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SARI 

 

Kentasa Abimanyu. 2016. Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau 

Rawa Pening Kabupaten Semarang. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Dr. Eva Banowati, 

M.Si, Dosen Pembimbing II: Dr. Ir. Ananto Aji, M.S. 83 halaman. 

Kata kunci: Pemanfaatan, Sumber Daya Alam 

Danau Rawa Pening berperan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat 

karena tidak terlepas dari beragam aktivitas yang dilakukan. Sumber daya alam di 

danau yang dimanfaatkan oleh penduduk antara lain: tanah gambut, eceng 

gondok, dan ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penduduk yang 

memanfaatkan sumber daya yang ada di Rawa Pening, dan untuk mengetahui 

pengaruh vegetasi dominan terhadap aktivitas ekonomi penduduk yang dilakukan 

di Rawa Pening. 

Lokasi penelitian dilakukan di 2 Desa yaitu Desa Asinan Kecamatan 

Bawen dan Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru. Populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di Rawa Pening, berjumlah 

392 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak 

berstrata (stratified random sampling) yaitu cara pengambilan sampel dengan 

terlebih dahulu membuat penggolongan populasi, setelah digolongkan ditentukan 

jumlah sampelnya. Penelitian yang dilakukan mengambil 40 responden. Variabel 

dalam penelitian ini adalah pemanfaatan dan sumber daya danau. Metode 

pengumpulan data meliputi: observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif dan analisis regresi linear 

sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas ekonomi penduduk yang berkaitan 

dengan keberadaan Rawa Pening yaitu nelayan, pencari eceng gondok, 

penambang gambut, petani, pedagang, jasa perahu, serta jasa parkir. Dampak 

positif dengan adanya eceng gondok adalah sebagai bahan kompos dan bahan 

baku kerajinan. Serta dampak negatifnya adalah turunnya nilai estetika 

lingkungan yang mengurangi tingkat keindahan permukaan air, menghambat 

kelancaran lalu lintas air, dan menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dapat 

mati karena kehabisan udara. Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan: aktivitas 

ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh penduduk dengan memanfaatkan 

keberadaan Rawa Pening yaitu petani. Sumber daya yang tersedia di danau dan 

dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar antara lain: ikan, eceng gondok, dan 

tanah gambut. Besarnya pengaruh vegetasi dominan terhadap aktivitas ekonomi 

penduduk yang dilakukan di Rawa Pening yaitu 35,5%. Dengan demikian hanya 

beberapa saja aktivitas ekonomi penduduk yang berpengaruh terhadap keberadaan 

eceng gondok. Mata pencaharian tersebut: nelayan, pencari eceng gondok, 

penambang gambut dan jasa perahu. 

Saran yang dapat diberikan yaitu: untuk penelitian selanjutnya eceng 

gondok dapat dikelola agar lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan pendapatan 

bagi penduduk sekitar. Untuk penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi 

maupun penduduk sekitar, sebaiknya menjaga lingkungan tetap bersih, sehingga 

air di danau menjadi tidak tercemar. Bagi masyarakat, sebaiknya tetap 

mengembangkan potensi yang ada di Rawa Pening sebagai tempat pariwisata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, salah 

satunya adalah ekosistem danau. Jumlah danau di Indonesia mencapai 840 danau 

yang terdiri dari danau besar dan danau kecil. Ekosistem danau merupakan 

tumpuan kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya di masa kini 

dan masa mendatang. Ekosistem danau menyediakan sumber daya alam yang 

produktif baik sebagai sumber air baku untuk minum dan kebutuhan sehari - hari, 

sumber protein, mineral dan energi, media transportasi, maupun sebagai kawasan 

wisata. Tipologi danau di Indonesia sangat bervariasi dan sebagian besar danau di 

Indonesia merupakan danau alami (Haryani, 2013: 1). 

Pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I (KNDI I) tahun 2009 di Bali, 

telah menghasilkan kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan. 

Kesepakatan tersebut dideklarasikan atas keprihatinan kondisi ekosistem danau di 

Indonesia yang semakin terancam akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan 

pada daerah tangkapan air (DTA) hingga perairan danaunya. Oleh karena itu arah 

kebijakan penyelamatan danau pada periode 2010 hingga 2014 diprioritaskan 

untuk 15 danau di Indonesia yaitu: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau 

Singkarak, Danau Kerinci, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau 

Tempe, Danau Matano, Danau Mahakam (Semayang, Jempang, Melintang), 

Danau Sentarum, Danau Sentani, Rawa Danau, Danau Batur, dan Danau Rawa



 
 

2 
 

Pening. Penyelamatan danau tersebut ditujukan untuk memulihkan, melestarikan 

dan mempertahankan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem 

dan daya dukung lingkungannya (Kementerian Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia, 2011). 

Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di 

permukaan bumi. Secara umum, danau merupakan perairan umum daratan yang 

memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Danau 

memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi ekologi, budidaya dan sosial ekonomi. 

Dilihat dari aspek ekologi, danau merupakan tempat berlangsungnya siklus 

ekologis dari komponen air dan kehidupan akuatik di dalamnya. Keberadaan 

danau akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem di sekitarnya, sebaliknya 

kondisi danau juga dipengaruhi oleh ekosistem di sekitarnya. Sedangkan dilihat 

dari aspek budidaya, masyarakat sekitar danau sering melakukan budidaya 

perikanan jala apung dan dari aspek sosial ekonomi, danau memiliki fungsi yang 

secara langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat sekitar danau 

(Wulandari, 2013:1). Danau Rawa Pening mempunyai fungsi sebagai Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA), irigasi pertanian, perikanan, pariwisata, sumber mata 

pencaharian, dan pengendali banjir. 

Permasalahan yang ada di atas, menunjukkan danau yang ada di Indonesia 

harus diperhatikan lagi oleh penduduk sekitar maupun pemerintah setempat. 

Apabila pemanfaatan dan pengolahan danau dilakukan secara teratur dan tertata 

dengan selalu mempertimbangkan kondisi serta kualitas lingkungan, maka 

pemanfaatan dan pengolahan danau ini akan memberikan nilai tambah yang 
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maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebaliknya, jika 

pemanfaatan dan pengolahan danau dilakukan tidak baik maka konsekuensinya 

berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya nanti 

akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Danau Rawa Pening berperan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat 

karena tidak terlepas dari beragam aktivitas masyarakat yang dilakukan ditempat 

tersebut. Aktivitas masyarakat meningkat seiring dengan jalannya pembangunan 

di kawasan tersebut. Menurut Connell & Millner (1995, dalam Ardi, 2013: 959), 

untuk memenuhi kepentingan manusia, lingkungan sekitar danau diubah untuk 

disesuaikan dengan cara hidup dan cara bermukim manusia, atau bahkan kawasan 

ini sering dirombak untuk menampung berbagai bentuk kegiatan manusia seperti 

permukiman, prasarana jalan, saluran limbah rumah tangga, tanah pertanian, 

rekreasi dan sebagainya. 

Keberadaan Rawa Pening sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar 

yang melakukan aktivitas ekonomi di tempat tersebut karena membuka peluang 

pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan. Beberapa aktivitas ekonomi 

penduduk yang berkaitan dengan adanya Rawa Pening adalah nelayan, pencari 

eceng gondok, penambang gambut, petani, pedagang, jasa perahu, serta jasa 

parkir. Aktivitas ekonomi penduduk yang dilakukan, tidak hanya memiliki mata 

pencaharian utama saja tetapi beberapa penduduk juga mempunyai mata 

pencaharian sampingan. 

Kondisi Rawa Pening yang semakin banyak dengan eceng gondok membuat 

sebagian penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi sangat terganggu. 
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Aktivitas ekonomi penduduk yang terganggu dengan adanya tumbuhan air yang 

semakin banyak yaitu nelayan dan jasa perahu. Tetapi bagi pencari eceng gondok, 

keberadaannya sangat membantu. Eceng gondok mengganggu bagi nelayan 

tangkap maupun budidaya, karena banyaknya vegetasi itu membuat ikan menjadi 

sedikit, alat yang digunakan untuk mencari ikan apabila terkena tumbuhan itu bisa 

rusak dan air di danau menjadi berbau. Bagi jasa perahu atau penyewaan perahu, 

eceng gondok yang terlalu banyak juga akan mengganggu bagi penyewa perahu 

yang akan keliling - keliling karena jalannya tertutup. Sebaliknya bagi pencari 

eceng gondok sangat bergantung dengan keberadaan tumbuhan tersebut. 

Sumber daya alam yang ada di Rawa Pening dimanfaatkan oleh sebagian 

masyarakat sekitar, yang pertama adalah adanya pemanfaatan lumpur danau atau 

tanah gambut sebagai pupuk kompos. Kedua adalah adanya pertumbuhan gulma 

eceng gondok yang sangat pesat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar 

danau untuk digunakan sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan dalam 

bentuk kerajinan tangan. Serta yang ketiga adalah adanya ikan yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat sekitar danau untuk dijual, disetor ke pengepul, ataupun 

dikonsumsi sendiri. 

Dampak positif dengan adanya eceng gondok adalah digunakan sebagai 

bahan kompos dalam kegiatan pertanian dan perkebunan, serta bahan baku 

kerajinan. Dampak negatifnya adalah turunnya nilai estetika lingkungan yang 

mengurangi tingkat keindahan permukaan air, menyebabkan hambatan kelancaran 

lalu lintas air, serta banyaknya jumlah eceng gondok menyebabkan makhluk 

hidup seperti ikan dapat mati karena kehabisan udara. 
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Menurut Muhtar (2008, dalam Wulandari, 2013: 13), bahwa eceng gondok 

mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dengan adanya 

eceng gondok adalah eceng gondok mempunyai sifat biologis sebagai penyaring 

air yang tercemar, sebagai kompos, sebagai sumber gas antara lain berupa gas 

ammonium sulfat, gas hydrogen, nitrogen dan metan, serta bahan baku pupuk 

tanaman. Eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan industri kertas, bahan 

baku kerajinan, dan bahan baku karbon aktif. Dampak negatif dengan adanya 

eceng gondok adalah turunnya nilai estetika lingkungan yang mengurangi tingkat 

keindahan permukaan air, menyebabkan hambatan kelancaran lalu lintas air. 

Dampak lain yang tidak kasat mata adalah menyebabkan percepatan proses 

pendangkalan. Banyaknya jumlah eceng gondok di permukaan air juga 

menyebabkan cahaya matahari sulit masuk kedalam perairan dan akan 

menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dapat mati karena kehabisan udara.  

Dilihat dari sudut pandang geografi, Rawa Pening merupakan danau yang 

terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan 

Gunung Ungaran. Sebagian penduduk yang tinggal di sekitar danau 

memanfaatkan keberadaannya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas 

ekonomi yang terjadi karena Rawa Pening mempunyai daya tarik sehingga tempat 

tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian. Aktivitas ekonomi yang dilakukan 

oleh penduduk juga dipengaruhi oleh dengan adanya eceng gondok yang semakin 

banyak. Melihat kenyataan di atas menimbulkan minat peneliti untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai “Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawa 

Pening Kabupaten Semarang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penduduk memanfaatkan sumber daya yang ada di Rawa 

Pening? 

2. Bagaimana pengaruh vegetasi dominan terhadap aktivitas ekonomi 

penduduk yang dilakukan di Rawa Pening? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui penduduk yang memanfaatkan sumber daya yang ada di 

Rawa Pening. 

2. Untuk mengetahui pengaruh vegetasi dominan terhadap aktivitas ekonomi 

penduduk yang dilakukan di Rawa Pening. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

maupun peneliti lain dalam kajian yang berkaitan dengan dampak vegetasi 

dominan terhadap aktivitas ekonomi penduduk di Rawa Pening.  Sebagai 
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referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang 

Geografi. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran 

bagi pemerintah Kabupaten Semarang dalam upaya pengelolaan Rawa 

Pening untuk peningkatan ekonomi masyarakat serta menjaga kelestariaan 

lingkungan. 

 

E. Penegasan Istilah 

Sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dirasa perlu adanya batasan 

istilah yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan. Beberapa istilah yang 

perlu diberikan batasan adalah sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti kegunaan. 

Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat adanya 

Rawa Pening bagi perekonominan penduduk sekitar yang 

memanfaatkannya. 

2. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam 

alam, yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya (Banowati, 2013:40). 

Sumber daya alam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua yang 

terdapat di danau yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup. 

3. Pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal 

yang memiliki akibat dan dampak yang ada. Dalam penelitian ini yang 
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dimaksud pengaruh adalah vegetasi dominan yang berpengaruh terhadap 

aktivitas ekonomi penduduk di Rawa Pening. 

4. Vegetasi dominan adalah tumbuhan yang paling mendominasi atau paling 

banyak yang terdapat di permukaan bumi atau di suatu tempat (tumbuhan 

penutup permukaan bumi). Dalam penelitian ini vegetasi dominan yang 

dimaksud adalah eceng gondok. Eceng gondok (Eichhornia crassipes) 

adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Tumbuhan air tersebut 

memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga dianggap sebagai gulma 

yang merusak lingkungan perairan. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

eceng gondok adalah tumbuhan air yang mengganggu maupun 

menguntungkan bagi penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi di Rawa 

Pening. Indikator yang digunakan dalam penelitian yaitu eceng gondok 

yang berada di Rawa Pening. 

5. Aktivitas ekonomi adalah mata pencaharian atau pekerjaan yang dilakukan 

manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun 

kehidupan yang memuaskan (peningkatan taraf hidup) (Supriyadi, 2007 

dalam Prambudi, 2010: 7). Dalam penelitian ini yang dimaksud aktivitas 

ekonomi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal 

disekitar Rawa Pening, dengan memanfaatkan keberadaan Rawa Pening. 

Aktivitas ekonomi tersebut antara lain: nelayan, pencari eceng gondok, 

penambang gambut, petani, pedagang, jasa perahu, dan jasa parkir. 

Indikator yang digunakan diantaranya: mata pencaharian, pendapatan, 

umur, dan jam kerja. 
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6. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan 

barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang). Dalam penelitian ini pedagang 

yang dimaksud adalah pedagang yang ada di pinggiran danau biasanya 

menjual makanan maupun minuman untuk pengunjung maupun penduduk 

yang melakukan aktivitas ekonomi di danau. 

7. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada 

pelanggan (https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan). Pendapatan yang 

dimaksud disini merupakan pendapatan penduduk yang melakukan 

aktivitas ekonomi dengan adanya Rawa Pening. Pendapatan yang diperoleh 

di sini yaitu pendapatan harian maupun bulanan, yang berasal dari 

pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. 

8. Danau Rawa Pening adalah danau yang terjadi secara alamiah karena igir 

Payung Rong telah membendung Kali Tuntang sehingga menjadi 

bendungan dengan bentuk agak membulat karena terkait dengan proses 

geologi yang membentuknya (Kementerian Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia, 2011). Dalam penelitian ini yang dimaksud Rawa Pening adalah 

danau yang digunakan oleh sebagian penduduk sekitar untuk melakukan 

aktivitas ekonomi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Kajian pustaka yang ada dalam penelitian ini meliputi aktivitas ekonomi, 

ekonomi penduduk, pendapatan, vegetasi dominan dan ekosistem Rawa Pening.            

Pustaka - pustaka tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Aktivitas Ekonomi 

Aktivitas ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam 

bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidup. Aktivitas ekonomi memiliki persamaan arti dengan mata 

pencaharian. Mata pencaharian adalah pekerjaan pokok yang dilakukan manusia 

untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang 

memuaskan (peningkatan taraf hidup). Dalam perkembangannya, mata 

pencaharian seseorang seringkali berubah baik karena faktor internal, eksternal, 

ataupun kombinasi dari keduanya (Supriyadi, 2007 dalam Prambudi, 2010: 7).  

Mata pencaharian di suatu daerah sewaktu - waktu akan berubah dengan 

seiring perubahan zaman dan keadaan alam yang berjalan dengan relatif cepat. 

Menurut Abdurachmat (1984, dalam Iskandar, 2014: 31), mata pencaharian 

adalah macam dan corak aktivitas ini berbeda - beda pada tiap golongan dan 

daerah sesuai dengan kemampuan penduduk dan tata geografi. Mata 

pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata 
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pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan 

untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari - hari dan 

merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata 

pencaharian sampingan adalah mata pencaharian di luar mata pencaharian 

pokok.  

Menurut Alexander (1963, dalam Banowati, 2013: 25), secara garis besar 

aktivitas ekonomi manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri (subsistence) dan aktivitas untuk memenuhi 

kebutuhan pasar (commercial). Aktivitas ekonomi subsistence meliputi aktivitas 

pengumpulan hasil alam (gathering), penggembalaan (herding), dan pertanian 

(farming) secara apa adanya dan secara intensif. Perkembangan lebih lanjut 

ialah kegiatan ekonomi yang bersifat commercial, yaitu menghasilkan sesuatu 

untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau kebutuhan pasar. Kegiatan ekonomi 

yang bersifat commercial tersebut mencakup pengumpulan (gathering), budi 

daya hayati (bioculture), pengolahan (menghasilkan barang dengan tenaga 

manusia atau mesin), transportasi, perdagangan, dan jasa. 

Kegiatan ekonomi manusia menurut Wheller dan Muller (1981, dalam 

Banowati, 2013:28), dikelompokkan atas dasar prioritas manusia dalam 

mencukupi kebutuhan hidup keseharian, yaitu Primary activities, Secondary 

activities, Tertiary activities, dan Quaternary activities. Primary activities yang 

mencakup pertanian, pengambilan sumber daya, pemburuan (hunting), 

perikanan (fishing), dan pengumpulan (gathering). Pada kegiatan ini manusia 

berhubungan langsung dengan lingkungan alam. Secondary activities adalah 
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kegiatan yang mengolah, mengubah, merakit (membuat barang yang bervariasi), 

mulai dari kerajinan tangan sampai kegiatan perakitan mobil secara besar - 

besaran dengan sistem ban berjalan. Tertiary activities, membuat pelanggan 

mudah mendapatkan barang-barang dan pelayanan. Kegiatan ini mencakup 

perdagangan eceran (retailing) dan pelayanan (jasa). Quaternary activities, 

merupakan sektor kegiatan makin dimengerti di masyarakat, industri dengan 

perkembangan pengetahuan dan pertumbuhan kebutuhan yang berhubungan 

dengan pelayanan informasi. 

 

2. Ekonomi Penduduk 

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas 

manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan 

konsumsi terhadap barang dan jasa. Geografi Ekonomi adalah cabang geografi 

manusia yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi. Dengan 

demikian, titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia 

yang termasuk ke dalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, 

transportasi, komunikasi dan lain sebagainya (Sumaatmadja, 1988: 54). Dalam 

Geografi  Ekonomi,  faktor lingkungan alam ditinjau sebagai faktor pendukung 

(sumber daya) dan penghambat aktivitas ekonomi. 

Ekonomi kependudukan pada dasarnya memiliki dua aspek pengertian. 

Pertama, ekonomi kependudukan mengkaji tentang posisi penduduk dalam 

pembangunan ekonomi, baik di tingkat mikro maupun di tingkat makro. 

Berbagai teori ekonomi mencoba menjelaskan tentang posisi penduduk dalam 
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pembangunan ekonomi. Secara umum penduduk ditempatkan sebagai input 

produksi yang menyediakan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses 

produksi, dan sebagai konsumen yang menggunakan berbagai sumberdaya 

ekonomi. Sebagai konsumen, penduduk memiliki peran menghabiskan 

sumberdaya ekonomi yang tersedia. Kajian tentang dampak ekonomi dari 

dinamika penduduk kemudian berkembang dengan melihat karakteristik 

ekonomi penduduk. Persoalan - persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan 

distribusi pendapatan dan sebagainya pada awalnya sebenarnya merupakan juga 

ekonomi kependudukan. 

Pada pengertian kedua, penduduk tidak hanya sebagai bagian pasif dari 

analisis ekonomi melainkan sebagai subyek yang dikaji dengan menggunakan 

peralatan ekonomi. Topiknyapun lebih spesifik, tidak hanya terbatas pada 

jumlah penduduk tetapi lebih tajam lagi terhadap struktur dan persebaran 

penduduk, serta variabel - variabel dinamika penduduk yaitu fertilitas, mobilitas 

dan mortalitas. Dalam pengertian kedua ini, ekonomi kependudukan 

menganalisis dinamika penduduk (fertilitas, mobilitas, mortalitas dan struktur 

penduduk) dengan menggunakan peralatan ekonomi (Mundiharno, 1998: 4). 

Ekonomi kependudukan memiliki aspek bahasan yang luas. Pada dasarnya 

ekonomi kependudukan mencakup ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi 

pembangunan, ekonomi kesehatan atau bahkan ekonomi pendidikan. Namun 

perkembangan selanjutnya analisis masing - masing cakupan tersebut terus 

berkembang sehingga seolah - olah menjadi kajian tersendiri. 
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3. Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 

aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan). Menurut Saedah (2004, dalam 

Suratmi, 1999: 28), pendapatan adalah besarnya pendapatan atau penghasilan 

yang diterima oleh suami, istri, dan anak (bila ada) baik yang berasal dari 

pendapatan pokok atau pendapatan tambahan, biasanya diukur dalam jumlah 

rupiah tiap bulan. 

Berdasarkan jenisnya, BPS (2004, dalam Suratmi, 1999: 23) membedakan 

pendapatan menjadi dua yaitu pendapatan berupa barang dan pendapatan berupa 

uang. Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan yang diterima 

dalam bentuk barang dan jasa. Barang dan jasa yang diterima dinilai dengan 

harga pasar sekalipun tidak diimbangi ataupun disertai transaksi uang yang 

menikmati barang dan jasa tersebut. Penerimaan barang secara cuma - cuma, 

pembelian barang dengan harga subsidi atau reduksi dan majikan merupakan 

pendapatan berupa uang. 

Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya 

sebagai balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri 

dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan barang - barang yang dipelihara 

dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal, tanah, uang pensiun, jaminan 

sosial serta keuntungan sosial. 

Menurut Niyanto (2004: 26), pendapatan menurut perolehannya dibedakan 

menjadi dua, yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor 
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adalah pendapatan yang diperoleh yang belum dikurangi pengeluaran dan biaya 

lain - lain. Pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh setelah 

dikurangi pengeluaran dan biaya lain - lain. 

  

4. Vegetasi Dominan (Eceng Gondok) 

Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan yang terdapat di permukaan bumi 

atau di suatu tempat (tumbuhan penutup permukaan bumi). Misalnya: vegetasi 

rawa, adalah komunitas tumbuhan dalam setiap ekosistem yang merupakan 

penutup dari tempat ekosistem tersebut dan lain-lain (Suharini, 2010: 5). 

Vegetasi dominan adalah tumbuhan yang terdapat di suatu tempat yang 

jumlahnya lebih banyak atau tumbuhan yang mendominasi. Dalam penelitian ini 

vegetasi dominan yang terdapat di Rawa Pening adalah eceng gondok. Eceng 

gondok (Eichhornia crassipes) adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. 

Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini 

dianggap sebagai gulma yang merusak lingkungan perairan. 

Adanya eceng gondok di Rawa Pening menimbulkan dampak. Dampak 

adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). 

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak adanya eceng 

gondok terhadap aktivitas ekonomi penduduk di Rawa Pening, baik dampak 

positif maupun dampak negatif. Dampak positif dengan adanya eceng gondok 

adalah eceng gondok mempunyai sifat biologis sebagai penyaring air yang 

tercemar oleh berbagai bahan kimia buatan industri. Kedua, sebagai bahan 

penutup tanah, kompos dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Ketiga, 
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sebagai sumber gas yang antara lain berupa gas ammonium sulfat, gas 

hydrogen, nitrogen dan metan yang diperoleh dengan cara fermentasi. Keempat, 

bahan baku pupuk tanaman yang mengandung unsur NPK yang merupakan tiga 

unsur utama yang dibutuhkan tanaman. Selain itu eceng gondok dapat 

digunakan sebagai bahan industri kertas, bahan baku kerajinan, dan bahan baku 

karbon aktif. 

Selain dampak positif dengan adanya eceng gondok di Rawa Pening, eceng 

gondok juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dengan adanya 

eceng gondok adalah turunnya nilai estetika lingkungan yang mengurangi 

tingkat keindahan permukaan air, karena kita tidak dapat melihat dengan jelas 

dan tepat seberapa luas daerah perairan tersebut. Selain itu eceng gondok dapat 

menyebabkan hambatan kelancaran lalulintas air seperti mempersulit jalur 

transportasi air. Dampak lain yang tidak kasat mata adalah menyebabkan 

percepatan proses pendangkalan karena eceng gondok yang sudah mati akan 

turun ke dalam dasar danau hal ini juga membantu percepatan pertumbuhan 

bibit-bibit penyakit. Banyaknya jumlah eceng gondok di permukaan air juga 

menyebabkan cahaya matahari sulit masuk kedalam perairan dan akan 

menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dapat mati karena kehabisan udara 

(Wulandari, 2013: 4). 

 

5. Ekosistem Rawa Pening 

Ekosistem adalah sebagai suatu rangkaian atau rantai kehidupan yang 

saling pengaruh - mempengaruhi dalam membentuk suatu komunitas kehidupan 
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pada suatu lingkungan tertentu (Suharini dan Palangan, 2010: 5). Ekosistem 

dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dan tranformasi energi yang 

sepenuhnya berlangsung antara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri 

ataupun dengan sistem yang lain. Ekosistem danau sangat bermanfaat untuk 

mendukung kehidupan manusia. Namun demikian fungsi dan manfaat danau 

dari waktu ke waktu telah mengalami penurunan, penurunan fungsi dan manfaat 

danau disebabkan oleh terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 

perairan danau.  

Ditinjau dari fungsinya, ekosistem terdiri dari dua komponen yaitu 

Komponen Autotrofik dan Komponen Heterotrofik. Komponen Autotrofik yaitu 

makhluk hidup yang mampu menyediakan makanan sendiri, yaitu mengubah 

sendiri zat-zat anorganik menjadi zat organik dengan bantuan sinar matahari dan 

hijau daun atau chlorofil. Contohnya rumput, padi, jagung, gandum. Komponen 

Heterotrofik yaitu makhluk hidup yang memanfaatkan bahan - bahan organik 

yang telah tersedia sebagai bahan makanan, karena tidak dapat membuat 

makanan sendiri. Contohnya manusia, binatang, dan jasad renik (Irwan, 

1996:31). 

Ditinjau dari penyusunannya, ekosistem terdiri dari empat komponen yaitu 

produsen, konsumen, pengurai, dan abiotik. Produsen adalah makhluk hidup 

autrotofik yaitu tumbuh - tumbuhan yang berhijau daun yang mampu 

membentuk zat organik sebagai bahan makanan melalui proses fotosintesis. 

Konsumen adalah makhluk hidup heterotrofik yang tidak mampu membuat 

makanan sendiri atau dengan kata lain tergantung pada makhluk hidup yang 
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lain, misalnya manusia dan bintang. Pengurai disebut juga dekomposer adalah 

makhluk hidup tingkat rendah (mikro organisme) heterotrofik yang mengurai 

bahan organik dari makhluk hidup yang telah mati menjadi bahan anorganik, 

misalnya jasad renik dan bateri pengurai. Abiotik yaitu komponen fisik dan 

kimia yang terdiri atas tanah, air, dan udara. Komponen ini adalah benda mati 

yang dapat mendukung kehidupan makhluk untuk kelangsungan hidupnya 

(Sahira, 2013: 1). 

Rawa Pening merupakan danau alam yang terletak di Kabupaten Semarang, 

Propinsi Jawa Tengah, kurang lebih 40 km ke arah Selatan dari Kota Semarang. 

Danau Rawa Pening, merupakan waduk multi fungsi dan pernah menjadi 

sumber tenaga listrik andalan Jawa Tengah bagian utara sejak dioperasikannya 

PLTA Jelok dan Timo sekitar tahun 1938 sampai pada terbangunnya Jaringan 

Listrik Sistem Jawa Bali pada awal Pelita II. Air dari Rawa Pening juga 

merupakan sumber air irigasi di Daerah Irigasi (DI) Glapan melalui Bendung 

Glapan yang dibangun sekitar tahun 1853 - 1859, dan sumber air baku 

(Mochtar, 2004: 1). 

Rawa Pening termasuk dalam ekosistem rawa air tawar. Ekosistem air 

tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya sering digenangi air tawar yang 

kaya mineral. Kondisi permukaan air tidak selalu tetap, adakalanya naik atau 

adakalanya turun, bahkan suatu ketika dapat pula mengering. Ekosistem rawa 

air tawar ini ditumbuhi oleh beragam jenis vegetasi. Hal ini disebabkan oleh 

terdapatnya beragam jenis tanah pada berbagai ekosistem rawa air tawar. 

Biasanya dalam ekosistem rawa air tawar tersebut tidak terdapat banyak jenis. 
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Jenis pohon cenderung berkelompok membentuk komunitas yang miskin jenis. 

Rawa air tawar sumber airnya berasal dari air hujan dan air sungai (Irwan, 

1996:142). 

Danau Rawa Pening berperan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat 

karena tidak terlepas dari beragam aktivitas masyarakat yang dilakukan di 

Danau Rawa Pening. Aktivitas masyarakat meningkat seiring dengan jalannya 

pembangunan di kawasan Danau Rawa Pening. Menurut Connell & Millner 

(1995, dalam Ardi, 2013: 959), untuk memenuhi kepentingan manusia, 

lingkungan sekitar danau diubah untuk disesuaikan dengan cara hidup dan cara 

bermukim manusia, atau bahkan kawasan ini sering dirombak untuk 

menampung berbagai bentuk kegiatan manusia seperti permukiman, prasarana 

jalan, saluran limbah rumah tangga, tanah pertanian, rekreasi dan sebagainya. 

Pemanfaatan dan pengolahan danau Rawa Pening dilakukan secara teratur 

dan tertata dengan selalu mempertimbangkan kondisi serta kualitas lingkungan, 

maka pemanfaatan dan pengolahan danau ini akan memberikan value added 

atau nilai tambah yang maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekitar. Sebaliknya, jika pemanfaatan dan pengolahan danau Rawa Pening 

dilakukan tidak baik maka konsekuensinya berdampak pada penurunan kualitas 

lingkungan hidup yang pada gilirannya nanti akan berdampak pada penurunan 

tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan ekosistem Rawa 

Pening memerlukan pemantauan terhadap kualitas perairan. Pemantauan harus 

dilakukan secara terus menerus pada tempat - tempat yang dapat mewakili 
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kondisi perairan secara menyeluruh sehingga perubahan kualitas perairan dapat 

diketahui lebih dini. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas wawasan untuk penelitian 

sekaligus sebagai pembanding, yang dilihat dari mulai variabel penelitian, teknik 

analisis data, dan hasil penelitian. 

Sebelumya yang dilakukan oleh Ardi dan Rahayu, (2013: 958) hasil yang 

diperoleh, sebesar 34,74% lahan di Sub DAS Rawapening merupakan kawasan 

lindung. Perubahan penggunaan lahan selama tahun 1991 hingga tahun 2009 

sebesar 30,43%. Perubahan penggunaan lahan terbesar yaitu perubahan 

penggunaan lahan tanaman keras menjadi lahan permukiman. Kecamatan 

Bandungan dan Kecamatan Sidomukti merupakan daerah yang mengalami 

perubahan penggunaan lahan paling pesat. Sebesar 19,84% lahan di Sub DAS 

Rawapening tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan fungsi kawasan karena telah 

mengalami perubahan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan penyangga 

serta fungsi kawasan danau menjadi fungsi kawasan budidaya yang dapat 

mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti erosi, sedimentasi dan banjir serta 

penurunan kualitas lingkungan. 

Sittadewi, (2008: 300) Pemanfaatan lahan pasang surut di daerah Rawa 

Pening telah menjadi sumber mata pencaharian penting bagi masyarakat di 

sekitarnya, meskipun belum dapat dimanfaatkan secara effisien sepanjang tahun 

karena sering tergenang air. 
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Soeprobowati, (2012: 46) Mitigasi danau eutrofik dapat dilakukan dengan 

pengurangan Nitrogen dan Fosfor perairan, melalui pembuatan pre-impoundment 

di inlet. Guna penangan eceng gondok, dapat dilakukan secara mekanik, kimia 

maupun biologi. Penanganan secara biologi dengan dampak lingkungan paling 

kecil yaitu dengan menggunakan ikan koan. Penanganan eceng gondok secara 

mekanik dapat dilakukan secara kontinyu melalui pemberdayaan masyarakat, 

melalui pemanfaatan eceng gondok untuk kerajinan, pupuk organik, biogas, dan 

pakan ternak. 

Waruru, (2012: 23) Tipe penggunaan lahan yang paling banyak pada desa 

rowoboni berdasarkan hasil observasi adalah rawa - rawa, lahan sawah, dan lahan 

pemukiman. Berdasarkan hasil analisis vegetasi, struktur vegetasi pada hutan desa 

rowoboni terdiri dari tumbuhan semak dan sengon dimana indeks keragaman 

adalah rendah. Pemanfaatan rawa sebagai lahan sawah pasang surut menyebabkan 

semakin menyempitnya luasan rawa pening. 

Wulandari, (2013: 57) Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ekonomis 

dari eceng gondok rata-rata sebesar Rp 5.791.290 per orang per tahun. Kemudian 

untuk persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diperoleh 

dari hasil pemanfaatan eceng gondok. 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dan para ahli 

dapat dilihat pada tabel 1 secara rincinya sebagai berikut. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama 

Skripsi/ 

Tesis/ 

Jurnal 

Judul Masalah Variabel 
Teknik 

Analisis Data 
Hasil Penelitian 

1 Angga 

Dwisapta 

Ardi dan Sri 

Rahayu 

Jurnal 

2013 

Kajian Kesesuaian 

Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Terhadap Arahan 

Pemanfaatan 

Fungsi Kawasan 

Sub Das Rawa 

Pening 

Perubahan 

penggunaan lahan 

terhadap arahan 

pemanfaatan fungsi 

kawasan Sub DAS 

Rawa Pening 

Pemanfaatan 

fungsi 

kawasan (X) 

Perubahan 

penggunaan 

lahan (Y) 

Interpretasi 

citra satelit, 

overlay dan 

SQL. 

Hasil yang diperoleh, sebesar 34,74% 

lahan di Sub DAS Rawa Pening 

merupakan kawasan lindung. 

Perubahan penggunaan lahan selama 

tahun 1991 hingga tahun 2009 sebesar 

30,43%. Perubahan penggunaan lahan 

terbesar yaitu perubahan penggunaan 

lahan tanaman keras menjadi lahan 

permukiman. Kecamatan Bandungan 

dan Kecamatan Sidomukti merupakan 

daerah yang mengalami perubahan 

penggunaan lahan paling pesat. Sebesar 

19,84% lahan di Sub DAS Rawa 

Pening tidak sesuai dengan arahan 

pemanfaatan fungsi kawasan karena 

telah mengalami perubahan fungsi 

kawasan lindung dan fungsi kawasan 

penyangga serta fungsi kawasan danau 

menjadi fungsi kawasan budidaya yang 

dapat mengakibatkan kerusakan 

lingkungan seperti erosi, sedimentasi 

dan banjir serta penurunan kualitas 

lingkungan. 
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2 Euthalia 

Hanggari 

Sittadewi 

Jurnal 

2008 

Kondisi Lahan 

Pasang Surut 

Kawasan Rawa 

Pening dan Potensi 

Pemanfaatannya 

Kondisi lahan 

pasang surut di 

kawasan Rawa 

Pening dan potensi 

pemanfaatannya 

khususnya untuk 

pertanian 

komoditas tanaman 

padi. 

Lahan 

pasang surut 

(X) Potensi 

pemanfaatan 

(Y) 

Analisis data 

primer dan 

analisis 

deskriptif 

persentase 

Pemanfaatan lahan pasang surut di 

daerah Rawa Pening telah menjadi 

sumber mata pencaharian penting bagi 

masyarakat di sekitarnya, meskipun 

belum dapat dimanfaatkan secara 

effisien sepanjang tahun karena sering 

tergenang air. 

3 Tri 

Retnaningsih 

Soeprobowati 

Jurnal 

2012 

Mitigasi Danau 

Eutrofik: Studi 

Kasus Danau 

Rawa Pening 

Solusi alternatif 

mitigasi danau 

eutrofik, khususnya 

danau Rawa 

Pening. 

Mitigasi 

danau (X)  

Danau Rawa 

Pening (Y) 

Analisis data 

primer dan 

analisis data 

sekunder 

Mitigasi danau eutrofik dapat 

dilakukan dengan pengurangan 

Nitrogen dan Fosfor perairan, melalui 

pembuatan pre-impoundment di inlet. 

Guna penangan eceng gondok, dapat 

dilakukan secara mekanik, kimia 

maupun biologi. Penanganan secara 

biologi dengan dampak lingkungan 

paling kecil yaitu dengan 

menggunakan ikan koan. Penanganan 

eceng gondok secara mekanik dapat 

dilakukan secara kontinyu melalui 

pemberdayaan masyarakat, melalui 

pemanfaatan eceng gondok untuk 

kerajinan, pupuk organik, biogas, dan 

pakan ternak. 
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4 Tri Kurnia 

Kristiani 

Waruru 

Skripsi 

2012 

Evaluasi Tata 

Guna Lahan Dan 

Analisis Vegetasi 

di Desa Rowoboni, 

Kec. Banyubiru, 

Kab. Semarang, 

Jawa Tengah 

Tata guna lahan dan 

vegetasi di Desa 

Rowoboni  

Lahan (X) 

Vegetasi (Y) 

Analisis 

deskriptif dan 

menggunakan 

rumus muller-

dombois dan 

ellenberg 

Tipe penggunaan lahan yang paling 

banyak pada desa rowoboni 

berdasarkan hasil observasi adalah 

rawa - rawa, lahan sawah, dan lahan 

pemukiman. Berdasarkan hasil analisis 

vegetasi, struktur vegetasi pada hutan 

desa rowoboni terdiri dari tumbuhan 

semak dan sengon dimana indeks 

keragaman adalah rendah. Pemanfaatan 

rawa sebagai lahan sawah pasang surut 

menyebabkan semakin menyempitnya 

luasan Rawa Pening. 

5 Natalia 

Wulandari 

Skripsi 

2013 

Kajian Nilai 

Ekonomis dan 

Persepsi 

Masyarakat 

Terhadap 

Pemanfaatan 

Eceng Gondok di 

Desa Rowoboni 

Kabupaten 

Semarang Tahun 

2013 

Pemanfaatan eceng 

gondok di Danau 

Rawa Pening dapat 

memberikan nilai 

ekonomi bagi 

masyarakat Desa 

Rowoboni dan 

persepsi masyarakat 

Desa Rowoboni 

terhadap 

pemanfaatan eceng 

gondok di Danau 

Rawa Pening. 

Nilai 

ekonomis 

dan persepsi 

masyarakat 

(X) 

Pemanfaatan 

eceng 

gondok (Y) 

Data primer, 

analisis 

manfaat 

biaya, dan 

analisis model 

logistik 

Nilai ekonomis dari pemanfaatan eceng 

gondok Danau Rawa Pening adalah 

rata-rata sebesar Rp 5.791.290 per 

orang per tahun. Persepsi masyarakat 

sangat bervariasi, sebanyak 23 orang 

atau sebesar 34% berpersepsi baik dan 

sebanyak 45 orang atau sebesar 66% 

berpersepsi tidak baik. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

yang diperoleh oleh masyarakat dari 

hasil pemanfaatan eceng gondok. 

Kemudian umur, tingkat pendidikan, 

jenis pekerjaan serta jarak rumah ke 

danau tidak berpengaruh terhadap 

persepsi masyarakat. 

Sumber: Ardi dan Rahayu, 2013, Sittadewi, 2008, Soeprobowati, 2012, Waruru, 2012, Wulandari, 2013
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir penelitian ini diawali dari aktivitas ekonomi penduduk. 

Aktivitas ekonomi (mata pencaharian) penduduk terjadi karena keberadaan Rawa 

Pening. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dengan memanfaatkan 

keberadaan Rawa Pening menghasilkan barang (hasil yang didapatkan) dan jasa. 

Bagian pertama yaitu barang (hasil yang didapatkan) yang dihasilkan dengan adanya 

memanfaatkan keberadaan Rawa Pening yaitu ikan, eceng gondok, dan tanah gambut. 

Bagian kedua yaitu jasa yang dilakukan oleh penduduk dengan memanfaatkan 

keberadaan Rawa Pening yaitu jasa perahu, pedagang, pariwisata, pemancingan, dan 

parkir. Dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan untuk mengetahui aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh penduduk sedikit banyak juga akan berpengaruh 

terhadap ekosistem Rawa Pening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Ekonomi 
Keberadaan  

Rawa Pening 

SDA yang dimanfaatkan: 

 Ikan 

 Eceng Gondok 

 Tanah Gambut 

 

Jasa: 

 Jasa perahu 

 Pedagang 

 Pariwisata 

 Pemancingan 

 Parkir 

 

Ekosistem Rawa Pening 

Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian 



 
 

26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Rawa Pening yang secara administratif terletak di 

wilayah Kecamatan Bawen, Ambarawa, Banyubiru, dan Tuntang. Penelitian ini 

dilakukan di dua Desa yaitu Desa Asinan Kecamatan Bawen dan Desa Rowoboni 

Kecamatan Banyubiru. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan aktivitas 

ekonomi di Rawa Pening. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk 

berjumlah 392 orang dari 2 lokasi penelitian yang terdiri dari: nelayan 115 orang, 

pencari eceng gondok 30 orang, penambang gambut 45 orang, petani 150 orang, 

pedagang 22 orang, jasa perahu 25 orang, dan jasa parkir 5 orang. Dalam penelitian 

ini diperlukan 40 sampel, maka proporsi jumlah sampel yang diambil dapat dilihat 

pada tabel 2. 
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Tabel 2. Populasi dan Sampel 

No. Mata Pencaharian Populasi Sampel 

1 
Nelayan 
 

115 
   

   
           

2 
Pencari Eceng Gondok 
 

30 
  

   
           

3 
Penambang Gambut 
 

45 
  

   
           

4 
Petani 
 

150 
   

   
           

5 
Pedagang 
 

22 
  

   
           

6 
Jasa Perahu 
 

25 
  

   
           

7 
Jasa Parkir 
 

5 
 

   
           

 Jumlah 392                                40 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2015 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sampel Acak Berstrata (Stratified Random Sampling). Sampel acak berstrata adalah 

cara pengambilan sampel dengan terlebih dahulu membuat penggolongan populasi 

menurut ciri geografi tertentu dan setelah digolongkan lalu ditentukan jumlah sampel 

dengan sistem pemilihan secara acak (Tika, 2005: 32). Setelah sampel digolongkan 

dan jumlahnya sudah diketahui, baru kemudian dipilih secara acak. 

Penelitian yang dilaksanakan mengambil responden berjumlah 40 responden 

dengan alasan: kemampuan dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. Penetapan sampel 

ini didasarkan pada pendapat Bailey dalam Hasan (2002) yang menyatakan bahwa 

ukuran sampel minimum yang menggunakan analisis data statistik ialah 30 responden 

dimana populasi menyebar normal. Sampel merupakan bagian dari populasi yang 
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diambil melalui cara - cara tertentu yang juga mewakili karateristik tertentu, jelas, 

dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Variabel pemanfaatan. Pemanfaatan yang dimaksud di sini yaitu adanya Rawa 

Pening yang dimanfaatkan atau digunakan oleh penduduk sekitar untuk 

melakukan aktivitas ekonomi. Sub variabel pemanfaatan adalah sebagai 

berikut: 

a. Jenis aktivitas ekonomi penduduk yang berkaitan dengan keberadaan 

Rawa Pening. 

b. Pendapatan penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi di danau. 

c. Jam kerja yang digunakan dalam sehari. 

2. Variabel sumber daya Danau. Sumber daya adalah komponen dari ekosistem 

yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk mencukupi 

kebutuhan manusia (Banowati, 2013: 39). Sumber daya yang dimaksud di sini 

yaitu sumber daya yang ada pada Danau Rawa Pening yang dimanfaatkan oleh 

sebagian penduduk sekitar. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan metode 

observasi, kuesioner, serta dokumentasi. 
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1. Observasi 

Metode observasi dalam penelitian ini, digunakan untuk memperoleh 

data atau gambaran aktivitas ekonomi penduduk dan kondisi Rawa Pening. 

Melalui observasi kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang lokasi.  

2. Kuesioner 

Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden. Dalam penelitian ini yang akan diteliti dengan menggunakan 

kuesioner adalah penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi di Rawa 

Pening. Penyebaran kuesioner dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 10.00 

WIB sampai dengan selesai, dengan mendatangi masyarakat yang sedang 

melakukan aktivitas ekonomi di Rawa Pening. Data yang diambil dari 

kuesioner berupa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan kondisi 

Rawa Pening. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dibutuhkan meliputi hasil wawancara, foto, dan data 

monografi desa lokasi penelitian. 

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif dan metode statistik. Metode analisis statistik yang 

digunakan adalah analisis regresi. 
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1. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menjelaskan aktivitas ekonomi 

penduduk yang berkaitan dengan keberadaan Rawa Pening. Teknik deskriptif 

yang dilakukan yaitu menganalisis data - data yang diperoleh dari pengamatan 

lapangan maupun dari sumber - sumber tertulis.  

2. Analisis regresi linear sederhana 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data penelitian tentang 

pengaruh vegeasi dominan terhadap aktivitas ekonomi penduduk yang 

dilakukan di Rawa Pening. Langkah - langkah regresi linear sederhana adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji normalitas data 

Digunakan untuk mengetahui apakah data distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas ini menentukan langkah-langkah seterusnya, dan 

untuk mengetahui distribusi data yang diperoleh. 

Rumus yang digunakan adalah chi kuadrat: 

   ∑  
 

   

        

  
 

Dimana: 

X
 2 

= chi kuadrat 

Oi = frekuensi yang diobservasi 

Ei = frekuensi yang diharapkan 
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b. Menentukan persamaan regresi linear 

 y = a + bx 

Dimana: 

y = subjek dalam variabel dependen (terikat) yang diprediksi 

a = harga y bila x = 0 

b = koefisien regresi. Bila nilai b positif (+) = naik, sedangkan bila 

nilai b negatif (-) = turun 

x = subjek pada variabel independen 

Cara menentukan nilai a dan b dengan rumus: 

a = 
    (   )            

             
 

b = 
               

            
 

Dari analisis regresi selanjutnya dilakukan uji keberartian persamaan 

regresi dan dilanjutkan dengan perhitungan determinasi 

1) Koefisien korelasi 

     
                

√              ]                    ]
 

 Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

x = skor setiap nomor soal 

y = skor total setiap 

N = jumlah peserta 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

data, uji asumsi klasik dan uji regresi sederhana yang terdiri data uji linieritas data 

(pengaruh variabel bebas terhadapat variabel terikat secara simultan), uji    (besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat), uji t (uji pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial). 

a. Uji Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linear hanya residu dari variabel 

terikat (Y) yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel bebas (X) 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi perlu di uji normalitasnya. 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. 

Analisis data hasil output: 

 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut: 

  : Data berdistribusi normal 

  : Data tidak berdistribusi normal 

 Kriteria penerimaan    

   diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5% 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,900 = 90% > 5%, maka    diterima. Artinya 

variabel kepuasan berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot. Pada 

grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 
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arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel terikat (Y) 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas pada analisis regresi sederhana berguna untuk mengetahui 

apakah penggunaan model regresi linier dalam penelitian ini tetap atau tidak. 

Untuk melakukan uji linieritas dapat dilihat pada tabel Anova. 

Hipotesis yang digunakan. 

  : model regresi linier 

  : model regresi tidak linier 

Kaidah pengambilan keputusan: 

Jika         ≤         atau nilai sig ≥ 0,05 = maka    diterima. Jika 

        >        dan nilai sig < 0,05 maka    diterima. 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan (df1) = 

k = 1, dan df2 = n – k = 40 – 1 = 39 diperoleh nilai        = 4,09. 

Pada tabel diatas diperoleh nilai         = 22,003 > 4,09 =        

dengan demikian model regresi linier. Dengan kata lain model regresi linier 

dapat digunakan dalam penelitian ini. 

c. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 of Windows diperoleh 

hasil regresi sederhana sebagai berikut: Y = 0,629 + 0,348 X. Persamaan 

regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 
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1. Konstanta = 0,629 

Jika variabel vegetasi dominan dianggap sama dengan nol, maka variabel 

aktivitas ekonomi penduduk yang ada di Rawa Pening sebesar 0,629. 

2. Koefisien X = 0,348 

Jika variabel vegetasi dominan mengalami kenaikan sebesar satu poin 

maka akan mempengaruhi variabel aktivitas ekonomi penduduk yang ada 

di Rawa Pening sebesar 0,348. 

d. Pengujian Hipotesis 

Pengujian keberartian pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan atau tidak. 

Hipotesis 

   : variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

   : variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Derajat kebebasan 

(df) = n – k – l = 40 – 1 – 1 = 38, diperoleh  ttabel = 2,024 

   diterima apabila -        ≤         ≤        atau sig ≥ 5% 

   ditolak apabila (        < -        atau         >       ) dan sig < 5%. 
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Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada variabel X (vegetasi 

dominan) diperoleh nilai         = 4,737 > 2,024 =        , dan sig = 0,000 < 

5%, jadi    ditolak. 

Pada tabel model summary diperoleh nilai Adjusted    = 0,355 = 

35,5%. Ini berarti variabel bebas vegetasi dominan mempengaruhi variabel 

terikat aktivitas ekonomi penduduk yang ada di Rawa Pening sebesar 35,5% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

F. Uji Coba Angket 

a. Validitas Angket 

     
                

√              ]                    ]
 

Untuk menghitung validitas angket nomor 1 adalah sebagai berikut: 

     
                     

√                ]                         ]
 

     
             

√            ]                    ]
 

           

Pada a = 5% dengan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444. Karena rxy > r 

tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item soal No 1 Valid. 
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b. Menghitung Varians 

  
   

  
 
   

    
 

 

 
 

        
        

      

  

  
          

c. Koefisien Reliabilitas 

     
 

     
      

   
 

   
   

     
  

      
   (     

     

       
)          

Pada a = 5% dengan N = 20 diperoleh r tabel = 0,444. Karena r11 > r 

tabel, maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini mendeskripsikan secara umum keadaan Rawa Pening. Hal 

ini diungkap untuk menggambarkan latar belakang daerah penelitian secara umum, 

yang meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial di lokasi penelitian dengan uraian 

sebagai berikut: 

 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Astronomi dan Batas Administrasi 

Wilayah Rawa Pening menurut letak astronomi berada pada 

7
0
15’54”LS – 7

0
18’54”LS dan 110

0
24’54”BT – 110

0
27’18”BT (peta RBI 

skala 1: 25.000 lembar Ambarawa). Rawa Pening merupakan danau alam 

yang terletak di Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, kurang lebih 40 

km ke arah Selatan dari Kota Semarang. Batas administratif Rawa Pening 

yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bawen, sebelah selatan 

dengan Kecamatan Banyubiru, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Ambarawa, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tuntang 

(Gambar 2). Danau Rawa Pening mempunyai fungsi sebagai Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA), irigasi pertanian, perikanan, pariwisata, sumber 

mata pencaharian, dan pengendali banjir. 
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Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 
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b. Luas Rawa Pening 

Danau Rawa Pening adalah sebuah danau yang terjadi secara alami 

karena adanya proses pembendungan Sungai Tuntang sehingga menjadi 

bendungan yang membentuk seperti membulat karena terkait dengan proses 

geologi yang membentuknya. Kemudian bendungan tersebut disempurnakan 

oleh pemerintah Belanda dengan melakukan pembangunan dam pada tahun 

1912 - 1916 dengan memanfaatkan Sungai Tuntang sebagai satu - satunya 

pintu keluar. Danau ini kemudian diperluas pada tahun 1936 mencapai ± 

2.667 Ha pada musim penghujan dan pada musim kemarau luasannya 

berkurang menjadi ± 1.650 Ha. Danau ini mampu menampung air hingga 65 

juta m
3
, yang berasal dari 9 sub DAS yaitu Sub DAS Panjang, Porong, Galeh, 

Legi, Parot, Seraten, Seringi, Kedung Ringin, dan Rengas (Guritno, 2003 

dalam Wulandari, 2013: 1). 

c. Iklim di Rawa Pening 

Secara umum, iklim di wilayah Rawa Pening dapat dikatagorikan 

sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk 

tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen, sedangkan dalam klasifikasi 

iklim Schmidt Ferguson termasuk dalam klasifikasi iklim C - D. Jika di 

klasifikasikan, maka daerah sekitar Ambarawa atau sekitar wilayah Rawa 

Pening dapat dikatagorikan sebagai hutan munson (Soeprobowati, 2012: 38). 
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2. Kondisi Sosial Ekonomi Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di dua Desa yaitu Desa Asinan Kecamatan Bawen 

dan Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru. Berdasarkan data dari kantor Desa 

Asinan dan Desa Rowoboni tahun 2014. Desa Asinan dibagi menjadi 4 Dusun, 

yaitu: Sumurup, Ba’an, Krajan, dan Mengkelang yang terdiri dari 5 Rukun Warga 

(RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan Desa Rowoboni dibagi menjadi 6 

Dusun, yaitu: Muncul, Rowoganjar, Rowokasam, Candisari, Gondangsari, dan 

Sentul yang terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT). Kepala 

Desa membawahi seluruh pendukuhan dengan dibantu oleh seorang carik 

(sekretaris desa). Untuk membantu kepala desa dalam pemerintahan, maka kepala 

desa dibantu oleh tiga kaur (kepala urusan) yang terdiri dari kaur kesejahteraan 

rakyat, kaur pembangunan, dan kaur pemerintahan. 

Jumlah penduduk Desa Asinan secara keseluruhan adalah 4.276 jiwa (2.159 

laki - laki dan 2.117 perempuan) dan jumlah penduduk Desa Rowoboni secara 

keseluruhan adalah 2.497 jiwa (1.259 laki - laki dan 1.238 perempuan). 

Berdasarkan data yang ada, penduduk Desa Asinan yang termasuk dalam kelompok 

umur 15 - 60 (produktif) berjumlah 2.882 jiwa. Serta penduduk Desa Rowoboni 

yang termasuk dalam kelompok umur 15 - 60 (produktif) berjumlah 1.550 jiwa. 

Berdasarkan data dari Desa Asinan dan Desa Rowoboni tahun 2014 dapat 

diketahui bahwa jenis pekerjaan masyarakat sangat bervariasi, yang meliputi: PNS/ 

TNI/ POLRI, Karyawan Swasta, Pensiunan, Wiraswasta, Pedagang, Petani, 

Nelayan, Peternak, Buruh, dan lain - lain. Berdasarkan data yang ada, bidang 
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pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh penduduk Desa Asinan yaitu Karyawan 

Swasta berjumlah 1.046 jiwa dan penduduk Desa Rowoboni yaitu Buruh berjumlah 

411 jiwa apabila dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Asinan dan Desa Rowoboni umumnya 

relatif rendah, ini terlihat dari data potensi desa yang menunjukkan bahwa 

penduduk Desa Asinan yang tidak sekolah 1.047 jiwa, tamat SD 1.403 jiwa, tamat 

SLTP 839 jiwa, dan tamat SLTA 876 jiwa. Penduduk Desa Rowoboni yang tidak 

sekolah 593 jiwa, tamat SD 751 jiwa, tamat SLTP 435 jiwa, dan tamat SLTA 545 

jiwa. 

 

3. Vegetasi Dominan 

Vegetasi dominan adalah tumbuhan yang paling mendominasi atau paling 

banyak yang terdapat di permukaan bumi atau di suatu tempat (tumbuhan penutup 

permukaan bumi). Dalam penelitian ini vegetasi dominan yang dimaksud adalah 

eceng gondok. Eceng gondok (Eichhornia crassipes) adalah salah satu jenis 

tumbuhan air mengapung. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi 

sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang merusak lingkungan perairan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud eceng gondok adalah tumbuhan air yang 

mengganggu maupun menguntungkan bagi penduduk yang melakukan aktivitas 

ekonomi di Rawa Pening. 
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Eceng gondok yang berada di danau setiap tahun mengalami perkembangan 

luasan. Agar lebih jelas mengenai perkembangan luassan dari tahun ke tahun, 

berikut penjelassan mengenai perkembangan tumbuhan air tersebut.  

a. Perkembangan Eceng Gondok 

Perkembangan eceng gondok yang terus bertambah berpengaruh 

terhadap beberapa penduduk di sekitar danau yang menggantungkan mata 

pencahariannya pada Rawa Pening. Pada gambar di bawah akan 

memperlihatkan kondisi danau pada tahun 2011, 2012, 2014, dan 2015. 

Gambar 3 menunjukkan kondisi danau pada bulan Desember 2011. 

Tumbuhan eceng gondok yang berwarna hijau dan menutupi tepi danau. 

 

Gambar 3. Rawa Pening 

Sumber: Google Earth (Desember 2011) 
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Pada gambar 4 di bawah adalah keadaan danau pada bulan Desember 

2014. Eceng gondok yang ada hanya menutupi tepi danau. 

 

Gambar 4. Rawa Pening 

Sumber: Google Earth (Desember 2014) 

Dari kedua gambar di atas, persebaran eceng gondok di Danau Rawa 

Pening pada bulan Desember 2011 dan Desember 2014 terjadi pada saat 

musim penghujan. Eceng gondok sebagian besar berada di tepi danau. 

Pada gambar 5 berikut adalah kondisi danau pada bulan Juli 2012. 

Eceng gondok yang ada menutupi sebagian luas permukaan danau. Luas 

permukaan danau yang tertutup tumbuhan air tersebut dikarenakan eceng 

gondok berkembang dengan cepat. 
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Gambar 5. Rawa Pening 

Sumber: Google Earth (Juli 2012) 

Pada gambar 6 di bawah, kondisi Rawa Pening pada bulan Juni 2015. 

Perkembangan eceng gondok menutupi sekitar setengah dari luas danau. 

 

Gambar 6. Rawa Pening 

Sumber: Google Earth (Juni 2015) 
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Berdasarkan pada gambar 5 dan 6 di atas yaitu kondisi Rawa Pening 

pada bulan Juli 2012 dan Juni 2015 pada saat musim kemarau. Perkembangan 

eceng gondok dari yang menutupi sebagian luas permukaan danau menjadi 

menutupi sekitar setengah dari luas danau. 

Kondisi Rawa Pening dari tahun ke tahun mengalami perubahan luas. 

Danau mengalami pendangkalan disebabkan karena sedimentasi yang 

dihasilkan oleh tumbuhan eceng gondok yang mati dan limbah yang masuk 

melalui sungai. Supaya dapat mengetahui perubahan luas danau, luas eceng 

gondok, maupun luas perairan yang terdapat di danau pada tahun 2011, 2012, 

2014, dan 2015 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Luas Area Danau Rawa Pening (dalam Hektar) 

No. Tanggal 
Eceng 

Gondok 

Danau/ 

Perairan 
Area Total 

1 10 Desember 2011 673,510 1.335,180 2.008,690 

2 15 Juli 2012 951,893 689,008 1.640,901 

3 20 Desember 2014 650,314 1.029,547 1.679,861 

4 24 Juni 2015 821,828 801,527 1.623,355 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2016 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada musim penghujan (10 Desember 

2011 dan 20 Desember 2014) luas total danau Rawa Pening mengalami 

penyempitan sekitar 328,829 hektar. Pada saat yang sama tumbuhan eceng 

gondok juga mengalami penyempitan luasan sebesar 23,196 ha. Serta luasan 

permukaan air danau mengalami penyempitan 305,633 ha. 
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Kemudian pada musim kemarau (15 Juli 2012 dan 24 Juni 2015) luas 

total danau mengalami penyempitan sekitar 17,546 hektar. Pada saat yang 

sama tumbuhan eceng gondok mengalami pernyempitan luasan sebesar 

130,065 ha. Sebaliknya luas permukaan air danau mengalami perluasan 

112,519 ha. 

Terus bertambahnya eceng gondok, tentu membawa akibat yang tidak 

menguntungkan. Kondisi Rawa Pening saat ini mengalami penurunan dalam 

hal daya dukung dan fungsinya. Kondisi danau mengalami penurunan sebagai 

akibat sedimentasi dan pendangkalan karena eceng gondok yang mati dan 

hasil erosi dari air sungai yang masuk. Erosi ini diakibatkan karena adanya 

penggundulan hutan dan berubahnya penggunaan tanah menjadi pemukiman. 

Eceng gondok selain mengakibatkan sedimentasi, secara tidak langsung juga 

menyebabkan kapasitas air danau menurun. Kapasitas air yang terus menurun 

menyebabkan daya PLTA dan jangkauan air irigasi untuk mengairi sawah di 

sekitarnya menurun pula. 

Luas permukaan air Danau Rawa Pening mengalami penyempitan 

selama periode 2000 - 2007. Laju penyempitan tertinggi terjadi pada tahun 

2007 mencapai 4,4%. Tetapi pada periode 2007 - 2013, luas danau bertambah 

dengan laju perluasan mencapai 3,5% - 12,8% pertahun. Danau Rawa Pening 

mengalami penurunan kualitas selama periode 2000 - 2013, yang terlihat 

dengan laju penyempitan dan perluasan permukaan air danau yang dinamis 

(Trisakti, 2014: 398). 
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Perkembangan eceng gondok yang signifikan terjadi pada tahun 2005 

dan 2013. Pesentase luas tutupan eceng gondok sekitar 25% pada tahun 2000, 

mengalami peningkatan menjadi 65% pada tahun 2005, menurun kembali 

menjadi 32% pada tahun 2009 dan selanjutnya meningkat kembali menjadi 

45% pada tahun 2013. Pertambahan eceng gondok yang sangat cepat akan 

mengakibatkan terganggunya aktivitas budidaya perikanan, rusaknya 

keindahan danau dan pendangkalan danau yang semakin cepat (Trisakti, 

2014: 399). 

Faktor yang membuat luasan eceng gondok maupun luasan danau 

berubah disebabkan karena sedimentasi, musim (iklim), serta penggunaan 

lahan. Sedimentasi terjadi disebabkan karena eceng gondok maupun 

tumbuhan air yang berada di danau dan makhluk hidup lain seperti ikan yang 

mati dan mengendap di dasar danau. Tidak hanya itu saja, sedimentasi juga 

terjadi akibat limbah yang masuk melalui sungai dan bermuara ke danau. 

Musim yang terjadi di Indonesia yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan. Perubahan iklim yang terjadi juga dapat berpengaruh terhadap 

luasan danau. Faktor yang selanjutnya yaitu penggunaan lahan. Penggunaan 

lahan juga berpengaruh terhadap luas danau. Luas danau yang berkurang 

bukan hanya karena sedimentasi, tetapi juga karena faktor peralihan fungsi 

lahan. Lahan pada tepi danau biasanya digunakan oleh penduduk sekitar untuk 

sawah. Tepi danau dimanfaatkan untuk sawah karena tanah yang digunakan 
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cukup subur dan bagus untuk lahan pertanian, sebab tanah mengandung 

humus dan memiliki kadar air memadai. 

 

b. Ciri - Ciri Eceng Gondok 

Eceng gondok adalah sejenis tanaman air yang sering kita dapati 

tumbuh liar di perairan. Tumbuhan air ini dikenal sebagai tumbuhan yang 

dapat bergerak dan berpindah - pindah hingga jauh dari tempat asalnya baik 

melalui peran manusia ataupun karena faktor alam seperti arus air. Tumbuhan 

air tersebut dapat dengan mudah beradaptasi di berbagai tempat dan 

berkembang biak dengan cepat. Salah satu sifat lain yang dimiliki tumbuhan 

air ini adalah mampu beradaptasi dan hidup dengan baik di berbagai kondisi 

air seperti tumbuh di air yang bersih ataupun kotor. 

Tumbuhan air eceng gondok memiliki ciri - ciri sebagai berikut: eceng 

gondok adalah tumbuhan air yang mengapung, mempunyai tangkai daun yang 

menggelembung atau berongga, daunnya tunggal dan berbentuk oval, ujung 

dan pangkalnya meruncing, permukaan daunnya licin dan berwarna hijau, 

bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir, dan kelopaknya 

berbentuk tabung. Selain itu eceng gondok memiliki ciri – ciri yang lainnya 

yaitu tumbuhan air yang berakar dalam tanah. 
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4. Aktivitas Ekonomi 

Aktivitas ekonomi adalah mata pencaharian yang dilakukan manusia untuk 

hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang 

memuaskan (peningkatan taraf hidup). Dalam perkembangannya, mata pencaharian 

seseorang seringkali berubah baik karena faktor internal, eksternal, ataupun 

kombinasi dari keduanya (Supriyadi, 2007 dalam Prambudi, 2010: 7). Aktivitas 

ekonomi yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi mata pencaharian, 

pendapatan dan jam kerja, serta umur. 

a. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian dalam penelitian ini merupakan salah satu variabel 

yang berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh oleh penduduk, khususnya 

penduduk yang melakukan mata pencaharian di Rawa Pening. Mata 

pencaharian disini terdiri dari dua indikator, yaitu pekerjaan pokok dan 

pekerjaan sampingan. 

Jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh 

penduduk ditunjukkan pada tabel 4. 
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Tabel 4. Pekerjaan Responden 

No. 
Mata 

Pencaharian 

Pekerjaan 

Pokok 
Pekerjaan Sampingan 

L P N PEG PG P PD JP JPK TMPS 

1 Nelayan 12 - - - - 1 2 2 1 6 

2 
Pencari 

Eceng Gondok 
2 1 - - - - - - - 3 

3 
Penambang 

Gambut 
5 - - - - 1 - - - 4 

4 Petani 13 2 4 - - - 3 1 3 4 

5 Pedagang 1 1 - - - - - - - 2 

6 Jasa Perahu 2 - 1 - - - - - - 1 

7 Jasa Parkir 1 - - - - - - - - 1 

 Jumlah 36 4 5 - - 2 5 3 4 21 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2015 

Keterangan: 

N = Nelayan      PD = Pedagang 

PEG = Pencari Eceng Gondok    JP = Jasa Perahu 

PG = Penambang Gambut     JPK = Jasa Parkir 

P = Petani 

TMPS = Tidak Mempunyai Pekerjaan Sampingan (Hanya Pekerjaan Pokok) 

 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat satu responden perempuan yang 

memiliki pekerjaan pokok sebagai petani dan memiliki pekerjaan sampingan 

sebagai pedagang. Pekerjaan tersebut dilakukan karena sawah yang dimiliki 

hanya digunakan 1 tahun sekali yaitu pada saat musim kemarau. Sebab saat 

musim penghujan sawah yang digunakan tergenang air danau yang 

mengalami pasang. 
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Berdasarkan tabel di atas dari 40 responden, mata pencaharian 

penduduk yang paling banyak yaitu petani sebanyak 15 responden (37,5%). 

Sedangkan mata pencaharian yang paling sedikit yaitu jasa parkir sebanyak 1 

responden (2,5%). Jenis pekerjaan lain yang dijadikan sampel penelitian yaitu 

nelayan 12 responden (30%), pencari eceng gondok 3 responden (7,5%), 

penambang gambut 5 responden (12,5%), pedagang 2 responden (5%), dan 

jasa perahu 2 responden (5%). 

Selain pekerjaan pokok, terdapat beberapa penduduk yang mempunyai 

pekerjaan sampingan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar penduduk 

yang melakukan aktivitas ekonomi di danau tidak memiliki pekerjaan 

sampingan. Penduduk yang tidak memiliki pekerjaan sampingan sebanyak 21 

orang (52,5%) dari 40 responden. Namun, ada beberapa penduduk yang 

mempunyai pekerjaan sampingan sebagai nelayan sebanyak 5 orang (12,5%), 

petani 2 orang (5%), pedagang 5 orang (12,5%), jasa perahu 3 orang (7,5%), 

dan jasa parkir 4 orang (10%).  

Berdasarkan tabel 4 di atas, sebagian besar penduduk yang melakukan 

mata pencaharian di Rawa Pening yaitu laki - laki, karena pekerjaan yang 

dilakukan di danau merupakan pekerjaan yang berat. Pekerjaan berat tersebut 

antara lain: nelayan, pencari eceng gondok, penambang gambut, dan petani. 

Berdasarkan hasil penelitian, dari 40 responden terdapat 36 laki - laki  dan 4 

perempuan  yang melakukan aktivitas ekonomi di danau.  

 



52 
 

 
 

b. Pendapatan dan Jam Kerja 

Pendapatan adalah penghasilan yang didapat dari aktivitas ekonomi 

yang dilakukan. Pendapatan disini adalah penghasilan yang diperoleh 

penduduk dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Rawa Pening. Aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh penduduk bermacam - macam, antara lain: 

nelayan, pencari eceng gondok, penambang gambut, petani, pedagang, jasa 

perahu, dan jasa parkir. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah 

ini. 
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Tabel 5. Pendapatan Penduduk Sesuai Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Hasil per Hari/ *Panen Jam Kerja Pendapatan per Hari 
Pendapatan per Bulan/ 

*Panen 

1 Nelayan  Pasang: 1 kg 

 Surut: 5 kg – 10 kg 

10 jam  Pasang: 1kg ikan  

Rp 17.000,- 

 Surut: Rp 50.000,- s/d 

Rp 60.000,- 

 Pasang: Rp 510.000,- 

 Surut: Rp 1.500.000,- s/d  

Rp 1.800.000,- 

2 Pencari Eceng Gondok 6 ikat (Eceng Gondok basah) 

1 ikat = 50 kg 

6 jam Rp 60.000,- Rp 1.800.000,- 

3 Penambang Gambut 1 perahu = 4 m³ 

4 m³ = ± 4,5 ton 

4 jam Rp 50.000,- s/d Rp 80.000,- Rp 1.500.000,- s/d 

Rp 2.400.000,- 

4 Petani * 5 kuintal 6 jam - * Rp 3.500.000,- 

5 Pedagang - 10 jam Pendapatan = Rp 300.000,- 

Keuntungan = Rp 100.000,- 

Pendapatan = Rp 9.000.000,- 

Keuntungan = Rp 3.000.000,- 

6 Jasa Perahu - 10 jam Rp 50.000,- Rp 1.500.000,- 

7 Jasa Parkir - 10 jam Rp 100.000,- Rp 3.000.000,- 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2015 
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Pendapatan yang diperoleh penduduk berbeda - beda, karena aktivitas 

ekonomi yang dilakukan pun bermacam - macam. Pekerjaan sebagai nelayan 

yang dilakukan oleh penduduk berpengaruh terhadap pasang dan surutnya air 

danau. Apabila danau surut ikan yang didapat akan lebih banyak, sebaliknya 

apabila pasang ikan yang didapatkan lebih sedikit. Pada saat surut ikan yang 

didapat dalam sehari mencapai 5 kg – 10 kg. Harga jual pada saat surut lebih 

murah, 1 kg ikan yang besar dihargai Rp 15.000,- dan ikan yang kecil          

Rp 6.000,-. Sedangkan pada saat pasang ikan yang didapatkan sulit dan hanya 

sedikit sekitar 1 kg dan harga jual 1 kg Rp 17.000,-. 

Mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk sebagai pencari 

eceng gondok tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air danau. Pencari 

eceng gondok setiap hari mencari sekitar 6 ikat eceng gondok basah, 1 ikat 

eceng gondok basah beratnya ± 50 kg. Selanjutnya eceng gondok tersebut 

disetorkan oleh pengepul, 1 ikatnya dihargai Rp 10.000,-. Jadi, penghasilan 

yang didapat dalam sehari sekitar Rp 60.000,-. 

Tidak hanya itu saja, terdapat beberapa penduduk yang juga menjual 

eceng gondok kering. Eceng gondok kering dijual dengan harga Rp 87.500,- 

per 1 ikat yang beratnya 25 kg. Eceng gondok basah 1 ikat yang memiliki 

berat 50 kg, apabila sudah kering beratnya menjadi ½ kg. Masa pengeringan 

atau beberapa lamanya kering tergantung pada musim. Pada saat musim 

kemarau lamanya kering sekitar 7 hari sedangkan pada saat musim penghujan 

masa pengeringannya sekitar ½ bulan. Jadi, eceng gondok yang dijual oleh 
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beberapa penduduk yang tinggal di sekitar Rawa Pening yaitu eceng gondok 

yang basah maupun yang kering. Tetapi eceng gondok yang sering dijual atau 

dipesan oleh pembeli dan pelanggan yaitu eceng gondok basah. Eceng gondok 

tersebut biasanya dikirim di Yogyakarta. 

Pekerjaaan yang dilakukan oleh penduduk sebagai penambang 

gambut, berpengaruh terhadap kondisi Rawa Pening pada saat surut maupun 

pasang. Pada saat surut tanah gambut yang didapatkan akan lebih mudah, 

karena tanah gambut sering kali mengapung. Tanah gambut yang mengapung 

akan mudah diambil. Sedangkan pada saat pasang tanah gambut yang 

didapatkan agak sulit, karena kebanyakan tanah gambutnya tenggelam. Alat 

yang digunakan oleh penambang gambut untuk mengambil tanah gambut di 

danau seperti cangkul dan seser. 

Perahu yang digunakan oleh penambang gambut adalah perahu mesin. 

Perahu yang digunakan apabila bensin ditanggung sendiri 1 perahu tanah 

gambut dihargai oleh pengepul Rp 80.000,- sedangkan apabila bensin 

ditanggung oleh pengepul 1 perahu tanah gambut dihargai Rp 50.000,-. 

Petani yang memiliki sawah di pinggiran danau, hanya menanam padi 

pada saat musim kemarau. Petani menanam padi pada saat musim kemarau 

karena apabila pada saat musim penghujan lahan yang mereka gunakan 

sebagai lahan sawah terendam oleh air. Hal tersebut membuat petani hanya 

menanam padi 1 tahun sekali yaitu pada saat Rawa Pening surut atau saat 

musim kemarau. Luas lahan yang dimiliki oleh petani sekitar 0,2 ha. Hasil 
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panen yang diperoleh biasanya digunakan sendiri. Tetapi beberapa petani juga 

menjual hasil panennya. Sekali panen menghasilkan ± 5 kuintal beras dengan 

harga jual sekitar Rp 3.500.000,-. 

Mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk sebagai pedagang, 

muncul karena Rawa Pening berkembang menjadi tempat pariwisata. 

Pedagang yang ada di pinggiran danau biasanya menjual makanan maupun 

minuman untuk pengunjung maupun penduduk yang melakukan aktivitas 

ekonomi di danau. Pendapatan yang diperoleh pedagang setiap harinya sekitar 

Rp 300.000,- dan keuntungan atau laba yang diperoleh yaitu sekitar             

Rp 100.000,-. Tidak hanya menjual makanan dan minuman saja, tetapi 

beberapa pedagang juga menyewakan tempat memancing bagi pengunjung 

serta alat pancingnya. Bukan hanya pedagang saja yang ada di Rawa Pening 

tetapi penyewaan perahu juga ada. 

Jasa perahu yang ada di danau, digunakan untuk mengantar para 

wisatawan atau pengunjung yang akan keliling - keliling menikmati 

pemandangan di danau Rawa Pening. Bukan hanya digunakan untuk 

mengantar para pengunjung menikmati keindahan danau, tetapi juga 

disewakan bagi pengunjung yang ingin memancing di danau. Selain adanya 

jasa perahu, terdapat juga jasa parkir. Adanya jasa parkir di dekat danau, 

karena berkembangnya Rawa Pening sebagai tempat pariwisata. Terdapatnya 

tempat parkir di sini, untuk menaruh kendaraan penduduk yang melakukan 

aktivitas ekonomi maupun para pengunjung danau. 



57 
 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan penduduk yang diperoleh 

dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan di Rawa Pening sebagian besar 

penduduk berpenghasilan > Rp 1.500.000,- dan sekitar Rp 1.000.000,- s/d   

Rp 1.500.000,- per bulan yang berjumlah 13 orang (32,5%) dari 40 responden. 

Selain itu terdapat beberapa penduduk yang berpenghasilan Rp 500.000,- s/d 

< Rp 1.000.000,- sebanyak 11 responden (27,5%), dan < Rp 500.000,- 

sebanyak 3 responden (7,5%). Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 6 

berikut. 

Tabel 6. Pendapatan Responden per – Bulan/ * Panen 

No. Pendapatan 

Mata Pencaharian 

Jumlah 

N PEG PG * P PD JP JPK 

1 > Rp 1.500.000,- 3 2 3 3 1 - 1 13 

2 Rp 1.000.000,- s/d 

Rp 1.500.000,- 

4 1 1 5 1 1 - 13 

3 Rp 500.000,- s/d  

< Rp 1.000.000,- 

4 - 1 5 - 1 - 11 

4 < Rp 500.000,- 1 - - 2 - - - 3 

 Jumlah 12 3 5 15 2 2 1 40 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2015 

Keterangan: 

N = Nelayan       PD = Pedagang 

PEG = Pencari Eceng Gondok     JP = Jasa Perahu 

PG = Penambang Gambut      JPK = Jasa Parkir 

P = Petani       
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Pendapatan responden per - bulan di atas adalah pendapatan penduduk 

dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Aktivitas ekonomi 

penduduk yang dilakukan di Rawa Pening, tidak hanya memiliki mata 

pencaharian utama saja tetapi beberapa penduduk juga mempunyai mata 

pencaharian sampingan. Sebagai salah satu contoh seseorang mempunyai 

mata pencaharian utama sebagai nelayan tetapi juga mempunyai mata 

pencaharian sampingan sebagai pedagang. Hal ini terjadi karena mata 

pencaharian utama yang dilakukan dipengaruhi oleh eceng gondok yang 

membuat ikan menjadi sedikit dan air di danau menjadi berbau. Oleh karena 

itu membuat beberapa penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi di danau 

memiliki mata pencaharian sampingan untuk menambah pendapatan. 

Pendapatan yang diperoleh penduduk relatif rendah, karena penduduk 

yang melakukan aktivitas ekonomi seperti nelayan, pencari eceng gondok dan 

penambang gambut mereka hanya mencari dan mangambil saja. Setelah 

mendapatkan atau memperoleh hasilnya lalu disetor ke pengepul atau dijual 

ke pelanggan. Hal tersebut mereka lakukan tanpa adanya proses yang lebih 

agar dapat menambah perekonomian mereka. 

c. Umur 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai umur penduduk yang 

melakukan aktivitas ekonomi di Rawa Pening, menunjukkan bahwa sebagian 

besar penduduk masuk dalam kelompok umur 15 – 60 (produktif) yang 

berjumlah 37 jiwa (92,5%). Serta kelompok umur > 60 (tidak produktif) 
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berjumlah 3 jiwa (7,5%). Tuntutan ekonomi mendorong sebagian penduduk 

yang tinggal di sekitar Rawa Pening memanfaatkan keberadaan Rawa Pening 

sebagai mata pencaharian. Untuk lebih jelas mengenai jenis kelompok umur/ 

usia penduduk yang memanfaatkan keberadaan Rawa Pening sebagai mata 

pencaharian dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Kelompok Umur Responden 

No. Mata Pencaharian 

Jumlah Kelompok Umur 

L P 
15 – 60 

(Produktif) 

> 60 

(Tidak Produktif) 

1 Nelayan 12 - 10 2 

2 Pencari Eceng Gondok 2 1 3 - 

3 Penambang Gambut 5 - 5 - 

4 Petani 13 2 14 1 

5 Pedagang 1 1 2 - 

6 Jasa Perahu 2 - 2 - 

7 Jasa Parkir 1 - 1 - 

 Jumlah 36 4 37 3 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2015 
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5. Jarak Rawa Pening Terhadap Tempat Tinggal 

Penduduk yang bertempat tinggal di sekitar Rawa Pening, memanfaatkan 

kondisi danau yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian 

tersebut adalah nelayan, pencari eceng gondok, penambang gambut, dan petani. 

Danau Rawa Pening berperan sebagai sumber kehidupan bagi sebagian 

masyarakat di sekitar. Hal tersebut tidak terlepas dari beragam aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat sekitar. Aktivitas masyarakat meningkat seiring dengan 

berjalannya perkembangan pembangunan di kawasan tersebut. Seiring dengan 

berjalannya waktu danau juga digunakan untuk tempat rekreasi. Wisatawan yang 

datang biasanya memancing ataupun naik perahu berkeliling - keliling sambil 

menikmati keindahan danau. Perkembangan yang terjadi di Rawa Pening sebagai 

tempat wisata muncullah berbagai aktivitas ekonomi (mata pencaharian) yang 

dilakukan oleh penduduk sekitar yaitu pedagang, jasa perahu, dan jasa parkir. 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaian besar penduduk yang melakukan 

aktivitas ekonomi di Rawa Pening bertempat tinggal di sekitar danau. Dari 40 

responden terdapat 24 orang (60%) yang jarak tempat tinggal dengan danau < 1 km. 

Selain itu terdapat 1 responden (2,5%) yang memiliki jarak tempat tinggal dengan 

danau > 6 km. Terdapat pula responden yang memiliki jarak dari danau ke tempat 

tinggal mereka, yaitu 1 – 3 km berjumlah 10 responden (25%) dan 4 – 6 km 

berjumlah 5 orang (12,5%). Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 dan 

gambar 7. 
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Tabel 8. Lokasi Rawa Pening Terhadap Tempat Tinggal 

No. Mata Pencaharian 
Jarak 

< 1 km 1  – 3 km 4  – 6 km > 6 km 

1 Nelayan 6 3 3 - 

2 Pencari Eceng Gondok 3 - - - 

3 Penambang Gambut 3 1 - 1 

4 Petani 10 4 1 - 

5 Pedagang 1 1 - - 

6 Jasa Perahu - 1 1 - 

7 Jasa Parkir 1 - - - 

 Jumlah 24 10 5 1 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2015 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk yang memanfaatkan 

keberadaan Rawa Pening sebagai mata pencaharian tergantung dari jarak tempat 

tinggal dengan danau. Jarak mempengaruhi jumlah penduduk yang memanfaatkan 

danau. Semakin dekat jarak tempat tinggal dengan danau maka semakin banyak 

penduduk yang mamanfaatkannya, sebaliknya apabila jarak danau dari tempat 

tinggal jauh maka yang memanfaatkannya sedikit. 

Berdasarkan dari tabel di atas, terdapat 1 responden yang memiliki jarak 

tempat tinggal dengan danau > 6 km. Hal itu disebabkan karena terbatasnya mata 

pencaharian di lingkungannya, membuat ia melakukan aktivitas ekonomi di Rawa 

Pening. Pekerjaan yang dilakukannya sebagai penambang gambut. Pekerjaan 

tersebut dilakukan agar dapat menambah pendapatan bagi kehidupannya. Penyebab 

sulitnya mencari pekerjaan salah satunya adalah tingkat pendidikan yang 

dimilikinya rendah. 
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Gambar 7. Peta Jarak Rawa Pening Dengan Tempat Tinggal 
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6. Sebaran Aktivitas Ekonomi Penduduk di Rawa Pening 

Beberapa penduduk yang tinggal di sekitar Rawa Pening memanfaatkan 

keberadaannya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dapat 

dilakukan di danau berbeda - beda. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh 

penduduk antara lain sebagai nelayan, pencari eceng gondok, penambang gambut, 

petani, pedagang, jasa perahu, dan jasa parkir. 

Pada gambar 8 di bawah ini merupakan peta keruangan aktivitas ekonomi di 

Rawa Pening. Urutan aktivitas ekonomi yang dilakukan dari yang paling luar 

berdasarkan pada gambar 8 yaitu: pedagang dan jasa parkir, petani, pencari eceng 

gondok, penambang gambut, serta nelayan dan jasa perahu. Pada area luar danau 

mata pencaharian yang dapat dilakukan yaitu pedagang dan jasa parkir. Selanjutnya 

urutan yang kedua yaitu mata pencaharian sebagai petani (sawah) yang dilakukan di 

tepi danau. Kemudian pada urutan yang ketiga yaitu mata pencaharian sebagai 

pencari eceng gondok. Urutan ke empat yaitu mata pencaharian sebagai penambang 

gambut. Selanjutnya urutan yang terakhir yaitu mata pencaharian sebagai nelayan 

dan jasa perahu. 
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Gambar 8. Peta Sebaran Aktivitas Ekonomi di Rawa Pening 
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7. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

Danau Rawa Pening dimanfaatkan oleh sebagian penduduk sekitar untuk 

melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi tersebut dilakukan karena sumber 

daya yang ada di danau dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan untuk mata 

pencaharian mereka. Sumber daya yang dimanfaatkan berupa ikan, eceng gondok, 

dan tanah gambut. Agar lebih jelas, berikut penjelassan mengenai sumber daya 

yang dimanfaatkan. 

a. Nelayan 

Nelayan yang terdapat di Rawa Pening yaitu nelayan budidaya dan 

nelayan tangkap. Nelayan budidaya yang dilakukan yaitu dengan 

menggunakan keramba, pembudidayaan ikan (membesarkan ikan) dan diberi 

makan. Sedangkan nelayan tangkap yaitu nelayan yang menangkap secara 

bebas atau liar, menggunakan: jaring, beranjang, jala, bubu dan pancing. 

Pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh penduduk sebagian besar yaitu ikan 

mujair. Ikan mujair juga merupakan ikan yang sering didapatkan oleh nelayan 

tangkap (bebas). Ikan yang berada di danau antara lain mujair, bawal, gabus, 

nila, betutu, breda, tumang, sabu – sabu, wader, cetol, udang, dan belut. Hasil 

ikan yang didapat oleh nelayan selanjutnya dijual ke pengepul maupun ke 

pelanggan. 
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b. Pencari Eceng Gondok 

Pencari eceng gondok biasanya mencari eceng gondok di tengah danau 

menggunakan perahu dayung, dan alat yang digunakan untuk memotong 

maupun mengambil eceng gondok menggunakan parit. Waktu yang 

digunakan dalam sehari sekitar 6 jam. Eceng gondok yang dicari panjangnya 

sekitar 50 – 60 cm. Setelah terkumpul, eceng gondok yang didapat diikat 

terlebih dahulu, satu ikat eceng gondok yang masih basah beratnya 50 kg. 

Setelah selesai diikat eceng gondok lalu disetorkan ke pengepul untuk di 

kirim ke Bantul. Eceng gondok tersebut biasanya digunakan sebagai bahan 

kompos maupun bahan kerajinan. Kerajinan yang dibuat seperti tas, sandal, 

keranjang dan lainnya. 

c. Penambang Gambut 

Penambang gambut biasanya mencari tanah gambut di tengah Rawa 

Pening dengan menggunakan perahu mesin. Alat yang digunakan untuk 

mengambil tanah gambut yaitu cangkul dan seser. Waktu yang dibutuhkan 

untuk mencari tanah gambut 1 perahu adalah 4 jam. Tanah gambut yang 

didapat dihargai oleh pengepul seharga Rp 50.000,- s/d Rp 80.000,-/ perahu 

dan beratnya ± 4,5 ton. Tanah gambut tersebut biasanya dikirim ke Malang, 

Surabaya, Pasuruan untuk budidaya jamur maupun kompos. 
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d. Petani 

Petani memanfaatkan pinggiran atau tepi Rawa Pening sebagai sawah 

sementara pada saat air di danau surut. Sebab, pada saat musim penghujan air 

di danau pasang dan sawah yang berada di tepi danau terendam oleh air. 

Petani yang berada di sini memiliki luas sawah ± 0,2 ha. Hasil panen biasanya 

digunakan sendiri, karena petani hanya menamam pada musim kemarau atau 

saat Rawa Pening surut. Tetapi beberapa petani juga menjual hasil panennya 

dan sekali panen menghasilan ± 5 kuintal beras. 

e. Pedagang 

Pedagang muncul karena adanya masyarakat yang melakukan aktivitas 

ekonomi dan sebagai akibat dari berkembangnya danau sebagai tempat 

wisata. Jam kerja yang digunakan oleh pedagang yang berada di sekitar danau 

dalam sehari adalah 10 jam. 

f. Jasa Perahu 

Jasa perahu muncul karena keberadaan Rawa Pening sebagai objek 

wisata untuk mengantar para wisatawan menikmati keindahan danau ataupun 

untuk mangantar pemancing ke tengah danau. Biasanya perahu yang 

digunakan untuk berkeliling danau menggunakan perahu mesin, sedangkan 

perahu yang hanya digunakan untuk memancing menggunakan perahu 

dayung. Harga sewa pun berbeda, perahu dayung harga sewa 1 hari              

Rp 7.000,- dan perahu mesin Rp 55.000,- untuk sekali jalan berkeliling danau. 
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Jasa perahu yang ada di Rawa Pening menggunakan jam kerja 10 jam dalam 

sehari. 

g. Jasa Parkir 

Jasa parkir ada sebagai akibat dari berkembangnya Rawa Pening 

sebagai tempat wisata. Jam kerja yang digunakan oleh jasa parkir dalam 

sehari yaitu 10 jam. 

 

8. Pengaruh Vegetasi Dominan Terhadap Aktivitas Ekonomi Penduduk 

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan penduduk yang sedang 

melakukan aktivitas ekonomi di Rawa Pening, eceng gondok sangat mengganggu. 

Eceng gondok sangat mengganggu terutama bagi para nelayan, maupun bagi 

penyewaan perahu (jasa perahu) dan perahu penambang gambut. Sebaliknya bagi 

pencari eceng gondok sangat bergantung dengan keberadaan eceng gondok di Rawa 

Pening. Agar lebih jelas, berikut penjelassan mengenai pengaruh eceng gondok 

terhadap mata pencaharian penduduk. 

a. Nelayan 

Bagi penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, 

adanya eceng gondok yang semakin banyak sangat mengganggu. Tumbuhan 

air ini mengganggu bagi nelayan karena membuat ikan menjadi sedikit, sebab 

air di danau berbau dan kotor. Bukan hanya itu saja, alat yang digunakan 

untuk mencari ikan bisa rusak apabila tersangkut di eceng gondok. 
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b. Pencari Eceng Gondok 

Bagi pencari eceng gondok adanya eceng gondok di Rawa Pening 

sangat menguntungkan, sebab eceng gondok yang didapatkan akan dijual 

untuk dibuat kerajinan serta bahan kompos. 

c. Penambang Gambut 

Adanya eceng gondok di Rawa Pening menguntungkan dalam jangka 

panjang bagi penambang, sebab adanya tanah gambut di danau disebabkan 

oleh adanya pendangkalan. Pendangkalan yang terjadi, salah satunya dari 

tumbuhan air yang berada di danau yaitu eceng gondok. Tidak hanya 

tumbuhan air saja, tetapi fauna air seperti ikan, kerang, keong, udang dan 

lainnya yang sudah mati akan mengendap di dasar danau mengakibatkan 

pendangkalan dan mengalami sedimentasi. Eceng gondok menguntungkan 

sebab tumbuhan air ini dapat digunakan untuk bahan kompos dan dapat 

menyuburkan tanaman. 

Tidak hanya menguntungkan saja, tetapi keberadaan eceng gondok 

yang terlalu banyak juga mengganggu bagi penambang gambut, sebab akses 

jalan untuk menuju ke tengah danau tertutup oleh eceng gondok karena 

perahu yang mereka gunakan ukurannya lumayan besar yaitu 2 meter x 5 

meter. 
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d. Petani 

Petani yang melakukan aktivitas ekonomi di danau, adanya eceng 

gondok tidak mengganggu maupun menguntungkan bagi mata pencaharian 

mereka. Petani yang ada di sekitar danau, hanya menggunakan pinggiran 

danau untuk sawah pada saat danau surut atau saat musim kemarau. 

e. Pedagang 

Pedagang yang berada di Rawa Pening tidak merasa terganggu dengan 

adanya eceng gondok. Sebab pedagang yang berada di sekitar atau pinggiran 

danau hanya memanfaatkan lahan yang ada. Pedagang yang ada di danau 

hanya terpengaruh pada musim, karena apabila musim penghujan penduduk 

yang melakukan mata pencaharian di danau maupun pengunjung yang datang 

sedikit. 

f. Jasa Perahu 

Mata pencaharian seperti jasa perahu terganggu oleh adanya eceng 

gondok yang semakin banyak. Tumbuhan ini mengganggu transportasi air 

seperti perahu sebab menutupi jalan untuk perahu yang akan keliling - keliling 

mengantar wisatawan menikmati keindahan Rawa Pening. 

g. Jasa Parkir 

Pekerjaan jasa parkir yang dilakukan oleh penduduk tidak bergantung 

maupun berpengaruh oleh adanya eceng gondok, karena jasa parkir hanya 

membutuhkan lahan untuk parkir bagi pengunjung yang menggunakan motor 

maupun mobil. 
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Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, adanya eceng gondok di 

Rawa Pening juga menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak 

positif dengan adanya eceng gondok adalah eceng gondok dapat digunakan sebagai 

bahan kompos dalam kegiatan pertanian dan perkebunan, serta bahan baku 

kerajinan. Kerajinan yang dapat dibuat dari bahan eceng gondok yaitu tas, sepatu, 

sandal, keranjang, tempat tissue, becak, bahkan juga mebel seperti kursi, meja dan 

sofa besar. Dampak negatifnya adalah turunnya nilai estetika lingkungan yang 

mengurangi tingkat keindahan permukaan air, karena kita tidak dapat melihat 

dengan jelas dan tepat seberapa luas daerah perairan tersebut. Eceng gondok dapat 

menyebabkan hambatan kelancaran lalu lintas air seperti mempersulit jalur 

transportasi air. Banyaknya jumlah vegetasi tersebut di permukaan air juga 

menyebabkan makhluk hidup seperti ikan dapat mati karena kehabisan udara. 

 

9. Deskriptif Variabel Aktivitas Ekonomi 

Pada variabel deskriptif aktivitas ekonomi, penilaian dilakukan dengan 4 

indikator, diantaranya adalah mata pencaharian, jam kerja, pendapatan, dan umur. 

Berikut adalah tabel 9 mengenai deskriptif aktivitas ekonomi. 
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Tabel 9. Distribusi Aktivitas Ekonomi 

No. 
Mata 

Pencaharian 

Jumlah 
Jam 

Kerja 

Pendapatan per – bulan Kelompok Umur 

L P 
> Rp 

1.500.000,- 

Rp 1.000.000,- s/d 

Rp 1.500.000,- 

Rp 500.000,- s/d 

< Rp 1.000.000,- 

< Rp 

500.000,- 

15 – 60 

(Produktif) 

> 60 

(Tidak Produktif) 

1 Nelayan 12 - 10 jam 3 4 4 1 10 2 

2 Pencari 

Eceng Gondok 

2 1 6 jam 2 1 - - 3 - 

3 Penambang 

Gambut 

5 - 4 jam 3 1 1 - 5 - 

4 Petani 13 2 6 jam 3 5 5 2 14 1 

5 Pedagang 1 1 10 jam 1 1 - - 2 - 

6 Jasa Perahu 2 - 10 jam - 1 1 - 2 - 

7 Jasa Parkir 1 - 10 jam 1 - - - 1 - 

 Jumlah 36 4  13 13 11 3 37 3 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2015 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari 40 responden diperoleh 

keterangan tentang aktivitas ekonomi penduduk sebagai berikut. Sebagian besar 

penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi di Rawa Pening adalah laki - laki. 

Dapat diketahui dari 40 responden terdapat 36 laki - laki dan 4 perempuan. Mata 

pencaharian yang dilakukan oleh penduduk sebagai nelayan, pedagang, jasa perahu, 

dan jasa parkir menggunakan jam kerja dalam sehari selama 10 jam. Aktivitas 

ekonomi yang lainnya yaitu pencari eceng gondok dan petani menggunakan jam 

kerja dalam sehari sekitar 6 jam. Jam kerja yang paling sedikit yaitu penambang 

gambut hanya 4 jam dalam sehari. 

Pendapatan perbulan yang dimiliki oleh penduduk berbeda - beda. Sebagian 

besar berpenghasilan > Rp 1.500.000,- dan Rp 1.000.000,- s/d Rp 1.500.000,- yaitu 

masing - masing sebanyak 13 orang dari 40 responden yang digunakan. Penghasilan 

perbulan yang paling sedikit yaitu < Rp 500.000,- sebanyak 3 orang. Pendapatan 

yang lainnya yaitu Rp 500.000,- s/d < Rp 1.000.000,- sebanyak 11 responden. 

Penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi di sini, termasuk dalam kelompok 

usia produktif yaitu 15 – 60 tahun sebanyak 37 responden. Tetapi terdapat 3 orang 

responden yang memiliki usia > 60 tahun (tidak produktif) sebanyak 3 orang. 
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B. Pembahasan 

1. Pemanfaatan Sumber Daya 

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dengan penduduk yang sedang 

melakukan aktivitas ekonomi di Rawa Pening sangat tergantung dengan kondisi 

Rawa Pening. Kondisi Rawa Pening yang banyak eceng gondok, membuat sebagian 

penduduk yang melakukan mata pencaharian seperti nelayan tangkap dan budidaya, 

maupun penyewaan perahu (jasa perahu) terganggu.  

Mata pencaharian adalah pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk 

hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang 

memuaskan (Supriyadi, 2007 dalam Prambudi, 2010: 7). Mata pencaharian 

dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian 

sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk 

memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari - hari dan merupakan 

mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian 

sampingan adalah mata pencaharian di luar mata pencaharian pokok.  

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh beberapa penduduk sekitar dengan 

memanfaatkan keberadaan Rawa Pening merupakan mata pencaharian utama. Mata 

pencaharian tersebut yaitu nelayan, pencari eceng gondok, penambang gambut, 

petani, pedagang, jasa perahu, dan jasa parkir. Sebagian besar penduduk yang 

melakukan aktivitas ekonomi di Rawa Pening tidak memiliki pekerjaan sampingan, 

hanya beberapa penduduk yang memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan 

sampingan yang dilakukan seperti nelayan, petani, pedagang, jasa perahu, dan jasa 

parkir. 
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Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dengan memanfaatkan 

keberadaan danau Rawa Pening termasuk dalam primary activities dan tertiary 

activities. Primary activities adalah kegiatan manusia yang berhubungan langsung 

dengan lingkungan alam. Aktivitas ekonomi penduduk di Rawa Pening yang 

termasuk dalam primary activities yaitu nelayan, pencari eceng gondok, penambang 

gambut, dan petani. 

Nelayan yang terdapat di Rawa Pening yaitu nelayan budidaya dan nelayan 

tangkap. Hasil ikan yang didapat oleh nelayan selanjutnya dijual ke pengepul 

maupun ke pelanggan. Ikan yang di dapat lalu di olah menjadi keripik ikan, antara 

lain: keripik ikan wader, cetol, udang, belut, dan mujair. 

Pencari eceng gondok biasanya mencari eceng gondok di tengah danau. Eceng 

gondok yang dicari panjangnya sekitar 50 – 60 cm. Setelah terkumpul, eceng 

gondok yang didapat diikat terlebih dahulu, satu ikat eceng gondok yang masih 

basah beratnya 50 kg. Setelah selesai diikat eceng gondok lalu disetorkan ke 

pengepul untuk di kirim ke Bantul. Eceng gondok tersebut biasanya digunakan 

sebagai bahan kompos maupun bahan kerajinan. 

Penambang gambut biasanya mencari tanah gambut di tengah Rawa Pening 

dengan menggunakan perahu mesin. Tanah gambut yang didapat dihargai oleh 

pengepul seharga Rp 50.000,- s/d Rp 80.000,-/ perahu dan beratnya ± 4,5 ton. 

Tanah gambut tersebut biasanya di kirim ke Malang, Surabaya, Pasuruan untuk 

budidaya jamur maupun kompos. 
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Petani memanfaatkan pinggiran atau tepi Rawa Pening sebagai sawah 

sementara pada saat air di danau surut. Petani yang berada di sini memiliki luas 

sawah ± 0,2 ha. Hasil panen biasanya digunakan sendiri, karena petani hanya 

menamam pada musim kemarau atau saat Rawa Pening surut. Tetapi beberapa 

petani juga menjual hasil panennya dan sekali panen menghasilan ± 5 kuintal beras. 

Kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah tertiary activities, yaitu membuat 

pelanggan mudah mendapatkan barang - barang dan pelayanan. Aktivitas ekonomi 

penduduk di Rawa Pening yang termasuk tertiary activities yaitu pedagang, jasa 

perahu, dan jasa parkir. 

Pedagang muncul karena adanya masyarakat yang melakukan aktivitas 

ekonomi dan sebagai akibat dari berkembangnya danau sebagai tempat wisata. Jasa 

perahu muncul karena keberadaan Rawa Pening sebagai objek wisata untuk 

mengantar para wisatawan menikmati keindahan Rawa Pening ataupun untuk 

mangantar pemancing ke tengah danau. Jasa parkir ada sebagai akibat dari 

berkembangnya Rawa Pening sebagai tempat wisata. 

Berdasarkan hasil penelitian, dari 40 responden yang melakukan aktivitas 

ekonomi di Rawa Pening. Aktivitas ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh 

penduduk yaitu sebagai petani sebanyak 15 responden (37,5%), apabila 

dibandingkan dengan mata pencaharian yang lainnya. 

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang lainnya yaitu 

penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan sumber daya danau yang 

digunakan oleh sebagian penduduk sekitar untuk melakukan aktivitas ekonomi. 

Bukan hanya itu saja penelitian ini juga dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh 
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adanya eceng gondok yang semakin berkembang dan berpengaruh terhadap 

beberapa mata pencaharian. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu, pada 

penelitian yang sebelumnya penelitian membahas mengenai luassan danau yang 

berubah setiap tahunnya karena pengaruh sedimentasi. Terdapat juga penelitian 

mengenai kandungan air yang terdapat di danau yang berbahaya bagi ekosistem 

yang berada, terutama bagi ikan dan hewan air lainnya. Penelitian yang selanjutnya 

hanya membahas mengenai kerajian eceng gondok yang dilakukan oleh penduduk 

sekitar. Penelitian yang lainnya mengenai objek wisata yang berada di tepi danau 

dengan menampilkan keindahan danau Rawa Pening. Selanjutnya penelitian 

mengenai kondisi pasang surut danau yang dimanfaatkan oleh beberapa penduduk 

sekitar dengan memanfaatkan pinggiran danau sebagai lahan sawah pada saat danau 

surut. 

Aktivitas warga kedepan dengan adanya kondisi Rawa Pening yang selalu 

mengalami perubahan dari tahun ke tahun yaitu melakukan pembersihan eceng 

gondok secara teratur misalnya setiap 1 bulan sekali agar aktivitas ekonomi yang 

dilakukan di danau tidak terpengaruh terhadap eceng gondok yang semakin 

berkembang. 
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2. Pengaruh Vegetasi Dominan Terhadap Aktivitas Ekonomi Penduduk 

Berdasarkan hasil deskriptif persentasi dan uji t tentang pengaruh vegetasi 

dominan terhadap aktivitas ekonomi penduduk di Rawa Pening diperoleh 

keterangan bahwa adanya eceng gondok berpengaruh signifikan terhadap mata 

pencaharian. Besarnya pengaruh vegetasi dominan terhadap aktivitas ekonomi 

penduduk yang dilakukan di Rawa Pening yaitu 35,5%. Dengan demikian hanya 

beberapa saja aktivitas ekonomi penduduk yang berpengaruh terhadap keberadaan 

eceng gondok. Mata pencaharian tersebut antara lain nelayan, pencari eceng 

gondok, penambang gambut dan jasa perahu. Mata pencaharian tersebut 

berpengaruh karena pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan Rawa Pening 

yang terdapat dengan eceng gondok. 

Lain halnya dengan aktivitas ekonomi seperti petani, pedagang, dan jasa parkir. 

Mata pencaharian tersebut tidak berpengaruh terhadap keberadaan eceng gondok di 

danau sebab mata pencaharian tersebut dilakukan disekitar atau pinggiran danau. 

Aktivitas seperti petani, pedagang, dan jasa parkir hanya berpengaruh pada saat 

danau pasang, karena tempat yang mereka gunakan sebagai mata pencaharian 

sering terendam air. 

Aktivitas ekonomi penduduk yang dilakukan di Rawa Pening, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu musim, luassan eceng gondok, dan jarak Rawa Pening dengan 

tempat tinggal. 

 

 



79 
 

 
 

Penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi di Rawa Pening harus menjaga 

kebersihan lingkungannya. Apabila pemanfaatan dan pengolahan danau dilakukan 

secara teratur dan tertata dengan selalu mempertimbangkan kondisi serta kualitas 

lingkungan. Pemanfaatan dan pengolahan danau ini akan memberikan nilai tambah 

yang maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebaliknya, 

jika pemanfaatan dan pengolahan danau dilakukan tidak baik maka konsekuensinya 

berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan 

berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut: 

A. Simpulan 

1. Aktivitas ekonomi penduduk yang berkaitan dengan keberadaan Rawa Pening 

yaitu nelayan, pencari eceng gondok, penambang gambut, petani, pedagang, 

jasa perahu, serta jasa parkir. Berdasarkan hasil penelitian, dari 40 responden 

yang melakukan aktivitas ekonomi penduduk di Rawa Pening, aktivitas yang 

paling banyak dilakukan oleh penduduk yaitu sebagai petani sebanyak 15 

responden (37,5%), apabila dibandingkan dengan mata pencaharian yang 

lainnya. Sumber daya yang tersedia di danau dan dapat dimanfaatkan oleh 

penduduk sekitar antara lain: ikan, eceng gondok, dan tanah gambut. 

2. Pengaruh vegetasi dominan terhadap aktivitas ekonomi penduduk di Rawa 

Pening diperoleh keterangan bahwa adanya eceng gondok berpengaruh 

signifikan terhadap mata pencaharian. Besarnya pengaruh vegetasi dominan 

terhadap aktivitas ekonomi penduduk yang dilakukan di Rawa Pening yaitu 

35,5%. Dengan demikian hanya beberapa saja aktivitas ekonomi penduduk 

yang berpengaruh terhadap keberadaan eceng gondok. Mata pencaharian 

tersebut antara lain nelayan, pencari eceng gondok dan jasa perahu. Aktivitas 

ekonomi penduduk yang dilakukan di Rawa Pening, dipengaruhi oleh beberapa 
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faktor yaitu jarak Rawa Pening dengan tempat tinggal, umur, dan pendidikan 

terakhir. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya eceng gondok di Rawa Pening dapat dikelola agar 

lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan pendapatan bagi penduduk sekitar. 

2. Untuk penduduk yang melakukan aktivitas ekonomi maupun penduduk sekitar 

danau sebaiknya menjaga lingkungan tetap bersih, sehingga air di Rawa Pening 

agar menjadi tidak tercemar. Hal tersebut dapat membuat ekosistem di Rawa 

Pening menjadi  tidak terganggu. 

3. Bagi masyarakat, sebaiknya tetap mengembangkan potensi yang ada di Rawa 

Pening sebagai tempat pariwisata. 
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Dokumentasi Penelitian 

   

 

 

   

Nelayan yang sedang menyingkirkan eceng 

gondok agar perahu yang digunakan tidak 

terhalang oleh tumbuhan air tersebut 

Beranjang yang digunakan oleh Nelayan untuk 

menangkap ikan 

Keramba yang digunakan untuk 

membudidayakan ikan (membesarkan ikan) 

Pencari eceng gondok 

Lampiran 1. 
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Perahu yang digunakan oleh penambang 

gambut 

Tepi danau yang digunakan sebagai lahan 

sawah oleh petani pada saat Rawa Pening 

surut 

Warung yang berada di tepi danau Perahu yang digunakan oleh Nelayan untuk 

mencari ikan dan untuk disewakan oleh 

pengunjung yang ingin memancing di danau 
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Tempat parkir yang berada di tepi danau Perahu yang digunakan oleh pengunjung atau 

wisatawan yang akan berkeliling di danau 



88 
 

 
 

Instrumen 

(Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang) 

Petunjuk: 

1. Ada 12 soal pertanyaan di dalam kuesioner ini. 

2. Setiap pertanyaan terdapat 4 (empat) pilihan jawaban. 

3. Pilihlah jawaban dengan cara memberi tanda “X” langsung pada lembar soal. 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama    : 

2. Umur    :  tahun 

3. Jenis Kelamin   : Laki - laki/ Perempuan 

4. Tahun Sukses   :  tahun 

5. Alamat    : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

a. Aktivitas ekonomi penduduk (mata pencaharian) 

1. Apa pekerjaan utama Bapak/ Ibu? 

a. Nelayan     c. Penambang Gambut 

b. Pencari Eceng Gondok   d. Lainnya………………..  

2. Apakah ada pekerjaan sampingan Bapak/ Ibu? 

a. Ada, Jasa Perahu   c. Ada, Lainnya……………….. 

b. Ada, Jasa Parkir   d. Tidak ada 

3. Berapa pendapatan Bapak/ Ibu setiap bulan? 

a. > Rp 1.500.000,- 

b. Rp 1.000.000,- s/d Rp 1.500.000,- 

c. Rp 500.000,- s/d < Rp 1.000.000,- 

d. < Rp 500.000,- 

Lampiran 2. 



89 
 

 
 

4. Apakah ada yang membantu Bapak/ Ibu saat melakukan aktivitas ekonomi 

(pekerjaan) di Rawa Pening? 

a. Ada, suami    c. Ada, Lainnya……………….. 

b. Ada, istri    d. Tidak ada 

5. Apa yang Bapak/ Ibu manfaatkan dengan adanya keberadaan Rawa Pening? 

a. Ikan     c. Tanah Gambut 

b. Eceng Gondok    d. Lainnya……………….. 

6. Apakah yang Bapak/ Ibu lakukan terhadap hasil yang didapat dari hasil 

memanfaatkan keberadaan Rawa Pening? 

a. Dijual ke pengepul 

b. Dijual sendiri/ mendapatkan upah (uang) 

c. Diolah/ dipakai sendiri 

d. Tidak ada 

7. Dibagian mana Bapak/ Ibu melakukan aktivitas ekonomi (mata pencaharian) di 

Rawa Pening? 

a. Ditengah Rawa Pening 

b. Ditepi/ disekitar Rawa Pening 

c. Berkeliling Rawa Pening 

d. Tidak pasti kadang di tepi dan di tengah Rawa Pening 

b. Kondisi Rawa Pening 

1. Apakah ada perubahan yang Bapak/ Ibu ketahui mengenai Rawa Pening selama 

beraktivitas di sini? Perubahan apa yang terjadi? 

a. Peningkatan vegetasi (eceng gondok) 

b. Pasang surut 

c. Banyaknya sampah 

d. Lainnya……………….. 

2. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu tentang keberadaan eceng gondok di Rawa 

Pening? 

a. Semakin banyak   c. Mengganggu 

b. Menguntungkan   d. Lainnya……………….. 
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c. Kependudukan 

1. Sudah berapa lama menetap di sekitar Rawa Pening? 

a. > 31 tahun    c. 10 - 20 tahun 

b. 21 - 31 tahun    d. < 10 tahun   

2. Berapa jarak rumah Bapak/ Ibu dari Rawa Pening? 

a. < 1 km     c. 4 - 6 km 

b. 1 - 3 km     d. > 6 km 

3. Berapa jumlah anggota keluarga Bapak/ Ibu? 

a. 3 orang     c. 5 orang 

b. 4 orang     d. > 5 orang 
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Lembar Observasi 

Tabel Observasi (Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawa Pening  

Kabupaten Semarang) 

 

No. Data Sumber Data 

1 Jumlah penduduk Desa Asinan dan Desa 

Rowoboni 

Monografi desa 

2 Jenis mata pencaharian penduduk Desa Asinan 

dan Desa Rowoboni 

Monografi desa 

3 Luassan eceng gondok saat musim penghujan 

dan kemarau 

Google earth 

4 Aktivitas ekonomi penduduk yang berada di 

Rawa Pening 

Wawancara 

5 Pendapatan penduduk Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. 
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TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

No. 
Kode 

Responden 

Butir Soal 
Y Y² 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R - 1 3 2 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 39 1521 

2 R - 2 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 42 1764 

3 R - 3 3 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 41 1681 

4 R - 4 1 2 3 1 1 2 3 4 4 4 4 4 33 1089 

5 R - 5 1 1 2 3 1 1 3 4 4 1 2 3 26 676 

6 R - 6 3 3 2 1 3 4 4 4 3 4 3 3 37 1369 

7 R - 7 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 39 1521 

8 R - 8 2 3 3 1 2 4 4 4 4 2 3 3 35 1225 

9 R - 9 2 1 3 1 2 4 4 2 1 1 1 2 24 576 

10 R - 10 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 3 2 24 576 

11 R - 11 1 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 4 25 625 

12 R - 12 3 1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1 38 1444 

13 R - 13 3 2 3 1 3 4 4 2 3 2 2 1 30 900 

14 R - 14 4 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 42 1764 

15 R - 15 1 2 2 3 1 1 2 1 2 4 4 3 26 676 

16 R - 16 1 2 2 4 1 1 3 4 2 4 4 1 29 841 

17 R - 17 2 3 2 4 1 1 3 4 4 1 2 1 28 784 

18 R - 18 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 21 441 

19 R - 19 3 2 1 3 1 3 3 4 4 3 3 1 31 961 

20 R - 20 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 24 576 

Lampiran 4. 
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X 45 43 48 37 41 56 66 68 63 58 60 49 634 21010 

X2
 119 109 126 95 109 192 230 250 219 194 196 149 Reliabel 

XY 1513 1442 1575 1148 1415 1896 2170 2236 2071 1939 1973 1632 K 12 

rxy 0.680 0.642 0.538 -0.160 0.764 0.674 0.737 0.614 0.540 0.654 0.588 0.484 
Σα²b 

= 
6.756 

rtabel 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 
α²t    
= 

48.0105 

Kriteria Valid Valid Valid 
Tdk 

Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

r11   
= 

0.717 

b
2
 0.93 0.87 0.57 1.40 1.31 1.85 0.64 0.99 1.08 1.36 0.84 1.52     
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Tabulasi Data Penelitian 

         
  

  
  

   
  

No. 
Kode 

Responden 

Pertanyaan 

Mata Pencaharian 
% Skor Kriteria 

Kondisi Rawa Pening 
% Skor Kriteria 

Kependudukan 
% Skor Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R - 1 3 2 3 1 4 4 4 75% B 4 3 88% SB 3 4 2 75% B 

2 R - 2 3 4 3 1 4 4 4 82% SB 4 4 100% SB 4 3 2 75% B 

3 R - 3 3 4 2 1 2 4 4 71% B 4 4 100% SB 4 4 3 92% SB 

4 R - 4 1 2 3 1 1 2 3 46% TB 4 4 100% SB 4 4 3 92% SB 

5 R - 5 2 2 2 3 2 2 3 57% TB 4 4 100% SB 1 2 3 50% TB 

6 R - 6 3 3 2 1 3 4 4 71% B 4 3 88% SB 4 3 3 83% SB 

7 R - 7 3 2 3 2 3 4 4 75% B 4 4 100% SB 4 3 3 83% SB 

8 R - 8 2 3 4 1 2 4 4 71% B 4 4 100% SB 2 3 4 75% B 

9 R - 9 1 1 2 1 2 2 2 39% STB 2 1 38% STB 1 1 2 33% STB 

10 R - 10 2 2 3 1 2 2 2 50% TB 3 4 88% SB 2 3 3 67% B 

11 R - 11 2 2 2 1 2 2 3 50% TB 4 3 88% SB 3 3 4 83% SB 

12 R - 12 3 1 3 4 3 4 4 79% B 4 3 88% SB 4 4 1 75% B 

13 R - 13 3 2 4 1 3 4 4 75% B 2 3 63% TB 2 2 2 50% TB 

14 R - 14 4 3 3 1 3 3 4 75% B 4 4 100% SB 4 4 3 92% SB 

15 R - 15 1 2 2 3 1 1 2 43% STB 3 2 63% TB 4 4 4 100% SB 

16 R - 16 1 2 3 4 1 1 3 54% TB 4 2 75% B 4 4 3 92% SB 

17 R - 17 2 3 4 4 1 1 3 64% B 4 4 100% SB 1 2 2 42% STB 

18 R - 18 1 1 2 1 1 3 3 43% STB 2 2 50% TB 2 2 1 42% STB 

19 R - 19 3 2 1 3 1 3 3 57% TB 4 4 100% SB 3 3 3 75% B 

20 R - 20 3 2 3 2 2 2 2 57% TB 2 1 38% STB 2 2 1 42% STB 

21 R - 21 3 1 3 1 3 4 4 68% B 4 4 100% SB 1 4 3 67% B 

22 R - 22 3 3 3 1 3 2 3 64% B 4 4 100% SB 4 4 3 92% SB 

23 R - 23 1 1 1 2 3 2 3 46% TB 2 2 50% TB 2 4 1 58% TB 

Lampiran 5. 
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24 R - 24 3 1 3 1 3 4 4 68% B 4 4 100% SB 1 4 2 58% TB 

25 R - 25 2 1 4 1 2 4 4 64% B 4 4 100% SB 1 4 2 58% TB 

26 R - 26 2 1 4 1 2 4 4 64% B 4 4 100% SB 1 4 2 58% TB 

27 R - 27 2 1 4 1 2 4 4 64% B 4 4 100% SB 1 4 3 67% B 

28 R - 28 2 2 2 2 2 2 3 54% TB 1 2 38% STB 3 2 3 67% B 

29 R - 29 1 2 3 3 1 1 3 50% TB 1 2 38% STB 1 4 4 75% B 

30 R - 30 2 3 2 1 3 3 2 57% TB 4 3 88% SB 4 3 3 83% SB 

31 R - 31 3 3 2 1 3 3 2 61% TB 4 4 100% SB 3 4 4 92% SB 

32 R - 32 1 2 1 3 3 3 3 57% TB 4 4 100% SB 4 4 3 92% SB 

33 R - 33 3 2 3 1 1 1 2 46% TB 3 1 50% TB 4 3 4 92% SB 

34 R - 34 3 2 3 2 2 2 3 61% TB 3 3 75% B 4 4 1 75% B 

35 R - 35 3 3 2 1 3 4 4 71% B 4 4 100% SB 1 4 2 58% TB 

36 R - 36 1 1 3 2 2 1 3 46% TB 3 2 63% TB 4 4 2 83% SB 

37 R - 37 3 2 3 2 2 2 4 64% B 3 4 88% SB 3 3 1 58% TB 

38 R - 38 1 2 2 3 2 3 2 54% TB 3 2 63% TB 4 4 1 75% B 

39 R - 39 1 3 3 3 1 1 3 54% TB 4 1 63% TB 3 4 3 83% SB 

40 R - 40 2 3 2 1 3 3 2 57% TB 3 3 75% B 3 2 3 67% B 

Skor Empiris 674 

58% TB 

260 

78% B 

345 

72% B 
Skor Ideal 1120 320 480 

Persentase skor 60.18% 81.25% 71.88% 

Kriteria TB B B 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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Tabel 10. Uji Validitas Data 

    No. rxy R tabel Kriteria 

1   0.680  0.444 Valid 

2 0.642 0.444 Valid 

3 0.538 0.444 Valid 

4 -0.160 0.444 Tidak Valid 

5 0.764 0.444 Valid 

6 0.674 0.444 Valid 

7 0.737 0.444 Valid 

8 0.614 0.444 Valid 

9   0.540  0.444 Valid 

10 0.654 0.444 Valid 

11 0.588 0.444 Valid 

12 0.484 0.444 Valid 
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Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 40 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.40241397 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .090 

Positive .075 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .571 

Asymp. Sig. (2-tailed) .900 

a. Test distribution is Normal.  
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Uji Linieritas 

 
 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X Between Groups (Combined) 66.417 12 5.535 2.689 .016 

Linearity 45.296 1 45.296 22.003 .000 

Deviation from 

Linearity 
21.120 11 1.920 .933 .525 

Within Groups 55.583 27 2.059   

Total 122.000 39    
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Uji Heterokesdasitas 

 
 

 

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.173 .732  2.968 .005 

X -.063 .043 -.233 -1.475 .148 

a. Dependent Variable: Abs_res    
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Persamaan Regresi 

Uji R 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .609
a
 .371 .355 1.42075 

a. Predictors: (Constant), X  

 

Uji F 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45.296 1 45.296 22.440 .000
a
 

Residual 76.704 38 2.019   

Total 122.000 39    

a. Predictors: (Constant), X     

b. Dependent Variable: Y     

 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .629 1.260  .499 .620 

X .348 .074 .609 4.737 .000 

a. Dependent Variable: Y     
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Uji Korelasi 

Correlations 

  X Y 

X Pearson 

Correlation 
1 .609

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 40 40 

Y Pearson 

Correlation 
.609

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 
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