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ABSTRAK

PROFIL KEADAAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA PETANI
TAMBAK DI DESA MARGASARI KECAMATAN LABUHAN

MARINGGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016

Oleh

David Sura Wijaya

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kondisi sosial ekonomi keluarga
petani tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur dengan titik tekan pada: Tingkat pendidikan, jumlah anak dan
tanggungan, luas kepemilikan lahan, pendapatan usaha tambak pendapatan
tambahan, pendapatan total dan tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, populasi penelitian adalah petani
tambak sebanyak 35 KK. Semua populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan tabel
persentase, sebagai dasar interpretasi dan deskripsi dalam pembuatan laporan ini.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) 68,57% petani tambak berpendidikan
menengah, (2) 51,43% petani tambak memiliki jumlah anak >2, dengan rata-rata
2,49 anak dan 51,43% petani tambak mempunyai tanggungan >5 orang, (3) Petani
tambak rata-rata memiliki luas lahan 0,82 ha, (4) Rata-rata pendapatan kepala
keluarga petani tambak dari usaha tambak sebesar Rp 48.968.114,-/tahun,
(5) Rata-rata pendapatan tambahan (sawah, kebun, buruh dan dagang) setiap
kepala keluarga petani tambak sebesar Rp 13.435.885,-/tahun, (6) Rata-rata
pendapatan total setiap kepala keluarga petani tambak sebesar Rp 62.404.000,-
/tahun atau pendapatan per kapita sebesar Rp 13.911.720,-/tahun. (7) Tingkat
pemenuhan kebutuhan pokok setiap kelurga petani tambak per kapita sebesar
456,87%, dan tidak ada petani tambak yang miskin, serta tingkat pemenuhan
kebutuhan pokok setiap keluarga petani tambak semuanya terpenuhi.

Kata kunci: petani, tambak, sosial ekonomi



ABSTRACT

SOCIO ECONOMIC PROFILE OF FARMERS’ FAMILY AT
MARGASARI VILLAGE LABUHAN MARINGGGAI DISTRICT EAST

LAMPUNG IN YEAR 2016

By

David Sura Wijaya

This study aims to assess the condition of family socioeconomic fish farmers at
Margasari village Labuhan Maringgai District of East Lampung with pressure
points: The education level, total of children and dependents, extensive land of the
owner, revenue income, additional income, total income and the level of
subsistence minimum.

This research used descriptive method; the population of this research was fish
farmers as much as 35 households. All of the populations were sampled. The data
collecting taught through observation, interviews, and documentation. The data
analysis used table presentation, as the basis of the interpretation and description
of this research.

These results indicate that: (1) 68.57% of fish farmers was graduate of junior high
school, (2) 51.43% fish farmers that have children >2, with an average of 2.49
children and 51.43% fish farmers have dependents >5 peoples, (3) Farmers has
average pond area of 0.82 ha, (4) The average income of farm families’
every pond of farms amount of Rp 48,968,114,-/year, (5) An addition
average income (fields, gardens, labor and trade), each household of fish farmers
is Rp 13,410,180,-/year (6) Average total income of each families’ fish farmers
of Rp 62,404,000,-/year, or the per capita income of Rp 13,911,720,-/year.
(7) Level of fulfillment of basic needs of each family the fish farmers per capita
amounted to 456.87%, and no fish farmers are poor, and the level of each family
subsistence fish farmers all fulfilled.

Keywords: farmer, pond, socio economic
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap wilayah berbeda-beda, dan 

mempunyai ciri tersendiri serta kemampuan dalam mengolah potensi sumber daya 

alam yang ada. Sumber daya alam pada suatu daerah biasanya dapat menentukan 

mata pencaharian sebagai sumber ekonomi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup.  

Sektor pertanian tambak merupakan sektor yang sangat penting bagi negara 

berkembang, seperti halnya Indonesia. Tanah yang subur dan didukung oleh 

ketersediaan air yang cukup merupakan faktor pendukung  pertanian di Indonesia. 

Pertanian tambak merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Indonesia. 

Pengelolaan tambak di Indonesia masih terbatas. Keterbatasan modal dan lahan 

sempit merupakan salah satu kendala dalam pengelolaan. 

Kemiskinan petani tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur, ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan tingginya beban 

sosial ekonomi keluarga petani tambak, dan akan berakibat pada rendahnya 
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kualitas dan produktivitas sumber daya petani tambak serta menurunnya 

kesejahteraan hidup.  

Desa Margasari termasuk dalam wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur, dengan jumlah penduduk 7536 jiwa yang terdiri dari 

3823 laki-laki dan 3713 perempuan, serta terdiri dari 1894 KK. Jenis mata 

pencaharian di Desa Margasari sebagian besar adalah sebagai seorang nelayan 

sebanyak 1124 KK (59,35%). 

Selain bermata pencaharian sebagai nelayan yang dominan di Desa Margasari. 

Sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani tambak. Hal 

tersebut disebabkan karena Desa Margasari memiliki bentang wilayah berbatasan 

langsung dengan lepas pantai atau laut. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan 

sebagian warga Desa Margasari bermata pencaharian sebagai seorang petani 

tambak. Berikut ini merupakan data petani tambak yang ada di Desa Margasari 

yang bisa dilihat pada Tabel. 1. 

Tabel. 1. Jumlah Kepala Keluarga yang Bermata Pencaharian Sebagai Petani 

Tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2015. 

No Dusun Petani Tambak (KK) Persentase % 

1 I 10  28,57 

2 II  9 25,71 

3 III  3   8,57 

4 IV  1   2,86 

5 V  4  11,43 

6 VI  5  14,29 

7 VII  3   8,57 

Jumlah 35                100,00 

Sumber : Monografi Desa Margasari Tahun 2015 
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Berdasarkan tabel 1, dijelaskan bahwa jumlah kepala keluarga yang bermata 

pencaharian sebagai petani tambak berjumlah 35 KK. Jenis tambak yang 

dikembangkan di Desa Margasari yaitu jenis tambak tradisional, yang 

memanfaatkan pasang surut air laut untuk mengairi lahan tambak mereka. 

Sedangkan jenis budidaya tambak yang dikembangkan atau yang diusahakan oleh 

petani tambak di Desa Margasari adalah budidaya udang windu dan ikan bandeng. 

Desa Margasari memiiliki luas wilayah sebesar 1.066 ha dengan penggunaan 

lahan yang bervariasi, diantaranya digunakan untuk pekarangan, pemukiman, 

pertanian, kuburan dan untuk prasanana umum lainnya. Pada lahan pertanian, luas 

lahan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan petani tambak di  

pedesaan. Perkembangan kehidupan petani di pedesaan mengenai kepemilikan 

lahan setiap keluarga tampaknya semakin terbatas, yang diakibatkan oleh masih 

kuatnya budaya warisan harta dari orang tua kepada anaknya yang berumah 

tangga. Kepemilikan lahan pertanian yang hanya dari warisan orang tua 

mengakibatkan makin sempitnya lahan garapan petani. Terkadang sempitnya 

lahan garapan terpaksa seorang petani tambak menyewa lahan, yang dalam hal ini 

bisa mengurangi penghasilan ataupun pendapatan dikarenakan hasil dari 

keuntungan terpotong oleh beban sewa.   

Berdasarkan hasil penelitian awal pada tanggal 27 Januari 2016, untuk 

menggambarkan data awal mengenai keadaan sosial ekonomi keluarga petani 

tambak. Berikut ini disajikan tabel mengenai keadaan sosial ekonomi beberapa 

kepala keluarga petani tambak yang bertempat tinggal di Desa Margasari. 
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Tabel. 2. Kepala Keluarga Petani Tambak Berdasarkan Pendidikan, Umur, Jumlah  

Jiwa dalam Keluarga, Luas Kepemilikan Lahan dan Pendapatan Per 

Panen di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2016. 

 

Sumber : Hasil Wawancara, 27 Januari 2016 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 2, dijelaskan bahwa petani tambak 

memiliki penghasilan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

hal ini dapat terlihat dari penghasilan rata-rata yang diperoleh kepala keluarga 

petani tambak sebesar  Rp 9.265.500,- : 12 bulan = Rp 772.125,-/bulan. Dengan 

demikian dalam waktu satu bulan kepala keluarga petani tambak memperoleh 

penghasilan rata-rata sebesar Rp 772.125,-/bulan.  Dimana dengan penghasilan 

tersebut, sulit bagi petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Pendidikan juga merupakan faktor yang penting untuk menambah tingkat 

pendapatan petani tambak. Pendidikan yang pernah ditempuh dapat 

mempengaruhi petani tambak untuk mengembangkan usaha-usaha baru dan tidak 

terbatas pada jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus seperti 

bertani. Selain itu dengan pendidikan formal yang tinggi, petani tambak lebih bisa 

menerima teknologi baru dalam pertanian untuk meningkatkan hasil panennya. 

No Nama KK 
Pendidi

kan 
Umur 

Jumlah Jiwa Luas lahan Ha 

Sewa/Tidak 

(S/T) 

Pendapatan

Per Panen 

(Rp) 
Anak 

Tanggu

ngan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Joko Wiyanto 

Basikun  

Haryono 

Wasan 

Lilik Aryanto 

Suyono 

Slamet 

Karyadi 

Saniman 

Samin 

SMA 

STM 

SMA 

SMP 

SMA 

SD 

SMA 

SMK 

SMA 

SD 

51 

43 

39 

56 

53 

60 

48 

37 

50 

54 

5 

2 

2 

3 

3 

4 

3 

1 

3 

3 

6 

3 

3 

4 

5 

5 

4 

2 

4 

5 

2,00 (S) 

0,50(S) 

0,50(T) 

1,00(S) 

1,00(S) 

1,50(S) 

0,50 (T) 

1,00(S) 

0,50 (S) 

2,00(S) 

15.800.000 

5.150.000 

5.825.000 

8.680.000 

 9.000.000 

12.200.000 

5.600.000 

8.900.000 

5.400.000 

16.100.000 

Jumlah 30 41 11,5 Hektar 92.655.000 

Rata-rata 3 4 1,15 Hektar 9.265.500 
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Jumlah anak dan tanggungan keluarga juga mempengaruhi kebahagiaan hidup 

dalam satu  keluarga, semakin banyak anak dan  jumlah tanggungan keluarga 

maka akan menyebabkan semakin besar dalam pemenuhan kebutuhan pokok. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Profil Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Petani 

Tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan permasalahan dengan rincian pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tingkat pendidikan formal setiap kepala keluarga petani tambak 

di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2016 ? 

2. Berapakah jumlah anak dan tanggungan yang dimiliki setiap kepala keluarga 

petani tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2016 ? 

3. Berapakah luas lahan yang dimiliki setiap kepala keluarga petani tambak di 

Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2016 ? 

4. Berapakah besarnya pendapatan dari tambak yang diusahakan oleh setiap 

kepala keluarga petani tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan 

Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 ? 
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5. Berapakah  pendapatan tambahan yang diperoleh selain bekerja sebagai petani 

tambak setiap kepala keluarga petani tambak di Desa Margasari Kecamatan 

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 ? 

6. Berapakah pendapatan total setiap kepala keluarga petani tambak di Desa 

Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2016 ? 

7. Bagaimanakah tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum setiap keluarga 

petani tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mendapatkan informasi tingkat pendidikan formal setiap kepala keluarga 

petani tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2016. 

2. Mendapatkan informasi jumlah anak dan tanggungan yang dimiliki setiap 

kepala keluarga petani tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan 

Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016. 

3. Mendapatkan informasi luas lahan yang dimiliki setiap kepala keluarga petani 

tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2016. 
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4. Mendapatkan informasi besarnya pendapatan dari tambak yang diusahakan 

oleh setiap kepala keluarga petani tambak di Desa Margasari Kecamatan 

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016. 

5. Mendapatkan informasi pendapatan tambahan yang diperoleh selain bertani 

tambak oleh setiap kepala keluarga petani tambak di Desa Margasari 

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016. 

6. Mendapatkan informasi pendapatan total setiap kepala keluarga petani tambak 

di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2016. 

7. Mendapatkan informasi tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum setiap 

keluarga petani tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan :  

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

2. Sebagai aplikasi ilmu yang didapat dalam bangku kuliah terhadap kondisi 

fenomena yang terjadi dilapangan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup subyek penelitian: keluarga petani tambak di Desa Margasari 

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 



8 

 

2. Ruang lingkup obyek penelitian: keadaan sosial ekonomi keluarga petani 

tambak  di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur. 

3. Ruang lingkup tempat dan waktu: Desa Margasari Kecamatan Labuhan 

Maringgai Kabupaten Lampung Timur tahun 2016. 

4. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian: Geografi Sosial dan Geografi Ekonomi. 

Geografi Sosial adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya aspek 

keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, dan unsur 

kebudayaan dan kemasyarakatan (Nursid Sumaatmadja, 1988:56). 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988:54) bahwa: Geografi Ekonomi adalah 

cabang geografi manusia yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas 

ekonomi. Dengan demikian, titik berat studinya adalah aspek keruangan 

struktur ekonomi manusia yang termasuk ke dalam bidang pertanian, industri, 

perdagangan, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. 

Digunakan Geografi Sosial dan Geografi Ekonomi karena mengkaji aspek 

keruangan yang dalam hal ini bumi sebagai tempat tinggal manusia dan 

melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengolah 

lahan pertanian sebagai matapencaharian utama memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga sehari-hari.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini akan diungkapkan beberapa teori sebagai dasar 

pengungkapan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga apa 

yang akan disampaikan mempunyai landasan serta arah yang jelas. Untuk lebih 

terarahnya penelitian ini, sebagai landasan teori maka akan dikemukakan tinjauan 

pustaka sebagai berikut: 

 

1. Pengertian Geografi 

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan 

lingkungan fisiknya dalam ruang lingkup kelingkungan dengan sudut pandang 

kewilayahan dalam konteks keruangan. Menurut Bintarto, (1986:9) geografi 

merupakan ilmu pengetahuan yang mencitrakan (to describe), menerangkan sifat-

sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak 

yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur 

bumi   dalam   ruang  dan  waktu.  Sementara  menurut  Daldjoeni,  (1987: 12-13), 

“Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar bumi dan 

manusia. Bumi dan manusia di situ dapat ditafsirkan sebagai alam dan manusia, 

atau lingkungan alam dan penduduk. Manusia disitu bukanlah manusia sebagai 

individu melainkan sebagai kelompok karena adaptasinya terhadap lingkungan 
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alamnya dilaksanakan secara kolektif. Adapun dalam geografi manusia (human 

geography) dimana manusia adalah makhluk berbudaya, yang diutamakan dalam 

telaahnya adalah berbagai bentuk adaptasi manusia. Ini nampak pada cara-caranya 

mengolah tanah, membentuk permukiman”. 

 

Ilmu geografi sangat berperan penting dalam mendiskripsikan fenomena-

fenomena fisik maupun sosial di permukaan bumi secara teliti, terarah dan harus 

rasional khususnya mengenai keberadaan lokasi yang berbeda-beda di permukaan 

bumi sebagai tempat beraktivitas dan tempat hidup manusia. 

 

2. Petani Tambak 

Berbagai macam tentang pengertian petani, salah satunya disebutkan dalam 

Kamus Sosiologi karangan Soerjono Soekanto (1993:363), dikatakan bahwa yang 

dimaksud dengan petani (peasant) adalah seseorang yang pekerjaan utamanya 

bertani untuk konsumsi diri sendiri atau keluarganya. Sementara dalam Kamus 

Pertanian Umum (2013:104) dijelaskan bahwa petani adalah orang yang 

menjalankan usaha tani dengan melakukan kegiatan pertanian sebagai sumber 

mata pencarian pokoknya. Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dapat 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan petani di sini adalah seseorang yang 

bekerja mengantungkan hidupnya dengan hasil dari pertanian. 

 

Untuk lebih jelas dalam memahami tentang arti dari petani tambak disini peneliti 

akan menjelaskan terlebih dahulu tentang arti atau makna dari apa yang di maksud 

dengan tambak. Tambak merupakan pertanian basah tetapi biasanya di pakai 

untuk memelihara berbagai ikan seperti ikan bandeng, udang, ikan nila atau ikan 

mujair. Sedangkan menurut Sri Rusmiyanti (2012 :45) menyatakan bahwa tambak 

merupakan kolam yang dibangun untuk membudidayakan ikan, udang dan hewan 
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air lainya yang hidup di air. Jadi dapat disimpulkan tentang arti dari Petani tambak 

adalah petani udang, ikan atau sejenis hewan air, yang dimana orang tersebut 

memperoleh mata pencaharian pokok dengan melakukan kegiatan di bidang 

budidaya ikan di tambak. 

Tambak merupakan kolam yang dibangun pada daerah pasang surut yang 

dipergunakan sebagai tempat pembudidayaan ikan, udang dan hewan lainnya 

yang hidup di air. Keberhasilan budidaya tambak sangat di pengaruhi oleh 

ketersediaannya lahan pertambakan yang memiliki persyaratan baik fisik, kimia, 

biologi serta faktor-faktor sosial masyarakat di sekitar tambak. 

Zakaria (2011:39), dilihat dari segi letak tambak digolongkanan menjadi tiga 

yaitu: 

1. Tambak Lanyah, letaknya dekat sekali dengan laut, ditepi pantai. Di daerah 

yang datar sekali pantainya dan sangat besar perbedaan tinggi permukaan air 

laut pasang tertinggi dan air surut terendah, maka air lautnya dapat 

menggenangi tambak daerah itu sampai sejauh 1,5 kilometer kearah 

pedalaman, tanpa mengurang salinitas yang menyolok, sehingga tambak 

lanyah demikian praktis berisi air laut yang berkadar garam setinggi 30%. 

Dibandingkan dengan tambak biasa (yang terletak lebih jauh kearah 

pedalaman), air tambak lanyah cenderung untuk senantiasa lebih tinggi kadar 

garamnya, karena pada dasarnya air yang masuk dari laut memang masih 

tinggi, kemudian mengalami penguapan sehari-hari sesudah ditahan dalam 

petakan tambak, sampai kadar garam dalam air itu makin naik. Keadaan baru 

tertolong, jika pada waktu air pasang laut, petani tambak mengalirkan air baru 



12 

 

kedalam petakan atau pada saat ada hujan turun. Tambak lanyah ini sangat 

cocok digunakan dalam usaha pertambakan ikan bandeng dan mempermudah 

dalam peningkatan produksinya. Tambak lanyah habitatnya sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh ikan bandeng karena ikan bandeng hidup di perairan 

payau.  

 

2. Tambak Biasa, yang terletak di belakang tambak lanyah, dan selalu terisi oleh 

campuran air asin dari laut dan air tawar dari sungai. Airnya dapat asin selama 

tambak itu diisi dengan air pasang (laut) yang tinggi, dan dapat tawar jika diisi 

dengan air sungai yang leluasa mengalir ke arah pantai, pada waktu lautnya 

sedang surut. Setelah kedua Jenis air itu ditahan dalam petakan tambak (pintu 

air ditutup rapat setelah petakan penuh air). Maka terciptalah air payau yang 

kadar garamnya mencapai sekitar 15%..Tambak ini biasanya membutuhkan 

pengetahuan tentang jenis ikan apa yang harus di budidayakan. Karena, ikan 

tidak bisa hidup pada perubahan lingkungan antara air payau dengan air tawar. 

Hasil budidaya ikan bandeng pada jenis tambak biasa agak kurang bagus 

karena pada daging ikan mengalami bau lumpur menyebabkan hasil produksi 

yang kurang bagus. 

 

3. Tambak darat, yang terletak jauh sekali dari pantai laut. Pasokan air hanya 

dapat dipertahankan hanya selama musim hujan saja. Tambak darat 

kebanyakan di pergunakan di daerah-daeraah pegunungan karena tambak ini 

mengharapkan air dari hujan dan aliran air dari gunung-gunung dan biasanya 

tambak ini digunakan untung memelihara ikan air tawar saja dan perlu 

penanganan yang khusus. 
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Bentuk dan Tata Letak Tambak menurut Zakaria (2011:56), konstruksi tambak 

untuk pemeliharaan ikan bandeng dan udang windu biasanya berbentuk empat 

persegi panjang dengan perbandingan lebar : panjang, 1 : 2 atau 1 : 3 dan setiap 

unit tambak terdiri dari 3 jenis petakan yaitu petak peneneran, petak buyaran 

(penggelondongan) dan petak pembesaran selain itu diperlukan pula petak 

pembagi air, saluran keliling (caren) dan plataran. Luas dari petak pembesaran 

sebaiknya berkisar antara 1–3 Ha, sedangkan luas dari petak peneneran dan petak 

buyarannya bisa diperhitungkan berdasarkan perbandingan.  

Petak peneneran : petak buyaran : petak pembesaran = 1 : 9 : 90. Jadi untuk setiap 

ha pembesaran diperlukan 0,01 ha petak peneneran dan 0,1 ha petak buyaran. 

Setiap petakan dalam satu unit, mempunyai pintu air sendiri-sendiri agar 

pengaturan dan pengelolaan air menjadi mudah baik pada waktu pengisian 

maupun pada waktu pengeringannya. Tinggi air pada jenis petakan berlainan, 

yaitu antara 20–30 cm untuk petak peneneran, 30–40 cm untuk petak buyaran dan 

50–60 cm untuk petak pembesaran, sedangkan di petak atau saluran pembagi air 

lebih dalam lagi. Di sepanjang pinggiran petakan dibuat saluran keliling yang 

disebut Caren yang lebarnya berkisar antara 4–6 cm dan dalamnya 40–60 cm, 

berfungsi sebagai tempat berlindung ikan dari panas terik matahari, gangguan 

hama, serta untuk memudahkan penangkapan ikan pada waktu panen. Dasar 

pelataran tambak dibuat melandai ke atas pintu air dan semaksimal mungkin 

dibuat rata sebagai tempat tumbuhnya makanan alami terutama klekap. Luas 

pelataran sekitar 90 % dari luas seluruh areal tanah yang ada. 
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Sementara untuk sistem tambak Menurut Reza (2011:73), teknik pembuatan 

tambak dibagi dalam tiga sistem yang disesuaikan dengan letak, biaya, dan operasi 

pelaksanaannya, yaitu tambak ekstensif (tradisional), semi intensif, dan intensif. 

 

1. Tambak Ekstensif atau Tradisional. 

a. Dibangun di lahan pasang surut, yang umumnya berupa rawa-rawa bakau, 

atau rawa-rawa pasang surut bersemak dan rerumputan.  

b. Bentuk dan ukuran petakan tambak tidak teratur.  

c. Luasnya antara 3-10 ha per petak.  

d. Setiap petak mempunyai saluran keliling (caren) yang lebarnya 5-10 m di 

sepanjang keliling petakan sebelah dalam. Di bagian tengah juga dibuat 

caren dari sudut ke sudut (diagonal). Kedalaman caren 30-50 cm lebih 

dalam dari bagian sekitarnya yang disebut pelataran. Bagian pelataran 

hanya dapat berisi sedalam 30-40 cm saja.  

e. Di tengah petakan dibuat petakan yang lebih kecil dan dangkal untuk 

mengipur nener yang baru datang selama 1 bulan.  

f. Selain itu ada beberapa tipe tambak tradisional, misalnya tipe corong dan 

tipe taman. 

g. Pada tambak ini tidak ada pemupukan.  

 

2. Tambak Semi Intensif 

a. Bentuk petakan umumnya empat persegi panjang dengan luas 1-3 ha per 

petakan. 
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b. Tiap petakan mempunyai pintu pemasukan (inlet) dan pintu pengeluaran 

(outlet) yang terpisah untuk keperluan penggantian air, penyiapan kolam 

sebelum ditebari benih, dan pemanenan.  

c. Suatu caren diagonal dengan lebar 5-10 m menyerong dari pintu (pipa) 

inlet ke arah pintu (pipa) outlet. Dasar caren miring ke arah outlet untuk 

memudahkan pengeringan air dan pengumpulan udang pada waktu panen. 

d. Kedalaman caren selisih 30-50 cm dari pelataran. 

e. Kedalaman air di pelataran hanya 40-50 cm. 

f. Ada juga petani tambak yang membuat caren di sekeliling pelataran. 

 

3. Tambak Intensif 

a. Petakan berukuan 0,2-0,5 ha/petak, supaya pengelolaan air dan 

pengawasannya lebih mudah.  

b. Kolam/petak pemeliharaan dapat dibuat dari beton seluruhnya atau dari 

tanah seperti biasa atau dinding dari tembok, sedangkan dasar masih tanah. 

c. Biasanya berbentuk bujur sangkar dengan pintu pembuangan di tengah dan 

pintu panen model monik di pematang saluran buangan. Bentuk dan 

konstruksinya menyerupai tambak semi intensif bujur sangkar. 

d. Lantai dasar dipadatkan sampai keras, dilapisi oleh pasir/kerikil. Tanggul 

biasanya dari tembok, sedang air laut dan air tawar dicampur dalam bak 

pencampur sebelum masuk dalam tambak. 

e. Pipa pembuangan air hujan atau kotoran yang terbawa angin, dipasang 

mati di sudut petak. 

f. Diberi aerasi untuk menambah kadar oksigen dalam air.  
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g. Penggantian air yang sangat sering dimungkinkan oleh penggunaan 

pompa. 

 

3. Keadaan Sosial Ekonomi 

Keadaan sosial ekonomi setiap daerah berbeda tergantung sumber daya alam dan 

sumber daya manusianya. I Gusti Ngurah Agung dan Akhir Harahap dalam Aris 

Ananta (1993:21) menyatakan bahwa, karakteristik sosial ekonomi adalah sifat-

sifat khusus yang dimiliki suatu petani yang berkaitan dengan sosial ekonominya. 

Karakteristik sosial meliputi: umur, tingkat pendidikan formal dan jumlah 

tanggungan, sedangkan karakteristik ekonomi meliputi: tingkat pendapatan, 

pekerjaan tambahan, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Berdasarkan pendekatan 

tersebut yang dimaksud sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan, jumlah anak dan jumlah tanggungan, luas kepemilikan lahan, tingkat 

pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pokok minimum. 

 

a. Tingkat Pendidikan Formal Kepala Keluarga Petani Tambak 

Pendidikan merupakan hal paling mendasar dan paling penting dalam upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan penduduk. Tingkat pendidikan juga akan 

mempengaruhi jenis mata pencaharian yang akhirnya akan berpengaruh terhadap 

jumlah pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. 

Menurut Payaman J. Simanjuntak (1998:53), mengemukakan bahwa pendidikan 

yang telah ditempuh oleh seseorang melalui jenjang pendidikan (formal) seperti 

tidak Tamat SD, Tamat SLTP, Tamat SLTA, ataupun Tamat Sarjana. 

Tingkat pendidikan biasanya diidentikan dalam pendidikan formal yang diperoleh 

melalui bangku sekolah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 17, 18, dan 19 

yang berisi tentang pendidikan dasar, menengah, atas dan tinggi. 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mendasari jenjang 

pendidikan menengah. Adapun pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) 

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk bentuk lain yang sederajat serta 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau bentuk 

lain yang sederajat (Pasal 17). 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri atas 

pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan 

menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 18). 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan 

doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi 

diselenggarakan dengan sistem terbuka (Pasal 19). 
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Berdasarkan pendapat tersebut tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

pendidikan dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Pendidikan Dasar (SD/SLTP) 

2. Pendidikan Menengah (SLTA) 

3. Pendidikan Tinggi (PT/Akademik) 

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan 

terakhir yang pernah ditempuh kepala keluarga petani tambak. Tinggi rendahnya 

pendidikan formal yang ditempuh petani berpengaruh terhadap pola pertanian 

yang diterapkan.  

 

b. Jumlah Anak dan Tanggungan Kepala Keluarga Petani Tambak 

Jumlah anak yang dimiliki akan mempengaruhi besar kecilnya suatu keluarga. 

BKKBN (2012:3) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga kecil 

adalah keluarga yang jumlah anaknya paling banyak dua orang, sedangkan 

keluarga besar adalah suatu keluarga dengan jumlah anak lebih dari dua orang 

anak. Jumlah anggota keluarga yang besar menyebabkan pemenuhan kebutuhan 

keluarga semakin besar, yang akan berpengaruh terhadap besar kecilnya beban 

tanggungan kepala rumah tangga. 

Menurut A. Ridwan Halim (1990:12), yang dimaksud dengan tanggungan adalah 

orang atau orang-orang yang masih berhubungan keluarga atau masih dianggap 

berhubungan keluarga serta hidupnya pun ditanggung.  

Terdapat kecenderungan kepala keluarga berpendapatan rendah memiliki jumlah 

anak lebih banyak dibandingkan dengan keluarga berpendapatan tinggi. Keadaan 
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ini tentu saja akan menjadi beban tersendiri bagi kepala keluarga yang 

berpendapatan rendah. Keluarga yang memiliki jumlah tanggungannya banyak 

akan cenderung mengkonsumsi kebutuhan lebih banyak pula, sehingga sulit untuk 

memenuhi kebutuhan pokok keluarga termasuk pendidikan anak-anaknya. Jumlah 

tanggungan menurut Abu Ahmadi (2002:231) dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Besar, apabila jumlah tanggungan lima orang atau lebih dari lima orang. 

2. Kecil, bila jumlah tanggungan kurang dari lima orang. 

 

c. Luas Kepemilikan Lahan Kepala Keluarga Petani Tambak 

Luas atau sempitnya lahan yang dimiliki dan diusahakan oleh setiap kepala 

keluarga petani tambak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan 

yang diperoleh. Hal ini didukung oleh pendapat Sayogyo (1987:102) 

mengemukakan bahwa semakin luas usaha tani, semakin besar presentase 

penghasilan produksi, maka jelaslah bahwa luas lahan memegang peranan penting 

terhadap besarnya pendapatan petani dan sebaliknya petani yang mempunyai 

tanah yang sempit atau tidak bertanah merupakan beban usaha pada sektor 

pertanian. 

Bagi petani tambak, luas atau sempitnya lahan garapan yang diusahakan 

merupakan faktor pendukung bagi pendapatan yang akan diperoleh. Apabila lahan 

garapan yang diusahakan sempit maka akan semakin rendah pula pendapatan 

yang akan diperoleh dari sektor pertanian. Mengenai luas lahan garapan  Hadi 

Prayitno dan Lincolin Arsyad (1987:88) mengemukakan bahwa luas  lahan  

garapan adalah jumlah tanah sawah, tegalan dan perkarangan yang digarap selama 
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satu tahun dan dihitung dalam satuan hektar. Fhadoli Hernanto (1990:64) 

menggolongkan luas lahan garapan menjadi 3 kelompok yaitu : 

1. Lahan garapan sempit yang luasnya < 0,5 ha. 

2. Lahan garapan sedang yaitu lahan yang luasnya 0,5–2 ha. 

3. Lahan garapan luas yaitu lahan yang luasnya > 2 ha. 

 

d. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Petani Tambak  

Menurut Suratiyah (2009:88) pendapatan usaha tani adalah selisih antara 

penerimaan (pendapatan kotor) dengan total biaya produksi per usaha tani dengan 

satuan rupiah. Selanjutnya Badriwan (2000:34) mengemukakan bahwa 

pendapatan kotor adalah total seluruh penerimaan atau hasil yang diperoleh 

seseorang sebelum dikurangi dengan total pengeluaran, sedangkan pendapatan 

bersih adalah total penerimaan atau hasil setelah dikurangi dari total pengeluaran. 

Petani memperoleh pendapatan setiap panen, yang berupa hasil kotor. Hasil yang 

diterima petani tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah 

dikeluarkan petani untuk produksi taninya seperti pembelian pupuk, bibit, obat-

obatan, biaya pengolahan lahan, upah, dan sebagainya. Setelah dikurangi biaya-

biaya yang dikeluarkan pada saat penanaman maka petani akan memperoleh 

pendapatan bersih yaitu sisa setelah dikurang dari pemakaian modal pada saat 

penanaman.  

Sedangkan Menurut Mulyanto Sumardi (1982:224) pendapatan dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu: 
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1. Pendapatan pokok yaitu hasil pendapatan yang diperoleh seseorang dari 

pekerjaan yang dilakukan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga. 

2. Pendapatan tambahan yaitu hasil pendapatan yang tidak tetap namun hasilnya 

dapat membantu untuk menambahkan pendapatan setiap bulan. 

3. Pendapatan keseluruhan yaitu pendapatan pokok ditambah pendapatan 

tambahan yang diperoleh pada setiap bulan. 

Besar kecilnya pendapatan akan membawa pengaruh pada pemenuhan kebutuhan 

pokok keluarga petani tambak. Sesuai dengan pendapat Emil Salim (1994:44),  

menyatakan bahwa rendahnya pendapatan akan menyebabkan sulit terpenuhinya 

berbagai kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan 

pendidikan. 

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil usaha yang diperoleh 

dari kepala keluarga dalam jangka waktu satu tahun yang akan di rata-rata per 

bulan dan dihitung dengan nilai rupiah. Pendapatan tersebut berupa pendapatan 

pokok ditambah dengan pendapatan tambahan. Besar kecilnya pendapatan akan 

berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi petani. Semakin tinggi pendapatan 

petani maka segala kebutuhan rumah tangganya dapat terpenuhi dengan baik. 

Selain itu tingkat pendapatan juga menentukan status sosial petani dalam 

masyarakat. 

e. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimun Keluarga 

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, setiap keluarga 

dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi anggota rumah tangga berbeda-beda. 
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Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, menurut perhitungan Totok 

Mardikanto (1990:12) dinyatakan bahwa, kebutuhan pokok bagi kehidupan 

manusia yang harus dicukupi meliputi: sandang, papan, perumahan, kesehatan, 

pendidikan dasar dan keamanan. 

 

Pemenuhan kebutuhan pokok adalah sejumlah komponen dasar yang harus 

dipenuhi oleh seseorang dalam menjalani hidup secara layak. Untuk mengukur 

tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum dalam penelitian ini, dilihat 

berdasarkan kebutuhan pokok dalam kebutuhan sehari-hari keluarga petani 

tambak yang dihitung berdasarkan standar perhitungan yang dikemukakan oleh 

Totok Mardikanto (1990:23), yaitu sembilan bahan pokok yang meliputi beras 

140 Kg, ikan asin 15 Kg, gula pasir 3,5 Kg, tekstil kasar 4 meter, minyak tanah    

60 liter, sabun 20 Kg, kain batik 2 potong, minyak goreng 6 Kg, dan garam 9 Kg 

dalam satu tahun.  

 

Kebutuhan pokok minyak tanah untuk memasak pada saat ini di Desa Margasari 

sudah digantikan oleh tabung gas, dikarenakan minyak tanah di Desa Margasari 

sudah semakin sulit didapatkan. Berdasarkan http://www.pertamina.com/gasdom/ 

produk dan services elpiji konversi.aspx (diakses pada 15 November 2016) 

pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg LPG. Dengan 

menghitung berdasarkan harga minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan 

untuk pemakaian 0.57 kg LPG akan lebih kecil dari pada subsidi untuk                 

1 liter minyak tanah. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dihitung  jika 

pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg LPG, maka 

pada penggunaan 60 liter minyak tanah dapat diganti menjadi 34,2 kg LPG (60 x 

http://www.pertamina.com/gasdom/%20produk%20dan%20services%20elpiji%20konversi.aspx
http://www.pertamina.com/gasdom/%20produk%20dan%20services%20elpiji%20konversi.aspx
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0,57), namun dikarenakan tabung LPG tersedia dalam ukuran 3 kg maka dalam 

penggunaan 34,2 kg LPG kurang lebih setara dengan 11 tabung LPG (3 kg)  yang 

diperlukan dalam setahunnya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam setahun, 

memerlukan kurang lebih 24 tabung LPG (3 kg). Untuk lebih jelasnya mengenai 

tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani tambak di Desa 

Margasari dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel.  3. Perincian Kebutuhan Pokok Minimum Keluarga Petani Tambak yang 

Harus Dipenuhi Per Orang Dalam Satu Tahun di Desa Margasari 

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2015. 

 

No Jenis Kebutuhan 

Pokok 

Jumlah Kebutuhan 

(Orang/Tahun) 

Jumlah Satuan 

(Rupiah) 

Total 

(Rupiah) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Beras 

Ikan Asin 

Gula Pasir 

Tekstil Kasar 

Minyak Goreng 

Gas LPJ (3kg) 

Garam 

Sabun 

Kain Batik 

140 Kg 

15 Kg 

3,5 Kg 

4 Meter 

6 Kg 

24 Tabung 

9 Kg 

20 Kg 

2 Potong 

10.000 

25.000 

12.000 

35.000 

12.500 

22.000 

  1.500 

13.000 

45.000 

1.400.000 

   375.000 

     42.000 

   140.000 

     75.000 

   528.000 

   135.000 

   260.000 

     90.000 

Jumlah    3.045.000 

Sumber : Hasil Penelitian, Harga pasar di Desa Margasari 30 November 2015 

 

Pada tabel 3 dijelaskan bahwa, kebutuhan pokok minimum keluarga petani 

tambak yang harus dipenuhi per orang dalam satu tahun adalah Rp 3.045.000,-

atau dalam sebulan sebesar Rp 253.750,-. Maka apabila jumlah pengeluaran per 

orang per tahun lebih atau sama dengan Rp 3.045.000,- maka kebutuhan pokok 

dikategorikan terpenuhi, sedangkan apabila jumlah pengeluaran per orang per 

tahun kurang dari Rp 3.045.000,- maka kebutuhan pokok tidak terpenuhi. 

Untuk memberikan gambaran mengenai petani tambak yang tergolong miskin 

sekali, miskin, hampir miskin dan tidak miskin sesuai dengan tingkat pemenuhan 
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kebutuhan setiap keluarga dapat menggunakkan patokan menurut Totok 

Mardikanto (1990:24) menyatakan bahwa “memperhitungkan garis kemiskinan 

dengan menggunakkan klasifikasi sebagai berikut: pemenuhan kurang dari 75% 

(miskin sekali), pemenuhan 76-125% (miskin), 125-200% (hampir miskin), dan 

pemenuhan lebih dari 200% (tidak miskin)”. Sehingga akan terlihat pemenuhan 

kebutuhan pokok minimum yang mampu dipenuhi oleh keluarga petani tambak. 

 

4. Penelitian Sejenis 

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan hampir sama dengan penelitian 

ini dirujuk guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian sebagai berikut: 

a. Jummaini (2008), mengkaji tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pendapatan nelayan dan petani tambak di Kabupaten Aceh Utara. 

b. Siti Dewi Fatmawati (2007), mengkaji tentang karakteristik demografi dan 

sosial ekonomi petani tambak Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak. 

c. Wawargita Permata Wijayanti (2011), mengkaji tentang pembentuk ketahanan 

sosial ekonomi petani tambak melalui upaya Sylvofishery di Kelurahan 

Mangunharjo 

 

5. Kerangka Pikir 

Potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap wilayah berbeda-beda, tiap daerah 

mempunyai ciri khas dan kemampuan dalam mengolah potensi sumber daya alam 

yang ada. Sumber daya alam yang ada pada suatu daerah menunjukan mata 

pencaharian sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat untuk memenuhi 
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kebutuhan hidup. Selain itu juga, setiap manusia mempunyai ciri khasnya 

tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai keterampilan yang 

dimiliki.  

Di Wilayah Lampung dikembangkan pertanian tambak. Dengan adanya pertanian 

tambak bisa membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Akan tetapi 

kenyataan dilapangan selama  ini terjadi penurunan hasil panen yang disebabkan  

modal yang kurang, lahan yang sempit dan harga panen sering mengalami 

penurunan.  

 

Karakteristik sosial ekonomi terdiri dari dua aspek yaitu aspek sosial yang 

mencakup tingkat pendidikan, jumlah anak dan tanggungan. Sementara aspek 

ekonomi yang meliputi kepemilikan lahan, pendapatan dari usaha tambak, 

pendapatan tambahan, pendapatan total dan tingkat pemenuhan kebutuhan pokok. 

Berdasarkan kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat digunakan pada bagan 

kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Profil Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Petani 

Tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2016. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif 

yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang diteliti. 

Metode deskriptif adalah untuk menggambarkan keadaan atau fenomena serta 

untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan tertentu sesuai 

adanya di lapangan (Suharsimi Arikunto, 2006:194). Berdasarkan pendapat 

tersebut, bahwa metode diskriptif dapat mengungkapkan tentang fakta yang akurat 

mengenai keadaan sosial ekonomi keluarga petani tambak di Desa Margasari 

Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2016. 

Lebih lanjut dikatakan oleh M. Nasir, (1996:21) menyatakan bahwa metode 

deskriptif adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara 

yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang dalam pengaruh dari satu fenomena. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah 

ilmu pengetahuan untuk mengartikan, memahami, mempelajari, dan meneliti serta 
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menggambarkan fenomena dalam pencapaian suatu tujuan dengan 

mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Berkaitan dengan penelitian ini 

maka fenomena yang akan dilihat ataupun diteliti dalam penelitian adalah 

mengenai Profil Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Tambak di Desa 

Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 

 

B. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah keseluran objek peneltian (Suharsimi Arikunto, 2006:134). 

Berdasarkan pendapat tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah 35 KK yang 

tersebar di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, karena jumlah 

populasi relatif kecil atau sedikit, maka tidak akan diambil sampel. Jadi semua 

kepala keluarga akan dijadikan responden. Sehingga pada penelitian ini disebut 

dengan penelitian populasi. 

 

C.  Variabel Penelitian dan Definisi Opersaional Variabel  

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi subyek atau obyek penelitian. 

Sering pula variabel peneltian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam 

penelitian peristiwa atau gejala yang akan diteliti atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu peneltian (Suharsimi Arikunto, 2006:19). 

Variabel dalam peneltian ini adalah Profil Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga 

Petani Tambak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2016, 

yang indikatornya meliputi sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan kepala keluarga petani tambak. 
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2. Jumlah anak dan tanggungan yang dimiliki kepala keluarga petani tambak. 

3. Luas kepemilikan lahan kepala keluarga petani tambak. 

4. Pendapatan dari tambak yang diusahakan oleh  kepala keluarga petani tambak. 

5. Pendapatan tambahan kepala keluarga petani tambak. 

6. Pendapatan total kepala keluarga petani tambak. 

7. Pemenuhan kebutuhan pokok minimum keluarga petani tambak. 

 

2. Definisi Opersional Variabel 

Profil Keadaaan Sosial Ekonomi Petani Tambak adalah gambaran secara garis 

besar mengenai sifat-sifat khusus yang dimiliki petani tambak berkaitan dengan 

sosial ekonominya, yang meliputi: 

1. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan terakhir yang pernah ditempuh kepala keluarga petani tambak., 

yang kriterianya adalah sebagai berikut : 

a) Tingkat Pendidikan Dasar  : SD dan SLTP 

b) Tingkat Pendidikan Menengah : SLTA  

c) Tingkat Pendidikan Tinggi : Diploma/Sarjana 

2. Jumlah anak dan tanggungan 

a) Jumlah anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya anak 

yang dimiliki dalam suatu keluarga, dimana anak tersebut dalam keadaan 

hidup. Adapun Kriteria banyak sedikitnya jumlah anak: 

 Sedikit, jika jumlah anak   2 orang. 

 Banyak, jika jumlah anak > 2 orang. 
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b) Jumlah tangungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah jiwa 

yang berada dalam satu keluarga yang kehidupannya ditanggung oleh 

kepala keluarga diantaranya yaitu suami, istri, anak, orang tua, nenek, 

kakek, saudara dan anggota keluarga lain. Adapun Kriteria besar kecilnya 

jumlah tanggungan : 

 Besar, apabila jumlah tanggungan   5 orang. 

 Kecil, apabila jumlah tanggungan < 5 orang. 

 

3. Luas kepemilikan lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas lahan 

yang digunakan oleh petani tambak untuk usaha tani yang dinilai dalam satuan 

hektar. Dalam penelitian ini akan dicari rata-rata luas kepemilikan lahan 

masing-masing kepala keluarga petani tambak. Adapun kriteria luas 

kepemilikan lahan tambak : 

a. Luas, apabila luas kepemilikan lahan tambak   luas rata-rata. 

b. Sempit, apabila luas kepemilikan lahan tambak < luas rata-rata. 

 

4. Pendapatan dari tambak yang dimaksut dalam penelitian ini adalah pendapatan 

kepala keluarga petani tambak yang diperoleh dari pendapatan bertani tambak. 

Pendapatan petani tambak tersebut merupakan hasil yang diperoleh petani 

tambak dikurangi biaya-biaya produksi yang dinilai dalam rupiah. 

 

5. Pendapatan tambahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

pendapatan yang tidak tetap namun hasilnya dapat membantu untuk menambah 

pendapatan petani tambak, dimana pendapatan tersebut diperoleh selain dari 

usaha tambak. 
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6. Pendapatan total yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang 

diperoleh petani tambak dari usaha tambak ditambah dengan pendapatan 

tambahan. Dalam penelitian ini akan dicari rata-rata pendapatan total per tahun 

masing-masing petani tambak. Adapun kriteria tinggi rendahnya pendapatan: 

a. Tinggi, apabila pendapatan   rata-rata. 

b. Rendah, apabila pendapatan < rata-rata. 

 

7. Tingkat pemenuhan kebutuhan pokok minimum yang dimaksud dalam 

peneltian ini adalah terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok keluarga 

berdasarkan sembilan bahan pokok minimum per tahun, yang ukurannya 

adalah sebagai berikut : 

a) Terpenuhi, jika jumlah pengeluaran per orang dalam setahun                        

≥ Rp 3.045.000,-. 

b) Tidak Terpenuhi, jika jumlah pengeluaran per orang dalam setahun             

<  Rp 3.045.000,-. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi 

Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi, 

1983 :136). Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi 

lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yaitu keadaan 

lokasi penelitian dan subyek penelitian. 
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2. Teknik Wawancara 

 

Teknik wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewanwancara untuk 

memperoleh informasi dari Terwawancara (Suharsimi Arikunto, 2006:155). 

Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden dengan bertatap muka. 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstuktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh 

(Sugiyono, 2011:138). Sebelum melakukan wawancara, instrumen penelitian telah 

dipersiapkan terlebih dahulu. Instrumen  tersebut berisi daftar pertanyaan-

pertanyaan tertulis beserta alternatif jawabannya. Teknik Wawancara dilakukan 

untuk mendapatkan data primer mengenai keadaan sosial ekonomi kepala 

keluarga petani tambak antara lain, tingkat pendidikan, jumlah anak dan 

tanggungan yang  dimiliki, luas kepemilikan lahan, pendapatan dari usaha 

tambak, pendapatan tambahan, pendapatan total dan tingkat pemenuhan 

kebutuhan pokok minimum keluarga. 

 

3. Teknik Dokumentasi  

Teknik Dokumentasi adalah suatu cara mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231). 

Berdasarkan pendapat di atas, teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi 

dan mendapatkan data yang sifatnya sekunder yang bersumber dari kantor kepala 

desa seperti profil desa diantaranya mengenai jumlah penduduk, jenis mata 
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pencaharian penduduk, jumlah rumah tangga dan peta administrasi penduduk desa 

serta data-data lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung dalam penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakkan distribusi frekuensi dan 

persentase. Menurut Said Rusli (2012:12), ”distribusi frekuensi merupakan alat 

untuk menggambarkan profil penduduk menurut karakteristrik tertentu. 

Karakteristik ini umpamanya umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, 

lapangan pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Frekuensi dapat berbentuk 

angka-angka mutlak atau proporsi dan persentase”. Adapun untuk medapatkan 

gambaran angka pada penelitian ini dengan menggunakkan bentuk persentase, 

sebagaimana pendapat Joko Subagyo (2015:107), bahwa,  

”Analisis data kuantitatif dapat pula dilakukan terhadap data kualitatif maupun 

terhadap data kuantitatif. Terhadap data kuantitatif, jelas bahwa analisis ini 

mengembalikan dalam keadaan serupa, dari data angka ke dalam analisis angka 

pula. Sedangkan terhadap data kualitatif dalam analisisnya dilakukan dengan 

memperbandingkan antara beberapa pendapat kemudian memperoleh jumlah dari 

masing-masing pendapat dan akhirnya untuk mendapatkan gambaran angka dalam 

bentuk jumlah prosentase”.  

 

Data tabel frekuensi dan persentase tersebut akan diinterpretasikan dalam bentuk 

laporan sebagai hasil penelitian dan ditulis kesimpulan sebagai hasil akhir laporan 

penelitian. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian secara 

keseluruhan tentang Profil Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Tambak Di 

Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2016, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Sebagian besar kepala keluarga petani tambak di Desa Margasari 

berpendidikan menengah sebanyak 24 responden (68,57 %) dan sebanyak 11 

responden (31,43 %) berpendidikan dasar. Tingkat pendidikan yang dimiliki 

oleh kepala keluarga petani tambak Desa Margasari belum cukup baik, 

terlebih lagi belum ada yang sampai berpendikikan tingggi. 

2. Jumlah anak yang dimiliki kepala keluarga petani tambak di Desa Margasari 

sebagian besar termasuk kedalam jumlah anak > 2 yaitu sebanyak                    

18 responden (51,43 %), dan rata-rata jumlah anak yang dimiliki adalah 2,49 

anak. Sementara jumlah tanggungan yang dimiliki kepala keluarga petani 

tambak sebagian besar merupakan keluarga besar yakni keluarga yang 

memiliki jumlah tanggungan ≥ 5 orang sebanyak 18 responden (51,43 %). 

3. Rata-rata luas lahan yang dimiliki setiap kepala keluarga petani tambak yaitu 

0,82 ha. 
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4. Total pendapatan seluruh petani tambak dari usaha tambak sebesar                

Rp 1.713.884.000,-/tahun. dengan rata-rata pendapatan yang diterima setiap 

kepala keluarga petani tambak dari usaha tambak yaitu Rp 48.968.114,-/tahun.       

5. Total pendapatan tambahan seluruh petani tambak sebesar Rp 470.256.000,- 

/tahun. dengan rata-rata pendapatan tambahan setiap kepala keluarga petani 

tambak sebesar Rp 13.435.885,-/tahun, pendapatan tersebut diperoleh selain 

dari bertani tambak (sawah, kebun, buruh dan dagang). 

6. Pendapatan total setiap kepala keluarga petani tambak baik dari usaha tambak 

dan diluar usaha tambak sebesar Rp 2.184.140.000,-/tahun. dengan rata-rata            

Rp 62.404.000,-/tahun atau pendapatan per kapita sebesar Rp 13.911.720,-

/tahun. 

7. Standar per kapita pemenuhan kebutuhan pokok setiap keluarga petani tambak 

yaitu Rp 3.045.000,- dengan tingkat pemenuhan kebutuhan pokok setiap 

keluarga petani tambak per kapita sebesar 456,87 % dan tidak adak petani 

tambak yang miskin. Selain itu tingkat pemenuhan kebutuhan pokok setiap 

keluarga petani tambak semuanya terpenuhi.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi petani tambak yang pendapatannya dari usaha tambahan masih rendah 

dan lahan tambak yang diusahakan masih sempit, hendaknya mencari modal 

untuk mengusahakan lahan sewa yang lebih luas.  
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2. Kepada pemerintah diharapkan mampu memberikan bantuan modal kepada 

para petani tambak, sehingga bisa meringankan modal yang harus dikeluarkan 

oleh setiap petani tambak. 



DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta. Rineka Cipta.

Anonim. 2015. Profil Desa. Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur.

Aris Ananta. 1993. Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan
Ekonomi. Jakarta. Lembaga Demografi LPFEUI.

BKKBN. 2012. Laporan Pendahuluan SDKI. Jakarta. BKKBN.

Badan Pusat Statistik. 2002. Statistik Indonesia. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Bintarto. 1986. Urbanisasi dan Permasalahannya. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Budiyono. 2003. Dasar-Dasar Geografi Sosial. (Bahan Ajar). Bandar Lampung.
FKIP Unila.

Daldjoeni. 1987. Geografi Kota dan Desa. Bandung. Alumni.

Emil Salim. 1994. Kebijaksanaan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan. Jakarta.
Jakarta Press.

Fhadoli Hernanto. 1990. Ilmu Usaha Tani. Jakarta. Penebar Swadaya.

Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad. 1987. Petani Desa dan Kemiskinan.
Yogyakarta. BPFE.

Ida Bagus Mantra. 2000. Demografi Umum. Jakarta. Pustaka Pelajar.

Joko Subagjo. 2015. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Jakarta. Rineka
Cipta.

Jummaini. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan
Nelayan dan Petani Tambak Di Kabupaten Aceh Utara. Tesis. Medan.
Sekolah Pasca Sarjana-Universitas Sumatera Utara.

Loekman Soetrisna. 1997. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta. Kanisius.



M. Nasir. 1988. Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam
Pembanguan. Jakarta. UI.

M. Reza. 2011. Manajemen Pengelolaan Sistem Budidaya. Jakarta. Penebar
Swadaya.

Mulyanto Sumardi. 1982. Sumber Pendapatan Pokok dan Prilaku Menyimpan.
Jakarta. Rajawali Press.

Nursyid Sumaatmadja. 1998. Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisis
Keruangan. Bandung. Alumni.

Payaman J. Simanjuntak. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.
Jakarta. LPFE-UI.

Ridwan Halim. 1990. Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab. Jakarta. Ghalia.

Said Rusli. 2012. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta. LP3ES.

Sayogyo. 1987. Petani Desa dan Kemiskinan. Yogyakarta. BPFE.

Subarjo. 2004. Meteorologi dan Klimatologi. Diktat. Bandar Lampung. FKIP
Unila.

Siti Dewi Fatmawati. 2007. Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Petani
Tambak Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Skripsi.
Semarang. Unnes.

Soekartawi. 1986. Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani
Kecil. Jakarta. UI-Press.

Soerjono Soekanto. 1993. Kamus Sosiologi. Jakarta. PT Raja Grafiando Persada.

Sri Rusmiyati. 2012. Pintar Budidaya Udang Windu. Yogyakarta. Baru Press.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D. Bandung.
Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta. Rineka Cipta.

Suratiyah. 2009. Ilmu Usaha Tani. Penebar Swadaya. Jakarta.

Sutrisno Hadi. 1983. Metodelogi Research. Yogyakarta. Fakultas Psikologi,
UGM.

Tim Penyusun. 2013. Kamus Pertanian Umum. Jakarta. Penebar Swadaya.



Totok Mardikanto. 1990. Pembangunan Pertanian. Surakarta. PT Tri Tunggal
Tata Fajar.

Trisnaningsih. 2006. Demografi Teknik. Buku Ajar. Bandar Lampung. FKIP
Universitas Lampung.

Wawargita Permata Wijayanti. 2011. Pembentuk Ketahanan Sosial Ekonomi
Petani Tambak Melalui Upaya Sylvofishery di Kelurahan Mangunharjo.
Skripsi. Semarang. Undip.

Zakaria. 2011. Petunjuk Teknik Budidaya Ikan Bandeng. Jepara. Budidaya Air
Payau.

Zaki Badriwan. 1992. Intermediate Accounting. Yogyakarta. BEFE-Yogyakarta.

http://www.pertamina.com/gasdom/ produk dan services elpiji konversi.aspx
(diakses pada 15 November 2016)


	1. Cover Luar.pdf
	2. Abstrak Inggris, Indonesia.pdf
	3. Cover Dalam.pdf
	4. Persetujuan.pdf
	7. Riwayat Hidup.pdf
	8. Motto.pdf
	9. Persembahan.pdf
	10. Sanwacana.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12 ISI Skripsi.pdf
	Dapus.pdf

