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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas 

dibandingkan dengan daratannya, menurut Nontji dalam Zulkarnain, Purwanti, & 

Indrayani (2013) seluruh laut Indonesia berjumlah 3,1 juta km2 atau sekitar 62 

persen dari seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadi penunjang potensi 

perikanan di perairan Indonesia guna meningatkan perekonomian bangsa. Potensi 

perairan di Indonesia tidak hanya terdapat di lautnya saja, akan tetapi perikanan 

budidaya juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi perairan 

budidaya yang dapat dikembangkan diantaranya yaitu perairan air tawar (sungai, 

danau, kolam), perairan payau (tambak), dan perairan laut (pantai dan laut lepas). 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan total produksi perikanan yang 

selalu meningkat dari tahun 2012 mencapai 13,64 juta ton hingga tahun 2017 total 

produksi ikan menembus 23,26 juta ton, yaitu pada perikanan tangkap sebesar 

6,04 juta ton dan pada perikanan budidaya sebesar 17,22 juta ton (Kementrian 

Kelautan dan Perikanan, 2018). 

 Jawa Timur salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi 

perairan yang cukup besar terutama pada sektor perikanan budidaya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah nelayan dan pembudidaya ikan, yaitu 

sebanyak 546.653 orang bekerja di sektor perikanan (BPS Provinsi Jawa Timur, 

2015). 
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Produksi perikanan budidaya di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, 

khususnya pada budidaya perikanan tambak seperti yang tertera pada Tabel 1. 

Produksi Perikanan Tambak Ikan berikut :  

Tabel 1. Produksi Perikanan Budidaya Tambak Ikan Jawa Timur 

Tahun Produksi/Ton 

2013 177.063,00 

2014 191.610,30 

2015 206.363,50 

2016 214.024,96 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 

Gresik salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki sumbangsi 

perikanan yang cukup besar yaitu pada tahun 2017 sebesar 115,621,55 ton, 

sedangkan untuk perikanan budidaya tambak pada tahun 2017 mencapai 45.573,4 

ton (BPS Jawa Timur, 2017). Seiring berkembangnya penduduk yang mana diikuti 

dengan perkembangan dan pembangunan di sektor industri, perumahan, dan 

pembangunan jalan guna mendukung pembangunan perekonomian di Gresik, 

maka hal tersebut menyebabkan terjadinya konversi lahan perikanan menjadi non 

perikanan. Jumlah industri sedang dan besar  di kabupaten Gresik mencapai 1.060 

industri yang tersebar di 18 kecamatan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Gresik, 2018). Pesatnya pertumbuhan industri di Gresik otomatis 

membuka peluang lapangan kerja dibidang tersebut. 

Tahun 2018 tercatat luas lahan tambak yang ada di Kabupaten Gresik 

sebesar 17,335.02 Ha. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua petani 

tambak di Gresik menjual tambaknya di tengah gencarnya pertumbuhan sektor 

industri di Kabupaten Gresik. Alasan pembudidaya ikan mempertahankan 
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tambaknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Produksi perikanan budidaya 

di Kabupaten Gresik hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan 

konsusmsi sebesar 39,99 ton (Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, 2018). 

 Desa Prambangan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Gresik yang 

masih banyak terdapat lahan tambak terutama tambak budidaya ikan. Luas 

tambak di Desa Prambangan yaitu seluas 150,11 hektare. Terdapat 29 

pembudidaya ikan sudah menjual tambaknya, akan tetapi masih terdapat 42 

pembudidaya ikan yang mempertahankan tambaknya sebagai matapencaharian 

maupun kepentingan pribadi. Total terdapat 2.475 jiwa masyarakat di Desa 

Prambangan yang sebagian besar matapencahariannya memilih dibidang industri, tetapi 

masih terdapat masyarakat yang bertahan sebagai petani ikan (Kecamatan Kebomas, 

2017). 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi sistem sosial yang terjadi pada pembudidaya ikan dan mengetahui apa 

saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani ikan dalam menjual lahan 

tambaknya ditengah keadaan gencarnya konversi lahan dari pertanian ke non 

pertanian dan semakin pesatnya perkembangan sektor industri.  
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1.2 Perumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana kondisi sistem sosial yang terjadi pada pembudidaya ikan di 

Desa Prambangan ? 

2. Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan keputusan pembudidaya 

ikan dalam mempertahankan lahan tambaknya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Mengetahui kondisi sistem sosial yang terjadi pada pembudidaya ikan di 

Desa Prambangan. 

2. Mengetahui faktor-fator apa saja yang berhubungan dengan keputusan 

pembudidaya ikan dalam mempertahankan lahan tambaknya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi lembaga pemerintahan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

serta bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait alih fungsi 

lahan pertanian. 

2. Bagi Peneliti menambah wawasan serta informasi mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi petani tambak dalam pengambilan keputusan untuk 

mempertahankan lahan tambak di area perkotaan, serta syarat untuk 

memperoleh gelar S1. 
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3. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian dalam bidang yang sama.  

4. Bagi petani ikan lain dapat dijadikan tambahan informasi dan bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan. 

1.5 Batasan Istilah 

1. Tambak adalah kolam buatan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya 

ikan, biasanya terdapat tambak air tawar dan air payau. 

2. Pembudidaya ikan adalah seseorang yang mengelola ataupun 

mengusahakan  tambak agar mendapat hasil maksimal. 

3. Budidaya Tambak adalah kegiatan memelihara berbagai jenis ikan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

4. Keputusan petani adalah tindakan seorang petani dalam menentukan 

pilihan terbaiknya. 

5. Luas tambak yaitu banyaknya jumlah lahan yang dikelola atau diusahakan 

oleh pembudidaya ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.  

6. Irigasi adalah sumber pengairan yang digunakan untuk mengairi lahan 

tambak. 

7. Lokasi tambak adalah lokasi lahan tambak yang dimiliki pembudidaya 

ikan berada di Desa Prambangan. 

8. Pendapatan adalah hasil berupa finansial yang didapatkan pembudidaya 

ikan dalam melakukan usaha tani. 

9. Jumlah Modal adalah jumlah biaya yang dikeluarkan pembudidaya ikan 

untuk melakukan budidaya ikan dalam sekali panen. 
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10. Harga Jual Tambak adalah harga yang ditawarkan pembeli lahan kepada 

pembudidaya ikan untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil 

keputusan. 

11. Investasi adalah lahan tambak yang dipertahankan oleh petani guna untuk 

keperluan di masa depan. 

12. Umur Panen adalah jangka waktu ideal yang ditentukan untuk 

pertumbuhan ikan hingga siap di panen. 

13. Usia adalah waktu seseorang yang dihitung dengan satuan (tahun). 

14. Pendidikan adalah kegiatan formal yang di tempuh oleh pembudidaya 

ikan.  

15. Jumlah Tanggungan Keluarga adalah anggota keluarga yang masih 

menjadi tanggungan pembudidaya sebagai kepala keluarga. 

16. Keahlian Turun Temurun adalah keahlian mengelola tambak yang didapat 

dari sesepuh pembudidaya ikan. 

17. Pengalaman/Lama Bertani adalah jangka waktu yang telah ditempuh 

pembudidaya dalam melakukan usaha tani. 

18. Interaksi dengan pembudidaya lain adalah hubungan sosial antara petani 

dengan pembudidaya ikan lainnya yang ada di Desa Prambangan 

19. Pengaruh keluarga adalah dorongan dari anggota keluarga untuk tetap 

mempertahankan lahan tambak yang dimiliki petani. 

20. Warisan adalah lahan tambak yang akan di turunkan kepada kelurga petani 

ikan sebagai pemilik lahan tersebut. 
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