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Petani tambak di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
memiliki karakteristik yang bervariasi baik demografi sosial ekonomi. Perbedaan
karakteristik ini dirasakan berpengaruh pada tingkat pendidikan dengan
pendapatan, oleh karena itu rumusan masalah yang akan diungkap dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah karakteristik demografi petani tambak dan
karakteristik sosial ekonomi penduduk petani tambak di Desa Surodadi. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui karakteristik demografi petani tambak dan
karakteristik sosial ekonomi penduduk petani tambak di Desa Surodadi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani tambak Desa Surodadi
yaitu sejumlah 361 responden. Sampel yang diambil yaitu 55 responden. Variabel
dalam penelitian ini adalah karakteristik demografi dan karakteristik sosial
ekonomi. Data primer yang diperoleh melalui penelitian langsung dengan
menggunakan lembar kuesioner dan data sekunder diperoleh dari Kelurahan
Surodadi Kecamatan Sayung. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Peresentatif
dan Analisis Inferensial uji korelasi gamma. Data yang diperoleh dalam penelitian
diolah menggunakan statistik deskriptif presentatif dan untuk analisis inferensial
uji korelasi gamma.
Hasil penelitian karakteristik demografi petani tambak terdiri dari: umur,
jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anak dan jumlah tanggungan. Sosial
ekonomi petani tambak terdiri dari: pendidikan, jenis pekerjaan selain petani
tambak, pendapatan, modal kerja, lama kerja, luas tanah pekarangan, luas tambak
dan kepemilikan tambak. Hasil analisis inferensial diperoleh p value 0,171 untuk
hubungan antara pendidikan dengan pendapatan. Dapat disimpulkan ada
hubungan antara pendidikan dengan pendapatan.
Saran yang diajukan dalam penelitian ini dalam meningkatkan pendapatan
petani tambak antara lain: (1) Diharapkan ada pembentukan kelompok tani guna
menyatukan pendapat dan metode untuk memperbaiki hasil tambak, (2)
Diharapkan ada pendirian koperasi petani tambak untuk proses jual beli hasil
panen tambak dan bibit ikan sehingga harga pasaran baik bibit dan hasil panen
menguntungkan masyarakat, (3) Diharapkan dibentuk kelompok industri rumah
tangga guna memberdayakan hasil panen dari tambak sehingga dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat.
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