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ABSTRACT

THE DESCRIPTION OF FARMERS’ BUSINESS OF VANNAMEI SHRIMP
AT DIPASENA SENTOSA VILLAGE, EAST RAWA JITU SUB-DISTRICT

TULANG BAWANG REGENCY IN 2016

By

I Gusti Made Firda Satriana

The research aims to describe farmers’ business of Vannamei shrimp at Dipasena
Sentosa Village, East Rawa Jitu Sub-district, Tulang Bawang Regency. It
describes the broad pond, capital source, production costs, workers, production,
farmers’ knowledge of Vannamei shrimp cultivation, marketing, and farmers'
income.

The research employs descriptive method whose research population is 298
shrimp farmers. The sample collection is taken randomly (Simple Random
Sampling) from 45 shrimp farmers as the sample. Data collection techniques are
observation, organized interview, and documentation. Data analysis is through
table percentage as the basic interpretation and description in the report.

Results of the research show that: (1) 100% Vannamei shrimp farmers at Bumi
Dipasena Sentosa Village have average pond and 91.11% farmers own the pond,
(2) 77.78% use their own capital and 22.22% farmers owe from capitalist, (3)
8.90% farmers spend high production cost, Rp. 33,400,000, (4) All farmers
manage the pond themselves whose workers belong to the family, (5) All farmers
mostly get low production below 13.6 ton/Ha, (6) All farmers sell production on
the spot, (7) 93.3% farmers gain knowledge of Vannamei shrimp cultivation from
non-formal education, (8) 57.77% famers’ incomes are below average, Rp.
12,000,000.

Key words: farmers’ business, Vannamei shrimp
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang usaha tambak udang di Desa
Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang
yang terdiri dari luas lahan garapan, sumber modal, biaya produksi, tenaga kerja,
hasil produksi, pengetahuan petani tentang budidaya udang vannamei, pemasaran,
dan  pendapatan petani tambak udang vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, populasi penelitian adalah petani
tambak sebanyak 298 KK. Pengambilan sampel penelitian secara acak sederhana
(Simple Random Sampling) dengan jumlah sampel 45 KK. Pengumpulan data
dengan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data
dengan tabel persentase, sebagai dasar interpretasi dan deskripsi dalam laporan
ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Luas rata-rata lahan garapan yang
dimiliki petani tambak udang vannamei adalah 0,63 Ha, (2) Sumber modal petani
tambak yaitu 77,78% petani tambak menggunakan modal dari milik sendiri, (3)
Biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan petani tambak dalam budidaya tambak
udang vannamei setiap sekali panen yaitu Rp. 24.700.000., (4) Asal tenaga kerja
yang digunakan petani dalam budidaya tambak udang vannamei yaitu 100%
berasal dari keluarganya sendiri, (5) Rata-rata produksi udang vannamei yang
dihasilkan setiap petani tambak yaitu sebanyak 0,60 ton/Ha, (6) Sistem pemasaran
yang digunakan petani tambak yaitu 100% menjual hasil produksi udang
vannameinya di tempat, (7) Asal pengetahuan petani tambak, tentang budidaya
udang vannamei yaitu 93,3% petani tambak mendapatkan pengetahuan
berbudidaya udang vannamei dari pendidikan nonformal., (8) Rata-rata
pendapatan  petani tambak yang diperoleh dari usaha budidaya udang vannamei
yaitu Rp. 12.000.000.

Kata kunci: petani, tambak, udang vannamei, usaha
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1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Panjangnya garis pantai yang dimiliki Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya

potensi sumber daya daerah pesisir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Masyarakat banyak memanfaatkannya dengan berbudidaya perikanan diantaranya,

budidaya udang, ikan, rumput laut, dan komoditas lainnya. Udang merupakan

komoditas laut yang dapat dibudidayakan di tambak.

Desa Bumi Dipasena Sentosa memiliki luas 3.175 Ha. Penggunaan lahan di Desa

Bumi Dipasena Sentosa sebagian besar adalah untuk lahan tambak dan sisanya

adalah hutan dan rawa-rawa. Lahan yang digunakan untuk pemukiman pun sangat

sedikit karena pemukiman warga di Desa Bumi Dipasena Sentosa terletak di

pinggir tambak. Jarak rumah satu dengan yang lainnya pun lumayan jauh karena

dipisahkan antara petak-petak tambak dan rawa.

Desa Bumi Dipasena Sentosa ini merupakan desa yang bisa dikatakan desa para

petani tambak hal ini dikarenakan wilayah Desa Bumi Dipasena Sentosa yang

dekat dengan daerah pantai atau laut yang sangat mendukung untuk lahan

pertanian basah yaitu tambak, sehingga seluruh penduduknya memiliki mata

pencaharian sebagai petani tambak. Hal ini bisa dilihat dari tabel 1
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Tabel 1. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Bumi Dipasena
Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2016

No Mata Pencaharian
Jumlah
(orang)

Persentase (%)

1 Petani tambak 376 89,09
2 Pegawai negeri 2 0,47
3 Pedagang 19 4,50
4 Karyawan 25 5,92

422 100,00
Sumber: Monografi Desa Bumi Dipasena Sentosa, 2016

Data ini menunjukan bahwa tambak merupakan sumber utama pendapatan di

Desa Bumi Dipasena Sentosa. Jenis tambak yang dikembangkan di Desa Bumi

Dipasena Sentosa adalah jenis tambak semi - intensif. Jenis budidaya tambak atau

yang diusahakan oleh petani tambak di Desa Bumi Dipasena Sentosa yaitu Udang

vannamei. Desa Bumi Dipasena Sentosa ini menjadi wilayah khusus pertambakan

dikarenakan wilayah desa ini merupakan bekas PT. Dipasena Citra Darmajha. PT

yang bergerak dibidang pembudidayaan udang vannamei. Setelah PT tidak aktif

lagi para petani tambak yang dulunya karyawan PT mengelola tambaknya secara

mandiri sampai sekarang. Hal ini lah yang menyebabkan banyaknya masyarakat

yang berprofesi sebagai petani tambak.

Udang yang diproduksi di Desa Bumi Dipasena Sentosa adalah udang vannamei.

Udang vannamei termasuk udang jenis air tambak yang sering dipelihara

masyarakat pesisir yang terdapat genangan air panyau. Udang ini memiliki ukuran

yang lebih kecil dibandingkan udang windu namun udang vannamei mengandung

protein yang cukup tinggi sehingga sangat bagus dikosumsi. Udang vannamei

merupakan udang komoditi ekspor ke luar negeri karena permitaan pasar luar
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negeri sangat besar untuk udang vannamei sehingga prospek budidayanya sangat

bagus untuk terus dikembangkan.

Keunggulan yang dimiliki udang vannamei memang sangat baik dibandingkan

udang jenis lain yang dibudidayakan di tambak, seperti udang windu, udang

galah,  dan lain-lain. Lamanya budidaya udang vannamei termasuk singkat

dibandingkan udang lainnya, yaitu 75-90 hari, sedangkan untuk udang windu

sekitar 5-6 bulan. Petani tambak di desa Bumi Dipasena Sentosa sebagian besar

membudidayakan udang vannamei karena prospeknya cukup bagus jika

dibudidayakan secara baik.

Mendirikan suatu usaha khususnya tambak udang tentunya membutuhkan modal,

bagi masyarakat yang memiliki modal sendiri hal ini tentunya bukan merupakan

suatu permasalahan, sedangkan dengan meminjam modal petani tambak tentunya

semakin terbebani oleh hutang apabila terjadi gagal panen. Sulitnya mencari

profesi lain merupakan suatu alasan para petani tambak untuk mencari pekerjaan

lain selain menambak udang itu sendiri, karena potensi wilayah pesisir tersebut

sebagian besar dijadikan lokasi tambak udang.

Tidak semua petani tambak memiliki lahan sendiri. Di Desa Bumi Dipasena

Sentosa terdapat beberapa petani yang berbudidaya udang hanya menyewa lahan,

sedangkan menurut (Soekartawi, 1990: 4) luas lahan berpengaruh terhadap

produksi tambak udang vannamei dan pendapatan petani. Semakin luas lahan

garapan yang diusahakan petani, maka semakin besar produksi yang dihasilkan

dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai pengolahan lahan yang baik.
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Pendirian suatu usaha tambak tidak terlepas dari besar dan kecilnya jumlah biaya

produksi, petani tambak yang menggunakan biaya produksi yang besar hasil

produksinya dapat tinggi karena dalam memenuhi pakan dan vitamin udang

sendiri dapat terpenuhi, dengan biaya produksi yang rendah juga mempengaruhi

keuntungan dalam usaha tambak udang karena keterbatasan biaya dalam

pemberian pakan dan vitamin sehingga hasil produksi yang didapatkan relatif

sedikit atau bahkan rugi apabila gagal panen karena suatu penyakit, oleh sebab itu

sangat penting jumlah biaya produksi dalam memulai usaha tambak udang

vannamei ini karena dapat mempengaruhi hasil produksi.

Pendirian suatu usaha diharapakan dapat menyerap tenaga kerja sehingga

mengurangi tingkat pengangguran masyarakat pada suatu wilayah, namun tidak

semua usaha tambak dapat mempekerjakan tenaga yang banyak hal ini

dipengaruhi oleh besar kecilnya tambak yang dimiliki semakin kecil suatu tambak

maka semakin sedikit juga tenaga yang diperlukan, besar kecilnya suatu tambak

udang dipengaruhi oleh faktor besar kecilnya jumlah modal yang dimiliki,

mengingat tidak semua pengusaha tambak memiliki modal yang besar hal ini

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang lebih sedikit, dalam usaha tambak

udang vannamei dibutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, dimana tenaga ini

dibutuhkan untuk memanen udang mulai dari tahap penyiapan hingga siap panen

dengan cara ditangkap menggunakan alat tangkap, tenaga kerja ini berasal dari

keluarga maupun tetangga pembudidaya yang mendapatkan upah sesuai dengan

kesepakatan dengan pembudidaya.
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Produksi udang budidaya secara nasional pada tahun 2015 mencapai 358.925 ton

dihasilkan dari tambak seluas 290.982 (BPS, 2015: 1). Rata-rata produksi udang

nasional adalah 1,23 ton /Ha. Sepanjang tahun 2015 produksi udang budidaya di

Provinsi Lampung mencapai 75.000 ton yang terdiri dari udang vannamei

sebanyak 72.000 ton dan sisanya udang windu dengan luas lahan 61.200 Ha (BPS,

2015: 1). Rata-rata produksinya 1,22 ton/Ha. Produksi udang Kabupaten Tulang

Bawang pada tahun 2015 mencapai 23.957,00 ton dengan luas lahan 27.197,36

Ha (BPS, 2015: 1). Rata-rata produksinya 0,86 ton/Ha. Di Desa Bumi Dipasena

Sentosa pada tahun 2014 dengan lahan tambak 328,02 Ha produksi udang yang

dihasilkan yaitu 0,5 ton/Ha, pada tahun 2015 meningkat 0,7 ton/ha (Monografi

Desa Bumi Dipasena Sentosa, 2015 :1). Jadi produksi udang di Desa Bumi

Dipasena Sentosa masih dibawah rata-rata produksi nasional dan tergolong

rendah.

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada tentunya mesti diikuti dengan sumber

daya manusia yang tinggi sehingga dalam pengelolaanya masyarakat dapat

memanfaatkan dengan baik, apabila dalam pemanfaatan sumber daya alam yang

ada tidak diikuti dengan sumber daya manusia yang baik maka dapat terjadi

permasalahan khususnya dalam tambak udang ini kegagalan panen, masalah

pencemaran lingkungan dapat terjadi karena faktor-faktor yang disebabkan oleh

tambak itu sendiri, pengetahuan ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan

usaha tambak bagi para petani tambak.

Hasil tambak udang setelah diproduksi maka dipasarkan tidak semua petani

tambak udang dapat menjual hasil tambaknya ke para pemodal untuk di ekspor,
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beberapa petani tambak hanya menjual hasil tambaknya di pasar yang diakibatkan

kurang baiknya udang hasil tambaknya sehingga tidak memenuhi kriteria untuk

dijual pada makelar atau pemodal, hasil produksi yang kurang baik ini dapat

disebabkan kurangnya asupan vitamin, ataupun minimnya pengetahuan petani

tambak tentang tambak udang sendiri. Hasil tambak yang dijual melalui pengecer

di pasar memiliki harga yang jauh lebih murah sehingga pendapatan petani

tambak udang relatif sedikit.

Menurut Ghufran dan H. Khordi (2011: 260) udang vannamei mudah terjangkit

penyakit mematikan seperti Taura Syndrom Virus (TSV), Infectious Hypodermal

and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) dan virus Myo atau Infectious

Myonecrosis Virus (IMV). Pada saat ini, petani di Desa Bumi Dipasena Sentosa

memiliki masalah dalam budidaya udang vannamei, dimana udang vannamei yang

dibudidaya terserang penyakit sehingga berdampak pada gagalnya panen dan

rendahnya produksi udang. Udang merupakan harapan seluruh warga, karena

untuk pemasukan keuangan hanya bergantung pada hasil panen udang tersebut

sedangkan sebagian besar petani tambak tidak mengetahui cara menanggulangi

penyakit-penyakit tersebut, hal ini sebab dari petani yang tidak mengetahui cara

berbudidaya udang yang baik.

Petani tambak udang dalam menjalankan usaha tambaknya tidak semuanya

berhasil yang ditandai dengan hasil produksi yang melimpah dan kualitas yang

baik sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, bagi para petani tambak

udang yang tidak berhasil maka berdampak pada pemenuhan perekonomian

mereka, apabila mata pencaharian hanya bertumpu pada tambak udang yang
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dijalani, kebutuhan pokok para pengusaha tambak udang ini dalam menopang

perekonomian keluarga hanya bergantung dari hasil produksinya, apabila petani

tambak tersebut kurang berhasil perekonomian mereka dapat dikatakan kurang

baik ditandai dengan penghasilan mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

mereka, dalam menjual hasil panen harga dan jauhnya daerah pemasaran sangat

berpengaruh terhadap pendapatan petani tambak, untuk itu petani tambak harus

menjual hasil panennya secara efisien ketempat-tempat penjualan. Kegagalan

panen dan hasil produksi yang kurang baik dapat menyebabkan pendapatan petani

makin sedikit dan berkurang apalagi jika gagal panen berlangsung terus menerus,

hutang akan semakin menumpuk dan kemiskinanan akan bertambah.

Berdarkan uraian dari latar belakang tersebut maka sangat diperlukan informasi

tentang usaha budidaya tambak udang vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa

yang terdiri dari permodalan, luas lahan garapan petani tambak, pengetahuan

budidaya udang vannamei, biaya produksi, produksi rata-rata, tenaga kerja,

pemasaran, dan pendapatan usaha tambak udang vannamei maka penulis

bermaksud melakukan penelitian “Deskripsi Usaha Petani Tambak Udang

Vannamei di desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur

Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapakah luas kepemilikan lahan garapan petani tambak ?

2. Darimanakah sumber modal ?
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3. Berapakah biaya produksi ?

4. Dari manakah asal tenaga kerja ?

5. Berapakah hasil produksi ?

6. Bagaimanakah sistem pemasaran hasil usaha tambak udang vannamei ?

7. Darimanakah pengetahuan budidaya udang vannamei ?

8. Berapakah pendapatan bersih usaha tambak udang vannamei ?

C. Rumusan Masalah

1. Berapakah luas rata-rata lahan garapan yang dimiliki petani tambak udang

vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur

Kabupaten Tulang Bawang?

2. Darimanakah sumber modal petani tambak di Desa Bumi Dipasena Sentosa

Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

3. Berapakah biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan petani tambak dalam

budidaya tambak udang vannamei setiap sekali panen di Desa Bumi Dipasena

Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

4. Darimanakah asal tenaga kerja yang digunakan petani dalam budidaya

tambak di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur

Kabupaten Tulang Bawang?

5. Berapakah rata-rata produksi udang vannamei yang dihasilkan setiap petani

tambak di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur

Kabupaten Tulang Bawang?



9

6. Bagaimana sistem pemasaran yang digunakan petani dalam budidaya tambak

di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten

Tulang Bawang?

7. Darimana asal pengetahuan petani, tentang budidaya udang vannamei di Desa

Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang

Bawang?

8. Berapakah rata – rata pendapatan petani tambak yang diperoleh dari usaha

budidaya udang vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa

Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji informasi tentang usaha tambak

udang di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten

Tulang Bawang yang terdiri dari luas lahan garapan, sumber modal, biaya

produksi, tenaga kerja, hasil produksi, pengetahuan petani tentang budidaya udang

vannamei, pemasaran, dan  pendapatan petani tambak udang vannamei di Desa

Bumi Dipasena Sentosa.

E. Kegunaan Penelitian

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.

2. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperguruan tinggi

khususnya yang berhubungan dengan geografi ekonomi.
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3. Data yang diperoleh dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan usaha

tambak udang vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa

Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup subyek penelitian adalah petani tambak udang vannamei di

Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang

Bawang.

2. Ruang lingkup objek penelitian adalah tentang usaha tambak udang di Desa

Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang

Bawang.

3. Ruang lingkup tempat yaitu Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa

Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

4. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2016/2017.

5. Ruang lingkup ilmu adalah geografi ekonomi. Menurut (Sumaatmaja, 1981:

54) geografi ekonomi adalah cabang geografi manusia yang bidang studinya

struktur keruangan aktifitas ekonomi. Dengan demikian, titik berat studinya

adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang termasuk ke dalam

bidang pertanian – industri – perdagangan – transportasi – komunikasi dan

lain-lain sebagainya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Geografi

Geografi merupakan studi yang mempelajari gejala-gejala di muka bumi dan

peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang fisik maupun sosial yang

menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui sudut pandang

kewilayahan dalam konteks keruangan. Menurut Daldjoeni (1987: 12-13),

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar bumi dan
manusia. Bumi dan manusia disitu dapat ditafsirkan sebagai alam dan manusia,
atau lingkungan alam dan penduduk. Manusia disitu bukanlah manusia sebagai
individu melainkan sebagai kelompok karena adaptasinya terhadap lingkungan
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 mendeskripsikan, mempelajari,

menerangkan, dan menganalisa fenomena-fenomena fisik maupun sosial di

permukaan bumi dan merupakan keseluruhan gejala alam dan kehidupan dengan

variasi kewilayahan serta segala aspek keruangan. Ilmu geografi terbagi kedalam

dua kajian yaitu kajian geografi fisik dan kajian geografi manusia. Salah satu

cabang dari geografi yang mengkaji manusia yaitu geografi ekonomi.
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2. Pertanian

Menurut Suratiyah (2009: 5), pertanian sebagai kegiatan manusia dalam membuka

lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman yang termasuk tanaman

semusim maupun tanaman tahunan dan tanaman pangan maupun tanaman non-

pangan serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. Kemudian

Menurut Mubyarto (1994: 16),

Dalam buku-buku atau tulisan-tulisan, kita sering menjumpai pembagian petanian
kedalam pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit.
Pertanian dalam arti luas mencakup: 1.Pertanian rakyat atau disebut pertanian
dalam arti sempit, 2.Perkebunan (termasuk didalamnya perkebunan rakyat dan
perkebunan besar), 3.Kehutanan, 4.Peternakan, dan, 5.Perikanan (dalam perikanan
dikenal pembagian lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut).

Sesuai dengan pendapat di atas perikanan merupakan pertanian dalam arti luas

termasuk juga didalamnya budidaya dengan menggunakan tambak. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa pertanian merupakan suatu usaha masyarakat dalam

memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik itu

di lahan darat maupun perairan dengan komoditas yang disesuaikan dengan lahan

yang ada.

3. Petani Tambak

Secara garis besar pengertian petani tambak tidak berbeda dengan petani yang

bekerja di sektor pertanian lainnya seperti sawah, kebun, dan lain-lain. Yang

membedakan adalah lahan yang dikelola dan hasil produksinya. Dalam Kamus

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

menjalankan usaha tani dengan melakukan kegiatan pertanian sebagai sumber

mata pencarian pokoknya. Sehingga dapat dikatakan petani adalah orang yang
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melakukan usaha dengan cara melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.

Menurut Mubyarto (1994: 29),

Petani pemelihara ikan ini tidaklah dapat disebut nelayan karena yang disebut
nelayan adalah mereka yang pekerjaannya mencari ikan disungai atau dilaut,
dengan modal alat-alat penangkap ikan dan bukannya modal yang berupa bibit
ikan. Petan ikan pemelihara ikan tidak lain adalah petani biasa yang
mengusahakan perikanan yang sifatnya tidak ektraktif melainkan generative.

Jadi dapat disimpulkan petani tambak adalah petani udang, ikan atau sejenis

hewan air, yang mengusahakan kegiatan di bidang budidaya ikan di tambak di

daerah perairan pantai yang terdapat air payau. Menurut Soeseno (1983: 16-17)

Menurut tanah yang dimiliki petani tambak dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Petani gogol (pemilik tambak)
Merupakan golongan petani kaya yang memiliki lahan yang luas. Dan
memeiliki modal sendiri untuk mengelola tambak.

b. Petani penggarap (wong angguran)
Merupakan kelompok petani tambak yang tidak memiliki tambak sendiri
tetapi hanya mengandalkan tenaga saja dan hanya mengerjakan tambak
milik orang lain baik menyewa atau bagi hasil

c. Wong manukan ( buruh tambak )
Merupakan kelompok orang yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali
tenaga sebagai buruh kasar.

4. Tambak

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang

diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Menurut

Ghufran dan H. Khordi (2011: 49) menyatakan bahwa tambak biasanya dibangun

di daerah pantai, terutama di hutan mangrove, estuaria, dan teluk, karena itu air

yang digunakan untuk mengisi tambak merupakan air payau. Hewan yang

dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan
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“tambak” ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang

berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang.

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat

untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum

tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang, walaupun

sebenamya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak misalnya

ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya. Tetapi tambak

lebih dominan digunakan untuk kegiatan budidaya udang.

Tambak memiliki bagian-bagian penyusun sehingga dapat dijadikan tempat untuk

budidaya udang di perairan pesisir, menurut Ghufran dan H. Khordi (2012: 111),

bagian-bagian dalam tambak terdiri dari pematang, saluran air, pintu air, dan

petakan, berikut merupakan bagian-bagian tambak dan fungsinya,

a. Pematang atau dapat disebut tanggul, pematang ini memiliki fungsi
sebagai penahan air.

b. Saluran air atau kanal tambak, memiliki fungsi untuk mengalirkan air dari
sumbernya ke dalam unit pertambakan atau dari petakan tambak ke tempat
pembuang dengan kata lain dengan adanya saluran air ini volume air yang
ada di petakan tambak dapat dipertahankan, dengan mengisi air ketika
surut ataupun membuang air ketika pasang.

c. Pintu air, memiliki fungsi untuk mengatur kebutuhan volume air pada
petakan tambak dengan membuka dan menutup pintu air maka volume air
dapat disesuaikan.

d. Petak atau petakan tambak merupakan bagian dari unit tambak yang diisi
air yang kemudia dipakai untuk budidaya.

Sebelum suatu tambak dapat digunakan terdapat beberapa proses persiapan.

Menurut Ghufran dan H. Khordi (2012: 139), proses persiapan tambak meliputi

pengeringan, pembajakan atau pengolahan tanah, pengapuran, dan pemupukan,
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a. Pengeringan
Kondisi dasar tambak dapat dipengaruhi oleh kualitas air di permukaan,
tambak yang telah beroperasi, masih terdapat sisa pakan, kotoran, biota
akuatik, organisme dan plankton yang telah mati haruslah dibersihkan atau
pencucian, limbah bahan organik bila dibiarkan akan berdampak buruk
pada kualitas air, pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan kesehatan biota
akuatik. Setelah proses pencucian tambak dibarkan dan dikeringkan, hal
ini sangat berguna untuk memperbaiki kondisi dasar tambak.

b. Pembajakan
Setelah pengeringan, dasar tambak diolah dengan cara dibalik atau
dibajak, pengolahan tanah serta pencucian tanah ini dapat membantu
menurangi kadar besi tanah.

c. Pengapuran
Pengapuran tambak perlu dilakukan jika nilai pH tanah kurang dari7

d. Pemupukan
Pemupukan ini diperlukan sebagai sumber nutrisi untuk merangsang
pertumbuhan fitoplankton.

Lokasi dan kontruksi tambak udang vannamei menurut Haliman dan Adijaya

(2008: 21),

Lokasi tambak udang vannamei terletak di daerah pantai dengan fluktuasi air
pasang dan surut 2-3 meter kemudian jenis tanah sebaiknya liat berpasir untuk
menghindari kebocoran air, jenis tanah gambut atau masam menyebabkan pH
menjadi asam selanjutnya mempunyai sumber air tawar dengan debit atau
kapasitas cukup besar sehingga kebutuhan air tawar dapat terpenuhi, minimal 15
% air kolam harus terganti dengan air baru setiap hari. udang vannamei umumnya
tumbuh pada salinitas 15-20 ppt. Untuk konstruksi tambak bentuk petakan yang
ideal yaitu bujur sangkar. Ukuran panjang dan lebar disesuaikan dengan luas
lahan yang tersedia. Kemudian untuk kedalaman air tambak yang baik untuk
budidaya udang vannamei sekitar 150-180 cm selanjutnya saluran air di tambak
budidaya udang vannamei terdiri dari dua saluran, yaitu saluran air masuk (inlet)
dan saluran air keluar (outlet). Kedua saluran tersebut harus terpisah satu sama
lain. kemiringan saluran air masuk sekitar 5-10% ke arah saluran air keluar.
Sluran pembungan tengah (central drainage) berfungsi untuk membuang lumpur
dan kotoran dari dasar tengah kolam.

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.
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a. Tambak Ekstensif atau Tradisional.
1) Dibangun di lahan pasang surut, yang umumnya berupa rawa-rawa bakau,

atau rawa-rawa pasang surut bersemak dan rerumputan.
2) Bentuk dan ukuran petakan tambak tidak teratur.
3) Luasnya antara 3-10 ha per petak.
4) 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.

5) Di tengah petakan dibuat petakan yang lebih kecil dan dangkal untuk
mengipur nener yang baru datang selama 1 bulan.

6) Selain itu ada beberapa tipe tambak tradisional, misalnya tipe corong dan
tipe taman.

7) Pada tambak ini tidak ada pemupukan.
b. Tambak Semi Intensif

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

2) Tiap petakan mempunyai pintu pemasukan (inlet) dan pintu pengeluaran
(outlet) yang terpisah untuk keperluan penggantian air, penyiapan kolam
sebelum ditebari benih, dan pemanenan.

3) 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.

4) Kedalaman caren selisih 30-50 cm dari pelataran.
5) Kedalaman air di pelataran hanya 40-50 cm.
6) Ada juga petani tambak yang membuat caren di sekeliling pelataran.

c. Tambak Intensif
1) Petakan berukuran 0,2-0,5 ha/petak, supaya pengelolaan air dan

pengawasannya lebih mudah.
2) Kolam/petak pemeliharaan dapat dibuat dari beton seluruhnya atau dari

tanah seperti biasa atau dinding dari tembok, sedangkan dasar masih tanah.
3) 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.

4) 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.

5) Pipa pembuangan air hujan atau kotoran yang terbawa angin, dipasang
mati di sudut petak.

6) Diberi aerasi untuk menambah kadar oksigen dalam air.
7) Penggantian air yang sangat sering dimungkinkan oleh penggunaan.
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5. Pengertian Udang Vannamei

Udang vannamei adalah udang laut yang biasa disebut juga udang putih. Udang

ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan udang windu namun udang

vannamei mengandung protein yang cukup tinggi sehingga sangat bagus

dikonsumsi. Udang vannamei merupakan udang komoditi ekspor ke luar negeri

karena permintaan pasar luar negeri sangat besar untuk udang vannamei sehingga

prospek budidayanya sangat bagus untuk terus dikembangkan.

Menurut Ghufran dan H. Khordi (2011: 259),

“Udang vannamei adalah udang introduksi. Udang ini diintroduksi ke Indonesia
pada tahun 2000 dari Hawaii (Amerika Serikat). Udang vannamei merupakan
udang asli di perairan Hawaii dan Amerika Selatan. Ada dua spesies udang dari
Hawaii dan Amerika Selatan yang diintroduksi ke Indonesia, yaitu udang
vannamei (Litopenaeus vanname) dan udang rostris (L. stylirostris). Namun,
hanya jenis vannamei yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Udang
vanname telah berhasil dikembang-kan di beberapa negara Asia, seperti Cina,
Thailand, Vietnam dan Taiwan”.

Menurut Rusmiyati (2017: 3), klasifikasi udang vannamei secara taksonomi

adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Malacostraca

Ordo : Decapoda

Famili : Panaeidae

Genus : Litopenaeus

Spesies : Litopenaeus Vannamei
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Menurut Haliman dan Adijaya (2008: 11), tubuh udang vannamei dibentuk oleh

dua cabang (biramous), yaitu exopodite dan endopodite. Vannamei memiliki

tubuh berbuku-buku dan aktivitas berganti kulit luar atau eksoskeleton secara

periodik (moulting). Bagaian tubuh udang vannamei sudah mengalami modifikasi

sehingga dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut.

a. Makan, bergerak, dan membenamkan diri kedalam lumpur (burrowing)

b. Menopang ingsang karena struktur ingsang udang mirip bulu unggas.

c. Organ sensor, seperti pada antena dan antenula

Udang vannamei merupakan hewan yang aktif pada malam hari untuk mencari

makan sedangkan siang harinya sebagian udang vannamei bersembunyi di

lumpur. Benih udang vannamei yang dibudidayakan di tambak-tambak di

Indonesia berasal dari hasil pembenihan di hatchri (tempat pembenihan bibit

udang), baik hatchri milik pemerintah maupun swasta. Saat ini produksi benih

udang vannamei di Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada induk impor,

karena telah berhasil di"rakit" induk lokal yang kualitasnya tidak berbeda dengan

induk impor. Budidaya udang vannamei dilakukan di tambak secara semi-intensif,

intensif, dan super-intensif.

6. Luas Lahan Garapan

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan tambak yang diusahakan

petani atau dapat diartikan banyaknya jumlah petak tambak yang dipergunakan

untuk budidaya udang vannamei. Luas lahan garapan berpengaruh terhadap

produksi udang dan pendapatan petani. Hal ini sesuai dengan pendapat Diah

Retno dan Rahim (2008: 36), “lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh
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faktor produksi komoditas pertanian. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan

yang digarap/ditanami, semakin besar jumlah produksi  yang dihasilkan lahan

tersebut”. Maka jelas luas lahan sangat berpengaruh dan berperan penting

terhadap pendapatan para petani, sebaliknya para petani yang memiliki lahan

sempit atau tidak memiliki lahan akan menjadi beban dalam usaha pertanian.

Luas lahan garapan yang dimiliki petani tambak berpengaruh terhadap pendapatan

yang didapat petani tambak, semakin luas lahan garapan yang dimiliki tentunya

hasil pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada petani yang memiliki luas

lahan sempit. Lahan garapan petani tambak merupakan lahan pertanian basah

yang berbentuk menyerupai kolam yang digunakan untuk budidaya udang atau

ikan. Untuk luas lahan garapan Prayitno dan Arsyad (1987: 88) menyatakan

bahwa luas lahan garapan adalah jumlah tanah sawah, tegalan dan perkarangan

yang digarap selama 1 tahun dan dihitung dalam satuan hektar. Hernanto (1990:

64) menggolongkan luas lahan garapan menjadi 3 kelompok yaitu :

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

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

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

7. Sumber Modal

Setiap usaha dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya memerlukan

sejumlah dana. Dana tersebutlah yang selanjutnya disebut dengan modal, dalam

arti sebagai modal usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas usahanya.

Menurut Mubyarto (1994: 106), dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang
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atau uang yang bersama-sama factor- faktor produksi tanah dan tenaga kerja

menghasilkan barang-barang baru yaitu, dalam hal ini, hasil pertanian.

Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau

kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang

modal. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian modal, yaitu

aset baik berupa barang-barang atau dana yang di jadikan sebagai pokok

menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Dengan tersedianya modal maka usaha

akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melaui

suatu proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat merupakan modal

sendiri seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal

pinjaman. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan

modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha.

Untuk mendapatkan modal tentunya ada sumber-sumber modal, sumber modal ini

penting bagi para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Menurut Mubyarto

(1994: 108),

Memang ada petani yang dapat menuhi semua keperluan modal nya dari kekayaan
yang dimilikinya. Bahkan petani kaya dapat meminjamkan modal kepada petani
lain yang memerlukan. Tetapi secara ekonomi dapatlah dikatakan bahwa modal
pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. dan modal yang
berasal dari luar usaha tani ini biasanya merupakan kredit.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber modal bisa berasal dari

milik sendiri atau pinjaman dari luar. Sumber modal dari luar dapat berupa

pinjaman dari pihak lain sebagai pemilik modal sedangkan sumber modal dari

dalam yaitu modal yang bersumber dari pribadi tanpa campur tangan pihak lain

atau pemilik modal.
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8. Biaya Produksi

Biaya produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam proses produksi.

Menurut Moehar (2004: 121), biaya produksi adalah sebagai kompensasi yang

diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi ,atau biaya –biaya yang

dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai maupun tidak

tunai. Kemudian Menurut Mubyarto (1994: 72),

Jenis-jenis biaya produksi dapat pula dibagi dalam biaya tetap dan biaya variable
(biaya tidak tetap). Yang dimaksud dengan biaya tetap adalah jenis biaya yang
besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi ,misalnya sewa atau
bunga tanah yang berupa uang. Biaya-biaya lainnya pada umumnya masuk biaya
variable karena besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi;
misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk bibit, biaya persiapan dan pengolahan
tanah.

Menurut Ghufran dan H. Khordi (2012: 369), biaya variabel untuk tambak adalah

biaya untuk pembelian bibit udang, pakan, pupuk urea, pupuk TSP, samponin,

sarana biofilter, probiotik, solar, tenaga kerja.

Menurut  Rusmiyati (2017: 153) “analisis ekonomi dalam pembudidayaan udang

vannamei dalam ¼ hektar lahan dalam waktu budidaya 3 bulan: bibit yang

disediakan 100.000 ekor @ 32 Rp. 3.200.000, pakan selama 3 bulan Rp.

8.500.000, obat- obatan dan perawatan Rp. 1.000.000, bahan bakar Rp. 2.500.000,

tenaga kerja1.500.000. Total pengeluaran Rp. 16.700.000”.

Dalam penelitian ini yang dihitung adalah biaya pembudidayaan udang vannamei

dalam 0,5 ha lahan dalam waktu budidaya 3 bulan. Jadi untuk 0,5 ha lahan biaya

produksinya adalah Rp. 16.700.000  x 2 = Rp. 33.400.000. Jadi biaya produksi per

0,5 hektar yaitu Rp. 33.400.000.
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9. Tenaga Kerja

Setiap usaha yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Menurut UU

No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau

jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oleh

karena itu dalam analisa ketenagakerjaan, penggunan tenaga kerja dinyatakan oleh

besarnya curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif

yang dipakai (Banowati dan Sriyanto, 2011: 38).

Untuk mendirikan suatu usaha suplai tenaga kerja akan menyangkut dua hal yaitu,

segi kuantitatif artinya menyangkut banyaknya jumlah tenaga kerja yang

dibutuhkan, segi kualitatif artinya tenaga kerja yang dipilih harus memiliki

keahlian dan keterampilan khusus serta profesionalisme dalam bidangnya.

Menurut Suratiyah (2009: 25), dalam menjalankan usaha tenaga kerja ada yang

berasal dari keluarga sendiri dan ada yang berasal dari luar keluarga. Sebagian

besar tenaga kerja berasal dari tenaga kerja keluarga sendiri, terdiri atas ayah

sebagai kepala keluarga, isteri dan anak-anak petani, tenaga kerja yang berasal

dari keluarga petani merupakan sumbangan keluarga secara keseluruhan dan tidak

pernah dinilai dengan uang. Untuk tenaga kerja yang berasal dari luar keluarga

merupakan tenaga kerja upahan atau tenaga kerja gotong royong dengan sistem

arisan.

Berdasarkan uraian di atas tenaga kerja dalam usaha budidaya udang vannamei

berasal dari keluarga sendiri atau luar keluarga. Dengan jumlah tenaga kerja yang
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dibutuhkan dibagi dalam tiga tahapan yaitu masa persiapan, masa pemeliharaan dan

masa panen.

10. Hasil produksi

Produksi secara luas dapat diartikan sebagai pengolahan bahan baku menjadi

barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi dalam arti ekonomi mempunyai

pengertian semua kegiatan untuk menambah atau meningkatkan nilai kegunaan

atau faedah (utility) suatu barang dan jasa (Sriyadi, 1991: 6).

Menurut Moehar (2004: 121), satuan dari hasil adalah satuan berat per satuan

luas, sedangkan satuan dari produksi hanya satuan berat. Artinya hasil produksi

adalah besaran yang menggambarkan banyaknya produk panen usaha tani yang

diperoleh dalam satu luasan lahan dalam satu siklus produksi. Satuan hasil

biasanya adalah bobot (massa) per satuan luas, seperti kg per hektar kwintal per

hektar, dan ton per hektar. Wujud fisik hasil berbeda-beda tergantung komoditi.

Hasil membantu menggambarkan tingkat nisbah/rasio keuntungan yang diperoleh

dari pemberian masukan terhadap lahan untuk usaha tani. Dalam praktik, hasil

sering kali dikonversi menjadi nilai ekonomi (nilai jual) per satuan luas untuk

membantu perhitungan keuntungan ekonomi. Dalam tambak udang hasil panen

biasanya dipanen dalam jangka waktu 75-90 hari sekali panen. Banyaknya hasil

panen diukur dari banyaknya jumlah kilogram udang yang dipanen per hektar.

Menurut pendapat Ghufran dan H. Khordi (2011: 263) “untuk budidaya semi

intensif, pada penebaran benih antara 25-40 ekor/m2. Untuk pengelolahan air,

tambak dilengkapi dengan pompa air dan kincir. Demikian juga pemberian pakan

dilakukan secara kontinu sebanyak 2-3 kali sehari. Pakan yang diberikan berupa
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pelet yang megandung protein dan makanan tambahan berupa ikan rucah. Dengan

pengelolahan yang baik hasil panen tambak semi intensif mencapai 2-3 ton

permusim”. Kemudian berdasarkan penelitian Boyd dan Clay (2000) dalam

Rusmiyati (2017: 42),

Udang vannamei memiliki beberapa keunggulan yaitu, produktivitasnya mencapai
lebih dari 13.600 Kg/ha. Produktivitas yang tinggi ini karena udang putih
mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan spesies jenis lainnya, antara lain:
tingkat kelulusan hidup tinggi, ketersediaan benur yang berkualitas, kepadatan
tebar tinggi, tahan penyakit dan konversi pakan rendah.

11. Sistem Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang dan jasa

dari produsen kepada konsumen yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi

kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan untuk tentukan keuntungan

(Wasis, 1997: 145).

Menurut Swasta (1985: 105), pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan

pembeli. Pemasaran merupakan salah satu hal yang pokok dalam suatu usaha,

karena tanpa adanya pemasaran barang yang dihasilkan tersebut tidak akan dapat

terjual dan diketahui secara umum (dalam hal ini adalah konsumen). Jadi

pemasaran bertujuan mendistribusikan atau menyampaikan barang kepada

konsumen.

Menurut Webster’s New Collegiate Dictionary dalam Harini (2008: 17), yang

dimaksud sistem adalah suatu interaksi secara teratur atau sekelompok bagian-
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bagian yang saling tergantung yang membentuk satu kesatuan secara menyeluruh.

Jadi, didalam suatu sistem terdapat suatu bagian-bagian atau sub sistem yang

saling berhubungan dan saling ketergantungan secara keseluruhan untuk

membentuk satu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu.

Kemudian menurut Soekartawi (1993: 34), Sistem pemasaran biasanya berkisar

pada kegiatan antara pemasok barang (dan jasa), perusahaan dan pasar. Hubungan

ketiga komponen ini biasanya dipengaruhi faktor lingkungan dan kegiatan lain.

Sedangkan sistem pemasaran yang dilakukan petani tambak udang vannamei

menurut M. Ghufran dan H. Hordi (2011: 264), udang hasil panen biasanya

langsung dibeli oleh pengumpul yang langsung datang ke lokasi pemeliharaan

atau dikirim ke luar kepada pembeli untuk diekspor. Jadi, sitem pemasaran udang

ada dua yaitu dijual diluar atau dibeli ditempat oleh agen( tenggkulak).

12. Pengetahuan Petambak

Pengetahuan adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu.

Pengetahuan merupakan hasil tahu setelah melakukan penginderaan terhadap

suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni:

indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.  Sebagian besar

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmojo, 2007:

140). Pengetahuan merupakan interaksi yang terus menerus antara individu dan

lingkungan. Dengan demikian pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu

barang.
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Pengetahuan pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang

memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pengetahuan sebagai alat jaminan yang sangat penting untuk terbentuknya

tindakan seseorang dari pengalaman. terbukti bahwa perilaku didasarkan atas

pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan tanpa didasari

pengetahuan. Pengetahuan merupakan dasar untuk terbentuknya tindakan

seseorang. Pengetahuan yang luas juga dapat membantu seseorang dalam

mengerjakan sesuatu yang lebih baik, pengetahuan yang luas tidak hanya didapat

dari satu sumber, menurut Suhardiyono (2000: 12) menyebutkan bahwa para ahli

pendidikan mengenal 3 sumber pengetahuan yaitu:

a. Pendidikan informal (pengalaman pribadi dan masyarakat sekitar).

b. Pendidikan formal (lembaga pendidikan).

c. Pendidikan nonformal (penyuluhan).

Dalam budidaya tambak udang vannamei diperlukan pengetahuan yang baik.

Pengetahuan ini sangat berpengaruh terhadap cara budidaya petambak dan

berpengaruh terhadap hasil produksi dari budidaya. Semakin luas pengetahuan

petambak maka cara budidaya petambak semakin baik sehingga hasil produsi pun

baik. Semakin sempit pengetahuan yang dimiliki petani tambak maka cara

budidaya pun kurang baik sehingga hasil produksipun kurang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut pengetahuan petambak udang vannamei yang

dimaksud adalah cara yang ditempuh petambak untuk meningkatkan

pengetahuannya tentang budidaya udang vannamei yang bersumber dari

pengalaman pribadi, petani lain, keluarga, lembaga penyuluhan.
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13. Pendapatan

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

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

satuan rupiah. Petani dalam memperoleh pendapatan setiap panen berupa

pendapatan kotor. Hasil panen yang diperoleh petani akan dikurangi dengan biaya

selama proses produksi. Setelah dikurangi biaya selama proses produksi maka

petani memperoleh pendapatan bersih yaitu sisa yang telah dikurangi biaya

selama proses produksi.

Pendapatan merupakan hal pokok bagi kehidupan keluarga dalam usaha

memenuhi kebutuhan hidup, sehingga besar kecilnya pendapatan keuarga akan

menentukan tingkat kemakmuran keluarga itu. Pendapatan tidak hanya berupa

uang tapi semua harta kekayaan yang dimiliki suatu keluarga. Besar kecilnya

pendapatan itu sendiri akan membawa pengaruh pada pemenuhan kebutuhan

pokok penduduk yang bersangkutan. Sesuai dengan pendapat Salim (1994: 44)

bahwa rendahnya pendapatan akan menyebabkan sulit terpenuhinya berbagai

kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Pendapatan petambak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan

bersih yang diperoleh dari kepala keluarga dalam jangka satu tahun yang akan

dirata rata perbulan dan dihitung dengan nilai rupiah.

B. Kerangka Pikir

Kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber

daya alam dan sumber daya manusia, sebab sumber daya alam dan sumber daya
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manusia merupakan faktor penentu kesejahteraan masyarakat seperti halnya

kesejahteraan masyarakat di Desa Dipasena Sentosa yang sebagian besar

penduduknya bermatapencaharian sebagai petambak terutama petambak udang

vannamei yang masih perlu peningkatan sumber daya alam dan sumber daya

manusia terutama dalam peningkatan pendapatan.

Bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petambak di Desa Dipasena

Sentosa merupakan ciri khas keadaan sosial ekonomi rumah tangga desa tersebut

yang daerahnya merupakan daerah khusus tambak. Sulitnya pekerjaan sampingan

saat musim panceklik lain halnya pada musim dimana banyak orang yang

menawarkan upahan. Menelaah keadaan sosial ekonomi suatu rumah tangga pada

suatu daerah merupakan permasalahan yang beranekaragam dan harus dihadapi

oleh masyarakat untuk dapat diselesaikan menuju kearah yang lebih baik maka

dari itu dalam penelitian ini akan memberikan gambaran tentang deskripsi usaha

tambak udang vannamei di Desa Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur

Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari luas lahan garapan yang diusahan,

pengetahuan petani tambak tentang budidaya udang vannamei, produksi yang

dihasilkan, pemasaran hasil usaha, tenaga kerja, biaya produksi, dan pendapatan

bersih petani tambak.

Luas kepemilikan lahan garapan yang diusahakan petani tambak udang untuk

mengetahui luas lahan yang miliki petani tambak, luas sempitnya lahan

berpengaruh terhadap produksi pendapatan petani tambak. Pengetahuan petani

tambak tentang budidaya udang vannamei untuk mengetahui dari mana saja petani

mendapat pengetahuan tentang budidaya udang, produksi yang dihasilkan dari
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budidaya udang vannamei untuk mengetahui jumlah produksi yang dihasilkan,

tenaga kerja yang dipekerjakan untuk mengetahui berasal darimana saja tenaga

kerja yang digunakan untu proses budidaya, pendapatan bersih untuk mengetahui

penghasilan yang diperoleh dari usaha budidaya udang vannamei.
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut

Tika (2005: 4) menyatakan bahwa penelitian deskritif lebih mengarah pada

pengangkatan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan

mengungkapkan fakta-fakta yang ada walaupun kadang-kadang diberikan

interprestasi atau analisis, sedangkan tujuan dari penelitian deskritif adalah untuk

membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta

dan sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Arikunto (2006: 130) bahwa populasi adalah keseluruhan dari subyek

penelitian. Dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga petambak udang

vannamei yaitu berjumlah 298 kepala keluarga.

2. Sampel

Untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini berpedoman dengan

pendapat Arikunto (2006: 108) yaitu:
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Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila penulis subyeknya kurang dari 100, lebih
baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 % sampai 15%
atau 20% sampai 25% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti dari segi waktu,
tenaga, dan dana, sempit luasnya wilayah pengamat dari setiap subyek dan besar
kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebesar 15 % dari populasi. Dengan

demikian besar sampel itu 	12100 x	298 = 45,12 dibulatkan menjadi 45 orang. Dalam

memilih 45 sample tersebut dilakukan secara acak sederhana (Simple Random

Sampling) dimana seluruh populasi dianggap homogen.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel penelitian

Variabel adalah sebagai segala sesuatu yang menjadi obyek penelitian, sering juga

disebut sebagai variabel penelitian yang merupakan hal-hal yang menjadi obyek

penelitian yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan variasi

baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Arikunto, 2006: 10). Jadi variabel

penelitian ini adalah deskripsi usaha perikanan tambak udang vannamei yang

meliputi indikator-indikator berikut: luas lahan garapan, sumber modal, biaya

produksi, produksi rata-rata per hektar, tenaga kerja, pemasaran hasil, penguasaan

pengetahuan dan pendapatan bersih.

2. Definisi operasional variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Luas lahan

Luas lahan ialah luas lahan tambak yang digunakan usaha oleh petani tambak

vannamei dalam satuan (Ha). Dengan kriteria luas lahan tambak :
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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.

b. Sumber modal

Sumber modal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asal modal yang

digunakan petani tambak untuk proses budidaya udang vannamei dalam satu

kali budidaya yang didapat petani tambak udang vannamei melalui sumber-

sumber modal. Adapun sumber modal dalam penelitian ini yaitu:

1) Milik sendiri.

2) Pinjaman dari luar.

c. Biaya produksi

Biaya produksi dalam penelitian ini adalah biaya yang digunakan oleh

petambak udang vannamei untuk pembelian bibit udang, pakan, pupuk urea,

pupuk TSP, samponin, probiotik, solar dan tenaga kerja dalam satu kali

periode budidaya. Dalam penelitian ini biaya produksi dihitung dalam luas

lahan per 0,5 ha selama 3 bulan proses produksi terbagi menjadi 2 kriteria

biaya produksi petambak di Desa Bumi Dipasena Santosa yaitu:

1) Tinggi, apabila biaya produksi ≥ 33.400.000

2) Rendah, apabila biaya produksi < 33.400.000

d. Tenaga kerja

Tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asal tenaga kerja

yang bekerja membantu petani dalam mengelola tambak dalam waktu 3 bulan

proses budidaya adapun asal tenaga kerja dalam penelitian ini yaitu terbagi

menjadi 2 kriteria:
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1) Berasal dari anggota keluarga

2) Luar anggota keluarga.

e. Hasil Produksi

Produksi ialah banyaknya hasil udang yang dihasilkan petani tambak dari

proses usaha dihitung dengan satuan kilogram per 1 hektar yang diperoleh

dalam jangka waktu satu kali periode budidaya. Adapun kriteria dalam

penelitian ini yaitu :

1) Besar, apabila hasil panen rata-rata produksi ≥ 13.6 ton

2) Kecil, apabila hasil panen rata-rata produksi < 13.6 ton

f. Pemasaran

Pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara petambak udang

dalam memasarkan hasil produksi. Adapun lokasi pemasaran hasil tambak

udang vannamei pasca panen :

1) Dijual ditempat

2) Dijual diluar

g. Darimana pengetahuan petambak tentang budidaya udang vannamei

Pengetahuan petambak tentang budidaya udang vannamei berupa proses yang

ditempuh petambak sehingga mendapatkan pengetahuan terkait pertambakan

udang vannamei, dalam penelitian ini terdapat tiga kriteria yaitu :

1) Pendidikan formal

2) Pendidikan informal

3) Pendidikan nonformal
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h. Pendapatan petambak

Pendapatan petambak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan

bersih yang diperoleh dari budidaya tambak udang dalam satu periode

budidaya. Selanjutnya tingkat pendapatan dikelompokkan menjadi dua

kriteria berdasarkan rata-rata pendapatan petambak di Desa Bumi Dipasena

Santosa yaitu:

1) Tinggi, apabila pendapatan ≥ rata-rata

2) Rendah, apabila pendapatan < rata-rata

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik observasi

Menurut Narbuko (2007: 70), observasi adalah alat pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk mengetahui

kondisi lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti,yaitu lokasi dan subyek penelitian. Lokasi dalam penelitian ini

yaitu Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur

Kabupaten Tulang Bawang. Subyek dalam penelitian ini yaitu petani

udang vannamei Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu

Timur Kabupaten Tulang Bawang.

2. Teknik wawancara terstruktur

Teknik wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006: 155).

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Munurut Tika
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(1996: 76), bahwa wawancara terstruktur adalah wawancara yang

dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang

kadang-kadang disertai jawaban alternatif dari responden dengan maksud

agar pengumpulan data terarah kepada tujuan peneliti. Teknik wawancara

ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari petambak.

Sebelum melakukan wawancara, instrumen penelitian telah disiapkan

instrumen ini berisi pertanyaan dengan alternatif jawaban. Teknik

wawancara dilakukan dalam rangka mengumpulkan data primer tentang

jumlah luas lahan garapan, sumber modal, biaya produksi, pengetahuan

petambak, produksi, pendapatan, tenaga kerja dan pemasaran.

3. Teknik dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 231), teknik dokumentasi adalah suatu cara

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip,

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan

sebagainya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk

memperoleh data sekunder yang berasal dari monografi desa dipasena

sentosa kecamatan rawa jitu timur kabupaten tulang bawang untuk

memperoleh data berupa luas wilayah desa dipasena sentosa kecamatan

rawa jitu timur kabupaten tulang bawang , pendidikan, jumlah penduduk,

jenis mata pencaharian, dan data lainnya yang dapat mendukung dalam

penelitian ini.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah distribusi

frekuensi dan persentase. Menurut Martono ( 2016: 303) bahwa “Metode

penyajian data dapat dilakukan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Susunan

tabel distribusi frekuensi ini terdiri atas kolom data dan kolom frekuensi, dan

sering juga ditambah kolom persentase. Melalui tabel ini, kita dapat dengan

mudah membaca dan menganalisis data yang telah diatur sedemikian rupa,

diurutkan, dan disajikan dalam bentuk sistematis”. Adapun untuk mendapatkan

gambaran angka pada penelitian ini menggunakan bentuk persentase sebagai

mana pendapat 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 kedalam 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.

Dari tabel frekuensi dan persentase kemudian diinterprestasikan kedalam bentuk

laporan sebagai hasil penelitian kemudian diberikan kesimpulan sebagai hasil

akhir laporan penelitian.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dan uraian pembahasan,

kemudian disusun ke dalam distribusi persentase sederhana lalu dianalisis secara

deskritif maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Desa Bumi Dipasena Sentosa merupakan salah satu desa yang terdapat dalam

wilayah administratif kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 1.318 jiwa. Luas wilayahnya

3.176 Ha, dengan kepadatan dikategorikan jarang yaitu 133 jiwa/km2, sedangkan

mengenai deskripsi usaha petani tambak udang vannamei di Desa Dipasena

Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi

Lampung, dapat disimpulakan sebagai berikut:

1. Luas rata-rata lahan garapan yang dimiliki petani tambak udang vannamei di

Desa Bumi Dipasena Sentosa adalah 0,63 Ha. Sebanyak 41 orang (91,11%)

petani tambak memiliki lahan tambak sendiri dan seluruh petani tambak

udang vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa memiliki luas lahan yang

tergolong sedang yaitu 0,5 – 1 ha.

2. Sumber modal petani tambak di Desa Bumi Dipasena Sentosa ada 2 yaitu

dari milik sendiri dan pinjaman dari luar. Sebanyak 35 orang (77,78%) petani
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tambak menggunakan modal dari milik sendiri dan 10 petani tambak

(22,22%) dari pinjaman dari luar (pemilik modal yang ada di Desa Bumi

Dipasena Sentosa).

3. Biaya produksi rata-rata yang dikeluarkan petani tambak dalam budidaya

tambak udang vannamei setiap sekali panen di Desa Bumi Dipasena Sentosa

yaitu Rp. 24.700.000. Sebanyak 41 orang (91,11%) petani tambak

berbudidaya udang vannamei dengan mengahabiskan biaya produksi rendah

sedangkan sebanyak 4 orang (8,90%) petani tambak berbudidaya udang

vannamei dengan mengahabiskan biaya produksi tinggi

4. Asal tenaga kerja yang digunakan petani dalam budidaya tambak udang

vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa yaitu berasal dari keluarganya

sendiri yaitu sebanyak 45 orang (100%) petani tambak. Tenaga kerja yang

berasal dari keluarga ini masih dalam wilayah Desa Bumi Dipasena Sentosa,

baik petani yang memiliki lahan sempit maupun luas.

5. Rata-rata produksi udang vannamei yang dihasilkan setiap petani tambak di

Desa Bumi Dipasena Sentosa yaitu sebanyak 0,60 ton/Ha. Sebanyak 45

petani tambak (100%) petambak mendapatkan hasil produksi rata-rata per Ha

di bawah rata-rata.

6. Sistem pemasaran yang digunakan petani tambak dalam budidaya udang

vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa ada 2 yaitu dijual ditempat (dijual

di  tambak yang dibeli tenggkulak) dan dijual diluar (diekspor oleh

distributor). Sebanyak 45 orang (100%) petani tambak di Desa Bumi

Dipasena Sentosa menjual hasil produksi udang vannameinya di tempat.
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7. Asal pengetahuan petani tambak, tentang budidaya udang vannamei di Desa

Bumi Dipasena Sentosa yaitu dari pendidikan formal dan informal. Sebanyak

42 orang (93,3%) petani tambak mendapatkan pengetahuan berbudidaya

udang vannamei dari pendidikan nonformal dan sebanyak 3 orang (6,7%)

petani tambak mendapatkan pengetahuan tentang berbudidaya udang

vannamei dari pendidikam informal.

8. Rata-rata pendapatan  petani tambak yang diperoleh dari usaha budidaya

udang vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa yaitu Rp. 12.000.000.

sebanyak 26 orang (57,77%) petani tambak memperoleh pendapatan dari

berbudidaya udang vannamei di bawah rata-rata sedangkan sebanyak 19

orang (42,23) petani tambak memperoleh pendapatan dari berbudidaya udang

vannamei di atas rata-rata.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Petani tambak udang vannamei di desa bumi dipasena harus memperluas

pengetahuan tentang tambak udang melalui media seperti buku, dan internet

untuk menambah informasi tentang cara menambak yang baik.

2. Untuk Dinas Perikanan setempat mengadakan penyuluhan untuk

memberantas penyakit yang berkaitan dengan udang vannamei dan

penyuluhan membuat pakan udang agar biaya yang dikeluarkan dalam

berbudidaya tidak terlalu tinggi.
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3. Untuk petani tambak udang vannamei di Desa Bumi Dipasena Sentosa

membuat kelompok-kelompok petambak udang vannamei yang berguna

untuk mewadahi, memberdayakan, membuat inovasi, dan membentuk

pemasaran bagi para petambak di Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan

Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

4. Untuk petani tambak udang vannamei di Desa Bumi Dipa sena Sentosa yang

pendapatan masih rendah dapat mencari pekerjaan sampingan untuk

menambah pendapatan.



77

DAFTAR PUSTAKA

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

Badan Pusat Statistik. 2015. Data Produksi Udang Provinsi Lampung tahun 2015.
Berita Resmi Statistik. Lampung.

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

Banowati, Eva dan Sriyanto. 2011. Geografi Pertanian (mina tani) (Buka Ajar).
CV. Sanggar Krida Aditama. Semarang.

Budiyono. 2003. Dasar-Dasar Geografi Sosial. Buku Ajar. Program Studi
Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Bahasa.

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

Diah  Retno Dwi Astuti, Abd. Rahim. 2008. Ekonomika Pertanian (Pengantar,Teori
Dan Kasus). Penebar Swadaya. Jakarta

Ghufran, M. dan H. Kordi. 2011. Budidaya 22 Komoditas Laut Untuk Kosumsi
Lokal dan Ekspor. Andi Offset. Yogyakarta.

____________________. 2012. Jurus Jitu Pengelolaan Tambak Budidaya
Perikanan Ekonomis. ANDI. Yogyakarta.

Gustiyana, H. 2004. Analisis Pendapatan Usahatani Untuk Produksi Pertanian.
Salemba Empat. Jakarta.

Haliman, Rubianto Widodo dan Dian Adijaya S. 2008. Udang Vannamei. Penebar
Swadaya. Jakarta.

Harini. 2008. Dasar-dasar Pemasaran. UNS Press. Surakarta.

Hanafie, Rita. 2010. Pengantar ekonomi pertanian. ANDI. Yogyakarta.

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

Kartasapoetra, Ance Gunarsih. 2004. Klimatologi : Pengaruh Iklim Terhadap
Tanah dan Tanaman. Bumi Aksara. Jakarta.

Mantra, Ida Bagoes. 2003. Demografi Umum. Pustaka Belajar. Yogyakarta.



78

Martono, Nanang. 2016. Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. PT.
RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Moehar, Daniel. 2004. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Mosher, A.T. 1965. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. CV. Yasaguna.
Jakarta.

Mubyarto. 1994. Pengantar  Ekonomi Pertanian Edisi Ketiga. PT. Pustaka LP3ES
Indonesia. Jakarta.

Narbuko, Cholid. 2007. Metode Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta.

Notoatmodjo, S. 2007. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. PT. Rineka Cipta.
Jakarta.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01 Tahun 1999. Tentang: Upah Minimum
Dan Upah Minimum Regional.

Pongtuluran, Yonathan. 2015. Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
ANDI. Yogyakarta.

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

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

Riyanto, Bambang. 2010. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. BPFE.
Jakarta.

Rusmiyati, Sri. 2017. Menjala Rupiah Budidaya Udang Vaname. Pustaka Baru.
Yogyakarta.

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

Sayogyo, Pujdiwati. 1985. Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat
Desa. CV Rajawali. Jakarta.

Soekartawi. 1990. Pembangunan Pertanian. PT. RajagraFindo. Jakarta.

_________. 1993. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil
Pertanian.(Teori dan aplikasinya). PT Raja Grafindopersada. Jakarta.

Sriyadi. 1991. Bisnis Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern. IKIP Semarang
Press.

Subagyo, Joko. 2015. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik. Rineka Cipta.
Jakarta.



79

Subarjo. 2006. Meteorologi dan Klimatologi. (Buku Ajar). FKIP Bandar
Lampung. Universitas Lampung.

Suhardiyono. 2000. Penyuluhan (Pejunjuk Bagi Penyuluhan Pertanian).
Erlangga. Jakarta.

Soekartawi. 1990. Teori Ekonomi Produksi. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sumaatmaja, Nursid. 1981. Studi Geografi: Suatu pendekatan dan Analisa
Keruangan. Alumni. Bandung.

Suratiyah, Ken. 2009. Ilmu Usaha Tani. Swadaya. Jakarta.

Soeseno, Slamet. 1983. Budidaya Ikan dan Udang dalam Tambak. Gramedia.
Jakarta.

Swasta, Basu. 1985. Manajemen Pemasaran Modern. Liberty. Yogyakarta.

Tika, Pabundu. 1996. Metodologi Penelitian Geografi. Bumi Aksara. Jakarta.

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

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

Wasis. 1997. Pengantar Ekonomi Perusahaan. Alumni. Bandung.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

____________. 2015. Monografi Desa. Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamata
Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Tulang Bawang: Desa Bumi
Dipasena Sentosa.

____________. 2016. Monografi Desa. Desa Bumi Dipasena Sentosa Kecamatan
Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Tulang Bawang: Desa Bumi
Dipasena Sentosa.

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219 (diakses pukul 23.05 pada
tanggal 16 januari 2017)


	DEPAN OKE.pdf
	1-4 OKE.pdf
	1. COVER.pdf
	2. ABSTRAK.pdf
	3.ABSTRAK.pdf
	4.COVER DALAM.pdf

	5-7.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf

	8-SELSAI.pdf
	8.RIWAYAT HIDUP.pdf
	9.MOTTO.pdf
	10.PERSEMBAHAN.pdf
	11.SANWACANA.pdf
	I.DAFTAR ISI.pdf
	II.DAFTAR TABEL.pdf
	III.DAFTAR GAMBAR.pdf
	IV.DAFTAR LAMPIRAN.pdf


	ISI TANPA PEMBAHASAN.pdf
	ISI TANPA PEMBAHASAN.pdf
	1-3.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf

	BAB V.pdf

	DAFTAR PUSTAKA.pdf


