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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yaitu cara berfikir yang menghasilkan kesimpulan 

yang dapat menjadi informasi yang dapat diandalkan dengan didukung oleh fakta 

empiris. Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan atau perbandingan yang 

digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi yang terkait dan 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga 

diperlukan sebagai data pendukung dan gambaran bagi penulis untuk melakukan 

penelitian sejenis sehingga hal tersebut dapat menjadi refrensi bagi penulis. 

 Penelitian terdahulu tentu saja memiliki kesamaan dan perbedaan terhadap 

penelitian yang akan dilakukan penulis. Pada bagian ini penulis mencantumkan 

beberapa penelitian terdahulu yang juga dibuat ringkasannya. Mencantumkan 

penelitian terdahulu dalam hal ini dapat melihat sejauh mana keaslian penelitian 

yang hendak dilakukan. Penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dan 

keterkaitan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada Tabel 2. Matriks 

Penelitian Terdahulu. 

 Penelitian (Lambok, Maryunianta, & Hutajulu, 2016) yang berjudul 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Mempertahankan 

Lahan Padi Sawah Dari Konversi Menjadi Lahan Kelapa Sawit” tentang 

keputusan petani mempertahankan lahan. Penelitian tersebut bertujuan untuk 
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untuk mengetahui keadaan lahan sawah selama 5 tahun terakhir di Desa Tanjung 

Ibus, untuk mengetahui apakah petani mengambil keputusan petani untuk 

mempertahankan lahan padi sawahnya dari konversi menjadi sawit di Desa 

Tanjung Ibus, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani 

dalam mempertahankan lahan padi sawahnya dari konversi menjadi sawit di Desa 

Tanjung Ibus. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam 

penelitian tersebut yaitu Faktor Ekonomi, Sosial, Budaya, Legalitas, Dan 

Kesuburan Tanah.  Metode pengambilan sempel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive random sampling  dengan responden berjumlah 30 orang 

petani. Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif dan Chi-square. 

Hasil penelitian tersebut menunjukan selama 5 tahun terakhir jumlah luas lahan di 

Desa Tanjung ibus sebesar 480 Ha. Total terdapat 25 petani memilih untuk tetap 

mempertahanan lahan kelapa sawitnya. Faktor-faktor yang memepengaruhi 

keputusan petani memepertahankan lahan sawahnya yaitu faktor pemenuhan 

kebutuhan dan pemahaman nilaiekonomi, faktor ikatan terhadap lahan, sumber 

dorongan dalam pengambilan keputusan, dan lahan sebagai sebagai penentu status 

sosial, peran kearifan, peran perdes dalam perekonomian, faktor tingkat produksi 

lahan sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam 

mempertahankan lahan padi sawahnya dari konversi menjadi lahan kelapa sawit. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lokasi penelitian, dan 

metode penelitian. 
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 Penelitian (Ultsani, Ramli, & Ahmad, 2016) yang berjudul “Faktor-Faktor 

Yang Mendorong Keputusan Petani Melakukan Peralihan Usaha Tani Padi 

Pandanwangi Ke Varietas Lain” tentang keputusan petani beralih usaha tani. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong 

keputusan petani dalam melakukan usaha tani padi jenis Pandanwangi ke Varietas 

lainnya dan untuk mengetahui minat petani untuk kembali menanam jenis padi 

Pandanwangi. Faktor-faktor yang mendorong keputusan petani dalam melakukan 

peralihan dibagi tiga dimensi yaitu Dimensi Ekonomi meliputi pendapatan, 

pemasaran, beban tanggungan keluarga, Dimensi Teknis Produksi meliputi proses 

pasca panen, tingkat resiko, waktu budidaya, jumlah tenaga kerja, produktivitas, 

luas lahan, dan Dimensi Sosial Budaya meliputi interaksi sosial, pengaruh 

keluarga, dan sikap mental petani. Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian 

terapan, jumlah responden terdapat 53 orang petani. Teknik analisis data 

menggunakan analisis faktor komfirmatori dengan pendekatan Principal 

Component. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa faktor-faktor yang 

mendorong keputusan petani diantaranya (a) dimensi ekonomi: pendapatan 

(λ=0,728), pemasaran (λ=0,818) dan beban tanggungan keluarga (λ=0,724); (b) 

dimensi teknis produksi: proses pasca panen (λ=0,756), tingkat resiko (λ=0,768), 

waktu budidaya (λ=0,882), jumlah tenaga kerja (λ=0,713), produktivitas 

(λ=0,823), dan luas lahan (λ=0,723); (c) dimensi sosial budaya: interaksi sosial 

(λ=0,832), pengaruh keluarga (λ=0,848), dan sikap mental petani (λ=0,804). 

Berdasarkan hasil penelitian, responden menyatakan tidak berminat dan ragu 

untuk beralih kembali menanam padi Pandanwangi. Perbedaan dengan penelitian 
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yang akan dilakukan penulis terletak pada lokasi penelitian, dan variabel yang 

diamati. 

Penelitian (Andriansyah, 2018) yang berjudul “Pengaruh Faktor Sosial 

Ekonomi Terhadap Keputusan Petani Padi Sawah Untuk Menjual Atau 

Mempertahankan Lahan Usahatani” tentang keputusan petani untuk menjual atau 

memepertahankan lahan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

menganalisis karakteristik petani dalam keputusan penjualan lahan, dan 

menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan penjualan lahan 

petani pada sawah. Penelitian ini dilakukan dikecamatan Leuwiliang-Kabupaten 

Bogor. Faktor-faktor yang mendorong keputusan petani adalah faktor sosial yang 

terdiri dari umur, pengalaman berusahatani, pendidikan formal, pendidikan non 

formal, jumlah tanggungan keluarga, status kepemilikan lahan, status usahatani, 

lokasi usahatani dari pemukiman, lokasi usahatani dari pasar, dan luas lahan 

usahatani. Faktor ekonomi yang terdiri dari biaya usahatani, penerimaan luar 

usahatani, pengeluaran rumah tangga, pendapatan perluas lahan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan Sampling purposive (Purposive or 

Judgemental Sampling). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis regresi logistik biner. Perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu lokasi penelitian dan metode analisisnya. 

Penelitian (Kesumariani, Suharno, & Ekayani, 2018) yang berjudul 

“Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Petani Menjual Lahan Perkebunan 

Kopi Ke Perusahaan Tambang Batubara” tentang faktor yang mempengaruhi 
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keputusan petani. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang menentukan keputusan petani kopi menjual lahan kepada pengusaha 

batubara. Penelitian tersebut berlokasi di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode Simple Random Sampling 

dengan jumlah sempel sebanyak 52 petani sebagai responden. Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi logit. Variabel yang diamati dalam 

penelitian tersebut adalah luas lahan, jumlah tanggungan keluarga, umur, lama berusaha tani, 

lama pendidikan, pendapatan total rumah tangga, umur tanaman kopi, dan tekanan menjual lahan. 

Hasil penelitian menunjukkan luas lahan, pendapatan total petani, jumlah 

tanggungan keluarga, dan umur tanaman kopi nyata mempengaruhi keputusan 

petani untuk menjual lahan. Konversi lahan pertanian merupakan fenomena 

alamiah yang tidak mungkin dapat dicegah selama ekonomi dan jumlah penduduk 

terus berkembang, namun dapat ditekan dengan pembatasan pemberian izin 

tambang batubara dan pemberian insentif kepada petani kopi sebagai bentuk 

dukungan dari pemerintah. Perbedaan dengan peneliatian yang akan dilakukan 

yaitu lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data. 

Penelitian (Nuhung, 2015) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang 

Memotivasi Pentani Menjual Lahan Dan Dampaknya Di Daerah Suburban” 

tentang keputusan petani menjual lahan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi masyarakat 

dan untuk mengamati secara deskriptif proses transaksi lahan dan dampak dan 

implikasi yang diakibatkan. Penelitian dilakukan di Desa Nagrak Kecamatan 

Sukaraja Kabupaten Bogor. Metode pengabilan sampel meggunakan metode acak 
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berjenjang (stratified sampling) dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda least squares 

dan analisis deskriptif kualitatif dengan tabulasi. Variabel yang diamati yaitu 

Faktor Motivasi meliputi usia responden, jumlah anggota keluarga, pendapatan 

keluarga per kapita, nilai penjualan lahan, tingkat pendidikan, kebutuhan 

mendesak, status formal lahan yang dijual, lokasi lahan yang dijual, jenis 

kebutuhan mendesak, terkait dengan motivasi. Hasil dari penelitian menunjukan 

bahwa faktor yang paling signifikan berpengaruh pada motivasi petani menjual 

lahannya adalah adanya kebutuhan mendesak dari keluarga petani. Faktor lainnya 

adalah terkait motivasi urusan bisnis. Mekanisme transaksi oleh pembeli 

dilakukan baik langsung maupun tidak langsung (melalui pihak ketiga), melalui 

biong, tokoh, aparat, dan perantara lainnya. Motif pembelian adalah untuk 

investasi (menyimpan uang dalam bentuk barang), pembangunan perumahan, dan 

peruntukan lain. Penggunaan uang hasil penjualan bersifat konsumtif (70%) serta 

untuk modal usaha dan pendidikan (30%). Transaksi dan konversi lahan pertanian 

telah berdampak pada struktur penggunaan lahan, aspek ekonomi dalam bentuk 

bertambahnya uang beredar di desa, aspek sosial budaya berupa timbulnya 

pengangguran baru, dan aspek ekologi yaitu berkurangnya wilayah resapan di 

daerah suburban. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 

lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, dan analisis data yang digunakan. 
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Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu 

No Penelitian/Judul Penelitian Variabel Pengamat Metode Analisa Data Hasil 

1 Lambok et al. (2016) 

“Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan 

Petani Dalam 

Mempertahankan Lahan Padi 

Sawah Dari Konversi 

Menjadi Lahan Kelapa 

Sawit” 

 

Faktor 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya, Legalitas, 

Dan Kesuburan Tanah 

Analisis deskriptif dan 

Chi-Square 

Pengambilan sampel 

dengan purposive 

random sampling 

1. Berdasarkan data yang berhasil 

dikumpulkan dapat dilihat bahwa selama 

5 tahun, yaitu dari tahun 2009-2013 Desa 

Tanjung Ibus memiliki luas lahan padi 

sawah seluas 480 ha dengan produktivitas 

paling tinggi pada tahun 2009 yaitu 6,13 

ton/ha dengan luas panen mencapai 954 

ha dan yang terendah 5,9 ton/ha dengan 

luas panen 856 ha. 

2. Dari 30 sampel sebagian besar petani 

mempertahankan lahan padi sawahnya 

dari konversi menjadi sawit.. Dengan 

dengan hasil uji Chi-square Cuplikan 

Tunggal didapatkan bahwa keputusan 

petani dalam mempertahankan lahannya 

adalah nyata. 

3. Petani yang mempertahankan padi 

sawahnya dipengaruhi oleh factor 

ekonomi, sosial, budaya, legalitas, dan 

kesuburan tanah. Faktor-faktor tersebut 

yang menjadi pertimbangan petani dalam 

mempertahankan lahan padi sawahnya. 

2 Ultsani et al.(2017) 

“Analisis Faktor–Faktor 

Yang Mendorong Keputusan 

(a) Dimensi Ekonomi: 

pendapatan (λ=0,728), 

pemasaran (λ=0,818) 

Analisis Faktor 

Konfirmatori dengan 

pendekatan Principal 

1. Faktor-faktor yang mendorong keputusan 

petani melakukan peralihan usahatani 

padi Pandanwangi ke varietas lain dari 
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Petani Melakukan Peralihan  

Usahatani Padi Pandanwangi 

Ke Varietas Lain” 

Di Warungkondang, Cianjur 

dan beban tanggungan 

keluarga (λ=0,724); 

(b) Dimensi Teknis 

produksi: proses pasca 

panen (λ=0,756), 

tingkat resiko 

(λ=0,768), waktu 

budidaya (λ=0,882), 

jumlah tenaga kerja 

(λ=0,713), 

produktivitas 

(λ=0,823), dan luas 

lahan (λ=0,723); (c) 

Dimensi Sosial 

Budaya: interaksi 

sosial (λ=0,832), 

pengaruh keluarga 

(λ=0,848), dan sikap 

mental petani 

(λ=0,804). 

Component. 

Pengambilan Sampel 

dengan census 

sampling 

dimensi ekonomi diantaranya pendapatan, 

pemasaran dan beban tanggungan. 

2. Faktor-faktor yang mendorong keputusan 

petani melakukan peralihan usahatani 

padi Pandanwangi ke varietas lain dari 

dimensi teknis produksi diantaranya pasca 

panen, tingkat resiko, waktu budidaya, 

jumlah tenaga kerja, produktivitas dan 

luas lahan. 

3. Faktor-faktor yang mendorong keputusan 

petani melakukan peralihan usahatani 

padi Pandanwangi ke varietas lain dari 

dimensi sosial budaya diantaranya 

interaksi sosial, pengaruh keluarga dan 

sikap mental. 

4. Mayoritas petani sebanyak 36 orang tidak 

berminat untuk beralih kembali 

melakukan usahatani padi Pandanwangi. 

Sementara 17 orang merasa ragu untuk 

beralih kembali melakukan usahatani padi 

Pandanwangi. 

3 Andriansyah (2018) 

“Pengaruh Faktor Sosial 

Ekonomi Terhadap 

Keputusan Petani Padi Sawah 

Untuk Menjual 

Atau Mempertahankan Lahan 

Usahatani” 

Faktor Sosial (Umur, 

Pengalaman 

Berusahatani, 

Pendidikan Formal, 

Pendidikan Non 

Formal, Jumlah 

Tanggungan 

Analisis Regresi 

Logistik Biner 

 

Hasil penelitian menggunakan analisis 

regresi logistik biner menyatakan bahwa 

faktor sosial dan ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan petani 

menjual lahan sawahnya. 
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Keluarga, Status 

Kepemilikan Lahan, 

Status Usahatani, 

Lokasi Usahatani Dari 

Pemukiman, Lokasi 

Usahatani Dari Pasar, 

Dan Luas Lahan 

Usahatani) 

Faktor Ekonomi 

(Biaya Usahatani, 

Penerimaan Luar 

Usahatani, 

Pengeluaran Rumah 

Tangga, Pendapatan 

Usahatani/Luas Lahan 

Usahatani) 

4 Kesumariani et al. (2018) 

“Faktor Sosial Ekonomi Yang 

Mempengaruhi Petani 

Menjual Lahan Perkebunan 

Kopi Ke Perusahaan 

Tambang Batubara” 

Di Sumatra Selatan 

Faktor Sosial (Umur, 

Tingkat Pendidikan, 

Jumlah Anggota 

Keluarga, Dan 

Pengalaman Bertani) 

Faktor Ekonomi 

(Pendapatan Petani 

Yang Berkaitan 

Dengan Variabel Luas 

Lahan, Umur 

Tanaman Kopi, Dan 

Analisis Regresi Logit 

Metode pengambilan 

sampel menggunakan 

simple random 

sampling, 

Jumlah sampel 52 

petani responden. 

1. Luas lahan, total pendapatan petani, 

jumlah tanggungan keluarga, dan umur 

tanaman kopi berpengaruh nyata terhadap 

keputusan petani menjual lahan 

perkebunan kopi kepada perusahaan 

tambang batubara. 
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Tambahan Variabel 

Berupa Ada Tidaknya 

Tekanan Kepada 

Petani Untuk Menjual 

Lahan)  

5 Nuhung, (2015) 

“Faktor-Faktor Yang 

Memotivasi Petani Menjual 

Lahan Dan Dampaknya Di 

Daerah Suburban  

Studi Kasus Di Desa Nagrak, 

Kecamatan Sukaraja, 

Kabupaten Bogor” 

Faktor Motivasi (Usia 

Responden, Jumlah 

Anggota Keluarga, 

Pendapatan Keluarga 

Per kapita, Nilai 

Penjualan lahan, 

Tingkat Pendidikan, 

Kebutuhan Mendesak, 

Status Formal Lahan 

Yang dijual, Lokasi 

Lahan yang Dijual, 

Jenis Kebutuhan 

Mendesak, Terkait 

Dengan Motivasi) 

Analisis Regresi 

Linier Berganda least 

squares,  

analisis deskriptif 

kualitatif dengan 

tabulasi 

Metode Pengambilan 

Sampel dengan secara 

acak berjenjang 

(stratified sampling) 

 Jumlah responden 50  

1. Faktor yang paling signifikan 

berpengaruh pada motivasi petani menjual 

lahannya adalah adanya kebutuhan 

mendesak dari keluarga petani. Faktor 

lainnya adalah terkait motivasi urusan 

bisnis. Mekanisme transaksi oleh pembeli 

dilakukan baik langsung maupun tidak 

langsung (melalui pihak ketiga), melalui 

biong, tokoh, aparat, dan perantara 

lainnya. Motif pembelian adalah untuk 

investasi (menyimpan uang dalam bentuk 

barang), pembangunan perumahan, dan 

peruntukan lain. Penggunaan uang hasil 

penjualan bersifat konsumtif (70%) serta 

untuk modal usaha dan pendidikan (30%). 

2. Transaksi dan konversi lahan pertanian 

telah berdampak pada struktur 

penggunaan lahan, aspek ekonomi dalam 

bentuk bertambahnya uang beredar di 

desa, aspek sosial budaya berupa 

timbulnya pengangguran baru, dan aspek 

ekologi yaitu berkurangnya wilayah 
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resapan di daerah suburban. Diperlukan 

penelitian lanjutan yang lebih luas dan 

lebih mendalam untuk mengetahui 

fenomena transaksi lahan yang terjadi saat 

ini pada skala regional dan nasional. 
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2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Perikanan  

 Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian 

nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi 

petani ikan, sumber potensi hewani yang bernilai gizi tinggi serta devisa negara 

yang sangat potensial. Beberapa tahun ini ekspor komoditi perikanan Indonesia 

mengalami kenaikan, dengan demikian peluang untuk mengenbangkan perikanan 

budidaya masih sangat besar guna memenuhi pasar domestik dan dunia 

(Primyastanto, 2012). Sektor perikanan memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan nasional. Dapat dilihat dari potensi yang dimiliki Indonesia 

yaitu sumber daya alamnya, terutama Indonesia telah dikenal sebagai negara 

mariti terbesar didunia karena sumber perikanan yang relatif besar. Sektor 

perikanan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, mulai 

dari kegiatannya yang beraagam seperti penangkapan, budidaya, pengolahan, 

penditribusian, dan perdagangan. Maka dari itu pembangunan sektor perikanan 

seharusnya tidak boleh diabaikan oleh pemerintah (Triarso, 2012). 

 Menurut UU RI No. 31/2004 yang telah diubah dengan UU RI No. 

45/2009 di Indonesia kegiatan yang masuk dalam kategori perikanan yang dimulai 

dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran dalam suatu 

bidang bisnis perikanan, sehingga perikanan dapat digolongkan dalam usaha 

Agribisnis. Pada umumnya sektor perikanan di manfaatkan dan dikelola untuk 

memenuhi persediaan pangan bagi manusia. Semakin berkembangnya zaman 

sektor perikanan mulai dikembangkan untuk tujuan lainnya seperti olahraga, 
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rekreasi, hiburan, dan juga dimanfaatkan untuk diambil hasil lauttnya. Sektor 

perikanan banyak dimanfaatkan oleh perseorangan maupun badan hukum untuk 

mengambil hasil perikanan untuk di konsumsi maupun dibudidayakan seperti 

usaha penetasan, pembibitan, pembesaran dengan tujuan mencari nilai tambah 

ekonomi bagi pelaku usaha (Wikipedia Perikanan, 2019). 

2.2.2 Tambak  

 Awalnya tambak digunakan untuk pemeliharaan ikan bandeng dan udang 

laut, sampai saat ini pun bandeng dan udang laut masih medominasi produksi 

budidaya tambak. Saat ini komoditas yang dibudidayakan ditambak tidak lagi 

terbatas pada ikan bandeng dan udang laut. Komoditas ikan laut, ikan air tawar 

dan komoditas non ikan juga dibudidayakan (Ghufran, 2012). Istilah tambak 

sendiri berasal dari kata nembok (Bahasa Jawa) yang berarti membuat bendungan 

jadi kata menambak dapat kita defisinikan sebagai menampung air laut sewaktu 

pasang untuk menangkap ikan dan udang (Murtidjo, 1989). 

 Idel (1998) ada beberapa model tambak yang dikenal para petambak, 

diantaranya yaitu : 

1. Model Tambak Seri  

Model tambak seri merupakan pengembangan tambak tradisional yang hanya 

menggunakan satu petakan saja, sehingga hanya seperti kolam bias. Namun 

seiring berkembangnya zaman, maka tambak tradisional dikembangkan 

karena tidak sesuai lagi untuk perawatan ikan bandeng. 
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2. Model Tambak Paralel 

Model tambak paralel adalah tambak yang setiap petakannya memiliki dua 

pintu, yakni pemasukan an pengeluaran air. Tambak ini kebalikan dari 

tambak model seri. Apabila saluran tambak seri berada tingah tengah petakan, 

maka salura tambak ini berada menyilang dan berakhir pada pintu pemasukan 

sesuai dengan banyaknya petakan. Umumnya pembuatan tambak ini 

dilakukan dekat dengan sumber air atau saluran utama. 

3. Tambak Model Cilacap 

Model tambak cilacap  merupakan pengembangan dari tambak model sari dan 

paralel. Dinmakan demekian karna model ini masih sangat tradisional, tetapi 

lebih lengkap dari tambak model seri atau model paralel. Oleh sebab itu 

model ini cocok dibangun didaerah yang sumber airnya memiliki pasang 

surut tinggi, sehingga pergantian air dalam tambak dapat dilakukan setiap 

saat. 

4. Tambak Model Porong 

Dinakan demikian karena modelnya banyak terdapat didaerah porong 

sidoarjo. Sistem yang diterapkan sedikit maju dibandingkan tambak model 

Cilacap. tambak Porong merupakan dasar pembangunan tambak-tambak 

modern yang saat ini dibangun masyarakat luas (petambak). Keberadaan 

model ini kurang dikenal masyarakat Indonesia, petambak menyebutnya 

tambak model Jawa Timur. 

5. Tambak Model Lamongan 
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Tambak model ini sangat tepat dan ideal jika diterapkan pada daerah yang 

jauh dari sumber air/sungai, tetapi masih bisa dijangkau. Hal ini karena 

penebaran ikan mulai nener sampai ikan dewasa dan saat-saat menanam padi, 

apabila penempatannya dekat dengan sumber air maka tambak akan 

tergenang air. Bentuknya sesuai dengan keaadaan tnah yang ada. 

6. Tambak Model Taiwan 

Tambak model ini lebih maju dan modern dibandingkan dengan model 

lainnya. Setiap tambak memiliki unit konstruksi yang lengkap. Artinya dalam 

satu tambak memiliki petak peneneran, gelondongan, pembuyaran, 

pembesaran dan petak pembagi air. Dari hasil Dinas Perikanan, model ini 

cocok digunakan untuk pembesaran gelondongan atau industri gelondongan. 

Perkembangan ikannya sangat pesat karena tempatnya luas, kualitas air 

terjaga sehingga mampu menumbuhkan makanan alami. 

7. Tambak Model Filiphina 

Tambak model ini memiliki banyak petakan sehingga sangat tepat untuk 

digunakan pembesaran gelondongan saja. Melihat dari bentuk kontruksinya, 

petak pembagi air berukuran lebih besar sengga dapat menampung air dalam 

jumlah banyak sehingga petambak tidak perlu membuka pintu masuk air 

utama untuk memasukan air kesetiap petakan.  
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2.2.3 Budidaya Perikanan Tambak 

 Budidaya komoditas perikanan ditambak dapat dilakukan di tambak-

tambak baru atupun ditambak-tambak bekas budidaya udang. Tambak-tambak 

parkir atau tambak terlantar setelah gagal panen udang dapat digunakan untuk 

komoditas ekonomis (Ghufran, 2012). 

 Pada tahun 476 sebelum masehi, usaha menangkap ikan dan udang dengan 

cara menembak memang sangat sederhana dan tradisional. Budidaya belum 

dikenal, tambak hanya berupa kolam yang dibuat dengan cara menggali areal 

petani yang diberi satu pintu untu memasukkan dan mengeluarkan air. Memikat 

dan menangkap ikan dengan cara demikian konon dirintis oleh para narapidana 

yang diperkejakan dipantai Gresik, Jawa Timur khususnya para pembuat garam. 

Apa yang telah dilakukan narapidana ternyata berdampak positif bagi masyarakat 

yang tinggal dipantai, terutama keluarga nelayan. Cara tersebut diangap layak 

untuk ditiru, sebab sangat praktis dan inovatif dibandingkan dengan menangkap 

ikan dan udang dilaut, terlebih ketika cuaca buruk dan nelayan menganggur. 

Bertani tambak akhirnya menjadi profesi yang turun temurun dilakukan sebagai 

matapencaharian pada waktu luang, bahkan kemudian menjadi usaha pokok. 

Potensi budidaya prikanan di Indonesia yang terdiri dari tambak air payau, kolam 

air tawar, sawah, dan keramba sangat memberi peluang yang sangat besar. 

Kegiatan budidaya tambak juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti 

masalah landreform menyangkut penentuan dan pembebasan lahan, masalah 

prasarana menyangkut irigasi, jalan, dan listrik, masalah teknologi, masalah 



23 
 

 
 

permodalan, masalah sarana produksi, masalah tenaga terampil dan masalah 

manajemen (Murtidjo,1989).  

2.2.4 Konversi Lahan 

 Fungsi lahan atau konversi lahan adalah terjadi perubahan kegunaan/fungsi 

awal lahan tersebut menjadi fungsi lainnya yang menyebabkan dampak negatif 

terhadap lingkungan maupun potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan diartikan 

sebagai perubahan penggunaan, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang 

meliputi keperluan dalam memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin 

meningkat jumlahnya dan mingkat pula untuk tuntutan kehidupan yang lebih 

baik. Menigkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya infrakstruktur secara 

pesat menyebabkan kebutuhan  lahan unutuk kegiatan nonpertanian semakin 

meningkat. Sulitnya menghindari alih fungsi lahan pertanian akibat 

kencenderungan tersebut. Dari beberapa kasus menyebutkan bahwa jika disuatu 

tempat telah terjadi alih fungsi lahan maka dalam beberapa waktu kemudian 

lokasi disekitarnya pasti akan melakukan alih fungsi lahan secara progresif. 

 Alih fungsi lahan adalah konsekuensi dari perkembangan wilayah, karena 

biasanya alih fungsi lahan terkait dengan proses perkembangan wilayah. Dari 

sebagian besar alih fungsi lahan yang terjadi, terdapat ketimpangan dalam 

penguasaan lahan oleh pihak kapitalis yang mendapat izin mendirikan bangunan 

dari pemerintah. Kebijakan pemerintah sendiri sebagian besar tidak berpihak 

terhadap sektor pertanian. Hal itu dapat terlihat bahwa semakin banyak terjadi 

alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Lahan pertanian dijadikan 

korban untuk memenuhi kebutuhan akan pemukiman dan industri yang kurang 
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bertanggung jawab. Alih fungsi lahan adalah konsekuensi dari meningkatnya 

aktivitas dan jumlah penduduk serta pembangunan dibidang lainnya (Utomo  

dalam Setiawan, 2016) 

 Meningkatnya kebutuhan terhadap pemukiman atau kegiatan ekonomi 

lainnya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan taraf hidup 

masyarakat. Kebutuhan lahan ini akhirnya mengambil lahan-lahan pertanian yang 

masih produktif yang biasanya lokasinya didekat maupun didalam perkotaan. 

Alih fungsi lahan memiliki dampak makro dan mikro, dampak makro yaitu 

berkurangnya kesediaan pangan dan mengakibatnya rendahnya ketahanan pangan 

nasional. Sedangkan secara mikro yaitu menyebabkan petani yang awalnya dapat 

memenuhi kebutuhan pangannya sendir melalui hasil pertaniannya kini tidak lagi 

dapat memenuhinya dan harus membeli (Purwaningsih & Istiqomah, 2015). 

Seperti pernyataan Afandi dalam Purwaningsih & Istiqomah (2015) dampak dari 

alih fungsi lahan yaitu menyebabkan petani kehilangan pendapatan dari kegiatan 

usaha taninya karena tidak memiliki lahan lagi.   

2.2.5 Pengambilan Keputusan 

 Keputusan adalah suatu keputusan yang dipilih atau ditentukan oleh petani 

guna untuk mempertahankan lahan yang dimiliki untuk mendapatkan pendapatan 

pada kegiatan usahatani yang dilakukannya. Pengambilan keputusan dilakukan 

oleh petani karena memiliki permasalahan sehingga petani harus mengambil 

sebuah keputusan agar kegiatan usaha taninya berjalan efektif. Keputusan adalah 

akhir dari suatu proses seseorang dalam berfikir untuk membuat pilihan. 
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Keputusan bersifat futuristik, dimana efek yang akan didapat akan terjadi pada 

masa depan (Atmosudirdjo, 1987).  

 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang investor sebelum 

mengambil keputusan yaitu pendapatan yang diharapkan serta risiko yang 

terkandung dari alternatif investasi yang dilakukannya (Rahmayani dalam 

Andriansyah, 2018). Dua hal tersebut merupakan indikator penting dalam 

pengambilan keputusan pada suatu investasi karena pendapatan yang diharapkan 

merupakan hal terpenting investor melakukan investasi. Keputusan investasi pada 

rumah tangga petani memiliki makna yang sama dengan pengertian tersebut yaitu 

pada pencapaian tujuannya petani memaksimalkan kegiatan usahatani yang 

dilakukan agar dapat memaksimalkan hasil yang didapat agar terjadi 

kemakmuran pada pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Namun 

demikian, ketika lahan usahatani yang dimiliki tidak/kurang baik dalam 

melakukan kegiatan usahatani maka diperlukan adanya keputusan petani dalam 

soal mempertahankan atau menjual lahan yang dimiliki. Dalam menentukan 

keputusan tersebut, petani perlu memikirkan apakah keputusan terkait lahannya 

untuk dijual atau dipertahankan sudah tepat atau belum (Andriansyah, 2018). 

 Makeham dan Malcolm dalam Apriliana & Mustadjab (2016) mengatakan 

bahwa pengambilan keputusan biasanya berkaitan dengan suatu atau serangkaian 

jalannya tindakan dari sejumlah alternatif, yang akan menuju pencapaian 

beberapa tujuan petani. Pada dasarnya pengambilan keputusan menggunakan 

teknik yang berbeda-beda sesuai dengan kodisi lapang dan berkaitan dengan 

kerangka berfikir peneliti. (Hermawan, 2018) meneliti mengenai keputusan 
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petani mempertahankan lahan sawah diarea perkotaan yang dipengaruhi oleh 

faktor teknis, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. 

2.3 Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons 

 Bahasan tentang fungsional struktural Parsons ini dimulai dengan empat 

fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” yang terkenal dengan skema 

AGIL. Suatu fungsi (function) adalah “kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah 

pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem” (R. Stryker, 2007; Rocher, 

1975:40 dalam Ritzer 2014). Dalam menggunakan definisi ini Parsons yakin 

bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem, adaptation (A), goal 

attainment (G), integration (I), lantency (L) atau pemeliharaan pola. Secara 

bersamaan keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar 

tetap bertaan (survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi sebagai berikut: 

1. Adaptation (adaptasi)  

Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem 

harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan 

itu dengan kebutuhannya. 

2. Goal attainment (pencapaian tujuan) 

Sebuah sistem harus mendefisinikan dan mencapai tujuan utamanya. 

3. Integration (integrasi) 

Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya. Sistem juga harus mengelola hubungan antar ketiga fungsi 

penting lainnya (A,G,L). 
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4. Latency (latensi atau pemeliharaan pola) 

Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik 

motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan 

menopang motivasi. 

 Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan pada semua tingkat 

dalam teoretisnya. Pembahasan tentang empat sistem AGIL tersebut berhubungan 

dengan empat sistem tindakan, pertama yaitu organisme perilaku adalah sistem 

tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dengan 

mengubah lingkungan eksternal. Kedua yaitu sistem kepribadian adalah 

melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan 

mobilisasi sumber daya yang adauntuk mencapainya. Ketiga yaitu sistem sosial 

adalah menanggulangi sistem integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian 

yang menjadi komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi 

pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang 

memotivasi mereka untuk bertindak (Ritzer, 2014). 

2.4 Analisis Faktor 

Tujuan analisis faktor adalah mereduksi variabel dengan jumlah banyak 

dengan cara dikelompokkan. Analisis faktor berfungsi mengelompokkan variabel-

variabel berdasarkan korelasinya. Variabel-variabel yang memiliki korelasi tinggi 

dapat dikelompokan menjadi suatu faktor. Analisis faktor juga dapat digunakan 

untuk mendapatkan sebagian kecil faktor yang bersifat mampu menjelaskan 
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kesamaan atau keragaman, memiliki kebebasan faktor, dan setiap faktor dapat 

dijelaskan dengan jelas dan tepat. Analisis faktor memiliki prinsip dapat 

mengekstrasi atau meringkas sejumlah faktor bersama ( common faktor ) dari 

kumpulan variabel asal, sehingga banyaknya faktor lebih sedikit dibandingkan 

dengan banyak variabel X dan juga sebagian besar informasi variabel tersimpan 

dalam sejumlah faktor. Analisis faktor dapat digunakan untuk mengetahui faktor 

dominan dalam menjelaskan suatu permasalahan. Konsep yang perlu diperhatikan 

dalam melakukan analisis faktor yaitu variabel, faktor, loading faktor, 

communality, rotasi, ekstrasi, dan eigenvalue (Marisca, 2014). 

Metode untuk mengekstraksi faktor ada dua, yakni Principal Component 

Analysis (Component Analysis) dan Common Factor Analysis (Santoso, 2017). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan PCA, yaitu teknik analisis faktor dimana 

secara apriori peneliti belum mengetahui suatu teori tentang jumlah faktor atau 

variabel mana yang terkait dengan faktor tertentu. Principal Component Analysis 

(PCA) atau Analsis Komponen Utama digunakan untuk data reduction, sehingga 

variabel yang digunakan pada awalnya akan tereduksi dalam bentuk faktor-faktor 

dengan jumlah yang lebih sedikit dari variabel yang digunakan. Analisis faktor 

eksploratori bertujuan untuk mengelompokan variabel-variabel yang telah ada 

menjadi satu faktor ataupun lebih. Menurut (Santoso, 2017) analisis faktor 

memiliki rumus sebagai berikut : 
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Xi = ∑ Aij Fj + bi Ui

𝑛

𝑖=1

 

i = 1, 2, 3, 4, …p 

Dimana : 

Xi = Variabel independen ke i 

Fj  = Faktor kesamaan ke j 

Ui  = Faktor unik ke i 

Aij = Koefisien faktor kesamaan 

Bi  = Koefisien faktor unik 

Tahapan dalam analisis faktor dalam garis besar menggunakan SPSS 

adalah, sebagai berikut 

1. Menentukan variabel apa saja yang akan dianalisis 

2. Menilai variabel yang layak 

Uji statistic pada analisis faktor yang digunakan adalah Barlett test of 

Sphericity untuk menguji matrix korelasi merupakan matrix identitas, dimana 

dalam diagonal pokok angkanya satu dan diluar diagonal pokok angkanya nol. 

Matrix korelasi yang juga merupakan matrix identitas, maka kumpulan dari 

variabel dapat diproses lebih lanjut dengan analisis faktor.  

Hipotesis yang diuji adalah : 

H0: Matrix R = Matrix identitas 

H1: Matrix R ≠ Matrix identitas 

Kriteria pengambilan keputusan ; 
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a. Approx chi-square dengan signifikansi < 0,05, maka matriks korelasi 

merupakan matriks identitas 

b. Approx chi-square dengan signifikansi > 0,05, maka matriks korelasi bukan 

matriks identitas. 

Uji statistik lainnya yang digunakan dalam analisis faktor  adalah KMO 

(Kaiser Mayer Olkin) digunakan untuk mengukur kecukupan sampling. KMO 

membandingkan antara koefisien data korelasi keseluruhan sengan koefisien data 

parsial. Nilai KMO yang  kecil menunjukkan bahwa analisis faktor tidak dapat 

digunakan. Standart nilai KMO dikatakan mencukupi adalah lebih besar atau 

sama dengan 0,5 

Nilai MSA (Measurement of Sampling Adequency) memiliki pengertian 

sama dengan KMO. Nilai MSA juga merupakan nilai yang dipertimbangkan pada 

analisis faltor dapat dilihat pada output Anti Image Matrics. Angka MSA berkisar 

0 sampai 1 dengan kriteria: 

a. Nilai MSA = 1, variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh 

variabel lain 

b. Nilai MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi dan dianalisis lebih lanjut 

c. Nilai MSA < 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan dianalisis lebh lanjut atau 

dikeluarkan. 

3. Proses factoring 

Melakukan ekstraksi terhadap sekumpulan variabel yang ada, sehingga 

terbentuk satu atau lebih faktor. 
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4. Proses Rotasi 

Untuk mengetahui isi faktor yang terbentuk sudah berbeda nyata dengan 

faktor lain secara signifikan maka dilakukan proses rotasi yang bertujuan untuk 

memperjelas posisi sebuah variabel, akankah dimasukkan kedalam faktor yang 

satu ataukah faktor lain. 

5. Interpretasi 

Interpretasi atas faktor yang telah terbentuk khususnya memberi nama atas 

faktor yang dianggap bisa mewakili variabel didalamnya. Interpretasi juga 

menjelaskan tentang korelasi variabel dengan faktor yang telah terbentuk 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah pendugaan sementara dalam suatu penelitian dan belum 

diuji untuk kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga terjadi perubahan sistem sosial pada pembudidaya ikan di Desa 

Prambangan. 

2. Diduga faktor teknis, ekonomi dan sosial budaya berpengaruh positif 

terhadap pengambilan keputusan pembudidaya ikan dalam 

mempertahankan lahan tambaknya. 

 

2.6 Kerangka Berfikir 

 Sektor perikanan sangat berpotensi dalam meningkatkan perekonomian 

terutama pada negara maritim seperti Indonesia. Sektor perikanan yang banyak 

dikembangkan oleh masyarakat adalah budidaya perikanan tambak. Desa 
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Prambangan yang terletak di Kabupaten Gresik merupakan kawasan yang masih 

cukup banyak terdapat lahan tambak di tengah permbangunan industri yang 

semakin pesat. Pesatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan lahan untuk kepentingan pembangunan pemukiman dan industri. Hal 

tersebut berdapak pada terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat desa 

terutama pembudidaya ikan. Beberapa pembudidaya di desa Prambangan lebih 

memilih untuk menjual lahan tambaknya dan beralih ke bidang lain seperti di 

sektor industri maupun berwirausaha ataupun mencari lahan pengganti di wilayah 

lain. Meskipun begitu masih banyak pembudidaya yang mempertahankan lahan 

tambaknya sebagai matapencahariannya di sektor perikanan. 

 Analisis deskriptif menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott 

Parsons dengan skema AGIL ( Adaptations, Goal Attainment, Integration, 

Latency) dilakukan untuk mengetahui bagaimana keaadaan sosial pembudidaya 

ikan di Desa Prambangan. Pada skema latency atau pemeliharaan pola 

pembudidaya ikan di Desa Prambangan tetap mempertahankan lahan tambak dan  

mata pencaharian mereka sebagai petani ikan. Keputusan pembudidaya ikan 

dalam mempertahankan lahan tambaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

akan di analisis menggunakan analisis faktor untuk mengetahuinya. 

 Kerangka pemikiran adalah konsep dasar dan alur berfikir dalam 

melakukan suatu penelitian. Berdasarkan uraian dari latar belakang, tujuan 

penelitian, rumusan masalah, dan teori-teori yang mendukung maka didapat 

kerangka pemikiran seperti pada Bagan 1. sebagai berikut : 
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Bagan 1. Kerangka Berfikir 

 

Perubahan Sosial 

Ekonomi 

Pembudidaya Ikan 

Beberapa pembudidaya ikan menjual 

lahan tambak dan beralih ke sektor 

non pertanian dan sebagian 

pembudidaya ikan tetap 

mempertahankan lahan tambaknya 

Sistem Sosial 

(Adaptations, Goal Attainment, 

Integration, Lantency) 
Pembudidaya tetap 

mempertahankan lahan 

tambak 

Faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembudidaya ikan 

tetap mempertahankan lahan 

tambak 

Luas Lahan (X1), Irigasi (X2), Lokasi 

Tambak, (X3), Umur Panen (X4), 

Pendapatan (X5), Jumlah Modal (X6), 

Harga Lahan (X7), Investasi  (X8), 

Warisan (X9), Usia (X10), Tanggungan 

Keluarga (X11), Pendidikan (X12), 

Interaksi Dengan petani lain (X13), Lama 

Bertani (X14), Keahlian Turun Temurun 

(X15), Pengaruh Keluarga (X16). 

 

 

Pembudidaya beralih 

pekerjaan ke sektor 

industri dan wirausaha 
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