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ABSTRACT 

 

Production Analysis of Green Mussel (Perna viridis) in 

Lampung Province 

 

Bye 

 

SULVINA 

 

 

This study was conducted to find out factors affecting and level of mussel production, 

level of efficiency of using the tools and materials in cultivation process and 

whether the cultivation of mussels in Pulau Pasaran. This study was analyzed using 

Cobb-Douglass. The study were analyzed in quantitative descriptive, multiple linear 

regression analysis, and analysis of efficiency. The dependent variable (Y) is the result 

of production of green mussels cultivation and free variables are the number of 

bamboos (X1), the amount of strap (X2), grouper (X3) and labor (X4). Famers in Pulau 

Pasaran NPM with Px calculated to obtain the level of efficiency of each factors of 

production in messels cultivation. Studies show that the most influential factors 

production are variable bamboo, rope and labor. While the results of analysis the level 

of efficiency of using tools and materials is not efficient. The number of bamboo and 

labor should be reduced, because it tends to be a waste and not profitable either 

technically or economically. The value of the return to scale of 1.22 showed 

cultivation mussels are on increasing return to scale. 
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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS PRODUKSI USAHA KERANG HIJAU (Perna viridis) DI PULAU 

PASARAN 

 

Oleh 

SULVINA 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

produksi kerang hijau, tingkat efisiensi penggunaan alat dan bahan dalam proses budidaya 

dan apakah budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran sudah mengikuti kaidah return to 

scale. Penelitian ini dianalisis menggunakan Cobb-Douglass. Penelitian dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif, analisis regresi linier berganda, dan analisis efisiensi. Variabel 

dependen (Y) adalah hasil produksi budidaya kerang hijau dan variabel bebas adalah 

jumlah bambu (X1), jumlah tali (X2), kerapu (X3) dan tenaga kerja (X4). Pembudidaya 

kerang hijau di Pulau Pasaran menghitung NPM dan Px untuk mendapatkan tingkat 

efisiensi dari setiap faktor produksi dalam budidaya kerang hijau. Penelitian menunjukkan 

bahwa faktor produksi yang paling berpengaruh adalah variabel bambu, tali dan tenaga 

kerja. Sedangkan hasil analisis tingkat efisiensi penggunaan alat dan bahan tidak efisien. 

Jumlah bambu dan tenaga kerja harus dikurangi, karena cenderung menjadi pemborosan 

dan tidak menguntungkan baik secara teknis maupun ekonomis. Nilai return to scale 1,22 

menunjukkan usaha budidaya kerang hijau increasing return to scale. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kerang adalah salah satu sumberdaya perikanan yang banyak diperoleh melalui 

penangkapan di alam, misalnya kerang hijau, kerang darah, tiram, dan tridacna. Kerang 

hijau (Perna viridis) merupakan sumber daya  hayati yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi (Ferdinand dkk., 2017). Spesies dari Famili Mytilidae ini merupakan kerang 

spesifik benua Asia yang tersebar luas dari Laut India, Teluk Persia hingga Filipina, 

Taiwan, Timur Laut Vietnam, dan China. Di Indonesia, kerang hijau tersebar dari 

Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga Sulawesi (Cappenberg, 2008).  

 

Spesies ini mampu bertahan hidup dan berkembang biak pada lingkungan yang 

memiliki tekanan ekologis tinggi. Jenis kerang ini berpotensi untuk menyebar luas 

secara geografis melalui penyebaran larvanya (Ahmed, 2013). Larva kerang hijau 

terbentuk setelah 12 hingga 15 jam setelah telur dibuahi dan pada hari ke 8 otot kaki 

(byssus) mulai digunakan untuk merayap serta berenang bebas. Selama kurun waktu 

sekitar 8 hari, larva kerang hijau menyebar luas melalui arus maupun air ballast hingga 

akhirnya menempel pada suatu substrat (Pitaloka, 2015). Larva mencapai tahap 

penyelesaian pada hari ke 9 (Ompi and Svane, 2018). 
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Kerang hijau dapat berkembang pesat di daerah yang memiliki masukan bahan organik 

yang tinggi dikarenakan kerang hijau memiliki sifat filter feeder (Liliandari dan 

Aunurohim, 2013). 

 

Kandungan gizi dalam kerang hijau yaitu protein 21,9%, lemak 14,5%, karbohidrat 

18,5%, abu 4,3% dan air 40,8% (Affandi dan Tang, 2002). Kandungan gizi ini 

sebanding dengan gizi daging sapi, telur maupun daging ayam. Kerang hijaun dapat 

menyediakan sumber nutrisi yang penting bagi makanan manusia (Fuentes et al., 2009). 

 

Berdasarkan hasil pengamatan Kaluza et al. (2010), kerang hijau merupakan salah satu 

spesies invasif. Sebagian besar invasi spesies terjadi oleh aktivitas manusia seperti 

budidaya, sampah laut, tumpahan minyak, perikanan, air pemberat, dan lambung kapal 

(Mead et al.,  2011). Kerang hijau yang dibudidayakan akan lebih aman untuk di 

konsumsi dari pada hasil dari alam (Andalecio et al., 2014). 

 

Salah satu daerah di Provinsi Lampung yang mengembangkan budidaya kerang hijau 

adalah Pulau Pasaran. Pulau Pasaran merupakan salah satu pulau yang terletak di 

Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Penduduk Pulau Pasaran 

sebagian besar menggantungkan hidupnya dengan mengolah ikan teri sehingga Pulau 

Pasaran menjadi salah satu sentra industri pengolahan teri di Lampung. Perairan Pulau 

Pasaran memiliki keanekaragaman organisme yang cukup tinggi salah satunya adalah 

kerang-kerangan, seperti kerang hijau (Perna viridis) (Ali dkk., 2015). 
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Budidaya kerang hijau yang dilakukan oleh pembudidaya kerang hijau di Pulau Pasaran 

sangat dipengaruhi oleh alam. Tingginya permintaan kerang hijau setiap tahunnya 

dipasaran, menurut hasil wawancara pada penelitian awal oleh salah satu nelayan 

kerang  hijau di Pulau Pasaran, merupakan keuntungan tersendiri bagi nelayan kerang 

hijau di Pulau Pasaran. Namun kebutuhan akan kerang hijau masih belum  dapat  

terpenuhi  karena nelayan masih mengandalkan penangkapan dari alam (Ferdinan, dkk., 

2017). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Kerang hijau merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya di Pulau Pasaran.  

Kegiatan budidaya kerang hijau dilakukan baik sebagai kegiatan utama ataupun 

kegiatan sampingan. Kegiatan sampingan artinya aktivitas budidaya ini dilakukan oleh 

para nelayan saat aktivitas penangkapan ikan tidak dilakukan. Dengan potensi lahan 

yang dimiliki, menjadikan aktivitas budidaya kerang hijau cukup berkembang 

(Ferdinan, dkk., 2017).  

 

Dukungan pasar juga terbuka luas, yang umumnya dipasarkan ke Bandar Lampung. 

Budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran masih menggunakan teknologi sederhana. Guna 

keperluan budidaya kerang agar diperoleh produksi yang tinggi dengan kuantitas, 

kualitas, dan kontinuitas produk kerang, maka diperlukan pengetahuan tentang 

manajemen dan pemilihan lokasi budidaya secara tepat dengan parameter yang sesuai 

sehingga dampak ekonominya semakin tinggi (Ali, dkk., 2015). 
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Menurut Noor (2015), kerang hijau memiliki sifat filter feeder yaitu mencari makan di 

perairan dengan cara menyaring makanan yang terlarut di dalam air. Kelebihan sifat 

kerang hijau tersebut dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan kualitas air dari sisa-sisa 

pakan dan feses ikan dalam budidaya ikan. 

 

Kerang hijau merupakan organisme yang tergolong bertubuh lunak (mollusca), 

bercangkang dua (bivalvia), insang berlapis (lamellibrachiata), berkaki lapak 

(palecypoda) dan hidup di laut (Asikin, 1982). Selain itu kerang hijau memiliki 

cangkang  simetris dan berwarna hijau kecoklatan. Tubuh kerang hijau terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu kaki, mantel dan organ dalam. Tubuh kerang hijau terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu kaki, mantel dan organ dalam. Pada kedua bagian mantel dihubungkan 

dengan engsel  sehingga mantel dapat terbuka dan tertutup. Mantel merupakan bagian 

tipis yang berfungsi untuk melindungi organ dalam kerang. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan Noor (2015), usaha budidaya kerang hijau di Pulau 

Pasaran baru dirintis sejak tahun 2012. Permintaan kerang ini di pasaran sangat tinggi 

bahkan pembeli datang ke tempat pembudidaya untuk mengambil hasil panen sehingga 

usaha ini sangat prospektif untuk dikembangkan. Budidaya kerang hijau cendrung lebih 

mudah dari pada budidaya ikan dan tidak memerlukan perlakuan intensif setiap hari. 

Hal ini membuat masyarakat Pulau Pasaran tertarik mengembangkannya. 

 

Usaha kerang hijau dari tinjauan kelayakan usaha juga sangat menguntungkan dan 

didukung juga bahwa kerang hijau yang dihasilkan dari Perairan Pulau Pasaran 

memiliki kualitas yang baik.  Hal tersebut dikarenakan perairan Pulau Pasaran yang 
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belum tercemar bahan kimia. Hasil pengujian kandungan logam berat dengan 

menggunakan metode atomi cabsorb spectro photometry pada daging kerang hijau 

menunjukkan nilai yang negatif logam berat merkuri (Hg), timbal (Pb) dan kadmium 

(Cd) (Ali dkk., 2015). Kerang hijau termasuk ke dalam organisme yang memperoleh 

makanannya dengan cara menyaring dari perairan (filter feeder), sehingga kemungkinan 

terdapat akumulasi logam berat pada tubuhnya (Srisunont dan Babel, 2016). 

 

Keterbatasan terhadap produksi usaha budidaya kerang hijau secara optimal, sehingga 

petani budidaya kerang hijau dihadapkan pada penggunaan sumber daya yang terbatas. 

Hal ini menunjukkan bahwa budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran merupakan aspek 

yang menarik untuk dikaji. Melihat karakteristik kerang hijau maka sangat besar 

peluang untuk mengembangkan budidaya dari kerang hijau. Penelitian ini sangat 

penting untuk menganalisis produksi dari usaha budidaya kerang hijau. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah : 

1. Faktor-faktor produksi (input) apakah yang mempengaruhi budidaya kerang 

hijau di Pulau Pasaran? 

2. Bagaimanakah tingkat efisiensi pemanfaatan input (efisiensi alokatif/harga) pada 

petani budidaya kerang hijau? 

3. Bagaimana return to scale  usaha budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran?  
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1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis faktor produksi usaha budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran. 

2. Menganalisis tingkat efisiensi pemanfaatan input (efisiensi  alokatif/harga) pada 

petani budidaya kerang hijau. 

3. Menganalisis  return to scale budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna : 

1. Sebagai tambahan informasi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai sarana untuk bahan informasi dan pertimbangan pengusaha dalam 

melakukan investasi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Kerang Hijau 

 

Kerang hijau adalah salah satu kekerangan yang berhasil dibudidayakan atau sering 

disebut green mussels (Perna viridis). Kerang hijau hidup pada perairan estuari 

mangrove dan daerah teluk dengan substrat pasir berlumpur serta berkadar garam 

sedang dan hidup di daerah pantai dan penyebarannya di daerah tropik  pada kisaran 

suhu 27-37
o
C (Srisunont dan Babel, 2016). Budidaya Kerang hijau terbilang mudah, 

karena kerang hijau mampu bertahan hidup dan berkembang biak pada tekanan 

lingkungan yang tinggi dan tanpa pemberian pakan. 

 

Kerang hijau (Perna viridis) memiliki nama yang berbeda di Indonesia  seperti kijing, 

kaung-kaung, kapal–kapalan, kedaung dan kemudi kapal. Menurut  Vakily (1989), 

kerang hijau (green mussels) diklasifikasikan sebagai berikut :  

Filum  : Moluska  

Kelas   : Bivalvia  

Subkelas : Lamellibranchia  

Ordo   : Anisomyria  

Famili   : Mytilidae  

Genus   : Perna  

Spesies  : Perna viridis. 
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Gambar 1. Kerang Hijau (Perna viridis) 

 

Budidaya kerang hijau mudah dilakukan karena tidak dibutuhkan banyak perlakuan dan 

perawatan terhadap benih hingga kerang dewasa. Menurut Setiyanto, dkk. (2014)  

kerang hijau memiliki sifat filter feeder yaitu mencari makan di perairan dengan cara 

menyaring makanan yang terlarut di dalam air. Kelebihan sifat kerang hijau tersebut 

dapat dimanfaatkan untuk menstabilkan kualitas air. Kerang hijau merupakan salah satu 

jenis kerang yang digemari masyarakat, memiliki nilai ekonomis, dan kandungan gizi 

yang sangat baik untuk dikonsumsi, yaitu terdiri dari 40 % air, 21,9 % protein, 14,5 % 

lemak, 18,5 % karbohidrat, dan 4,3 % abu (Ali, dkk., 2015). 

 

Kerang hijau (Perna viridis) mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan, karena 

populasinya cukup besar di perairan Indonesia (Kastoro, 1988). Volume produksi 

kerang-kerangan di Indonesia dari tahun 2010-2015 berturut-turut adalah 2.869 ton, 

12.991 ton, 16.348 ton, 18.896 ton dan 15.623 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan 

2015). Lebih lanjut (Asikin, 1982), mengatakan bahwa budidaya kerang hijau relatif 

mudah dilakukan di perairan pantai. 
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Budidaya kerang hijau dapat digunakan untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari 

akuakultur intensif, terutama pada tambak udang. Gaol (2008) menemukan bahwa 

kerang hijau memiliki potensi untuk mengakumulasi limbah dari peternakan ikan. 

Kerang hijau meningkatkan kualitas air dengan mengurangi nitrogen anorganik terlarut 

(Hammer, 1996) dan permintaan oksigen biologis (BOD) sehingga  dapat digunakan 

sebagai biofilter di estuaria dan daerah pesisir untuk meningkatkan kualitas air laut, 

terutama di Indonesia Asia Tenggara (Srisunont dan Babel, 2016). 

 

Kerang hijau memiliki sifat yang  selektif untuk memilih makanan, fitoplankton, 

merupakan sumber makanan utama mereka. Selain itu menurut Hammer (1996), Gaol 

(2008) dan Wong (2008), kerang hijau dapat mengendalikan kelimpahan fitoplankton 

melalui mekanisme penyaringannya. Namun, kerang hijau tidak hanya menyerap nutrisi 

tapi kerang hijau melepaskan kotoran melalui proses ekskresi. Nutrisi padat dan larut 

dilepaskan pada saat dalam proses ekskresi, sehingga menghasilkan pengayaan nutrisi 

di lingkungan laut (Srisunont dan Babel, 2016). Pengayaan ini dapat menyebabkan 

peningkatan aktivitas mikroorganisme yang kemudian menyebabkan penipisan oksigen 

terlarut (Collier dan Evans, 2006). 

 

Untuk mewujudkan kegiatan budidaya laut yang berhasil guna dan berdaya guna 

terutama untuk komoditas kerang hijau (Perna viridis), penentuan lokasi yang sesuai 

dengan kondisi perairan yang diharapkan perlu menjadi perhatian. Penentuan lokasi 

tersebut dibantu dengan parameter-parameter biofisik lingkungan dan analisis spasial 

mengenai kesesuaian lahan di perairan. Untuk mendapatkan kelas kesesuaian maka 
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dibuat matrik kesesuaian perairan untuk parameter fisika dan kimia (Atmadja, 1996). 

Parameter-parameter yang dapat dilihat adalah : 

 

1. Suhu Permukaan Laut   

Suhu perairan juga merupakan faktor penting dalam penentuan lokasi budidaya. 

Berdasarkan syarat kualitas perairan untuk budidaya, suhu yang baik untuk 

pertumbuhan kerang hijau adalah 24 - 30ºC. Nilai suhu permukaan laut pada musim 

timur di perairan utara cenderung lebih hangat dengan rata-rata suhu antara 30 – 31ºC. 

Effendi (2003) mengatakan bahwa suhu perairan berhubungan dengan kemampuan 

pemanasan oleh sinar matahari. Hal ini didukung oleh Basmi (1999) dan Hutabarat dan 

Evans (2000) yang mengatakan bahwa air lebih lambat menyerap panas tetapi akan 

menyimpan panas lebih lama dibandingkan dengan daratan. 

 

2. Substrat Dasar Perairan   

Hasil penelitian terhadap material dasar perairan memperlihatkan bahwa substrat 

berbeda-beda untuk budidaya pada beberapa lokasi. Perbedaan tersebut dapat dibagi 

atas tiga cluster wilayah, antara lain : a) Jenis lempung yang bercampur pasir dan debu, 

debu dan yang terakhir liat; b) Jenis pasir yang berada di mulut teluk; c) Jenis koral dan 

campuran koral pasir.  Asumsi  poin dari parameter  untuk budidaya  kerang  hijau dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Asumsi  poin dari parameter  untuk budidaya  kerang  hijau  

Rating 

Poin 

   Parameter 

Kualitas Air 

   

 Salinitas 

(ppt) 

pH Tempe

ratur 

(oC) 

Kekeruhan 

(cm) 

Kecepatan 

Arus (m/sec) 

Kedalaman 

(m) 

DO 

(mg

1) 

10 27-32 7,9-8,2 26-32 22-25 1-3 >8 >8 

9 25-33 7,8-8,3 25-33 21-26 1,5-3,5 8 7-6 

8 24-34 7,7-8,4 24-34 19-30 2-4 7 6-5 

7 23-35 7,6-8,5 23-35 17-35 2,5-4,5 6 5-4 

6 18-36 7,5-8,6 22-36 15-40 3-5 5 4-3 

5 15-40 7,4-8,7 21-37 13-45 3,5-6 4 - 

4 12-45 7,3-8,8 20-38 12-50 4-7 3 - 

3 10-50 7,0-8,9 19-39 12-50 6-9 2 3-2 

2 5-55 6.9-9,0 18-40 10-55 10-15 - 2-1 

1 0-65 6,8-9,1 17-41 7-65 15 1 - 

Sumber : a. (Barus 1996), b. (Sivalingam 1977), c. (Lovatelli  1998),  d.  (Aypa  1990), 

e. (Ali dkk., 2015). 

 

Pentingnya material dasar perairan bagi kerang hijau adalah berkenaan dengan 

kebiasaan hidup kerang hijau. Suatu organisme akan bertumbuh dengan baik, jika 

berada pada habitatnya (Noor, 2015). Hal senada juga dikatakan oleh Winanto (2005), 

bahwa kerang hijau hidup pada daerah yang mempunyai substrat batu karang, rataan 

terumbu karang dan substrat keras lainnya. Sedangkan klorofil-a merupakan variabel 

tersier yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan budidaya kerang hijau. 

Klorofil-a merupakan zat hijau daun dari jasad renik di laut yang membantu proses 

fotosintesis (Noor, 2015). 

 

Benih kerang hijau dikumpulkan dari alam. Hingga kini benih kerang hijau belum ada 

yang memproduksi di hitchery karena biaya produksi mahal. Keberhasilan 

mengumpulkan benih akan sangat tergantung pada lokasi, musim, jenis kolektor, dan 

teknik pemasangan kolektor (Gosling, 1992).  Proses pembesaran kerang hijau dapat 
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dilakukan dengan banyak cara. Secara umum, budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran 

dilakukan dengan metode rakit apung .  

 

Metode rakit apung menggunakan bahan terdiri dari tali dan rakit. Ukuran satu unit rakit 

dapat dibuat 6m x 8m, 15m x 15m, atau 30m x 30m, yang diberi jarak pada rakit untuk 

di beri pelampung Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Teknik budidaya kerang hijau dengan cara rakit apung. Sumber (Aypa, 

1990).  

 

2.1.2. Teori Produksi 

 

Samuelson dan Nordhaus (2001) menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas dan kelangkaan melahirkan selfinterested. Namun dengan sikap individual 

inilah manusia berhasil menghasilkan komoditas yang sangat bermanfaat serta 

membentuk efisiensi pasar yang mengagumkan. Permasalahan kelangkaan atau scarcity 

membuat manusia mengalami masalah tradeoff dimana untuk mendapatkan sesuatu 

yang kita inginkan kita harus mengorbankan hal lain. Manusia dipaksa untuk 

memikirkan manfaat dan biaya kesempatan (oppurnunity cost) yang harus dia 

korbankan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Mankiw dkk., 2014). 
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Dalam produksi ada beberapa input yang dibutuhkan yaitu sumberdaya alam seperti 

tanah, air, bahan baku dan lain-lain. Juga dibutuhkan sumber daya manusia yaitu tenaga 

kerja. Jika pada kepuasan konsumen berlaku hukum diminishing marginal utility, maka 

pada produksi juga berlaku hukum penambahan hasil yang semakin berkurang (Doll 

and Orazem, 1987). Artinya ketika kita menambahkan satu satuan input dengan satuan 

lain berada pada keadaan konstan, maka tambahan produk dari tiap unit akan menurun, 

meskipun secara umum produk yang dihasilkan bertambah (Samuelson dan Nordhaus, 

1992). 

 

Teori produksi adalah teori yang mempelajari berbagai macam input pada tingkat 

teknologi tertentu yang menghasilkan sejumlah output tertentu (Gujarati, 2006). 

Meskipun individu yang dibutuhkan dengan menerapkan teknologi pada suatu proses 

produksi tergolong cukup mahal, namun perusahaan akan dapat memperoleh efisiensi 

usaha yang dapat dilihat dari perbandingan laba dan modal yang diinvestasikan (Dewi 

dkk., 2014). 

 

2.1.3. Fungsi Produksi 

 

Hubungan antara jumlah penggunaan input dan jumlah output yang dihasilkan, dengan 

teknologi tertentu, disebut fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan fungsi atau 

persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat dan kombinasi penggunaan 

input dan tingkat output per satuan waktu (Soeratno, 2000). Menurut Samuelson dan 

Nordhaus (2001), fungsi produksi adalah kaitan antara jumlah output maksimum yang 

bisa dilakukan masing-masing dan tiap perangkat input (faktor produksi). 
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Persamaan tersebut menjelaskan menjelaskan bahwa output dari suatu produksi 

merupakan fungsi atau dipengaruhi akibat dari input. Artinya setiap barang yang 

dihasilkan dari produksi akan tergantung pada jenis/macam dari input yang digunakan. 

Perubahan yang terjadi pada input akan mempengaruhi perubahan pada output (Zulkifli, 

2003). 

 

2.1.4. Faktor Produksi 

 

Faktor produksi atau input merupakan hal yang mutlak harus ada untuk menghasilkan 

suatu produksi. Dalam proses produksi, seorang pengusaha dituntut mampu 

menganalisis teknologi tertentu yang dapat digunakan dan bagaimana 

mengkombinasikan beberapa faktor produksi sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh 

hasil produksi yang optimal dan efisien (Setiawati, 2006). 

 

Berdasarkan pernyataan dari Faried (1991), semua faktor produksi dianggap tetap 

kecuali tenaga kerja, sehingga pengaruh faktor produksi terhadap kuantias produksi 

dapat diketahui secara jelas. Artinya, kuantitas produksi dipengaruhi oleh banyaknya 

tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi tetap adalah faktor 

produksi yang dianggap konstan, dan banyaknya faktor produksi ini tidak dipengaruhi 

oleh banyaknya hasil produksi (Samad and Patwary, 2003). Sedangkan faktor produksi 

variabel adalah faktor produksi yang dapat berubah kuantitasnya selama proses produksi 

atau banyaknya faktor produksi yang dipergunakan tergantung pada hasil produksi.  
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Menurut Suryawati (2004), faktor-faktor produksi (input) diperlukan oleh perusahaan 

atau produsen untuk melakukan proses produksi. Input dapat dikategorikan menjadi 2 

(dua) kelompok yaitu: 

A. Input Tetap, yaitu input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka  panjang, 

misalnya gedung, lahan.  

B. Input Variabel, yaitu input yang dapat diubah-ubah jumlahnya dalam  jangka pendek, 

contohnya tenaga kerja.  

 

Untuk mencapai tingkat output tertentu, dalam jangka pendek hanya bisa   dilakukan 

pengkombinasian input tetap dengan mengubah-ubah jumlah input  variabel. Sedangkan 

dalam jangka panjang, pengusaha atau produsen  dimungkinkan untuk mengubah 

jumlah input tetap sehingga dapat dikatakan  dalam jangka panjang semua input 

merupakan input variabel. 

 

Menurut Budiono (2000), dalam usaha budidaya kerang hijau, terdapat beberapa faktor 

produksi  (input) yang mempengaruhi produksi (output) , antara lain:  

1. Jumlah Bambu  

Jumlah bambu tempat menggantungkan tali kerang hijau merupakan faktor yang sangat 

penting dalam budidaya kerang hijau.  

2. Tali 

Tali digunakan sebagai sarana tempat menempelnya benih kerang hijau hingga kerang 

hijau dewasa/siap panen. 
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3. Kramba 

Dalam proses produksi,  budidaya kerang hijau memerlukan kramba sebagai tempat tali 

digantungkan digunakan dalam proses penempelan benih kerang hijau. 

4. Tenaga Kerja  

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu diperhitungkan dalam proses 

produksi dalam jumlah yang cukup. Dalam penelitian ini ukuran yang dipakai untuk 

tenaga kerja adalah jam kerja. Jam kerja ditentukan dari jumlah orang yang bekerja 

dalam 1 (satu) hari dikalikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

semua proses produksi sampai menghasilkan produk berupa kerang hijau yang siap jual.  

5. Produksi  

Hasil akhir dari suatu proses produksi adalah produk atau output. Untuk usaha budidaya 

ini produk yang dihasilkan adalah kerang hijau. Ukuran produksi dari usaha Budidaya 

kerang hijau adalah satuan kilo gram (kg). Setiap pengusaha budidaya kerang hijau 

menjual produknya berdasarkan jumlah kg kerang hijau yang diproduksi. Harga kerang 

hijau yang dihasilkan oleh masing-masing pengusaha berbeda, tergantung kualitas 

produk kerang hijau yang dihasilkan, sehingga pendapatan masing-masing pengusaha 

juga berlainan. 

6. Biaya Produksi 

Biaya Produksi adalah biaya yang digunakan selama produksi berlangsung. Biaya 

produksi merupkan biaya yang dapat digunakan untuk produksi dalam siklus 

selanjutnya, sehingga biaya produksi ini merupakan modal utama untuk melakukan 

produksi suatu bididaya/industri. Hasil akhir dari biaya produksi ini akan menghasilkan 

apakah budidaya yang dilakukan menghasilkan keuntungan atau sebaliknya kerugian. 
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2.1.5 Fungsi Produksi (Fungsi produksi Cobb-Douglas) 

 

Model persamaan regresi yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas.  

Analisis ini merupakan suatu fungsi yang terdiri dari dua variabel atau lebih, dimana 

produksi budidaya kerang hijau adalah variabel dependen, sedangkan faktor produksi 

adalah variabel independen. Menurut Gujarati dan Porter 2015 fungsi Cobb-Douglas 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

             
  

  
  

      
  

 ……………………………………….(1) 

             
  

  
  

       
  

………………………………….…….(2) 

Oleh karena fungsi logaritma dapat diubah ke fungsi : 

      
  

  
  

      
  
……………………...……………………………(3) 

Dari persamaan tersebut, nilai                pada fungsi Cobb-Douglas dalam 

penyelesaiannya selalu dilogaritmakan dan diubah bentuk fungsinya menjadi fungsi 

linier. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan fungsi Cobb-

Douglas, antara lain : 

1. Tidak ada pengamatan variabel penjelas (X) yang sama dengan nol, sebab  

logaritma dari nol adalah bilangan yang besarnya tidak diketahui (infinite). 

2. Dalam fungsi produksi diasumsikan tidak terdapat perbedaan teknologi pada 

setiap pengamatan (non-neutral difference in the respective technologies), dalam 

arti kalau fungsi produksi Cobb Douglas yang dipakai sebagai model dalam 

suatu pengamatan dan bila diperlukan analisis yang memerlukan lebih dari satu 

model, maka perbedaan model tersebut terletak pada intercept dan bukan pada 

kemiringan garis (slope) model tersebut. 
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3. Perbedaan lokasi pada fungsi produksi seperti iklim sudah tercakup pada faktor 

kesalahan. 

4. Hanya terdapat satu variabel yang dijelaskan (Y). 

 

2.1.6 Efisiensi 

 

Efisien adalah kemampuan menggunakan sumberdaya yang benar. Pada dasarnya 

sumberdaya yang tersedia dalam jumlah yang memadai, namun tanpa adanya 

kemampuan untuk mengelola dengan baik akan mengakibatkan penggunaan 

sumberdaya tersebut tidak akan lebih efisien. Dalam terminologi ekonomi, efisiensi 

dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif 

(efisiensi harga) dan efisiensi ekonomi (Soekartawi, 2001). Suatu penggunaan faktor 

produksi dikatakan efisien secara teknis (efisiensi teknis) apabila faktor produksi yang 

dipakai menghasilkan produksi yang maksimum (Sundari dan Yudi, 2016). 

 

Efisiensi merupakan konsep normatif (yang didefinisikan sebagai kondisi dimana 

sumberdaya dialokasikan secara optimal. Optimal di sini menunjukkan least cost 

production yaitu tidak ada proses produksi lain yang mampu memproduksi output per 

unit cost lebih rendah. Kondisi demikian mempunyai dua pengertian yaitu necessary 

dan sufficient (Setiawati, 2006). Kondisi ini dikenal dengan istilah efisiensi teknis dan 

hanya melihat hubungan input dan output yang secara teknis efisien.  Sedangkan 

kondisi sufficient menunjukkan bahwa setiap upaya realokasi sumberdaya tak 

seorangpun menjadi lebih baik (better off) tanpa membuat orang lain menjadi lebih 

jelek (worse off) (Nicholson, 1995). 
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2.1.7 Analisis Return To Scale (RTS) 

 

Return to scale (RTS) digunakan untuk mengetahui apakah suatu usaha yang diteliti 

mengikuti kaidah increasing, constant atau decreasing return to scale.  Kondisi RTS 

dapat dilihat dari hasil penjumlahan tiap-tiap koefisien elasitisitas faktor produksi 

(koefesien βi). Hasil penjumlahan masing-masing koefisien regresi adalah <1 sehingga 

maka disimpulkan bahwa penggunaan faktor produksi yang diberikan berada pada 

kondisi constan return to scale. Kondisi RTS ini perlu diuji statistik menggunakan uji t 

(Sundari dan Yudi, 2016).  Uji t digunakan untuk membuktikan hasil penjumlahan 

koefisien ß supaya dapat menduga keadaan return to scale (Gujarati dan Porter, 2010). 

 

2.1 Tata Ruang Budidaya Kerang Hijau 

 

Rencana Strategis Pengelolaan wilayah Pesisir disusun dengan mengacu kepada 

RZWP3K Lampung yaitu, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat ruang laut, 

dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 

hidupnya. Rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah rencana yang 

menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertasi dengan 

penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuatkegiatan 

yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukansetelah memperoleh 

izin (UU No.27/2007, Pasaal1). 
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Perairan Pulau Pasaran memiliki keanekaragaman organisme yang cukup tinggi salah 

satunya adalah kerang-kerangan, seperti kerang hijau (Perna viridis). Budidaya kerang 

hijau di Pulau Pasaran telah dilakukan akan tetapi masih menggunakan teknologi 

sederhana dan tanpa memperhatikan kondisi perairan, padahal kondisi perairan 

merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya kerang hijau. Keberhasilan usaha 

budidaya sangat ditentukan oleh pemilihan lokasi (Noor, 2015). 

 

Proses budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran, meliputi penentuan lokasi, pembuatan 

KJA, pembesaran, dan pemanenan. Lokasi yang digunakan dalam pembuatan KJA di 

sekitaran Pulau Pasaran biasanya dipilih yang berjarak 30-200 meter dari pulau, bukan 

lalu lintas kapal atau perahu dan terhindar dari pencemaran. Menurut Subur (2016) 

(personal communication), penentuan lokasi KJA sangat mendukung pertumbuhan 

kerang hijau yang lebih cepat. Lokasi perairan yang l hempasan ombak masih cukup 

rendah, serta tidak terhalang KJA yang lainnya dapat mempercepat penempelan kerang 

hijau pada tali tambang (spat) dan mempercepat pemanenan. 

 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai produksi baik pada usaha 

budidaya perikanan, pertanian maupun usaha industri yang menggunakan model 

analisis Cobb-Douglas maupun Regresi menjadi rujukan dalam penelitian ini disajikan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2006) yang berjudul “Analisis  Pengaruh 

Faktor Produksi Terhadap Faktor Industri  Pengasapan Ikan di Kota Semarang”, 

menyimpulkan bahwa: (1) Faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi industri 

pengasapan ikan yang diteliti hanya meliputi bahan baku (ikan mentah), alat/sarana 

produksi (tungku) dan bahan bakar (tempurung kelapa).  (2). Faktor-faktor yang diteliti 

juga terbatas pada faktor dari aspek produsen, sedangkan dari aspek konsumen tidak 

diperhitungkan. (3). Dalam penelitian ini pengaruh aspek manajemen tidak 

diperhitungkan. (4). Populasi penelitian hanya dalam lingkup yang sempit yaitu hanya 

di Kota Semarang, sedang industri pengasapan ikan di Kabupaten/Kota lainnnya masih 

banyak. (5). Jurnal yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian sangat 

kurang. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) yang berjudul “Analisis  Produksi dan 

Finansial Usaha Budidaya Ikan Lele di Kota Metro”, menunjukkan bahwa (1) Faktor - 

faktor yang berpengaruh nyata terhadap produksi ikan lele adalah luas lahan, benih dan 

pakan, sedangkan obat-obatan dan tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi ikan lele. (2). Tingkat efisiensi teknis sebagian besar peternak lele belum 

memenuhi syarat keharusan dalam proses produksi dan belum mampu memanfaatkan 

potensi kemampuan produksi yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan output 

produksi yang tinggi. (3). Usaha budidaya ikan lele di Kota Metro secara finansial 

menguntungkan dan layak dikembangkan pada tingkat suku bunga KUR mikro yang 

berlaku, yaitu 12%, dengan jangka waktu pengembalian investasi 2,15 tahun. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Doddy (2009) yang berjudul“ Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Produksi Cokelat di Kabupaten  Dairi”. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang  berarti antara luas lahan, jumlah waktu 

kerja, jumlah pemakaian pupuk, pestisida  dan pengaruh umur tanaman cokelat terhadap 

produksi cokelat di Kabupaten  Dairi. Analisis data yang digunakan analisis regresi 

berganda dengan model  fungsi produksi Cobb-douglas dengan metode OLS. Hasil 

penelitian  menunjukkan bahwa nilai variabel luas lahan, variabel waktu kerja, variabel 

umur tanaman,dan variabel pestisida berpengaruh positif dan signifikan sedangkan  

variabel pupuk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap produksi  cokelat di 

Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Propinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung, Pulau Pasaran dinilai prospektif 

untuk pengembangan usaha budidaya kerang hijau seperti yang terlihat, karena kerang 

hijau yang selama ini dikenal sebagai kerang yang tidak pasti lokasi pengambilannya 

ternyata bisa dikembangkan dengan budidaya dan hasil produksinya bisa di pasarkan 

dengan baik di Lampung maupun di luar Lampung. Pada saat menjalankan proses 

produksi, setiap usaha membutuhkan faktor-faktor produksi (dianalisis dibatasi hanya 

sebatas empat faktor produksi saja yaitu jumlah bambu, jumlah tali, lama karamba dan 

tenaga tenaga kerja) untuk menghasilkan kerang hijau yang berkualitas. Hal ini 

berdasarkan pada beberapa referensi dan hasil penelitian terdahulu, serta dengan 

pertimbangan adanya keterbatasan penelitian seperti waktu, tenaga, biaya, dan hal-hal 

lainnya. Input-input tersebut, baik input tetap maupun input variabel akan menimbulkan 
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biaya produksi yang berpengaruh terhadap besar kecilnya keuntungan. Berdasarkan dari 

uraian tersebut maka kerangka pemikiran dari analisis produksi kerang hijau di Pulau 

Pasaran adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3 Kerangka Pemikiran“Analisis Produksi Budidaya Kerang Hijau di Pulau 

Pasaran” 

 

2.3 Hipotesis 

 

Hipotesis yang akan diuji kebenarannya secara empiris dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Diduga bawa  produksi kerang hijau ini dipengaruhi  jumlah bambu, jumlah tali, 

siklus panen ke dan biaya tenaga kerja. 

2. Diduga bahwa budidaya kerang hijau secara teknis dan secara ekonomi sudah efisien.  

3. Diduga skala budidaya kerang hijau ini masuk ke dalam increasing to scale. 

 

Budidaya Kerang Hijau 

Faktor Produksi 

1. Jumlah  Bambu  

2. Jumlah Tali 

3. Siklus Panen ke 

4. Tenaga Kerja 

 

Produksi 
Harga  

Analisis Efisiensi 

Teknis 

Nelayan 

Skala Produksi 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitan dimulai dari bulan September 2017 sampai Juli 2018 di Pulau Pasaran, 

Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, 

Provinsi Lampung. 

 

3.2 Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

 

Budidaya kerang hijau adalah budidaya kerang yang dilakukan menggunakan kramba 

jaring apung. Budidaya ini mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak perlakuan, 

karena hanya dibutuhkan benih dan tali sebagai tempat menempel kerang (Noor, 2015). 

Pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat untuk 

jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah 

disumbangkan (Reksoprayitno, 2004). Pendapatan pembudidaya kerang hijau tergolong 

masih rendah. Masyarakat banyak yang menggantungkan hidupnya dengan mengolah 

ikan teri sehingga Pulau Pasaran dikenal menjadi salah satu sentra industri pengolahan 

teri di Lampung dan (Ali, Dkk., 2015).  

 

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan produksi  tidak 

akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya proses 

produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga 
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manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua 

unsur itu disebut faktor-faktor produksi (factors of production). Jadi, semua unsur yang 

menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai 

faktor-faktor produksi (Sukirno dan Sadono 2002). Sementara batasan Operasional 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel-variabel 
No Variabel /Perubah Definisi Operasional Unit 

1 Produksi/ Output (Y) 

 

Tingkat produksi yang dihasilkan 

oleh pengusaha budidaya kerang 

hijau yang siap jual. 

Kilo gram (Kg) 

2 Tali Tali digunakan untuk tempat 

menempel dan berkembangnya 

kerang hijau hingga siap panen. 

Jumlah bahan yang digunakan. 

Buah 

3 Bambu Alat yang digunakan sebagai 

tempat mengikatkan tali sebagai 

subtrat benih kerang hijau, yang 

diukur dari panjangnya luas 

karamba. 

Meter (m) 

4 Tenaga Kerja Biaya yang digunakan untuk 

tenaga kerja selama proses 

budidaya yang dhitung dalam 

perhari. 

Rupiah (Rp) 

4 Siklus Panen ke Jumlah siklus panen pembudidaya 

kerang hijau pada sebuah karamba. 

. 

Siklus 

Sumber. Setiawati (2006) dan Sulvina (2015). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer tersebut meliputi : 

1. Data produksi yang dihasilkan.  

2. Data hasil jumlah kerang hijau (kilogram).  

3. Data luas keramba yang dimiliki (m
2
).  

4. Data substrat yang digunakan (buah).  

5. Data siklus panen kramba jaring apung dapat digunakan (siklus). 
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Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 

beasal dari berbagai sumber baik dari buku, laporan, jurnal, hasil penelitian maupun 

lembaga/instansi terkait dalam penelitian ini, antara lain BPS Propinsi Lampung, BPS 

Kota Bandar Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banndar Lampung. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Pasaran, yaitu pada budidaya kerang hijau dengan 

mengambil daerah penelitian di Kecamatan Teluk Betung Timur, usaha budidaya 

kerang hijau terdapat pada daerah ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara sensus, 

sehingga yang menjadi responden adalah semua nelayan budidaya kerang hijau di Pulau 

Pasaran yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang pembudidaya. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan dalam kajian ini  dibagi menjadi 2 (dua) jenis data, yaitu data 

sekunder dan data primer.  Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa literatur 

penting, seperti statistik, laporan hasil penelitian,  jurnal,  dan sebagainya yang dapat 

menunjang kelengkapan data kajian. Data tersebut setidaknya dapat diperoleh dari 

berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah, seperti Kantor Pemda, 

Bappeda, Dinas terkait, perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya.   

 

Jenis data lainnya adalah data primer. Data primer dapat diperoleh yang dikumpulkan 

berdasarkan panduan kuisioner yang tersedia dan pengamatan langsung yang 
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kesemuanya mencerminkan keadaan/kondisi wilayah kajian. Data-data yang dimaksud 

setidaknya dapat diperoleh dari berbagai sumber data, seperti petani kerang hijau. 

Dalam konteks ini, metode penelitian dalam site survei tersebut  adalah metode rapid 

rural appraisal yang difokuskan antara lain pada informasi dan data dari nelayan dan 

pelaku ekonomi lainnya yang  memanfaatkan ekosistem pesisir dan laut.  

a. Pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang digunakan pada saat 

proses produksi budidaya kerang hijau sampai panen. Data yang yang diperoleh 

yaitu yaitu : 

1. Karakteristik Responden (nelayan kerang hijau) 

2. Harga alat dan bahan selama proses budidaya  (Rp) 

3. Jumlah yang dibutuhkan alat dan bahan untuk proses budidaya (Buah) 

4. Harga jual hasil panen nelayan kerang hijau per Kg (Rp) 

5. Jumlah hasil panen per siklus kerang hijau (Kg) 

6. Biaya tenaga kerja per siklus panen kerang hijau (Rp) 

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara : 

1.  Wawancara/Kuesioner 

Merupakan kegiatan untuk menarik informasi dan data dari sampel yang terpilih.  Jenis 

kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisioner dengan pertanyaan 

tertutup dimana jawabannya sudah ditentukan, namun terdapat pertanyaan lanjutan 

apabila jawaban responden tidak terdapat dalam jawaban pilihan. Adapun responden 

yang dituju adalah sejumlah masyarakat nelayan yang terdapat di Pulau Pasaran. 

Pembagian kuisioner ini dilakukan secara langsung dimana peneliti menggunakan 

kuisioner dan langsung mewawancarai responden. 

 



28 
 

2. Observasi/ pengamatan langsung 

Hasil observasi/pengamatan pada penelitian ini dicatat secara deskriptif, yang secara 

akurat mengamati dan merekam fenomenayang muncul dan mengetahui hubungan 

antara aspek dalam fenomena tersebut.Data dan informasi tersebut dapat berupa 

tabeldata kuantitatif maupun kualitatif, gambar maupun peta di wilayah penelitian, serta 

visualisasi foto, sebagai bahan analisis dan penjelasan. 

 

b. Data sekunder, diperoleh  dari hasil penelitian sebelumnya, buku-buku kepustakaan 

dan beberapa instansiyang terkait dan validitas datanya dapat dipertanggung jawabkan. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Survei instansi  

Survei instansi dilakukan kepada instansi-instansi terkait yang ada di Kota Bandar 

Lampung, Kecamatan Teluk Betung Timur, Lampung. 

2. Studi Literatur 

Merupakan survei data maupun literatur yang berkaitan dengan karakteristik 

sosial,ekonomi, dan budaya nelayan serta kondisi nelayan.  

 

3.6 Metode Analisis Data 

 

3.6.1 Menjawab tujuan satu analisis datanya menggunakan Analisis Produksi 

Cobb-Douglas.  

 

Fungsi produksi Cobb-Douglass adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan 

dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut variabel dependen, yang 

dijelaskan, (Y), dan yang lain di sebut variabel  independen, yang menjelaskan, (X) 
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(Sundari dan Yudi, 2016). Penyelesaiaan hubungan antara Y dan X adalah biasanya 

dengan cara regresi dimana variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X (Gujarati, 

2006). Secara matematis model fungsi Cobb-Douglass yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

             
  

  
  

      
  

 ………………………………………..(4) 

Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan di atas, maka persamaan tersebut 

diubah menjadi bentuk linear berganda dengan cara mentransformasikan dalam bentuk 

logaritma natural (ln), persamaan tersebut yaitu: 

      
  

  
  

  
  

  
  

      
  
…………………………………………..(5) 

Keterangan : 

  = jumlah produksi kerang hijau (kg)  

 1= jumlah bambu yang digunakan (Buah) 

 2= jumlah tali yang digunakan (Buah) 

 3= siklus panen ke (siklus) 

 4 = tenaga kerja (Rp) 

α =  Koefesien Konstanta 

βI = koefisien regresi masing-masing variabel independen (elastisitas produksi parsial). 

 

a. Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji hasil perhitungan agar tidak menghasilkan 

persamaan yang bias.  Uji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, autokorelasi, 

multikolinieritas dan heterokedastis.  Kaidah pengujiannya adalah sebagai berikut: 
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1) Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang ada terdistribusi 

normal dan independen. Walaupun normalitas suatu data tidak terlalu penting, 

tetapi sebaiknya data yang ada berkontribusi normal (Ghozali, 2009). Uji 

normalitas menjadi penting dikarenakan dengan normalnya suatu data maka data 

tersebut dapat dianggap dapat mewakili populasi (Priyatno, 2010). 

2)  Uji Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi diantara residual dari 

pengamatan satu dengan pengamatan yang lain (Priyatno,2010). Tujuan 

dilakukan uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. Untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi, 

dalam penelitian ini digunakan metode lagrange multiplier (LM test) dengan 

menggunakan SPSS versi 16.0 (Ghozali, 2012).  

3) Uji multikolinieritas  dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau 

hubungan antar variabel bebas. Jika variabel-variabel bebas saling berkorelasi  

( di atas 0,9) goodness of fit yang dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, dan nilai toleransi <10 atau sama dengan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) multikolinieritas (Ghozali, 2012). Multikolinieritas dapat 

diperbaiki dengan cara membuang variabel yang berkorelasi tinggi.  Dalam 

penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan bantuan program SPSS 

16.00 (Seiawati, 2006). 

4) Heteroskedastisitas terjadi apabila kesalahan atau residual dari model yang 

diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke obsevasi lain, 

artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan 
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dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model 

(Hanke dan Arthur, 1998). 

 

Gejala heteroskedastis dapat diketahui dengan melakukan Uji White dengan alat bantu 

Program Eviews.  Jika nilai P value chi square < 5%, maka terdapat gejala 

heteroskedastis atau dapat diketahui dengan kaidah jika Prob Obs* R square < 0,05, 

maka ada heteroskedastis, sedangkan jika Prob Obs* R square > 0,05, maka tidak ada 

heteroskedastis (Gujarati, 1999). Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji white. Uji 

White adalah uji deteksi non-linearitas yang dikembangkan dari model neural network  

yang  ditemukan  oleh  White  (1989).Uji  white  menggunakan  statistik  2  

dan F. Pada 

prinsipnya uji White mirip dengan kedua uji Park maupun uji Glejser. Uji white 

dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan 

variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel independen, kemudian 

ditambahkan lagi dengan perkalian dua variabel independen. Prosedur pengujian 

dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 1999): 

H0 : Tidak ada heteroskedastisitas 

 
H1 : Ada heteroskodastisitas 

 

Prosuder yang digunakan untuk X
2
 adalah : 

1. Meregresikan yt pada 1, X1, X2, …, xp dan menghitung nilai-nilai residual ut 

2. Meregresikan 
u1 

pada 1, X1, X2, …, xp dan m prediktor tambahan dan  kemudian 

hitung koefisien determinasi dari regresi R2. Dalam uji ini, m prediktor 

tambahan ini adalah nilai-nilai dari  hasil dari Ψ(ƴʲwi) hasil dari suatu 

transformasi komponen utama.  
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3. Hitung X
2
=nR

2
, dimana n adalah jumlah pengamatan yang digunakan. Dengan 

hipotesis linearitas, X
2
 mendekati distribusi X

2
(m) atau tolak Ho  jika P-value < a. 

 

3.6.2 Menjawab tujuan dua analisis dilakukan dengan menggunakan Program 

linier. 

 

Untuk menjawab tujuan kedua digunakan analisis efisiensi tekknis. Efisiensi teknis 

adalah perbandingan antara produksi aktual dengan tingkat produksi yang potensial 

yang dapat dicapai. Efisiensi  pemanfaatan  faktor  input  dilakukan  terhadap  variabel 

bebas bambu, tali, lama karamba dan tenaga kerja. Menurut Soekartawi (2001), apabila 

fungsi produksi yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, maka : 

      atau  LnY         …………………………………………..(6) 

Maka kondisi produk marginal adalah : 

   

   
  β (koefisien parameter elastisitas)…………………………….(7) 

Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, maka b disebut dengan koefisien   regresi yang   

sekaligus   menggambarkan   elastisitas   produksi. Dengan  demikian,  maka  nilai  

produk  marginal  (NPM)  faktor  produksi  X dapat ditulis sebagai berikut (Sundari 

dan Yudi, 2016): 

    
    

 
…………………………………………………………(8) 

b       = elastisitas produksi 

Y      = produksi 

PY    = harga produksi 

X      = jumlah faktor produksi X 
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Efisiensi  harga  tercapai  apabila  perbandingan antara nilai  produktivitas  marginal  

masing-masing  input  (NPMXi)  dengan harga  inputnya  (vi)  atau  “ki”  = 1.  Kondisi  

ini  menghendaki  NPMx  sama dengan harga faktor produksi X, atau dapat ditulis 

sebagai berikut (Setiawati, 2006) dan (Sundari dan Yudi, 2016): 

      …………………………………………………….(9) 

    

 
   ………………..…………………………….…..(10) 

atau 

      

       
  ………………………………………………..…..(11) 

Dimana: 

Px = harga faktor produksi X. 

Dalam praktek, nilai Y, PY, X dan Px diambil nilai rata-ratanya, sehingga persamaan 

dapat ditulis sebagai berikut: 

      

       
  ……………………………………………..……(12) 

Soekartawi (2001), bahwa dalam kenyataan persamaan diatas tidak selalu sama dengan 

satu, yang sering terjadi adalah sebagai berikut : 

a. 
      

       
    …………………………………………………….(13) 

artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien.   

b. 
      

       
    ……………….…………………………….………(14) 

 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien. Efisiensi yang 

demikian disebut efisiensi harga atau allocative efficiency. 
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3.6.3 Analisis Return to Scale 

 

Untuk menjawab tujuan yang ketiga digunakan analisis data Return to Scale (RTS) 

untuk mengetahui apakah suatu  usaha yang diteliti mengikuti kaidah increasing, 

constant atau decreasing return to scale. Menurut Setiawati (2006) digunakan jumlah 

besaran elastisitas β1, β2, β3,  …, βn yang mempunyai kemungkinan lebih besar dari 

satu, sama dengan satu atau lebih kecil dari satu. Kemungkinan tersebut adalah 

(Setiawati, 2006) : 

1.  Increasing return to scale, bila (β1 + β2 + … + βn) > 1, artinya bahwa proporsi 

penambahan faktor produksi (input) akan menghasilkan tambahan produksi 

(output) dengan proporsi yang lebih besar. 

2. Constant return to scale, bila (β1 + β2 + … + βn) = 1, artinya bahwa proporsi 

penambahan faktor produksi (input) sama dengan penambahan produksi (output) 

yang dihasilkan. 

3. Decreasing return to scale, bila (β1 + β2 + … + βn) < 1, artinya bahwa proporsi 

penambahan faktor produksi (input) akan melebihi penambahan produksi 

(output). 

 

3.7 Lokasi Penelitian  

 

Pulau Pasaran merupakan pulau yang dikelilingi oleh perairan Teluk Lampung yang 

memiliki luas wilayah ± 12 hektar. Pulau ini memiliki penduduk sebanyak 1.173 jiwa 

yang terdiri atas 574 orang laki-laki dan 597 orang perempuan yang dikepalai 224 
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kepala keluarga. Pulau Pasaran termasuk ke dalam Pemerintahan Kelurahan Kota 

Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung (Noor, 2015). 

 

Lokasi wilayah atau kajian dalam penelitian ini dibatasi hanya dalam daerah nelayan di 

Pulau Pasaran. Pulau Pasaran termasuk kedalam daerah administratif Kelurahan Kota 

Karang Kecamatan Teluk Betung Timur. Adapun batas-batas Pulau Pasaran adalah 

sebagai : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Way Bela/Kelurahan Pesawahan Sebelah Selatan 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Karang Raya 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Laksamana RE. Martadinata/ Kel. Perwata 

d. Sebelah barat berbatasan dengan laut/Teluk Lampung 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian Analisis Pengaruh Faktor Produksi terhadap Budidaya Kerang 

Hijau di Pulau Pasaran, disimpulkan berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu: 

1. Faktor produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi budidaya kerang hijau 

di Pulau Pasaran  adalah variabel bambu, variabel tali, variabel siklus panen ke.  

2. Budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran belum efisien dalam pemakaian faktor 

produksi. 

3. Budidaya kerang hijau di Pulau Pasaran masuk dalam kaidah increasing return to 

scale. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas dapat diajukan  saran agar budidaya kerang hijau lebih optimal 

yaitu perlu dilakukan pengurangan pada penggunaan tenaga kera karena cenderung 

pemborosan dan tidak menguntungkan baik secara teknis maupun ekonomis tetapi 

faktor produksi dan penambahan pada jumlah tali dan siklus panen perlu ditambah agar 

lebih menguntungkan.  

 

 

 



61 
 

 

 

VI. DAFTAR PUSTAKA 

 

Affandi, R. dan  Tang, U.M.  2002. Fisiologi Hewan Air. Unri Press. Pekan Baru. 217 

hal. 

 

Ahmadi, Abu. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta. 310 hal. 

 

Ahmed Y. 2013. Pengaruh simulasi transportasi kapal terhadap kerentanan kerang 

hijau Perna viridis pada stress suhu yang meningkat. Bogor (ID): Institut Pertanian 

Bogor. 

 

Ali, M., Maharani, H.W., Hudaidah, S. dan Fornando, H. 2015. Analisis Kesesuain 

Lahan di Perairan Pulau Pasaran Provinsi lampung untuk Budidaya Kerang 

Hijau.Universitas Lampung. Maspari Journal, 8 (58) : 57-64). 

 

Andalecio M. N., Duncan P. F., Peralta E. M., Napata R. P., Laureta L. V., 2014 

Consumer behavior towards cultured oyster and mussel in Western Visayas, 

Philippines. AACL Bioflux 7(2):116-136. 

 

Andi, S., Rahmat, K. dan Sulistiono. 2018. Penilaian Kondisi Ekologi Perairan Untuk 

Pengembangan Budidaya Kerang Hijau (Perna viridis L.).  Institut Pertanian 

Bogor. ejournal-balitbang, 57 (1) : 57-67. 

 

Asikin, 1982. Kerang Hijau. Jakarta : PT. Penebar Swadaya. 

 

Atmadja, W.S. 1996. Pengenalan Jenis Algae Coklat (Phayophyta) Dalam Pengenalan 

Jenis-Jenis Rumput Laut Indonesia. Jakarta: Puslitbang Oseanologi LIPI.  

 

Aypa, S.M. 1990. Mussel culture. Regional Seafarming Development and 

Demonstration Project (RAS), Selected Papers On Mollusc Culture. Bangkok: 

National Inland Fisheries Institute, Kasetsart. University Campus Bangkhen.  

 

Barus, T. A. 1996. Metode Ekologis Untuk Menilai Kualitas Suatu Perairan Lotik. 

Fakultas MIPA USU Medan. 

 

Basmi, J. 1999. Planktonologi: Chrysophyta-Diatom, Penuntun Identifikasi. Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. 

 

http://www.bioflux.com.ro/docs/2014.116-136.pdf
http://www.bioflux.com.ro/docs/2014.116-136.pdf
http://www.bioflux.com.ro/docs/2014.116-136.pdf


62 
 

Berliantara, Wan, A., Z. dan Dyah, A., H., L 2016. Analisis Efisiensi Produksi Dan 

Keuntungan Usaha Tani Tomat dataran Rendah Di Kabupaten Lampung Selatan. 
JIIA, 342 (1) : 342-350. 

 

Budiono, 2000, Mikro Ekonomi : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, No. 1, Edisi 

Kedua, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta. 234 hal. 

 

Cappenberg, H.A.W. 2008. Beberapa Aspek Biologi Kerang Hijau (Perna viridis, 

Linnaeus 1758). Oseana, 33 (1) : 33–40. 

 

Cheng, Y.S., and Dic Lo. (2004). Firm Size, Technical Efficiency and Productivity 

Growth in Chinese Industry. Department Of Economics Working Papers. No. 144. 

School of Oriental and African Studies University of London, UK. 

 

Collier, D.A., and Evans, J.R. 2006. Operations Management: Goods, Service, and 

Value Chains (Second Edition). Mason: Cengage Learning. 

 

Dewi, Yustiari, M. dan I Ketut, S. 2014. “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas Pada Praktik Perataan Laba Dengan Jenis Industri. Akuntansi 

Universitas Udayana, 170-184. 

 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. 2015. Laporan Statistik Produksi 

Perikanan Budidaya Pembesaran dan Nilainya menurut Jenis Ikan. Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Lampung. Bandar Lampung. 

 

Doll and Orazem. 1987. Production Economic Theory with Application, Gird Inc., 

Columbus, Ohio. 

 

Doody S. Tumanggor. 2009. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produksi 

Karet Di Kabupaten Dairi. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera 

Utara. Medan. 

 

Effendi, H. 2003. Telaahan Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumberdaya dan 

Lingkungan Perairan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 

 

Fahmi, I. (2003). Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta 

 

Faried, W. 1991, Ekonomi Makro, BPFE UGM, Yogyakarta. 

 

Ferdinan, D., Buchori, A. dan Irma, L. 2017. Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Kerang 

Hijau di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 

2016. E-jurnal Pendidikan Universitas Lampung. 14 hal.  

 

Fuentes, A., Fernandez-Segovia, I. and Escrichel Serra, J.A. (2009). Comparison of 

physico-chemical parameters and composit i on of mussel (Myt i lus 



63 
 

galloprovincialis) from different Spanish origins. Journal of Food Chemistry, 112, 

295 – 302. 

 

Gavrilovic A., Jug-Dujakovic J., Marinovic Bonacic A., Conides A., Bonacic K., 

Ljubicic A., Van Gorder S., 2011 The influence of environmental parameters on the 

growth and meat quality of the Mediterranean mussel Mytilus 

galloprovincialis (Mollusca: Bivalvia). AACL Bioflux 4(5):573-583. 

 

Gaol, L.J. 2008. Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi. Jakarta : 

Penerbit PT Grasindo. 

 

Ghozali, I. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

 

Gosling, E. 1992. The Mussel Mytilus, Ecology, Physiology, Genetic and Culture. 

Development in Aquaculture and Fisheries Science 25. Elsevier. Amsterdam. New 

York. Tokyo,  557 p . 

 

Gujarati dan Damodar. 1999. Ekonometrika Dasar, Alih Bahasa Ak. Sumarno Zain, 

Drs., MBA, Erlangga, Jakarta. 

 

Gujarati, D.N. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid I.  Erlangga.  Jakarta. 

Gujarati, D.N.,  dan D.C.  Porter.  2010. Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1. 

Penerjemah Eugenia Mardanugraha, dkk Edisi 5.Mc Graw-Hill Education. 

 

Gujarati DN dan Porter DC. 2015. Dasar-dasar Ekonometrika. Salemba Empat. Jakarta. 

 

Hammer, J.J. 1996. Water and Waste-Water Technology. John Wiley & Sons. New 

York. 

 

Hanke, J.E. dan Arthur, G.R. 1998. Business Forecasting. Sixth Edition. New Jersey: 

Prentice Hall. 

 

Hutabarat, S. dan Evans, S.M. 2000. Pengantar Oseanografi. Universitas Indonesia. 

Press Jakarta, 159 hal. 

 

Kastoro, W. 1988. Usaha Budidaya Kerang Hijau, Mytilus viridis di Indonesia. 

LONLIPI, Jakarta: 14 hal.  

 

Kingzett B, Salmon R. 2002. First Nation Shellfish Aquaculture Regional Business 

Strategy. British Columbia: Kingzett Professional Services Ltd. 

 
Kusuadi. 2005. Mussel farming in state of Sarawak, Malaysia a feasibulitystudy 

(Thesis). Sarawak: The United Nation University. 

 

http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.573-583.pdf
http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.573-583.pdf
http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.573-583.pdf
http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.573-583.pdf


64 
 

Kusuma, I.N. 2016. Analisis Produksi dan Finansial Usaha Budidaya Ikan Lele di 

Metro (tesis). Universitas Lampung, 112 hal. 

 

Liliandari, P., dan Aunurohim. 2013. Kecepatan Filtrasi Kerang Hijau Perna viridis 

terhadap chaetoceros sp dalam Media Logam Tercemar Kadmium. Jurnal Sains 

dan  Seni  POMITS, 149-154. 

 

Lovatelli, A. 1988. Site selection for mollusc culture. Network of Aquaculture Centres 

in Asia (NACA), NACA-SF/WP/88/8. Bangkok: National Inland Fisheries Institute, 

Kasetsart University Campus Bangkhen. 

 

Mankiw, N.G., Quah, E. and Wilson, P. 2014. Pengantar Ekonomi Mikro Principles of 

Economics. Jakarta: Salemba, 540 hal. 

 

Manoj Nair, R. and Appukuttan, K.K. 2003. Effect of temperature on the development, 

growth,survival and settlement of green mussel Perna viridis (Linnaeus, 1758). 

Aquaculture Research, 34: 1037-1045. 

 

Mead, A., Carlton, J.T., Griffiths, C.L. and Rius, M. 2011. Revealing the scale of 

marine bioinvasions in developing regions: a South African re-assessment. 

Biological invasion, 13 : 1991-2008. 

 

Nicholson, W. 1995. Teori Mikro Ekonomi, Prinsip Dasar dan Perluasan, Alih bahasa 

Daniel Wirajaya, 520 hal. 

 

Noor,  N.M. 2015. Prospek Pengembangan Usaha Budidaya Kerang Hijau. (Perna 

viridis) di Pulau Pasaran Bandar Lampung. Aquasains. Jurnal Ilmu Perikanan dan 

dan Sumberdaya Perairan, 239-246. 

 

Ompi M., Svane I., 2018 Comparing spawning, larval development, and recruitments of 

four mussel species (Bivalvia: Mytilidae) from South Australia. AACL Bioflux 

11(3):576-588. 

 

Pattikawa, J.A., dan Ferdinandus, E. (2009). Growth of Mangrove Cockle (Anadara 

antiquata) Cultured in . Marine Research Indonesia, 34, 91 – 96. 

 

Pitaloka, D.A.N. 2015. Filogeografi Kerang Hijau (Perna viridis) Di Indonesia Dan 

Kaitannya Dengan Jalur Lintas Pelayaran (tesis). Bogor (ID) : Institut Pertanian 

Bogor, 32 (1) : 1-21. 

 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistik Data Dengan SPSS. Mediakom. 

Yogyakarta. 

 

Radiarta, I N., Adang, S., Idil, A. 2011. Analisis Kelayakan Lahan Budidaya Kerang 

Hijau (Perna viridis) Berdasarkan Kondisi Lingkungan di Kabupaten Cirebon, 

Jawa Barat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya. 341-352. 

 

http://www.bioflux.com.ro/docs/2018.576-588.pdf
http://www.bioflux.com.ro/docs/2018.576-588.pdf
http://www.bioflux.com.ro/docs/2018.576-588.pdf


65 
 

Reksoprayitno. Sistem Ekonomi dan demokrasi Ekonomi. Jakarta.  Bina Grafika. 

2004. Hlm 79. 

 

Riisgard, H.U. (2001b). Inaccurate bilvalve clearance rate measurements : A reply. 

Marine Ecology Progress Series, 22, 307 – 309. 

 

Samad, Q.A., and Patwary F.K. (2003). Technical efficiency in textile industry of 

Bangladesh. an application of frontier production function. International Journal of 

Information and Management Sciences. 19-30. 

 

Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus, 1992, Ekonomi Mikro, Alih bahasa. 

Haris Munandar, Burhan Wirasubrata, Eko Wydiatmoko, Edisi ke-14, PT. Erlangga 

Jakarta. 

 

Santoso. 2000. Kesehatan dan Gizi. Rineka Cipta, Jakarta. 

 

Setiawati, W. 2006. Analisis Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produksi Industri 

Pengasapan Ikan Di Kota Semarang (tesis). Magister Ilmu Ekonomi Dan Studi 

Pembangunan, 107 hal. 

 

Setiyanto, A.,  Supriyati, M,. Suryadi, Y., Supriyatna, F.B.M., Dabukke, S.H., 

Susilowati, dan A., Purwoto. 2014. Outlook Pertanian 2015-2019.. Laporan Akhir 

PSEKP. Bogor, 148 hal. 

 

Sivalinggam, P.M. 1977. Aquaculture of green mussel, Mytilus viridis. Linnaeus, in 

Malaysia. Aquaculture. 11(4):297–312. 

 

Srisunont, C. dan Babel, S. 2016. Estimating the carryng capacity of green mussel 

cultivation by using net nutient removal model. Marine Pollution Bulletin, 112 : 

235-243. 

 

Soeharto, I. 2002. Studi kelayakan proyek industri, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

 

Soekartawi. 2001. Agribisnis, Teori dan Aplikasinya, Cetakan ke-6, PT. Grafindo 

Persada, Jakarta.  

 

Soeratno. 2000. Ekonomi Mikro Pengantar, STIE YKPN, Yogyakarta. 4 eks. 

 

Sukirno, Sadono. 2002. Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: 

Jakarta. 

 

Sulvina, Nuning, M., N., Henni, W., Siti, H. 2015. Pengaruh Perbedaan Jenis Tali 

Terhadap Tingkat Penempelan Benih Kerang Hijau (Perna viridis). Jurnal. 

eJRTBP. 471-478. 

 



66 
 

Sundari, R., S. dan Yudhi, A., A.2016. Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi 

Pada Teknologi Pendederan Ikan Lele (Clarias sp) Sangkuriang. Jurnal Teknologi 

Perikanan dan Kelautan, (7) : (200-2007). 

 

Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.  

Suryono, C.A., Suryono dan Irwani. 1999. Kecepatan filtrasi berbagai ukuran kerang 

hijau Perna viridis terhadap beberapa jenis mikroalga. Ilmu Kelautan, 4, 196 – 201. 

 

Susanto, H.A., dan Imaningati, S. 2014. Tingkat Efisiensi Produksi Dan Pendapatan 

Pada Usaha Pengolahan Ikan asin Skala Kecil. Journal of Economics and Policy. 

73-84. 

 

Vakily, J.M. 1989. The biology and culture of mussels of the genus Perna ICLARM 

Stud. Rev. 17:1-63. 

 

Wijianto dan Ika, F.U. 2016. Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga 

terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12- 16 Tahun) di Kabupaten 

Ponorogo. Al Tijarah, 21 hal. 

 

Winanto, P. 2005. Biologi fitoplankton. Departemen kelautan dan perikanan.  BBL. 

Lampung. Hlm 6-9. 

 

Wong, D.L. 2008. Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Wong. Alih bahasa : Agus 

Sutarna, Neti. Juniarti, H.Y. Kuncoro. Editor edisi bahasa Indonesia. Variabel 

Pemoderasi Di BEI”. E-journal Akuntansi Universitas Udayana. 170-184.  

 

Zulkifli, A. 2003. Manajemen Sistem Informasi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 

504 hal. 

 

 


	1 COVER DEPAN.pdf
	2 ABSTRACT fix.pdf
	3 ABSTRAk.pdf
	4 Cover Dalam.pdf
	5 Menyetujui.pdf
	8 RIWAYAT HIDUP.pdf
	9 MOTTO.pdf
	10 Persembahanku.pdf
	11 SANWACANA.pdf
	12 DAFTAR ISI.pdf
	13 DAFTAR ISI 2.pdf
	14 DAFTAR TABEL.pdf
	15 DAFTAR Gambar.pdf
	16 Tesis.pdf
	12 DAFTAR ISI.pdf
	13 DAFTAR ISI 2.pdf
	14 DAFTAR TABEL.pdf
	15 DAFTAR Gambar.pdf
	12 DAFTAR ISI.pdf
	13 DAFTAR ISI 2.pdf

