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ABSTRAK 
 

Kundi Ariyanto. 2005. Faktor Geografis yang Mendorong Budidaya Ikan 
Bandeng di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Jurusan 
Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 98 halaman,           
23 tabel, 3 gambar, 11 lampiran. 
 
Kata kunci: Faktor Geografis, Budidaya Ikan Bandeng 
Faktor Geografis adalah jenis faktor alam yang merupakan pertalian langsung atau 
tidak langsung dengan kehidupan manusia dalam arti memberikan fasilitas-
fasilitas untuk menghuni di permukaan bumi sebagai wilayah. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor 
geografi apa yang mendorong petani tambak di Desa Bakaran Kulon 
membudidayakan ikan bandeng?, (2) Bagaimana kondisi fisik lahan tambak ikan 
bandeng di Desa Bakaran Kulon? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui 
faktor-faktor geografis apa saja yang menyebabkan petani tambak di Desa 
Bakaran Kulon membudidayakan ikan bandeng, (2) Untuk mengetahui bagaimana 
kondisi fisik tambak ikan bandeng di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana 
Kabupaten Pati. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah: (1) Seluruh petani tambak di Desa 
Bakaran Kulon yang mempunyai lahan tambak sendiri, (2) Seluruh petak tambak 
yang ada di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Variabel 
penelitian ini meliputi: (1) Faktor kondisi fisik, yaitu iklim, kondisi tanah, dan 
kondisi air; (2) Faktor kondisi sosial ekonomi, yaitu tenaga kerja, prasarana jalan, 
ketersediaan benih, pemasaran, permodalan, hasil produksi, penghasilan, dan 
gangguan penyakit. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer 
dan data skunder, sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
yaitu metode dokumentasi, metode observasi, metode wawancara, dan metode 
angket. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pembudidayaan ikan bandeng 
di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini didukung oleh 
kondisi fisik (kondisi tanah dan kondisi air) yang sesuai untuk dijadikan lahan 
tambak, khususnya tambak ikan bandeng. Tanah tambak bertekstur lempung 
(clay) dan memiliki pH antara 8,0 – 8,5. Air tambak di Desa Bakaran Kulon 
memilik suhu antara 30,4ºC – 33,7ºC dan pH antara 7,5 – 8,2. Sedangkan kadar 
garam atau salinitas air berkisar antara 50,60 – 76,43 ppt. Selain kondisi fisik, 
kondisi sosial ekonomi di Desa Bakaran Kulon juga mendukung pelaksanaan 
usaha budidaya ikan bandeng, antara lain kemudahan mendapatkan tenaga kerja 
yang sudah berpengalaman mengelola tambak,  tersedianya tempat pemasaran, 
kemudahan mendapatkan benih, dan hasil produksi serta pendapatan yang cukup 
tinggi tiap tahunnya. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor geografis 
yang mendorong pembudidayaan ikan bandeng di Desa Bakaran Kulon ini 
meliputi faktor kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi. Faktor fisik yang 
menodorong pelaksanaan budidaya ikan bandeng di Desa Bakaran Kulon adalah 
karakteristik fisik lahan yang sesuai dengan ketentuan syarat hidup ikan bandeng. 



 vii

Sedangkan faktor sosial ekonomi yang mendukung budidaya ikan bandeng adalah 
meliputi kemudahan mendapatkan tenaga kerja, kemudahan mendapatkan benih 
ikan, kemudahan dalam memasarkan hasil produksi, serta hasil produksi yang 
cukup tinggi setiap musim. Faktor lain yang menjadikan petani tambak di Desa 
Bakaran Kulon ini tetap membudidayakan ikan bandeng adalah sifat unggul ikan 
bandeng yang tahan terhadap perubahan kadar garam yang besar.  

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya berbagai 
langkah antisipasi dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan usaha 
budidaya ikan bandeng. Selain itu, untuk menanggulangi resiko gangguan 
penyakit pada ikan bandeng, perlu adanya tindakan yang terpadu dan berorientasi 
pada perbaikan kualitas air. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya pengembangan potensi 
perikanan, khususnya perikanan darat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Wilayah pesisir Indonesia yang luas sangat mendukung apabila digunakan 

untuk usaha di bidang perikanan, terutama budidaya ikan dan udang dalam 

tambak. Menurut perkiraan Direktorat Jenderal Perikanan, potensi daerah pantai 

yang dapat dikembangkan untuk budidaya air payau berkisar antara 415.100 – 

830.000 Ha, dengan perhitungan 10% – 20% dari hutan bakau di Indonesia dapat 

dibuka untuk tambak tanpa mengganggu kelestariannya (Sumber : Departemen 

Pertanian, 1992 : 2).  Memanfaatkan tambak untuk ikan bandeng merupakan salah 

satu cara memanfaatkan lahan tepi pantai, karena tanahnya tidak dapat digunakan 

untuk usaha pertanian tanaman pangan.  

Pada dasarnya kegiatan perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu perikanan penangkapan dan perikanan budidaya. Perikanan 

penangkapan dilakukan di perairan umum sedangkan perikanan budidaya 

dilakukan di daerah perairan darat. Salah satu jenis perikanan budidaya adalah 

pemeliharaan ikan di tambak air payau. Guna mendapatkan hasil yang optimal, 

pemanfaatan lahan di tepi pantai untuk tambak harus memperhatikan faktor-faktor 

geografis, hidrologis, serta flora dan fauna.              

Tambak merupakan salah satu alternatif untuk mencari pemanfaatan lahan 

di tepi pantai, karena tambak merupakan perikanan darat yang hanya dapat 
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dilakukan pada daerah yang didukung kemudahan memperoleh air laut sebagai 

sarana hidup ikan. Salah satu budidaya ikan yang diusahakan di tambak yaitu ikan 

bandeng. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang mempunyai protein dan 

nilai ekonomi yang tinggi. Tak heran jika ikan ini banyak diminati oleh petani 

tambak. 

Kabupaten Pati sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah 

penghasil ikan (khususnya bandeng) terbesar di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten 

yang secara geografis terletak di sepanjang pantai ini mempunyai potensi 

pengembangan usaha perikanan yang sangat besar, baik perikanan budidaya 

maupun perikanan tangkap. Potensi perikanan di Kabupaten Pati cukup potensial 

untuk dikembangkan dan diharapkan akan menjadi salah satu sektor andalan 

dalam pengembangan potensi daerah di masa yang akan datang. Mengingat 

potensi yang dan peran sektor perikanan yang sangat besar, maka perlu dilakukan 

berbagai langkah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan usaha 

perikanan. 

Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pati pada tahun 

2004 sebesar Rp 1.774.568.100,- di mana 46,87% diantaranya berasal dari sektor 

pertanian. Sedang PDRB per kapita pada tahun yang sama sebesar Rp 2.802.600,-, 

dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 9,91%. Dari angka tersebut 

menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pembangunan ekonomi di Kabupaten 

Pati masih akan terpusat pada pembangunan sektor pertanian termasuk di 

dalamnya sektor perikanan. 



 3

 Keberhasilan pengembangan usaha perikanan darat, terutama budidaya 

ikan bandeng dalam tambak ditentukan oleh banyak faktor, termasuk faktor 

geografis. Faktor-faktor geografis yang mendukung pelaksanaan budidaya ikan 

bandeng dalam tambak antara lain adalah faktor fisik (kondisi tanah dan kondisi 

air) serta faktor sosial ekonomi (tenaga kerja, penyediaan benih, pemasaran, 

modal, hasil produksi, dan gangguan penyakit). 

Salah satu tempat budidaya ikan bandeng di Kabupaten Pati yang didukung 

oleh faktor-faktor geografis tersebut adalah Desa Bakaran Kulon yang teletak di 

wilayah administrasi Kecamatan Juwana. Desa Bakaran Kulon ini merupakan 

salah satu desa di Kecamatan Juwana yang wilayahnya berada di daerah pantai. 

Desa seluas 444,4 Ha ini mempunyai lahan tambak seluas 277,6 Ha (62,5%). 

Berdasarkan kenyataan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian: 

“FAKTOR GEOGRAFIS YANG MENDORONG BUDIDAYA IKAN 

BANDENG DI DESA BAKARAN KULON KECAMATAN JUWANA 

KABUPATEN PATI ”. 

 

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah ”Faktor-faktor geografis apa yang mendorong petani tambak 

di Desa Bakaran Kulon membudidayakan ikan bandeng?” 
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C. PENEGASAN ISTILAH 

Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor Geografis adalah jenis faktor alam yang merupakan pertalian langsung 

atau tidak langsung dengan kehidupan manusia dalam arti memberikan 

fasilitas-fasilitas untuk menghuni di permukaan bumi sebagai wilayah 

(Daljoeni, 1982 : 23). Maksud faktor geografis dalam penelitian ini adalah 

faktor fisik (iklim, kondisi tanah, kondisi air) serta faktor penunjang yang 

berupa lokasi (tenaga kerja, prasarana jalan, pemasaran) yang mendukung 

dalam usaha budidaya ikan bandeng di Desa Bakaran Kulon. 

2. Mendorong, artinya menggerakkan ke muka (Depdikbud, 1995 : 212). 

3. Budidaya, adalah suatu usaha yang bermanfaat dalam memberikan hasil. Dalam 

penelitian ini, budidaya ikan adalah usaha atau cara pemeliharaan ikan dengan 

tujuan memperbanyak sehingga dapat menaikkan hasil atau keuntungan 

(Depdikbud, 1995 : 150). 

4. Ikan bandeng, adalah ikan air payau yang banyak dibudidayakan di tambak tepi 

pantai. Ikan ini memiliki badan langsing yang mirip terpedo dengan sirip ekor 

yang bercabang dan berwarna putih keperak-perakan (Soeseno, 1988 : 72). 

5. Tambak, adalah kolam di tepi pantai yang diberi pematang untuk memelihara 

ikan, terutama ikan bandeng dan udang (Depdikbud, 1995 : 997). 

6. Petani tambak, adalah orang yang mengusahakan tambak sebagai pekerjaan 

pokok (Depdikbud, 1995 : 1008). 
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D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor geografis 

menyebabkan petani tambak di Desa Bakaran Kulon membudidayakan ikan 

bandeng. 

2.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis: 

a) Memberikan sumbangan pemikiran pada almamater, khususnya tentang 

faktor-faktor geografis pada lokasi pemilihan tambak. 

b) Sebagai tambahan karya ilmiah geografi yang mendeskripsikan faktor-

faktor yang menyebabkan petani tambak membudidayakan tambak ikan 

bandeng. 

2. Manfaat Praktis: 

a) Memberikan masukan pada peneliti lain yang mempunyai minat untuk 

mengadakan penelitian sejenis. 

b) Memberikan masukan pada pemerintah setempat dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan lahan 

tambak. 
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E. GARIS BESAR SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika skripsi ini dimulai dengan bagian pendahuluan yang berisi 

halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, 

pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

Bagian isi berisi hal-hal sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang alasan pemilihan judul, permasalahan 

pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, penegasan istilah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori, yaitu landasan yang dijadikan dasar untuk mencari 

jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Dalam bab ini membahas 

tentang teori pemanfaatan lahan tambak. 

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari populasi, sampel dan teknik 

sampling, variabel penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data, peralatan dan cara kerja penelitian dan teknik 

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari hasil-hasil penelitian, 

pembahasan keterbatasan penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran, terdiri dari simpulan penelitian dan saran dari hasil 

penelitian. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan laporan lampiran-lampiran 

sebagai pelengkap maupun pendukung skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan tanah dengan maksud 

memperoleh hasil tanaman atau hasil hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya 

kemampuan tanah yang bersangkutan untuk mendapatkan hasil selanjutnya 

(Adiwilanga, 1982 : 2). Berdasarkan pengertian tersebut, pertanian dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Pertanian dalam arti sempit atau pertanian dalam arti sehari-hari, yaitu bercocok 

tanam. 

b. Pertanian dalam arti luas atau pertanian dalam arti ilmiah, yaitu semua kegiatan 

manusia yang meliputi bercocok tanam, peternakan, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, serta pengolahan hasil bumi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa salah satu unsur dari 

pertanian adalah perikanan. Menurut Endiklopedia Indonesia (1985 : 2668), yang 

dimaksud dengan perikanan adalah kegiatan, pekerjaan, atau usaha menangkap ikan, 

baik dari perikanan umum yang masih bersifat alami (laut, sungai, danau, dan rawa) 

maupun perairan terbatas buatan manusia (kolam air tawar, tambak air payau, waduk 

pengairan). Kegiatan ini dilakukan oleh para nelayan dan petani tambak dengan 

tujuan untuk memperoleh daging ikan sebagai sumber protein. Usaha perikanan pada 

hakikatnya merupakan manipulasi sumber daya alam melalui teknologi yang sesuai, 

oleh karena itu, pengetahuan tentang perikanan serta cara-cara eksploitasinya perlu 
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dikuasai secara sempurna. Hal ini dimaksudkan supaya usaha perikanan dapat 

memberi manfaat yang maksimal bagi manusia. 

 Perikanan darat adalah usaha perikanan yang meliputi segala penangkapan 

dan pemeliharaan ikan yang dilakukan di dalam batas garis pantai (Arisman,          

1981 : 8 – 9). Salah satu kegiatan perikanan darat yang banyak terdapat di pesisir 

pantai adalah budidaya ikan bandeng di dalam tambak. Istilah tambak berasal dari 

bahasa Jawa yaitu “nambak”, yang artinya membendung air dengan pematang 

sehingga terkumpul pada suatu tempat (Soeseno, 1988 : 2). Tambak dapat dibangun 

apabila memenuhi syarat yang paling utama, yaitu telah dibuatnya bendungan sebagai 

tempat penampungan air yang berasal dari air laut serta memiliki sarana saluran air 

yang memudahkan penambahan air maupun pembuangan air pada waktu panen. 

 Menurut Murtidjo (1988 : 11), berdasarkan salinitasnya tambak dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Tambak bersalinitas tinggi, adalah tambak yang sangat dekat dengan garis pantai. 

Tambak semacam ini memiliki memiliki kadar keasinan air yang sangat tinggi.  

b. Tambak bersalinitas menengah, adalah tambak yang agak jauh dari garis pantai, 

tetapi dekat dengan sungai.  

c. Tambak bersalinitas rendah, adalah tambak yang terletak sangat jauh dari garis 

pantai, tetapi dekat dengan sungai. 

Usaha budidaya tambak terutama ikan bandeng secara teoritis lebih 

memberikan prospek ekonomi yang lebih menjanjikan, mengingat ikan bandeng 
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hingga saat ini tetap menjadi komoditas budidaya yang paling banyak diproduksi dan 

dikonsumsi di Indonesia.  

Ikan bandeng mempunyai nama latin chanos-chanos, yang merupakan sejenis 

ikan laut yang tersebar dari pantai Afrika Timur sampai kepulauan Timotu, sebelah 

timur Tahiti, dan dari selatan Jepang sampai Australia Utara (Soeseno, 1988 : 2). Ikan 

bandeng dikenal sebagai ikan petualang yang suka merantau. Ikan bandeng ini 

mempunyai bentuk tubuh langsing mirip terpedo, dengan moncong agak runcing, 

ekor bercabang dan sisiknya halus.  Warnanya putih gemerlapan seperti perak pada 

tubuh bagian bawah dan agak gelap pada punggungnya (Mudjiman, 1983 : 2). Usaha 

budidaya tambak ikan bandeng secara teoritis lebih memberikan prospek ekonomi 

yang lebih menjanjikan, mengingat ikan bandeng hingga saat ini tetap menjadi 

komoditas budidaya yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia. 

  Dalam membudidayakan ikan bandeng di dalam tambak, ada beberapa 

ketentuan yang perlu diperhatikan sehingga para petani tidak banyak menemui 

hambatan. Hal ini dikarenakan dalam mengusahakan tambak selain didukung oleh 

kondisi fisik juga didukung oleh kondisi non fisik yang ada pada lingkungan para 

petani. 

 Menurut Afrianto (1988 : 13), ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan 

para petani tambak antara lain: 

1. Pemilihan tempat atau lokasi dan kondisi lingkungan berdasarkan pada tekstur 

tanah,  topografi,  temperatur air, dan kualitas, serta kuantitas air. 
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2. Perencanaan usaha budidaya ikan yang meliputi ukuran unit usaha, penyediaan air, 

dan sistem pengeringan. 

3. Perencanaan pembuatan tambak yang didasarkan pada pertimbangan biologis dan 

ekonomis serta cara pengelolaannya. 

 Faktor-faktor yang mendukung usaha budidaya ikan bandeng ini meliputi 

faktor fisik dan faktor non fisik (sosial ekonomi). Tambak yang diusahakan haruslah 

dapat memberikan keuntungan dan berlangsung secara terus menerus. Lokasi yang 

digunakan untuk tambak ikan bandeng harus berada di tempat yang masih termasuk 

daerah pantai. 

 Faktor-faktor fisik yang harus diperhatikan dalam pembuatan tambak adalah: 

1. Iklim (curah hujan) 

2. Keadaan tanah (letak, topografi, pH, dan tekstur tanah). 

3. Keadaan air (suhu, kadar garam, dan pH air). 

 Faktor sosial ekonomi yang perlu diperhatikan para petani tambak adalah: 

1. Tenaga kerja. 

2. Prasarana jalan 

3. Ketersediaan benih 

4. Ketersediaan pasar 

5. Modal 

6. Hasil produksi 

7. Penghasilan 

8. Gangguan penyakit 
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 Menurut Slamet Soeseno (1983 : 44), ada beberapa faktor lingkungan yang 

sangat dominan dalam budidaya ikan bandeng, yaitu: 

1. Elevasi (ketinggian tempat) calon lokasi tambak. 

2. Keadaan tanah yang menjadi dasar tambak. 

3. Mutu air calon pengisi tambak. 

4. Tata letak tambak. 

 

A. Faktor Fisik 

1. Iklim 

Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu tertentu 

dan dalam suatu wilayah/daerah tertentu juga. Iklim merupakan salah satu 

fenomena alamiah yang sangat menentukan dalam keberhasilan budidaya 

perikanan.  

Karena ikan bandeng termasuk hewan rheotaksis positip (menentang 

arus) maka faktor iklim, terutama curah hujan, perlu diperhitungkan dalam 

kaitannya dengan osilasi pasang. Air pasang pada saat curah hujan tinggi 

biasanya mengakibatkan banjir di kawasan pantai. Walaupun banjir tidak 

sampai merobohkan pematang pada tambak bandeng, tetapi bila ada aliran air 

di atas pematang maka semua bandeng akan keluar dari tambak (berkaitan 

dengan sifat rheotaksis positip). Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya 

produksi maka lokasi yang dipilih sebaiknya tidak termasuk daerah kawasan 

banjir. Pada musim kering, salinitas tinggi tidak terlampau mempengaruhi 
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kelangsungan hidup bandeng bila air sering diganti. Namun demikian, pada 

salinitas tinggi (> 60 ppt) pertumbuhan bandeng lebih lambat dan sangat peka 

terhadap stress yang diakibatkan oleh rendahnya oksigen terlarut serta 

gangguan fisik saat panen. Untuk itu, sebaiknya dipilih lokasi yang beriklim 

sedang yang tidak mengalami kemarau panjang. 

2. Keadaan tanah dan elevasi lokasi tambak. 

Tanah datar yang letaknya berada dekat pantai sangat cocok untuk 

lokasi tambak. Pada tanah yang bergelombang sebaiknya dibuat datar terlebih 

dahulu.  

Tanah yang paling baik adalah tanah paya-paya yang dekat laut dan 

muara sungai. Daerah ini jarang mengalami kekeringan dan mempunyai unsur 

hara yang cukup tinggi (Hadi, 1988 : 7). 

Tanah yang digunakan untuk lokasi tambak dicari di daerah yang masih 

berada di daerah pasang surut. Ketinggian seluruh tempat itu tidak boleh 

melebihi tinggi permukaan air pasang tertimggi dan juga tidak boleh kurang 

(lebih rendah) dari permukaan air surut terendah. Untuk membuat tambak, 

ketinggiannya harus disesuaikan dengan perbedaan pasang surut. Pada 

umumnya pasang surut di Indonesia adalah 1 – 2 meter, kecuali di Jawa Timur 

yang mempunyai ketinggian pasang sampai 3 meter (Hadi, 1988 : 7). 

Tanah merupakan tempat untuk tumbuh tanaman dan tempat kehidupan 

hewan mikroorganisme yang mampu menghancurkan sampah-sampah yang 

dibuang ke tanah. Di dalam tanah ini mengandung bahan-bahan organik yang 
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diperlukan tumbuhan. Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam 

usaha pembudidayaan ikan bandeng.  

Pada dasarnya tanah tersusun dari partikel-partikel pasir (sand), liat 

(clay), dan debu (silt) yang proporsinya masing-masing akan menentukan 

teksturnya. Jadi tekstur tanah ditentukan oleh perbandingan relatif dari ketiga 

jenis partikel tersebut. Tanah yang baik untuk dijadikan tambak adalah tanah 

yang liat dan berlumpur. Tanah demikian sangat keras dan mempunyai 

kemampuan yang baik dalam menahan air. Untuk mengetahui hubungan tekstur 

tanah dengan kelayakannya sebagai lahan tambak dapat diketahui pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 1. 
Hubungan antara tekstur tanah / klas 

 dengan kelayakannya sebagai lahan tambak 
Klas/Tekstur Tanah Permeabilitas Kepadatan Kelayakan 
• Clay 
• Sandy Clay 
• Loam 
• Silt 
• Peaty 

Kedap air 
Kedap air 
Semi kedap air 
Semi kedap air 
Kedap air 

Cukup 
Baik 
Sedang 
Jelek  
Sangat Jelek 

Sangat baik 
Baik  
Sedang 
Jelek 
Buruk 

              Sumber: Taufik Ahmad, 1999 : 75 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tekstur tanah/klas 

tanah clay sangat baik untuk dijadikan sebagai lahan tambak karena 

permeabilitas tanah yang kedap air dan kepadatan tanah cukup. Sedangkan 

tekstur tanah/klas tanah silt dan peaty dengan permiabilitas tanah semi kedap 

air serta kepadatan yang sangat jelek tidak layak untuk dijadikan lahan tambak. 
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Selain tekstur, pH tanah juga merupakan salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan lokasi tambak. Tanah yang hendak dipilih untuk 

lokasi tambak harus netral atau basa dan tidak bereaksi asam. Tanah dengan pH 

antara 6,5 – 8,5 sangat baik untuk dijadikan tambak karena pH pada kisaran ini 

kaya akan nutrisi garam yang dapat merangsang pertumbuhan klekap. 

Sedangkan tanah yang pH-nya di bawah 4,5 atau tanah yang bersifat asam tidak 

cocok untuk dijadikan tambak (Mudjiman, 1983 : 34 – 35). 

3. Keadaan air 

Air merupakan tempat hidup ikan bandeng mulai dari nener sampai 

bandeng dewasa. Mutu air merupakan kunci kemampuan atau kapasitas daya 

produksi suatu tambak, sehingga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

sumber air pada tambak perlu diperhatikan. Suplai air yang cukup belum 

menjamin keberhasilan panen, selama pembuangan limbah dari air tambak 

tidak dapat dilakukan secara tuntas sampai ke laut bebas. 

Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas air adalah suhu. Suhu air 

sangat berkaitan erat dengan konsentrasi jenuh oksigen terlarut dalam air dan 

laju konsumsi oksigen hewan air. Suhu air optomal bagi ikan bandeng terletak 

antara 26º C – 33º C. Pada suhu 18º C – 25º C, ikan bandeng masih dapat 

bertahan hidup, tetapi nafsu makannya mulai menurun. Suhu air 12º C – 18º C 

mulai berbahaya bagi ikan, sedangkan pada suhu air di bawah 12º C ikan 

bandeng mati kedinginan (Ahmad, 1998 : 61). 
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Ikan bandeng mampu menyesuaikan diri terhadap salinitas air, sehingga 

dapat hidup di air tawar (salinitas antara 0 – 5 ppt) maupun air asin (salinitas    

> 30 ppt). Namun karena ikan bandeng dibudidayakan untuk tujuan komersial 

maka rentang salinitas optimal perlu dipertahankan. Pada rentang salinitas 

optimal (20 – 25 ppt), ganggang-ganggang dasar (klekap) yang menjadi 

makanan alami bagi ikan bandeng dapat tumbuh dengan baik, sehingga dapat 

mengurangi biaya pembelian pakan. 

Mutu air tambak juga harus alkalis (pH berkisar antara 7,5 – 8,7). pH 

merupakan indikator baik buruknya lingkungan air, sehingga angka pH ini 

dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang daya produksi potensial 

air itu akan mineral, yang menjadi pokok pangkal segala macam hasil perairan 

itu. Air yang agak basa misalnya, dapat lebih cepat mendorong proses 

pembongkaran bahan organik menjadi garam mineral, yang akan diserap 

sebagai bahan makanan oleh tumbuh-tumbuhan renik di dalam air, yang 

merupakan makanan alami bagi ikan bandeng. Sebaliknya bila air itu asam (pH 

air rendah), maka daya produksi potensialnya tidak begitu baik. 

Persyaratan kualitas air bagi budidaya ikan bandeng secara intensif ini 

dapat diketahui pada tabel berikut. 
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Tabel 2. 
Persyaratan kualitas air 

bagi budidaya bandeng intensif 
Parameter Batas Toleransi Optimum 

- Suhu (ºC) 

- Salinitas (ppt) 

- pH air (unit) 

26 – 33 

15 – 25  

 7,5 – 8,7  

29 – 30  

20 – 25 

8,0 – 8,5   

            Sumber: Alie Poernomo, 1988 : 67 

 

B. Faktor Sosial Ekonomi 

Pemilihan lokasi tambak juga harus memperhatikan faktor sosial ekonomi 

karena keuntungan maksimal dapat diperoleh apabila lokasi yang dipilih mampu 

menurunkan biaya panen dan transportasi serta meningkatkan akses ke pemasaran. 

Faktor sosial ekonomi yang mendukung usaha budidaya ikan bandeng 

yaitu: 

1. Tenaga Kerja 

Banyaknya tenaga kerja yang diperlukan disesuaikan dengan usaha yang 

akan dijalankan. Menurut Amin (1986 : 31), tenaga kerja adalah penduduk yang 

berumur antara 15 – 64 tahun yang masih memiliki kemampuan untuk 

melakukan kegiatan ekonomi. 

Setiap orang yang bekerja pada orang lain mengharapkan adanya 

imbalan jasa atau upah dari orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Upah 

kerja yang diterima ditentukan oleh beberapa faktor seperti status pekerjaan, 

tingkat keahlian, dan jumlah jam kerja. Upah pada tenaga kerja di bidang 
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budidaya perikanan tambak biasanya menggunakan sistem pengupahan bagi 

hasil, yaitu tenaga kerja mendapatkan sebagian dari hasil panen.  

Tenaga kerja dalam budidaya tambak ikan bandeng ada dua macam, 

yaitu tenaga kerja biasa dan tenaga kerja ahli. Tenaga kerja biasa lebih banyak 

menggunakan penduduk yang dekat dengan lokasi tambak karena lebih efisien 

dan akan membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat. Sedangkan untuk 

tenaga ahli di bidang budidaya perikanan, hingga saat ini masih sangat sedikit. 

2. Prasarana jalan 

Prasarana jalan merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

keberhasilan produksi. Prasarana jalan untuk tambak bandeng ini tidak 

memerlukan jalan besar yang beraspal, karena pembudidayaan ikan bandeng 

tidak memerlukan pengangkutan bahan makanan dalam jumlah besar. 

Pengangkutan ikan bandeng dari tambak ke pasar dapat dilakukan dengan 

menggunakan sepeda, yaitu dengan meletakkan keranjang ikan pada sepeda. 

3. Ketersediaan benih 

Penyediaan benih dalam usaha budidaya ikan bandeng sangat 

menentukan kelangsungan usaha tersebut, oleh karena itu pemilihan lokasi 

untuk tambak harus mempertimbangkan suplai benih. Penyediaan benih dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan penangkapan benih alam atau 

membeli di pantai pembenihan (hatchery).  

Kualitas dan kuantitas benih harus benar-benar diperhatikan oleh para 

petani tambak. Petani tambak juga harus memperhitungkan jarak antara lokasi 
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tambak dengan lokasi pantai pembenihan. Hal ini dimaksudkan untuk menekan 

biaya dan tingkat mortalitas benih yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 

4. Ketersediaan pasar 

Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, maupun menghasilkan dan 

mendistribusikan (memasarkan) barang.  

Ketersediaan pasar sangat menentukan dalam kelancaran produksi ikan, 

sehingga usaha budidaya tambak ini harus didukung oleh ketersediaan pasar. 

Pasar saat ini berkembang jauh lebih luas dan lebih penting sebagai faktor 

penentu bagi produksi dan distribusi. Apabila kemampuan pasar untuk 

menyerap produksi sangat tinggi maka tidak menjadi masalah, tetapi bila 

kemampuan pasar untuk menyerap produksi perikanan lebih rendah maka akan 

merugikan petani tambak.  

Pengetahuan tentang pemasaran sangat dibutuhkan untuk memperoleh 

hasil yang optimal. Peningkatan produksi dengan tidak disertai perbaikan 

pemasaran tidak banyak memberi manfaat, baik bagi petani tambak maupun 

bagi konsumen. 

5. Modal 

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang 

bersama dengan faktor produksi lain akan menghasilkan barang baru. Sumber 

modal dibedakan menjadi lima, yaitu milik sendiri, pinjaman, warisan, usaha 

lain, dan kontrak sewa (Hernanto, 1989 : 80). Modal dalam usaha tambak 
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bandeng ini adalah dana atau barang yang diinvestasikan untuk digunakan 

dalam produksi tambak bandeng.  

Besarnya modal untuk budidaya ikan bandeng tergantung dari luas areal 

tambak yang diusahakan. Modal untuk budidaya ikan bandeng antara lain 

digunakan untuk pembelian benih, pupuk, obat-obatan, pakan, bahan bakar, 

biaya panenan, dan biaya lain-lain. 

6. Hasil produksi 

Hasil produksi atau produktivitas lahan adalah kemampuan suatu lahan 

untuk menghasilkan sesuatu atau daya produksi. Hasil produksi merupakan 

salah satu tolok ukur keberhasilan suatu usaha. Hasil produksi yang tinggi 

tentunya akan medorong petani untuk tetap membudidayakan ikan bandeng. 

Sebaliknya, hasil produksi yang rendah akan mempengaruhi petani untuk 

beralih pada budidaya selain ikan bandeng. 

7. Penghasilan 

Menurut Biro Pusat Statistik (1990 : 5), yang dimaksud penghasilan 

adalah keseluruhan penerimaan semua anggota keluarga yang diperoleh baik 

berupa gaji, upah, pendapatan dari usaha rumah tangga, pendapatan lain 

maupun pendapatan transfer atau sisa antara penerimaan atau kiriman. 

Penghasilan atau pendapatan dapat dihitung dengan cara mengurangi seluruh 

penerimaan hasil usaha dengan biaya produksi. Dalam usaha budidaya tambak 

ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh dari 

hasil produksi tambak. 
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8. Gangguan penyakit 

Perkembangan suatu penyakit pada budidaya ikan bandeng melibatkan 

tiga faktor, yaitu ikan yang dipelihara sebagai inang, organisme penyebab 

penyakit (pathogen), dan lingkungan (Nitimulyo, 2003 : 20). Penyakit dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu penyakit infeksi dan penyakit non infeksi. 

Penyakit infeksi disebabkan oleh organisme pathogen, yaitu virus, bakteri, 

jamur, dan parasit. Penyakit non infeksi dapat disebabkan oleh bahan pencemar, 

polusi lingkungan, toxin, obat yang kelebihan dosis atau ketidakseimbangan 

nutrisi.  

Lingkungan dalam budidaya ikan bandeng di tambak meliputi air dan 

fasilitas-fasilitas budidaya seperti saluran air, pompa air, kincir, dan peralatan 

penunjang yang lain. Stabilitas lingkungan khususnya sifat-sifat kimia dan fisik 

air dipengaruhi oleh aktifitas budidaya dan kondisi alamiahnya, yang sangat 

menentukan kesehatan ikan bandeng. Fluktuasi suhu, salinitas, pH, dan 

parameter lingkungan lain di luar kondisi optimal untuk ikan bandeng akan 

menimbulkan stress yang mendorong timbulnya penyakit. 

 

C. Teknik Pengelolaan Tambak 

Dalam pembuatan dan pengelolaan tambak ada tahap-tahap yang harus 

dilakukan dan diperhatikan oleh petani. Dengan memperhatikan tahap-tahap ini 

diharapkan nantinya para petani memperoleh hasil yang optimal. Tahap-tahap 

tersebut meliputi: 
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1. Tahap persiapan tambak 

Dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, 

yaitu: 

a) Perbaikan pematang dan saluran, yang dapat dilakukan secara bersamaan 

maupun saling berurutan. 

b) Pendalaman dan perataan dasar pelataran tengah. 

Pengelolaan tanah diawali dengan menguras air tambak sampai 

terbentuk lumpur. Apabila lumpurnya terlalu tebal maka perlu dikurangi dengan 

cara memperdalam dasar tambak. Tanah yang diambil dari tambak digunakan 

untuk menutup lubang-lubang yang bocor pada pematang. Setelah terbentuk 

lumpur sedalam 30 cm kemudian dikeringkan sampai retak-retak namun tidak 

sampai menjadi debu. 

2. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi 

makanan alami ikan bandeng, yaitu klekap. 

 Pemupukan tambak menggunakan 2 macam pupuk, yaitu pupuk alami 

dan pupuk buatan. Pupuk alami menggunakan daun bakau atau kompos yang 

disebarkan ke dalam tambak. Kemudian tambak dialiri air sampai sedikit 

tergenang, lalu diberi pupuk yang kedua kalinya yaitu campuran dedak, urea, 

dan Triple Superphospate (TSP) dan dialiri air kembali secara bertahap. Dalam 

jangka waktu 10 hari mulai dari pemupukan klekap sudah mulai tumbuh 

(Soeseno, 1983 : 79 – 81). 
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3. Pemberantasan hama 

Untuk memberantas ikan lain seperti belanak, bronang, mujair, dan 

ikan-ikan buas lainnya, digunakan akar tuba atau jenu yang mengandung racun 

roteon dengan ukuran 4 – 6 kg/hektar dengan kedalaman air 10 cm. Apabila 

tidak ada akar tuba, dapat digantikan dengan tembakau dan racun lainnya 

sebelum nener ditebarkan. Untuk kepiting bisa dimasukkan ke lubang kemudian 

ditutup (Mudjiman, 1983 : 52 – 53). 

Pemberantasan hama ikan bandeng lebih mudah dilakukan karena hama 

bagi ikan bandeng hanya berupa ikan-ikan lain yang dikhawatirkan memangsa 

nener atau gelondongan. Tidak ada hama yang lain seperti pada pembudidayaan 

udang maupun ikan lain. 

4. Pengelolaan dan pembudidayaan tambak 

a) Tahap pengelolaan petak peneneran. 

Sebelum memelihara nener, terlebih dahulu dilakukan penangkapan 

nener yang dilakukan secara tradisional dengan menggunakan belabar 

(sejenis pemikat) yang dibuat dari tali dan daun kelapa atau daun pisang 

yang sudah kering. Apabila belabar diterjunkan ke laut pada bulan purnama 

atau bulan sedang mati dan air lautnya tenang maka nener akan berkerumun 

dibalik daun. Untuk mengenali nener bandeng sangatlah mudah yaitu dengan 

menggunakan seser (serok) dari kerang yang berwarna putih atau seser dari 

bahan lain yang berwarna putih, sebab nener dapat diketahui dengan melihat 

bintik hitam (mata) pada bagian kepala (Soeseno, 1988 : 89 – 90). 
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Proses pemindahan nener dari laut ke petak peneneran yang kadar 

garamnya berubah secara drastis tidak membuat nener mati, karena nener 

memiliki sifat euryhalien, yaitu tahan terhadap perubahan yang besar dari 

kadar garam dalam air (Soeseno, 1983 : 73). Petak peneneran merupakan 

petak yang digunakan untuk menampung bibit bandeng sebelum 

dipindahkan ke petak berikutnya, yaitu petak penggelondongan (Anonim, 

1981 : 5). 

Ketinggian air air pada petak peneneran antara 1 – 1,5 meter dengan 

salinitas antara 15 – 25 permil dan suhu air antara 20ºC – 26º C.  Masa 

pemeliharaan pada petak peneneran berlangsung selama 4 – 6 minggu. Pada 

usia ini nener sudah menjadi bandeng gelondongan dengan ukuran 8 – 12 cm 

dan sudah saatnya dipindahkan ke petak buyaran (Murtidjo, 1989 : 99 – 

102). 

b) Tahap pengelolaan petak gelondongan (petak buyaran). 

Petak penggelondongan atau petak buyaran adalah petak untuk 

menampung atau memelihara bandeng sebelum dipindahkan ke petak 

pembesaran (Anonim, 1981 : 5). Saliniatas air yang dibutuhkan pada petak 

gelondongan antara 13 – 17 permil. Masa pemeliharaan pada petak 

gelondongan berlangsung sekitar 4 – 6 minggu. 

c) Tahap pengelolaan petak pembesaran. 

Petak pembesaran adalah petak untuk memelihara bandeng pindahan 

dari penggelondongan sampai berukuran konsumsi (Anonim, 1981 : 5). 
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Pemeliharaan di petak pembesaran tidak jauh berbeda dengan petak 

penggelondongan, hanya luas petaknya yang berbeda. Petak pembesaran 

jauh lebih luas sehingga memerlukan pengelolaan air yang lebih cermat.  

Petak pembesaran ini memerlukan salinitas air antara 15 – 25 permil. 

Masa pemeliharaan di petak pembesaran ini adalah 8 minggu, sehingga 

mulai dari peneneran hingga pembesaran dibutuhkan waktu 5 bulan.  

Pemberian kapur 5 – 10 kg/hektar setiap minggu pada petak buyaran 

dan petak pembesaran sangat perlu dilakukan untuk mengikat zat asam arang 

yang ada di dasar tambak serta menyerap dan menetralkan gas racun sepert 

amonia (Murtidjo, 1989 : 105 – 106). 

d) Penangkapan hasil. 

Cara untuk menangkap ikan bandeng dewasa yaitu dengan 

mengkosongkan air tambak. Setelah itu ikan akan menuju ke parit dan 

digiring ke pintu air, kemudian baru diambil dan dimasukkan ke dalam 

keranjang.  

Sebelum dibawa ke pasar ikan bandeng dicuci terlebih dahulu dengan 

air bersih untuk menghilangkan bakteri yang menempel pada lendir 

kemudian diberi es agar tidak cepat busuk (Soeseno, 1988 : 100 – 104). 
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Gambar 1. Diagram Alur Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Populasi 

Populasi adalah himpunan atau obyek yang banyaknya terbatas atau tidak 

terbatas. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh petani tambak 

yang mempunyai lahan tambak sendiri atau yang biasa disebut gogol. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 376 orang. Alasan mengapa petani tambak yang 

mempunyai lahan tambak sendiri dijadikan populasi adalah karena petani tambak 

yang mempunyai lahan tambak sendiri pada umumnya sudah mengetahui tentang 

kondisi lahan, cara pengelolaan, serta keuangan dalam mengelola tambak.  

Populasi yang kedua adalah semua lahan tambak yang ada di Desa Bakaran 

Kulon. Lahan tambak di daerah penelitian yang menjadi populasi penelitian ini 

berjumlah lebih dari 400 petak tambak. 

 

B. Sampel 

Sampel merupakan wakil dari suatu populasi yang akan diteliti lebih lanjut. 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan ada dua macam, yaitu petani tambak 

yang memiliki lahan tambak sendiri (gogol) dan satuan lahan tambak. 

Petani tambak  yang memiliki lahan tambak sendiri ada 376 orang 

(Monografi Desa, 2004). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik Proporsional Random Sampling (acak), dimana tiap-
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tiap anggota populasi mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk 

dipilih sebagai anggota sampel penelitian. Adapun cara yang digunakan adalah 

dengan mengambil sampel sebanyak 15% dari populasi melalui undian sistem 

kocok dengan gulungan kertas, sehingga jumlah sampel ada 56 orang. Jumlah 

sampel 15% dianggap sudah dapat mewakili seluruh populasi yang ada (Arikunto, 

1997 : 111 – 112). 

Untuk populasi yang berupa tambak, mengingat jumlahnya yang sangat 

besar, maka teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik 

pengambilan sample sistematis (Systematic Sampling). Pengambilan sampel 

sistematis adalah suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara 

sistematis menurut suatu pola tertentu (Singarimbun,1987 : 160). Cara penggunaan 

metode sampel sistematis dalam penelitian ini adalah dengan mengambil sampel 

pada lima petak tambak yang lokasinya tidak berdekatan satu sama lain, kemudian 

diberi nomor urut. Tambak yang dijadikan sampel adalah petak tambak yang 

terdekat dengan garis pantai (Tambak I), tambak di tengah (Tambak II), dan 

tambak yang terjauh dari garis pantai (Tambak III). Selain itu juga diambil sampel 

dari petak tambak yang terdekat dengan sungai (Tambak IV) dan tambak yang 

terjauh dari sungai (Tambak V). Pengambilan sampel tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui perbedaan kondisi air (suhu, pH, salinitas) dan kondisi tanah (pH, 

tekstur) antara tambak yang satu dengan tambak yang lain di Desa Bakaran Kulon. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel di dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu faktor fisik dan 

faktor sosial ekonomi: 

1. Faktor fisik, meliputi: 

a) Iklim 

b) Keadaan tanah 

c) Keadaan air 

2.  Faktor non fisik, meliputi: 

a) Tenaga kerja 

b) Prasarana jalan 

c) Ketersediaan benih 

d) Ketersediaan pasar 

e) Modal 

f) Hasil produksi 

g) Penghasilan 

h) Gangguan penyakit 

 

D. Sumber dan Data Penelitian 

Data penelitian ini diperoleh dari: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari informan yang 

menjadi sampel penelitian dengan teknik wawancara, antara lain tentang 
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ketersediaan benih, pemasaran, modal, hasil produksi, serta tenaga kerja yang 

digunakan. Sedangkan faktor kondisi air tambak (suhu, salinitas, pH air) dan 

kondisi tanah tambak (tekstur dan pH tanah) diteliti dengan cara pengukuran 

langsung di daerah penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai lembaga atau 

instansi tertentu yang berhubungan langsung dengan penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah data penduduk yang 

membudidayakan ikan bandeng di dalam tambak, data iklim, serta data-data 

lainnya yang mendukung langsung dalam penelitian ini. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi merupakan sumber penelitian yang diambil dari 

sejenis dokumen (Sutrisno Hadi, 1982 : 69), misalnya data monografi Desa 

Bakaran Kulon yang diperoleh dari pemerintah desa setempat, data curah hujan 

yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati, data tentang luas wilayah 

serta peta Desa Bakaran Kulon yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Juwana. 

Setelah terkumpul, data-data tersebut kemudian diolah dan diklasifikasikan 

sehingga diperoleh kesimpulan sebagai sumber bahan penulisan skripsi ini. 
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2. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dangan jalan 

mengamati, meneliti, dan mengukur kejadian atau peristiwa yang sedang 

berlangsung (Kusmayadi, 2000 : 84). Hal ini dilakukan peneliti untuk 

mengetahui kondisi fisik lahan di daerah penelitian, seperti ketinggian daerah 

penelitian dari permukaan laut, tingkat kemiringan lahan, pH tanah, suhu air, 

serta kondisi prasarana jalan. 

3. Metode Uji Laboratorium 

Metode ini digunakan untuk menguji sampel tanah yang diambil di 

daerah penelitian dan akan analisis di laboratorium mengetahui tekstur tanah 

tambak guna mengungkap faktor kondisi fisik yang mempengaruhi 

pemanfaatan lahan sebagai tambak di daerah penelitian. Metode ini juga 

digunakan untuk mengetahui kadar salinitas serta pH air tambak. 

4. Metode Wawancara 

Menurut Singarimbun, yang dimaksud wawancara adalah suatu metode 

pengambilan data dengan jalan wawancara atau bertanya langsung kepada 

responden untuk mendapakan informasi yang di perlukan. Dengan metode ini 

maka informasi-informasi yang tidak dapat ditulis dalam kuesioner yang telah 

dibuat dapat diperoleh, sehingga akhirnya informasi yang diperoleh semakin 

lengkap  (Singarimbun, 1987 : 193). Wawancara yang dilakukan harus dicatat 

atau direkam di atas pita kaset sebagai bukti otentik dalam melakukan 

wawancara.  
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5. Metode Angket 

Metode angket adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan 

daftar isian atau pertanyaan yang telah disusun atau diatur sedemikian rupa 

sehingga responden hanya tinggal mengisi atau menandai dengan mudah dan 

cepat. 

 

F. Peralatan dan Cara Kerja Penelitian 

Penelitian ini merupakan logika perbandingan realita empiris dengan 

dugaan-dugaan yang semula ditetapkan maupun informasi dari kasus yang 

dihubungkan dengan proporsi teoritik studi. Dalam hal ini adalah membandingkan 

syarat-syarat hidup bagi ikan bandeng dengan kondisi yang ada di daerah 

penelitian.  Hasil penelitian di lapangan dimasukkan ke dalam daftar isian yang 

kemudian digunakan untuk perbandingan dengan dasar teori yang ada, sehingga 

hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dari penelitian. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

Altimeter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu 

tempat. 

Hand Level, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemiringan suatu 

lahan. 

pH meter, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keasaman tanah dan 

air tambak. 

Termometer, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu air tambak. 
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Cara kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan, pengukuran, dan pencatatan terhadap variabel yang menjadi 

parameter fisik lahan tambak, yang meliputi: 

a. Ketinggian tanah di atas permukaan laut. 

b. Kemiringan lahan 

c. pH tanah 

d. Tekstur tanah 

e. Suhu air 

f. Salinitas air 

g. pH air 

2. Melakukan uji lapangan 

3. Melakukan wawancara 

4. Identifikasi di lapangan, meliputi: 

a. Pengukuran ketinggian lokasi penelitian dengan menggunakan altimeter. 

b. Pengukuran kemiringan lahan dengan menggunakan hand level. 

c. Pengukuran keasaman tanah (pH tanah) dengan menggunakan pH meter. 

d. Pengukuran suhu air dengan menggunakan termometer. 

Pengambilan sampel tanah pada lokasi titik pengambilan sampel yang telah 

ditetapkan pada lahan tambak di daerah penelitian untuk dianalisis di 

Laboratorium Tanah Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tekstur tanah tambak di daerah penelitian. 
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Pengambilan sampel air pada lokasi titik pengambilan sampel yang telah 

ditetapkan pada lahan tambak di daerah penelitian untuk dianalisis di 

Laboratorium Jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui pH dan salinitas air tambak. 

Memotret kenampakan lahan tambak yang menjadi lokasi titik pengambilan 

sampel di lapangan. 

Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian di lapangan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, sehingga data penelitian yang sangat 

besar jumlahnya dapat menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah 

untuk dipahami.  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisa tabel. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada responden kemudian 

dikalsifikasikan dan dibuat tabel frekuensi. Tabel-tabel frekuensi tersebut 

kemudian dideskripsikan ke dalam bentuk kalimat. Tabel frekuensi disusun untuk 

semua variabel penelitian dan disusun secara tersendiri (Singarimbun, 1987 : 266). 

Tabel frekuensi memuat dua kolom, yaitu kolom jumlah frekuensi dan 

persentase untuk setiap kategori. Jika ada keterangan yang tidak berlaku (not 

applicable) untuk beberapa responden, dapat disusun suatu kolom persentase lagi. 

Pada kolom ini tidak dihitung kasus-kasus yang ”Tidak Berlaku”. Dengan 
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demikian distribusi jawaban responden lebih mudah diamati (Singarimbun, 1987 : 

268). 

Untuk menganalisis populasi dan sampel yang berupa tambak, digunakan 

metode ”Matching” atau metode mencocokkan, yaitu dengan cara 

membandingkan karakteristik fisik lahan yang ada di daerah penelitian dengan 

teori-teori yang mendasarinya. Kondisi air tambak dikonsultasikan dengan teori 

Alie Poernomo tentang persyaratan kualitas air bagi budidaya bandeng intensif, 

sedangkan kondisi tanah tambak dikonsultasikan dengan teori Taufik Ahmad 

tentang hubungan tekstur tanah dengan kelayakannya sebagai lahan tambak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Letak, Luas, dan Tata Guna Lahan 

Berdasarkan peta topografi daerah Jawa dan Madura sheet nomor 

49/XXXIX – B yang dibuat pada tahun 1978, letak astronomis Desa Bakaran 

Kulon berada pada posisi 111º 5' 6" BT – 111º 9' 54" BT dan 6º 39' 20" LS –      

6º 43' 37" LS.  

Secara administratif Desa Bakaran Kulon termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas 

sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Laut Jawa 

- Sebelah Timur : Desa Bakaran Wetan 

- Sebelah Selatan : Desa Margo Mulyo 

- Sebelah Barat : Desa Langgen Harjo 

Desa Bakaran Kulon memiliki wilayah seluas 444,4 hektar yang terdiri 

atas 16 RT dan 5 RW. Secara garis besar tata guna lahan Desa Bakaran Kulon 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu sawah, pemukiman, dan tambak. Pembagian 

tata guna lahan Desa Bakaran Kulon secara jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 3. 

Tata guna lahan Desa Bakaran Kulon 

 tahun 2004 

Luas Lahan 

No. 
Tata Guna Lahan 

Ha % 

1. 

2. 

3. 

Sawah 

Pemukiman 

Tambak 

55,6 

111,2 

277,6 

12,5 

25 

62,5 

 Jumlah 444,4 100 

 Sumber: Data Monografi Desa Bakaran Kulon, 2004 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 62,5% dari luas wilayah Desa 

Bakaran Kulon adalah lahan tambak. Dengan demikian penggunaan lahan 

untuk tambak mempunyai arti yang sangat penting bagi penduduk berkaitan 

dengan mata pencaharian yang ditekuninya, mengingat penggunaan lahan 

untuk areal pertambakan sangat besar. 

2. Keadaan Penduduk 

Penduduk berperan penting dalam menentukan perkembangan suatu 

daerah, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Untuk memberikan 

gambaran tentang penduduk di daerah penelitian, berikut ini disajikan 

komposisi penduduk Desa Bakaran Kulon. 

a. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

Komposisi penduduk ini merupakan perbandingan antara jumlah 

penduduk laki-laki dan perempuan, serta dapat pula mencerminkan struktur 

umur penduduk dan besarnya rasio ketergantungan. Jumlah penduduk di 
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Desa Bakaran Kulon pada kelompok usia 0 sampai 14 tahun adalah 1.845 

jiwa (36,1% dari jumlah penduduk Desa Bakaran Kulon). Keadaan ini 

menunjukkan adanya tingkat kelahiran yang tinggi. Kelompok usia ini 

digolongkan ke dalam kelompok yang belum produktif. Sedangkan 

kelompok usia 15 sampai 64 tahun berjumlah 3.109 jiwa (60,8% dari 

jumlah penduduk Desa Bakaran Kulon). Kelompok usia ini merupakan 

kelompok penduduk usia produktif.  

Kelompok usia di atas 65 berjumlah 159 jiwa (3,1% dari jumlah 

penduduk Desa Bakaran Kulon). Kelompok usia ini merupakan kelompok 

penduduk yang sudah tidak produktif. Berikut ini disajikan tabel komposisi 

penduduk menurut jenis kelamin usia dan jenis kelamin. 

Tabel 4.  
Komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah No Usia Jiwa Jiwa Jiwa % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

0 – 4 
5 – 9 

10 – 14 
15 – 19 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
50 – 54 
55 – 59 
60 – 64 

65 + 

279 
326 
330 
240 
254 
269 
227 
105 
130 
135 
73 
66 
48 
74 

268 
318 
324 
246 
262 
278 
223 
100 
126 
121 
75 
72 
59 
85 

547 
644 
654 
486 
516 
547 
450 
205 
256 
256 
148 
138 
107 
159 

10,7 
12,6 
12,8 
9,5 
10,1 
10,7 
8,8 
4,0 
5,0 
5,0 
2,9 
2,7 
2,1 
3,1 

 Jumlah 2.556 2.557 5.113 100 
      Sumber: Data Monografi Desa Bakaran Kulon, 2004 
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Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk 

Desa Bakaran Kulon digolongkan ke dalam struktur penduduk muda. Desa 

Bakaran Kulon memiliki kelompok penduduk usia produktif (usia 15 tahun 

sampai 64 tahun) sebanyak 3.109, terdiri dari laki-laki 1.547 jiwa dan 

perempuan 1562 jiwa, sehingga memberikan kemudahan bagi para pemilik 

lahan tambak untuk mencari tenaga kerja dalam membudidayakan ikan 

bandeng. 

b. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian 

Penduduk yang dimaksud di sini adalah penduduk yang sudah 

bekerja, yaitu yang berusia 10 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut 

mata pencaharian dapat digunakan untuk mengetahui jenis mata 

pencaharian penduduk yang dominan, perbandingan antara jumlah 

penduduk yang bermata pencaharian tertentu dengan yang bermata 

pencaharian lainnya, serta gambaran struktur ekonomi daerah. 

Bentuk mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk Desa 

Bakaran Kulon adalah petani, nelayan, pengusaha, buruh, pedagang, 

pengangkutan, dan pegawai negeri.  

Mata pencaharian yang paling dominan di Desa Bakaran Kulon 

adalah buruh tani, yaitu 736 jiwa (21,6% dari jumlah penduduk usia di atas 

10 tahun). Berikut ini disajikan tabel komposisi penduduk menurut mata 

pencahariannya. 
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Tabel 5. 
Komposisi penduduk menurut mata pencaharian  

Penduduk usia 10 tahun ke atas 
Jumlah No. Mata Pencaharian Jiwa % 

1. 
 
 

2. 
3. 
4. 

 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Petani 
- Petani sendiri 
- Buruh tani 
Nelayan 
Pengusaha 
Buruh 
- Buruh industri 
- Buruh bangunan 
Pedagang 
Pengangkutan/Transportasi 
PNS/TNI/Polri 
Pensiunan 
Lain-lain 

 
562 
736 
106 
65 
 

511 
194 
433 
37 
68 
17 
678 

 
16,5 
21,6 
  3,1 
  1,9 

 
15,0 
  5,7 
12,7 
  1,1 
  2,0 
  0,5 
19,9 

 Jumlah 3.407 100,0 
     Sumber: Data Monografi Desa Bakaran Kulon, 2004 

Dari tabel di atas diketahui bahwa penduduk Desa Bakaran Kulon 

yang termasuk sebagai petani sendiri (pemilik lahan) sebanyak 562 jiwa, 

meliputi 186 petani sawah (33,1% dari jumlah petani sendiri) dan 376 

petani tambak (66,9% dari jumlah petani sendiri). 

c. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Desa Bakaran Kulon pada akhir 

tahun 2004 masih terbilang rendah, dengan jumlah penduduk tertinggi 

berpendidikan SD, yaitu 2.297 jiwa (50,3% dari jumlah penduduk usia 5 

tahun ke atas). Sedangkan penduduk yang lulus perguruan tinggi atau 

akademi hanya 123 jiwa (2,7% dari jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas). 
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Tabel 6. 

Komposisi penduduk usia 5 tahun ke atas  

Menurut tingkat pendidikan 

Jumlah 
No. Tingkat Pendidikan 

Jiwa % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tidak sekolah 

Belum/tidak tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Tamat PT/Akademi 

475 

1.023 

2.297 

397 

251 

123 

10,4 

22,4 

50,3 

  8,7 

  5,5 

  2,7 

 Jumlah 4.566 100,0 

        Sumber: Data Monografi Desa Bakaran Kulon, 2004 

Karena pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki rendah, maka 

secara tidak langsung masyarakat petani hanya mampu melanjutkan dan 

meniru apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1) Kondisi Fisik 

Faktor fisik atau faktor teknis yang perlu diperhatikan dalam budidaya 

tambak bandeng adalah: 

1. Iklim 

Iklim di suatu daerah mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap kehidupan manusia, hewan, serta tumbuhan yang berada di daerah 
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tersebut. Untuk mengetahui jenis iklim yang berada di Desa Bakaran Kulon 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, harus mencari dulu nilai rasio Q. 

Menurut klasifikasi tipe iklim yang dibuat oleh Schmidt dan Ferguson, 

nilai rasio Q dapat diperoleh dengan rumus: 

            jumlah bulan kering 
  Q =  —————————   x 100% 

         jumlah bulan basah 
 

Keterangan : 

Q  : Nilai rasio. 

Bulan kering : Bulan dengan curah hujan kurang  60 mm. 

Bulan basah : Bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. 

Tabel 7. 

Curah Hujan (mm) Daerah Kecamatan Juwana Th 1995 – 2004  

Curah Hujan (mm) 
Bulan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 
Jan 

Peb 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agsts 

Sept 

Okt 

Nop 

Des 

 
160 

102 

182 

107 

7 

30 

67 

30 

0 

34 

96 

44 

 
148 

58 

115 

47 

21 

0 

6 

0 

14 

7 

108 

156 

 
180 

144 

121 

49 

75 

19 

35 

18 

17 

2 

163 

254 

 
526 

79 

226 

14 

56 

89 

33 

36 

36 

32 

43 

249 

 
111 

274 

182 

273 

44 

176 

163 

22 

0 

203 

97 

199 

 
197 

334 

138 

108 

43 

2 

0 

0 

19 

0 

90 

232 

 
240 

179 

123 

272 

116 

79 

52 

0 

0 

102 

156 

264 

 
274 

176 

182 

163 

95 

57 

44 

0 

0 

97 

199 

203 

 
231 

144 

72 

179 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

51 

240 

 
490 

414 

243 

206 

169 

179 

55 

0 

25 

80 

472 

231 

Jumlah    859 680 1101 1569 1744 1173 1583 1490 1122 2564 
       Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati 
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Berdasarkan tabel tersebut, selama 10 tahun Kecamatan Juwana 

mempunyai bulan basah sebanyak 57 bulan dan bulan kering sebanyak 51 

bulan. Dengan demikian nilai rasio Q adalah: 

           51 
  Q = ——  x 100% 

              57 

     =  89,47% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram  Pembagian Iklim  

     menurut Schmidt-Ferguson 
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Berdasarkan besarnya nilai Q yang diperoleh, Schmidt Ferguson 

mengklasifikasikan tipe iklim menjadi delapan tipe iklim, seperti yang ada 

pada tabel berikut. 

Tabel 8. Klasifikasi tipe iklim  
      menurut Schmidt Ferguson 

Tipe Iklim Nilai Q Kondisi Iklim 
A 0% – 14,3%  Sangat basah 
B 14,3% – 3,33% Basah 
C 33,3% – 60% Agak basah 
D 60% – 100% Sedang 
E 100% – 167% Agak kering 
F 167% – 300% Kering 
G 300% – 700% Sangat kering 
H > 700% Luar biasa kering 

                      Sumber: Schmidt dan Ferguson 

Sesuai dengan klasifikasi iklim dari Schimidt – Ferguson tersebut, 

maka Kecamatan Juwana termasuk dalam tipe iklim D yang bersifat 

sedang. Daerah yang memiliki iklim seperti ini termasuk dataran rendah, 

sehingga memungkinkan untuk dijadikan lahan tambak.  

Sedangkan suhu harian Desa bakaran kulon yang memiliki 

ketinggian 0–5 meter di atas permukaan laut, dihitung dengan 

menggunakan rumus Braak, yaitu: 

T = 26,3 – 0,61 . H 

Dengan T    = suhu rata-rata harian (ºC) 

       26,3 = suhu permukaan air laut (ºC) 

       0,61 = angka gradient suhu setiap kenaikan 100 meter 

       H     = tinggi permukaan air laut (hektometer) 
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Suhu harian Desa Bakaran Kulon yaitu: 

 T1   =  26,3 – 0,61 . 0 

        =  26,3 – 0  

         =  26,3 ºC 

 T2   =  26,3 – 0,61 . 0,05 

        =  26,3 – 0,0305 

        =  26,267 

    26,3 + 26,267 
 T    =  ——————— 
   2   

             52,567 
       =   ——— 
      2 

       =  26,283 ºC 

Jadi suhu rata-rata harian Desa Bakaran Kulon adalah 26,283. 

2. Kondisi tanah dan elevasi lokasi tambak 

Dari pengukuran di lapangan dapat diketahui bahwa ketinggian 

tempat berada pada 0 – 5 meter di atas permukaan laut, sedangkan 

kemiringan lahan rata-rata 0 – 2%.  

Batuan induk sebagai bahan dasar tanah merupakan faktor yang 

sangat dominan. Selain itu dipengaruhi pula oleh faktor iklim, topografi, 

vegetsi, dan lama pembentukan. Dari data yang diambil dari Dinas 

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati, Desa Bakaran Kulon 

mempunyai jenis tanah aluvial. Menurut Soeseno (1988 : 34), tanah aluvial 
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berasal dari endapan lempung dan tersebar merata di dataran aluvial. Bahan 

induknya berasal dari kolovium dan aluvium, berwarna coklat keabu-

abuan, tekstur lempung dan struktur pejal, konsistensi teguh pada waktu 

lembab dan plastis jika basah serta keras jika kering. Permaebilitasnya 

lambat dan kepekaan terhadap erosi besar.  

Untuk mengetahui kondisi karakteristik fisik lahan (kondisi tanah 

dan kondisi air), peneliti mengambil lima tambak yang dijadikan sampel 

(lihat peta lokasi pengambilan sampel, halaman 47). Tambak yang 

dijadikan sampel penelitian yaitu tambak yang terdekat dengan garis pantai 

(Tambak I), tambak di tengah-tengah dari garis pantai (Tambak II), dan 

tambak yang terjauh dari garis pantai (Tambak III). Selain itu juga diambil 

sampel dari petak tambak yang terdekat dari sungai (Tambak IV) dan 

tambak yang terjauh dari sungai (Tambak V). 
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Tekstur tanah dan pH tanah tambak yang diambil pada sampel 

tambak yang telah ditentukan disajikan pada tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9. Tekstur dan pH  
tanah tambak  di Desa Bakaran Kulon 

Perbandingan Partikel Tanah Sampel tambak 

Liat (%) Debu (%) Pasir (%) 
pH Tanah 

Tambak I 

Tambak II 

Tambak III 

Tambak IV 

Tambak V 

64 

62 

58 

57 

55 

26 

25 

27 

30 

28 

10 

13 

15 

13 

17 

8,5 

8,4 

8,4 

8,0 

8,2 

Rata-rata 58,6 27,2 14,2 8,32 

Sumber: Penelitian lapangan dan Laboratorium Teknik Sipil, UNNES 

Berdasarkan perbandingan partikel tanah pada tabel di atas dapat 

diketahui bahwa tanah tambak yang ada di Desa Bakaran Kulon bertekstur 

liat (clay) sehingga sangat cocok digunakan sebagai lahan tambak.  

pH tanah yang sesuai untuk dijadikan lahan tambak adalah 6,5– 8,5, 

sedangkan pH tanah tambak di daerah penelitian berkisar antara 8,0 – 8,5. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa lahan di daerah penelitian 

sesuai untuk lahan tambak ikan bandeng.  

3. Kondisi air 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa air yang 

digunakan untuk tambak adalah campuran antara air laut dan air tawar. 

Suplai air tawar untuk tambak di Desa Bakaran Kulon berasal dari Sungai 
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Kalisabuk, sehingga sungai ini mempunyai peranan yang sangat penting 

bagi para petani tambak. Sungai Kalisabuk merupakan sungai yang tetap 

mengalir meskipun pada musim kemarau.  

Ikan bandeng akan dapat hidup baik dan tumbuh secara optimal 

apabila kondisi suhu air selama proses pengolahan lahan tidak mengalami 

perubahan yang sangat besar. Untuk mengetahui kondisi suhu air, berikut 

ini disajikan tabel suhu air dari tambak yang menjadi sampel penelitian. 

Tabel 10. Suhu air tambak 
Sampel tambak Suhu Air (ºC) 

Tambak I 

Tambak II 

Tambak III 

Tambak IV 

Tambak V 

33,7 

32,6 

30,4 

32,8 

32,0 

     Sumber: Penelitian lapangan 

Air sebagai sarana hidup bagi ikan bandeng juga harus memiliki 

kadar salinitas dan pH yang sesuai dengan habitat ikan bandeng itu sendiri, 

sehingga ikan bandeng dapat berkembang secara optimal. Untuk 

mengetahui salinitas dan pH air tambak, peneliti mengambil sampel air dari 

lima tambak yang telah ditentukan.  

Kadar salinitas air tambak dapat diketahui pada tabel 11 berikut ini. 
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Tabel 11. Salinitas air tambak  
Sampel tambak Salinitas (permil) 

Tambak I 

Tambak II 

Tambak III 

Tambak IV 

Tambak V 

76,43 

60,54 

54,62 

52,50 

65,34 

        Sumber: Laboratorium Kimia UNNES 

Hasil pengukuran di lapangan menunjukkan bahwa air tambak di 

Desa Bakaran Kulon memiliki kadar salinitas yang tinggi dan berbeda jauh 

dari standar sesuai untuk budidaya ikan bandeng. Tambak yang memiliki 

kadar salinitas air paling tinggi adalah tambak yang terdekat dengan garis 

pantai (Tambak I), sedangkan yang memiliki kadar salinitas air paling 

rendah adalah tambak yang terdekat dengan sungai (Tambak IV). Hal ini 

disebabkan karena tambak yang terdekat dengan sungai mendapat suplai 

air tawar yang lebih banyak, sehingga salinitas airnya menjadi rendah. 

Tabel 12. pH air tambak 
Sampel tambak pH (unit) 

Tambak I 

Tambak II 

Tambak III 

Tambak IV 

Tambak V 

7,9 

8,0 

8,1 

8,3 

8,0 

       Sumber: Laboratorium Kimia UNNES 
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Derajat keasaman (pH) air tambak di Desa Bakaran Kulon berkisar 

antara 7,9 – 8,3 unit. Derajat keasaman air tersebut termasuk sesuai untuk 

budidaya ikan bandeng. Derajat keasaman (pH) air tambak yang sesuai 

untuk kehidupan ikan bandeng berkisar antara 7,5 – 8,7 dan optimal pada 

pH 8,0 – 8,5 (Poernomo, 1988 : 67). 

Dengan melihat uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa kondisi 

fisik di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sangat 

ideal untuk budidaya ikan bandeng di dalam tambak. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 13. Kondisi fisik Desa Bakaran Kulon 
 dan syarat bagi budidaya ikan bandeng 

Parameter Syarat Bagi Budidaya   
Ikan Bandeng 

Kondisi Fisik            
Desa Bakaran Kulon Keterangan 

1. Iklim 
2. Kondisi tanah 

a. Lokasi 
 
b. Topografi 
c. Tekstur 
d. pH 

3. Kondisi air 
a.  Suhu  
a. Salinitas 
b. pH 

Sedang 
 

Daerah pantai dengan 
adanya sumber air tawar 

Datar/Tidak bergelombang 
Clay/Sandy clay 

6,5 – 8,5 
 

26° C – 33° C 
15 ppt – 25 ppt 

7,5 – 8,7 

Sedang 
 

Daerah pantai dengan 
adanya Sungai Kalisabuk 

Kemiringan 0 – 2 % 
Clay 

8,0 – 8,5 
 

30,4°C – 33,7°C 
46,50 ppt – 76,43 ppt 

7,5 – 8,2 

Sesuai 
 

Sesuai 
 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

 
Sesuai 

Tidak Sesuai 
Sesuai 

Sumber: Penelitian Lapangan 
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2) Kondisi Sosial Ekonomi 

Faktor sosial ekonomi sangat besar pengaruhya terhadap keberhasilan 

budidaya ikan bandeng dalam tambak. Faktor-faktor sosial ekonomi yang 

berpengaruh terhadap budidaya ikan bandeng yaitu: 

1. Tenaga kerja 

Setelah peneliti melakukan survey dan wawancara, petani tambak 

juga memerlukan tenaga kerja untuk membantu mereka dalam mengelola 

tambak. Tenaga kerja dalam budidaya ikan bandeng di Desa Bakaran 

Kulon ini biasa disebut sebagai petani penggarap. Namun tidak semua 

petani tambak membutuhkan tenaga kerja. Ada beberapa petani yang 

mengerjakan tambaknya sendiri, terutama yang lahan tambaknya sempit. 

Kebutuhan petani akan tenaga kerja tersebut dapat dilihat dari tabel hasil 

wawancara dan angket di bawah ini.  

Tabel 14. Kebutuhan tenaga kerja 

Kebutuhan tenaga kerja Frekuensi Persentase (%) 

Membutuhkan 

Tidak membutuhkan 

37 

19 

66,07 

33,93 

Jumlah 56 100 

   Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Banyaknya tenaga kerja dalam budidaya ikan bandeng ini 

disesuaikan dengan luas lahan tambak. Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan terungkap bahwa sebagian besar petani tambak hanya memiliki 



 53

satu orang tenaga kerja. Petani yang memiliki lebih dari satu orang tenaga 

kerja biasanya adalah petani yang luas lahan tambaknya lebih dari 2 Ha. 

Para petani yang membutuhkan tenaga kerja tidak hanya mengambil 

tenaga kerja dari dalam desa saja, tetapi ada juga yang mengambil dari luar 

desa. Tenaga kerja yang diambil berasal dari desa tetangga terdekat yang 

sudah terbiasa mengerjakan tambak. Asal tenaga kerja yang digunakan 

dalam budidaya tambak di Desa Bakaran Kulon tersaji pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 15. Asal tenaga kerja 

Asal tenaga kerja Frekuensi Persentase (%) 

- Dari dalam desa 

- Dar luar desa 

28 

9 

75,68 

24,32 

Jumlah 37 100 

Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Sedangkan rata-rata usia tenaga kerja di bidang budidaya tambak 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 16. Usia tenaga kerja 

Usia tenaga kerja (Th) Frekuensi Persentase 

< 20 

20 – 30 

30 – 40 

> 40 

1 

8 

19 

9 

2,70 

21,63 

43,24 

32,43 

Jumlah 37 100 

          Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar tenaga 

kerja di bidang budidaya tambak ini berusia antara 30 – 40 tahun. Hanya 

ada satu responden yang mempunyai tenaga kerja berusia kurang dari 20 

tahun, sedangkan yang memiliki tenaga kerja yang usianya di atas 40 tahun 

ada 9 responden (37%). 

Pengalaman tenaga kerja di bidang budidaya tambak di Desa 

Bakaran Kulon dapat dilihat pada tabel 17 di bawah ini. 

Tabel 17. Pengalaman tenaga kerja 

 Pengalaman tenaga kerja Frekuensi Persentase (%) 

< 3 tahun 

3 – 5 tahun 

5 – 10 tahun 

< 10 tahun 

1 

4 

21 

11 

2,70 

10,81 

56,76 

29,73 

Jumlah 37 100 

     Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja yang digunakan 

dalam budidaya adalah orang-orang yang sudah terbiasa serta 

berpengalaman dalam mengelola tambak.  

Sistem pengupahan tenaga kerja yang berlaku di kalangan petani 

tambak adalah sistem bagi hasil, artinya tenaga kerja atau petani penggarap 

mendapat sebagian dari seluruh hasil panen. Menurut hasil penelitian, 

bagian yang diperoleh tenaga kerja adalah 20% dari seluruh hasil panen. 
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2. Prasarana jalan 

Dari hasil pengamatan terhadap keadaan prasarana jalan yang ada, 

menurut peneliti sudah baik, sebab meskipun tidak begitu lebar, jalan dari 

pemukiman penduduk menuju ke lokasi areal pertambakan sudah beraspal. 

Sebagian besar petani juga berpendapat bahwa prasarana jalan di Desa 

Bakaran Kulon sudah baik. Berikut ini adalah tabel tentang pendapat para 

petani tambak mengenai keadaan jalan yang ada di Desa Bakaran Kulon. 

Tabel 18. 

Pendapat petani tentang prasarana jalan 

Pendapat Petani Tambak Frekuensi Persentase (%) 

- Baik 

- Cukup baik 

- Rusak 

44 

12 

- 

78,43 

21,57 

- 

Jumlah 56 100 

Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Dari tabel di atas diketahui 44 responden (78,43%) berpendapat 

bahwa prasarana jalan yang ada di Desa Bakaran Kulon sudah baik, 

sedangkan 12 responden (21,57%) lainnya menganggap cukup baik. 

Keadaan jalan yang ada sekarang dianggap cukup membantu para petani 

dalam usaha budidaya ikan bandeng. 

3. Ketersediaan benih 

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan angket, diketahui 

bahwa para petani tambak tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
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benih ikan bandeng (nener). Mereka memperoleh benih dari agen benih 

yang ada di Desa Bakaran Kulon sendiri.  

Benih yang dibeli petani dan ditebarkan ke dalam tambak memiliki 

kualitas yang berbeda. Ada petani yang membeli benih dengan kualitas 

biasa, namun ada juga petani yang membeli benih yang berkualitas unggul. 

Kualitas benih yang dibudidayakan pada tambak ikan bandeng di Desa 

Bakaran Kulon dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 19. Kualitas benih 

Kualitas Benih Frekuensi Persentase (%) 

- Biasa 

- Unggul 

- Campuran unggul dan biasa 

31 

10 

15 

55,36 

17,86 

26,78 

Jumlah 56 100 

   Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Dari tabel di atas diketahui 31 responden atau 55,36% menebarkan 

benih ikan bandeng (nener) berkualitas biasa, sedangkan 15 responden atau 

26,78% menebarkan benih campuran kualitas unggul dan biasa. Hanya 10 

responden atau 17,86% yang menebarkan benih berkualitas unggul. 

4. Ketersediaan pasar 

Dalam memasarkan hasil, para petani di Desa Bakaran Kulon 

menjual ikan bandeng kepada para pedagang pengumpul/agen ikan 

bandeng yang berada di Pasar Porda, yaitu pasar khusus ikan dan udang 

yang ada di Kecamatan Juwana, yang berjarak sekitar 2 kilometer dari 
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Desa Bakaran Kulon. Ikan bandeng yang dijual di Pasar Porda masih dalam 

bentuk ikan segar.  

Sedangkan untuk mengangkut ikan bandeng dari lokasi tambak ke 

pasar, para petani menggunakan sepeda, yaitu dengan meletakkan 

keranjang ikan pada sepeda-sepeda yang telah disediakan. 

5. Modal 

Besarnya modal atau biaya produksi untuk budidaya ikan bandeng 

tiap musim disajikan dalam tabel 20 berikut ini. 

Tabel 20. Besar modal yang digunakan 

 pada usaha tambak bandeng 

Luas Tambak 

(Ha) 

Modal  

(Rp) 

Frekuensi Persentase 

(%) 

< 0,5 

0,5 – 1 

1 – 2 

2 – 3 

> 3 

< 500.000 

500.000 – 1.000.000 

1.000.000 – 2.000.000 

2.000.000- 3.000.000 

> 3.000.000 

8 

8 

25 

12 

3 

14,28 

14,28 

44,64 

21,43 

5,37 

Jumlah  56 100 

      Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Dari tabel 20 di atas diketahui bahwa petani yang mempunyai lahan 

tambak kurang dari 0,5 Ha hanya membutuhkan modal kurang dari             

Rp. 500.000,-. Sedangkan petani yang membutuhkan modal hingga lebih 

dari Rp. 3.000.000,- adalah petani yang memiliki luas tambak lebih dari      

3 Ha. Modal atau biaya produksi pada budidaya ikan bandeng digunakan 
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antara lain untuk pembelian benih, pupuk, obat-obatan, pakan, bahan bakar, 

biaya panenan, dan biaya lain-lain. 

Modal yang digunakan petani dalam mengelola tambak sebagian 

besar berasal dari kekayaan pribadi, namun ada juga yang memperoleh dari 

hasil pinjaman. Asal modal yang digunakan oleh petani dalam mengelola 

tambak di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dapat 

dilihat pada tabel 21 berikut ini. 

Tabel 21. Asal modal usaha  

pada usaha tambak bandeng 

Asal Modal Frekuensi Persentase  (%) 

- Milik Sendiri 

- Sebagian milik sendiri dan 

sebagian pinjaman 

37 

 

19 

66,07 

 

33,97 

Jumlah 56 100 

          Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 56 responden, 37 di 

antaranya menyatakan bahwa modal yang mereka gunakan adalah milik 

pribadi. Sedangkan 19 lainnya menyatakan bahwa modal mereka berasal 

dari sebagian milik pribadi dan sebagian pinjaman. 

6. Hasil Produksi 

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara para responden 

mengatakan bahwa lama pemeliharaan ikan bandeng biasanya sekitar 4 –5 

bulan, sehingga dalam satu tahun mereka dapat panen 2 kali. Dalam satu 
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musim panen, hasil yang diterima bervariasi tergantung dari luas tambak 

yang diusahakan. Jika tidak terserang penyakit, hasil produksi rata-rata 

yang di peroleh tiap musim adalah 900 Kg/Ha (dengan kisaran antara 500 – 

1200 Kg/ Ha). Sedangkan harga jual ikan bandeng pada saat penelitian 

adalah berkisar antara Rp 6.000,- – Rp 8.000,-, sehingga pendapatan kotor 

petani tambak rata-rata sebesar Rp 5.400.000,- – Rp 7.200.000,- per hektar. 

Untuk lebih jelasnya, hasil produksi tambak bandeng dalam satu 

musim disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 22. Hasil produksi 

 ikan bandeng per musim  

Luas 

Tambak 

(Ha) 

Hasil 

Produksi  

(kg) 

Pendapatan Kotor 

(Rp) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

< 0,5 

0,5 – 1 

1 – 2 

2 – 3 

> 3 

< 500 

500 – 1000 

1000 – 1700

1700 – 2500

> 2500 

< Rp 3.000.000 

3.000.000 – 6.000.000 

  6.000.000 – 10.000.000 

10.000.000 – 17.000.000 

> 17.000.000 

8 

8 

25 

12 

3 

14,28 

14,28 

44,64 

21,43 

5,37 

Jumlah   56 100 

  Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Petani yang mempunyai luas lahan tambak kurang dari 0,5 Ha, 

memperoleh hasil kurang dari Rp 3.000.000,-, sedangkan petani yang luas 

lahan tambaknya antara 1 Ha sampai 2 Ha dapat memperoleh hasil antara 

Rp 6.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-. Untuk petani yang memiliki luas 
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tambak lebih dari 3 Ha, dapat memperoleh hasil panen hingga lebih dari  

Rp 17.000.000,-. 

7. Penghasilan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui penghasilan 

petani tambak dalam satu musim berkisar antara Rp. 3.500.000,- sampai 

Rp. 4.800.000,- per hektar. Penghasilan atau pendapatan bersih petani 

tambak di Desa Bakaran Kulon dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 23. Penghasilan petani 

tambak dalam satu musim  

Luas 

Tambak 

(Ha) 

Penghasilan 

(Rp) 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

< 0,5 

0,5 – 1 

1 – 2 

2 – 3 

> 3 

< 2.500.000 

2.500.000 – 3.400.000 

3.500.000 – 7.500.000 

7.600.000 – 10.000.000 

> 10.000.000 

8 

8 

25 

12 

3 

14,28 

14,28 

44,64 

21,43 

5,37 

Jumlah  56 100 

Sumber: Penelitian Lapangan, 2005 

Selain luas lahan, penghasilan petani tambak juga dipengaruhi oleh 

jenis bibit yang ditebarkan pada saat awal musim. Petani yang menebar 

benih jenis unggul akan memanen bandeng dengan ukuran 5 ekor per 

kilogram yang harganya mencapai Rp. 8.000,-/kg. Sedangkan petani yang 

menebar benih jenis biasa akan memanen bandeng dengan ukuran yang 
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lebih kecil, yaitu 7 – 8 ekor per kilogram yang harganya rata-rata            

Rp. 6.000,-/kg. 

8. Gangguan Penyakit 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa 

penyakit yang menyerang ikan bandeng di Desa Bakaran Kulon didominasi 

oleh penyakit non infeksi yang disebabkan oleh kualitas lingkungan yang 

rendah. Salah satu penyebab adalah tingginya salinitas air serta tingginya 

tingkat penguapan (evaporasi). Untuk mengurangi serta mencegah penyakit 

yang menyerang ikan bandeng, para petani melakukan pergantian air 

tambak secara teratur. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas, kemudian 

dilakukan pembahasan tentang faktor-faktor geografis yang mendorong budidaya 

ikan bandeng di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Ada 

dua faktor yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu faktor fisik dan faktor sosial 

ekonomi. 

1) Faktor Fisik 

Dari hasil penelitian kondisi fisik lahan, Desa Bakaran Kulon yang 

berada pada ketinggian antara 0–5 meter memang sangat sesuai untuk 

dijadikan lahan tambak sebagai tempat budidaya ikan bandeng. Lokasi tambak 

yang masih termasuk daerah pantai ini sangat ideal dengan adanya Sungai 
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Kalisabuk sebagai penyedia air tawar. Keadaan sungai Kalisabuk yang 

alirannya permanen menjadikan tambak di Desa Bakaran Kulon tidak pernah 

kekurangan air tawar sebagai campuran air laut, sehingga kepayauan air 

tambak dapat tetap terjaga. 

Mengenai keadaan air, setelah diteliti kadar salinitasnya, ternyata 

hasilnya tidak sesuai dengan teori yang ditetapkan. Kadar garam atau salinitas 

air yang dibutuhkan ikan bandeng berkisar antara 5–25 permil, namun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa salinitas yang ada melebihi 25 permil, yaitu 

antara 46,50–76,43 permil. Walaupun antara teori dan hasil penelitian 

menunjukkan perbedaan yang cukup besar, namun pada kenyataannya ikan 

bandeng tetap bisa dibudidayakan. Hal ini tak lain karena ikan bandeng 

mempunyai sifat euryhalien, yaitu sifat ikan yang tahan terhadap perubahan 

kadar garam yang besar di dalam air. Namun apabila air tambak sudah 

mencapai lebih dari 100 permil (ekstrim salin) maka harus segera dilakukan 

pergantian air, sebab jika air tidak segera diganti maka dapat menyebabkab 

ikan bandeng mati. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pH air tambak di Desa Bakaran 

Kulon diketahui bahwa pH air tambak berkisar antara 7,5–8,2. Apabila 

dikonsultasikan dengan teori Alie Poernomo tentang kualitas air pada 

budidaya bandeng intensif (tabel 3), maka pH air tambak tersebut sesuai dan 

cocok untuk budidaya ikan bandeng. 
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Ikan bandeng dapat tumbuh dengan baik pada air yang mempunyai 

suhu antara 26°C – 33°C. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa suhu 

air tambak di Desa Bakaran Kulon berkisar antara 30,4°C–33,7°C, sehingga 

masih sesuai dengan syarat hidup ikan bandeng. 

Tanah yang cocok untuk dijadikan lahan tambak adalah tanah yang 

bertekstur clay atau sandy clay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekstur 

tanah di Desa Bakaran Kulon adalah clay (liat), sehingga sangat cocok untuk 

lahan tambak.  

Sedangkan pH atau keasaman tanah yang dibutuhkan tambak secara 

umum adalah 6,5 – 8,5. Berdasarkan hasil penelitian pH tanah tambak di Desa 

Bakaran Kulon berkisar antara 8,0 – 8,5 sehingga tanah tersebut cocok untuk 

dijadikan lahan tambak. Pada kisaran pH demikian, tanah kaya akan garam 

nutrien yang dapat merangsang pertumbuhan klekap (makanan alami ikan 

bandeng), sehingga ikan bandeng yang dibudidayakan dapat berkembang 

secara optimal.  

Berdasarkan uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa kondisi fisik 

lahan di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sangat ideal 

bagi budidaya ikan bandeng. 

2) Faktor Sosial Ekonomi 

1. Tenaga kerja 

Tenaga kerja yang digunakan petani tambak di Desa Bakaran Kulon 

ini sebagian besar berasal dari dalam desa sendiri. Tenaga kerja yang 
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digunakan merupakan tenaga kerja yang sudah terbiasa dengan pekerjaan 

yang berhubungan dengan pengelolaan tambak. Hal ini memudahkan para 

petani dalam mencari tenaga kerja untuk membantu usahanya.  

Selain berasal dari dalam desa sendiri, ada juga petani yang 

menggunakan tenaga kerja dari desa di sebelahnya, yaitu Desa Bakaran 

Wetan dan Desa Langgen Harjo, yang juga sudah terbiasa mengerjakan 

lahan tambak. Kemudahan dalam mencari tenaga kerja inilah yang 

mendorong para petani tambak untuk tetap meneruskan usahanya 

membudidayakan ikan bandeng. 

Sistem upah untuk tenaga kerja yang berlaku pada budidaya tambak 

adalah sistem bagi hasil, yaitu tenaga kerja mendapatkan 1/5 bagian atau 

20% dari hasil panen. 

2. Prasarana jalan 

Prasana jalan yang menuju ke areal pertambakan harus mudah 

dicapai, sehingga memudahkan pengangkutan hasil panen serta peralatan 

lain yang digunakan untuk budidaya ikan bandeng. Hal ini sudah sesuai 

dengan kenyataan di lapangan, sebab jalan menuju ke lokasi tambak sudah 

beraspal. Keadaan jalan seperti ini cukup membantu petani dalam 

membudidayakan tambak ikan bandeng.  

3. Ketersediaan benih 

Adanya agen benih di Desa Bakaran Kulon sangat membantu petani 

tambak dalam memperoleh benih bandeng, sehingga mereka tidak perlu 
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mencari benih ke luar desa. Benih yang tersedia di agen benih memiliki 

kualitas yang berbeda, yaitu kualitas unggul dan biasa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar petani tambak di Desa Bakaran Kulon 

memilih untuk membeli benih yang berkualitas biasa.  

4. Ketersediaan pasar 

Berdasarkan hasil penelitian, kemudahan jarak antara lokasi tambak 

dengan lokasi pasar (2 km) dan tersedianya pasar khusus ikan di 

Kecamatan Juwana menunjukkan daya dukung dalam hal pemasaran hasil. 

Meningkatnya permintaan pasar terhadap produksi ikan juga semakin 

mendorong pembudidayaan ikan bandeng di Desa Bakaran Kulon. 

Untuk mengangkut hasil panennya dari lokasi tambak menuju ke 

pasar ikan yang berjarak 2 km, para petani tambak menggunakan sepeda 

yang diberi keranjang ikan. Hal ini disebabkan karena sepeda dianggap alat 

transportasi yang paling efektif untuk menjangkau tambak-tambak yang 

lokasinya jauh dari jalan raya. 

5. Modal 

Ketersediaan modal merupakan faktor utama untuk kelangsungan 

suatu usaha, termasuk pada usaha budidaya ikan bandeng dalam tambak. 

Modal pada usaha budidaya ikan bandeng dipergunakan untuk pembelian, 

benih, pakan, obat-obatan, bahan bakar, dan lain-lain. Besarnya modal 

tersebut tergantung dari luas lahan tambak yang dimiliki petani. Semakin 

luas lahan tambaknya, maka modal yang diperlukan juga semakin besar 
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jumlahnya. Modal atau biaya produksi dalam budidaya ikan bandeng 

sebesar Rp 1.500.000,- /Ha/musim. 

Sebagian besar petani tambak mendapatkan modal dari harta 

kekayaannya sendiri, namun ada juga yang memperolehnya melalui 

pinjaman, baik pinjaman dari tetangga maupun dari bank. 

6. Hasil produksi 

Hasil produksi yang diperoleh petani tergantung dari luas tambak 

yang diusahakan. Produksi rata-rata yang tambak bandeng adalah 900 

Kg/Ha (dengan kisaran antara 500 – 1200 Kg/Ha). Tambak yang berada 

paling dekat dengan garis pantai secara umum mempunyai produktivitas 

yang lebih rendah dibandingkan dengan tambak yang jauh dari garis pantai. 

Hal ini disebabkan karena tingginya salinitas air di tambak-tambak yang 

dekat dengan pantai, terutama pada musim kemarau.  

Budidaya bandeng masih dapat tumbuh pada salinitas air tambak 

hingga 70 – 80 ppt. Lebih dari salinitas tersebut bandeng masih dapat hidup 

namun tidak mengalami pertumbuhan. Hal inilah yang menyebabkan 

rendahnya produktivitas tambak di dekat pantai. Informasi dari lapangan 

menyebutkan bahwa tambak-tambak di dekat pantai tiap musim rata-rata 

hanya menghasilkan 500 – 600 Kg/Ha, karena bandeng tidak dapat tumbuh 

secara maksimal. Sedangkan untuk tambak yang jauh dari pantai 

menghasilkan bandeng antara 600 – 1.000 Kg/Ha/musim. Tambak yang 

produktivitasnya paling tinggi adalah tambak yang agak jauh dari pantai 



 67

namun dekat dengan sungai, yang tiap musimnya mampu menghasilkan 

bandeng hingga 1.000 – 1.200 Kg/Ha. 

Harga jual ikan bandeng untuk ukuran 5 – 7 ekor per kilogram 

antara Rp 6.000,- sampai Rp 8.000,-. Penerimaan usaha yang berasal dari 

penjualan ikan bandeng selama satu musim rata-rata sebesar                       

Rp 6.300.000,- setiap hektarnya.  

7. Penghasilan 

Penghasilan atau pendapatan bersih petani tambak bandeng dalam 

satu musim rata-rata Rp 4.500.000,- per hektar. Lama setiap musim 

pemeliharaan ikan bandeng adalah  4 – 5 bulan. 

Penghasilan petani juga dipengaruhi oleh jenis bibit yang ditebarkan 

pada saat awal musim. Tambak yang ditebari benih jenis unggul akan 

menghasilkan bandeng dengan ukuran besar, yaitu 5 ekor per kilogram 

yang harganya mencapai Rp. 8.000,-/kg. Sedangkan tambak yang ditebari 

benih biasa akan menghasilkan bandeng dengan ukuran yang lebih kecil, 

yaitu 7 – 8 ekor per kilogram yang harganya rata-rata Rp. 6.000,-/kg. 

8. Gangguan penyakit 

Penyakit pada ikan bandeng lebih banyak disebabkan menurunnya 

kualitas air sehingga melebihi kemampuan daya tahan ikan bandeng. 

Secara biologi ikan bandeng mempunyai daya tahan yang lebih baik 

dibandingkan ikan lain dan udang. Penurunan kualitas air walaupun tidak 

menyebabkan ikan bandeng mati, namun akan berpengaruh terhadap 
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pertumbuhannya sehingga pada lama pemeliharaan yang sama produksinya 

akan rendah, atau untuk mencapai produksi yang sama memerlukan waktu 

yang lebih lama. Pergantian air tambak secara teratur akan mengurangi 

resiko serangan penyakit pada ikan bandeng.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian tentang “Faktor Geografis yang Mendorong Budidaya 

Ikan Bandeng di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Faktor geografis yang mendorong pelaksanaan budidaya ikan bandeng di Desa 

Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ada dua, yaitu faktor fisik 

dan faktor sosial ekonomi. 

2. Faktor fisik yang mendorong budidaya ikan bandeng adalah kondisi lingkungan 

fisik di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang meliputi 

iklim, lokasi, topografi, tekstur tanah, pH tanah, suhu air serta pH air sesuai 

dengan syarat hidup yang dibutuhkan oleh ikan bandeng. 

3. Faktor non fisik yang membuat petani tetap membudidayakan ikan bandeng 

adalah kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja dalam bidang 

pembudidayaan ikan bandeng, kemudahan dalam memasarkan hasil produksi, 

kemudahan memperoleh benih, serta hasil produksi yang cukup tinggi. 

4. Faktor lain yang menjadikan petani tetap membudidayakan ikan bandeng 

adalah sifat unggul ikan bandeng yang tahan terhadap perubahan kadar garam 

yang besar. Sifat inilah yang membedakan ikan bandeng dengan udang, 

sehingga petani tambak di Desa Bakaran Kulon lebih memilih 
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membudidayakan ikan bandeng, meskipun udang memiliki nilai ekonomis yang 

lebih tinggi. 

5. Kendala yang dihadapi petani tambak adalah penyakit yang dapat sewaktu-

waktu menyerang ikan bandeng yang disebabkan oleh menurunnya kualitas air. 

 

B. SARAN 

Dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang diuraikan, ada 

beberapa saran yang perlu disampaikan penulis, yaitu: 

1. Perlu adanya berbagai langkah antisipasi guna mempertahankan faktor-faktor 

geografis yang mendukung pelaksanaan budidaya ikan bandeng di Desa 

Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

2. Untuk mencegah penyakit pada ikan bandeng, perlu adanya tindakan yang 

terpadu dan berorientasi pada perbaikan kualitas air. 
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