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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana dalam hidupnya ia akan 

senantiasa melakukan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Upaya dalam 

pemenuhan ini tidak akan pernah lepas dari interaksi sosial baik antar manusia 

maupun ekologi di sekitarnya. Sifat ketergantungan manusia terhadap alam 

cenderung lebih tinggi, dimana dalam hidupnya ia akan relatif cenderung 

bergantung dan memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Morfologi 

suatu daerah tentunya akan mempengaruhi pada kondisi kegiatan ekonomi 

masyarakat.  

Daerah pesisir merupakan daerah yang memiliki potensi kekayaan alam 

yang cukup luar biasa baik dari potensi perikanannya maupun budidaya 

tambaknya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai 

terpanjang di dunia, sehingga potensi perikanan dan tambaknya akan jauh lebih 

besar. Dari segi ekonomi ikan dan hasil budidaya tambak memiliki nilai jual yang 

cukup tinggi, dimana secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi 

kehidupan masyarakat setempat.  

Salah satu kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Jawa Tengah yang 

memiliki potensi perikanan yang cukup baik adalah Kabupaten Rembang. 

Kabupaten Rembang mempunyai kondisi perairan yang relatif tenang dan cukup 

luas, serta terlindung dari pengaruh musim. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten 

Rembang mempunyai keanekaragaman ekosistem yang merupakan ekosistem 

khas yang menyimpan banyak potensi terutama potensi sumberdaya perikanan 

dan kelautan yang terbaharui (renewable recources) dan potensi lain yang tidak 

terbaharui (unrenewable recources).  

 Berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah maka masing-masing 

kabupaten/kota memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan 



2 

pemerintahannya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan ini sangat didukung dari 

usaha tiap daerah dalam menggali dan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang 

terkandung di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian perlu dipersiapkan 

strategi dalam usaha pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di daerah tersebut. 

Usaha pemanfaatan sumberdaya ini dapat dilakukan semaksimal mungkin secara 

bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Sampai sekarang pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan beserta seluruh 

potensi yang ada di dalamnya belum maksimal. Hal ini diantaranya terlihat jumlah 

dan jenis produk perikanan, jenis pengolahan, serta nilai tambah yang dihasilkan 

dan dari jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang justru menempati urutan 

terendah. Berarti sektor ini belum dikembangkan secara optimal dibandingkan 

dengan sektor lainnya. Padahal apabila dilihat dari melimpahnya sumberdaya laut 

dan panjang pantai yang dimiliki Kabupaten Rembang (kurang lebih 60 km) dan 

angka pengangguran yang tinggi, maka sektor perikanan dapat menyerap tenaga 

kerja lebih banyak lagi. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka potensi tersebut dapat difungsikan 

untuk menambah nilai ekonomis wilayah Kabupaten Rembang melalui 

peningkatan kualitas, jumlah produksi, penambahan nilai, peningkatan kualitas 

manajemen, perluasan pemasaran dan pemberian modal, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat kawasan 

tersebut. 

Berdasarkan pada kondisi fisik geografis tersebut terdapat 6 kecamatan 

kabupaten Rembang yang terletak pada wilayah pantai yaitu: Kecamatan Kaliori, 

Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan 

dan Kecamatan Sarang. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik dari enam 

kecamatan diatas pendapatan masyarakatnya sebagian besar ditopang dari hasil 

budidaya tambak baik udang maupun bandeng. Dari beberapa kecamatan 

penghasil tambak udang di Kab.Rembang, hasil produksi terbesar terdapat di 

Kecamatan Sluke. Hal ini dapat ditunjukkan dari tabel berikut ini : 
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Tabel 1.1 PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI  HASIL  PERIKANAN 

BUDIDAYA DI  KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 

Kecamatan 

Distric 

TAMBAK Jumlah/Total 

 

 Bandeng Udang Vannamei 

 Prod 

(kg) 

Niai 

(000 Rp) 

Prod 

(kg) 

Niai 

(000 Rp) 

Prod 

(kg) 

Niai 

(000 
Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

010. Sumber 

020. Bulu 

030. Gunem 

040. Sale 

050. Sarang 

060. Sedan 

070. Pamotan 

080. Sulang 

090. Kaliori 

100. Rembang 

110. Pancur 

120. Kragan 

130. Sluke 

140. Laasem 

- 

- 

- 

- 

5.649 

- 

- 

- 

398.307 

50.874 

- 

- 

3.454 

83.173 

- 

- 

- 

- 

57.670 

- 

- 

- 

4.135.293 

525.288 

- 

- 

35.158 

854.018 

- 

- 

- 

- 

9.439 

- 

- 

- 

42.942 

50.493 

- 

34.743 

51.318 

42.600 

- 

- 

- 

- 

282.030 

- 

- 

- 

1.276.910 

1.505.075 

- 

1.033.215 

1.527.355 

1.266.100 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

Jumlah/Total 2010 

                        2009 

                        2008 

541.457 

170.930 

193.850 

5.607.787 

1.818.240 

1.842.550 

231.535 

193.400 

99.450 

6.890.685 

4.921.765 

2.880.650 

  

Sumber :  Dinas Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Rembang 
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Tabel 1.2 LUAS PENGGUNAAN LAHAN SAWAH MENURUT 

KECAMATAN DIKABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 (Ha) 

NO KECAMATAN TAMBAK KOLAM RAWA 

1 Sumber - - - 

2 Bulu - 1 - 

3 Gunem - - - 

4 Sale - - - 

5 Sarang 87 - - 

6 Sedan - - - 

7 Pamotan - - - 

8 Sulang - - 59 

9 Kaliori 781 - 2 

10 Rembang 232 - - 

11 Pancur - - - 

12 Kragan - - 27 

13 Sluke 65 - - 

14 Lasem 364 - - 

Jumlah 1529 1 88 

 Sumber :  Dinas Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Rembang 

 

 Dalam rangka perencanaan dan pembangunan infrastruktur untuk 

memanfaatkan sumberdaya hayati maupun non hayati, maka diperlukan suatu 

studi yang menghasilkan peta dan informasi dasar potensi sumberdaya secara 

terpadu dan menyeluruh (holistic) (Hartoko, 2000; J. Rais, 2000). Untuk itu perlu 

diupayakan dimana suatu sektor akan saling berhubungan dan mendukung sektor 

lainnya dalam suatu sistem pemetaan berdasarkan konsep “Geomatika” (Hartoko, 

2000).  
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 Sluke merupakan salah satu kecamatan di kabupaten rembang yang berada 

di pesisir laut utara pulau jawa, dimana sluke merupakan kecamatan yang 

berpenghasilan dengan peringkat tertinggi dalam produksi udang vannamei yakni 

dengan hasil 51. 318 Kg dengan total pendapatan Rp. 1.005.273.550,- (Satu 

Miliyar Lima Juta Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima), itu 

merupakan penghasilan yang besar dalam jangka waktu 1(satu) Tahun, dimana 

Produksi tersebut meningkat dari tahun ke tahun. 
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Tabel 1.3 PRODUKSI DAN NIALI  PRODUKSI HASIL PERIKANAN 

BUDIDAYA DI KABUPATEN REMBANG, TAHUN 2008 

Kecamatan LAUT TAMBAK 

 Rumput Laut Bandeng Udang Vannamei 

 
Produksi 

(Kg) 

Nilai 

(000 Rp) 

Produksi 

(Kg) 

Nilai 

(000 Rp) 

Produksi 

(Kg) 

Nilai 

(000 Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

010. Sumber - - - - - - 

020. Bulu - - - - - - 

030. Gunem - - - - - - 

040. Sale - - - - - - 

050. Sarang - - - - - - 

060. Sedan - - - - - - 

070. Pamotan - - - - - - 

080. Sulang - - - - - - 

090. Kaliori - - 48.050 521.050 25.400 732.000 

100. Rembang - - 55.750 476.400 29.100 846.150 

110. Pancur - - - - - - 

120. Kragan - - - - - - 

130. Sluke - - 3.900 148.800 7.800 234.000 

140. Laasem - - 86.150 696.300 37.150 1.068.500 

Jumlah  

Tahun 2008 

- - 193.850 1.842.550 99.450 2.880.650 

Sumber :  Dinas Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Rembang 
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Tabel 1.4 PRODUKSI DAN NIALI  PRODUKSI HASIL PERIKANAN 

BUDIDAYA DI KABUPATEN REMBANG, TAHUN 2009 

Kecamatan LAUT TAMBAK 

 Rumput Laut Bandeng Udang Vannamei 

 Produksi 

(Kg) 

Nilai 

(000 Rp) 

Produksi 

(Kg) 

Nilai 

(000 Rp) 

Produksi 

(Kg) 

Nilai 

(000 Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

010. Sumber - - - - - - 

020. Bulu - - - - - - 

030. Gunem - - - - - - 

040. Sale - - - - - - 

050. Sarang - - 12.740 141.375 20.195 489.765 

060. Sedan - - - - - - 

070. Pamotan - - - - - - 

080. Sulang - - - - - - 

090. Kaliori - - 21.100 232.375 15.890 398.100 

100. Rembang - - 36.100 394.850 19.945 480.330 

110. Pancur - - 18.510 163.460 49.040 995.940 

120. Kragan - - - - - - 

130. Sluke - - 12.000 132.425 51.305 1.409.080 

140. Laasem - - 69.980 753.755 37.475 1.148.550 

Jumlah  - - 170.930 1.818.240 193.400 4.921.765 

Sumber :  Dinas Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Rembang 
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Tabel 1.5 HASIL PRODUKSI BUDIDAYA PERIKANAN DIRINCI 

PERBULAN DI KABUPATEN REMBANG, TAHUN 2010 

Bulan 

 
TAMBAK 

 Bandeng Udang Vannamei 

 Prod 

(kg) 

Niai 

(000 Rp) 

Prod 

(kg) 

Niai 

(000 Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Januari 

2. Februari 

3. Maret 

4. April 

5. Mei 

6. Juni 

7. Juli 

8. Agustus 

9. September 

10. Oktober 

11. November 

12. Desember 

61.997 

75.775 

63.570 

62.750 

50.390 

40.315 

35.305 

32.040 

32.540 

29.825 

28.770 

28.180 

619.970 

757.750 

635.700 

627.500 

503.900 

403.150 

406.009 

368.460 

374.210 

313.163 

302.085 

295.890 

14.184 

17.021 

19.000 

19.350 

16.340 

19.695 

17.800 

16.815 

15.900 

13.925 

25.040 

36.465 

 

425.520 

510.630 

570.000 

561.150 

473.860 

571.155 

534.000 

504.450 

477.000 

417.750 

751.200 

1.093.950 

Jumlah/Total  

 2010                         
 
2009        
 
 2008 

 

541.457 

170.930 

210.000 

 

5.607.787 

1.818.240 

2.264.450 

 

231.535 

193.400 

98.560 

 

6.890.665 

4.921.765 

2.956.800 

Sumber :  Dinas Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Rembang 
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 Kegiatan studi ini penting dilakukan sebagai studi kompreherensif yang 

meliputi : 

1. Pemetaan : wilayah, sumberdaya, dan infrastruktur yang ada (existing 

infrastructure).    

2. Identifikasi dan analisis potensi sumber daya pesisir dan kelautan (dalam 

kajian ini berupa tambak) untuk perencanaan masa akan datang/ secara 

berkelanjutan. 

Hasil studi ini diharapakan dapat menjadi acuan dasar dalam perencanaan 

dan pembangunan wilayah terpadu terutama dalam masa “Otonomi Daerah” yang 

menuntut terciptanya kemandirian masing-masing daerah dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang khususnya di 

Kecamatan Sluke.  

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari gambaran latar belakang permasalahan diatas maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik demografi ( umur, jenis kelamin, status kawin 

dan jumlah tanggungan keluarga) pelaku budidaya udang? 

2. Apa yang menjadi pengaruh jumlah  produksi budidaya tambak udang? 

3. Bagaimana sumbangan pendapatan budidaya tambak udang di Kecamatan 

Sluke terhadap pendapatan total keluarga di Kecamatan Sluke? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui karakteristik demografi ( umur, jenis kelamin, dan jumlah 

tanggungan keluarga) , dan karakteristik sosial dan ekonomi (pendidikan, 

pekerjaan dan pendapatan keluarga) penduduk pelaku budidaya tambak 

udang. 

2. Mengetahui penyebab fluktuasi produksi budidaya tambak udang. 

3. Menganalisis sumbangan pendapatan para pelaku budidaya tambak udang 

terhadap pendapatan total keluarga. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten 

setempat untuk pengembangan sektor ekonomi budidaya tambak udang. 

2. Dapat digunakan sebagi referensi untuk melakukan penelitian sejenis 

secara mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas. 

3. Sebagai Usulan penelitian Skripsi S.1 Geografi, Universitas  

Muhammadiyah  Surakarta 

 

1.5   Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi telaah teori-teori yang relevan dengan tema penelitian. 
Telaah pustaka tidak hanya memuat kutipan dari buku atau referensi tetapi juga 
dilengkapi dengan telaah dan simpulan dari peneliti. 

Pengelolaan wilayah pantai merupakan hal yang sangat penting, 

terutama bila dikaitkan dengan potensinya. Namun tentu saja dalam 

pemanfaatannya harus diperhatikan fungsi-fungsi ekologis dan ekonomisnya. 

Daerah – daerah yang potensial untuk menjadi daerah pertambakan 

terlihat seperti hamparan sawah yang di genangi air, bahkan sampai 20 km ke 

daerah pedalaman, karena letak pantai relatif lebih tinggi, sehingga sewaktu 

laut pasang, air bisa mencapai daerah tersebut. (Bambang Agus Murtidjo, 

1989) 

Problem penduduk bertalian erat dengan lingkungan, dan 

Kemiskinan penduduk bertalian erat dengan kerawanan daerah secara 

ekologis.(Drs. Daldjoeni, 1981) 

Dapat kita maknai bersama bahwa manusia dengan lingkungan 

hidupnya sangat berkaitan, dan saling mempengaruhi, dengan adanya 

lingkungan maka manusia berusaha untuk beradaptasi dengannya dan 

memanfaatkan lingkungan tersebut. Di daerah pesisir sangat membuat kita 

sebagai manusia untuk memanfaatkan lahan pesisir untuk menambah tingkat 
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ekonominya, dengan usaha yang tepat, tambak merupakan salah satu usaha 

yang paling tepat dalam pemanfaatan wilayah pesisir. 

Kemiskinan menurut pendekatan ilmu sosial dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri 

sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan 

tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut Emil 

Salim berpendapat bahwa “Mereka dikatakan dibawah garis kemiskinan 

apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling 

pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain – lain” (Emil Salim, 

1982). 

Menurut Mohtar Mas’oed (2003) untuk mengukur kemiskinan di 

Indonesia dikenal tiga cara. Yang pertama adalah metode yang dikembangkan 

oleh Prof. Sajogjo, menurut metode ini orang miskin adalah yang tidak 

mampu memperoleh penghasilan per kapita setara 320 kg beras, untuk 

penduduk desa, atau 480 kg beras untuk penghuni kota. Metode kedua 

dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dengan menghitung 

pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi berdasar data Survei Sosial – 

Ekonomi Nasional (SUSENAS). Metode ketiga adalah kriterion kesejahteraan 

yang disebut indeks Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), yaitu nilai barang dan 

jasa minimum yang diperlukan oleh satu keluarga kota per 

bulan, Indeks tidak didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh 

Departemen Tenaga Kerja setiap enam bulan untuk menetapkan tingkat upah 

minimum buruh. KFM ditetapkan per propinsi (Mohtar Mas’oed, 2003 : 137). 

Untuk mengetahui tingkat sosial dan ekonomi petani tambak udang 

parameter yang kita gunakan adalah tingkat kemiskinan dan pendapatan 

keluarga maka penting dalam penetapan standart kemiskinan tersebut. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.5 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Partisipasi 
Petani Tambak 
Dalam program 
Intenlsifikasi Di 
Kc. Brebes Kb. 
Brebes 

Untuk mengetahui faktor_faktor 
yang berpengaruh terhadap 
partisipasi petani tambak dalam 
program intensifikasi melalui 
pelaksanaan sapta usaha tambak.  

survai dan Wawancara 
Data yang dibutuhkan 
identitas respoden, status 
penguasaan lahan oleh 
petani, luas penguasan 
lahan tambak,pendapatan 
petani tambak, dan 
pelaksanaan sapta usaha 
tani tambak (data primer). 
Sedangkan data sekunder 
adalah demografi, iklim, 
luas wilayah, jenis tanah, 
pengunaan lahan 
reproduksi. 
 

Bahwa di dapat 
faktor_faktor yang 
berpengaruh terhadap 
tingkat partisipasi 
yaitu status petani, 
luas penguasaan lahan 
dan pendapatan petani 
tambak. Yang berarti 
bahwa semakin luas 
penguasaan dan 
semakin tinggi 
pendapatan petani 
maka makin tinggi 
tingkat partisipasinya 
dalam program 
INTAM. 
 
 
 
 
 

2 Analisis 
Budidaya 
rumput laut di 
desa Dampyak 
dan desa Kramat 
Kecamatan 
Kramat 
Kabupaten 
Tegal 

1. Untuk mengetahui karakteristik 
petani tambak pada usaha 
budidaya rumput laut di desa 
dampyak dan desa kramat. 

 
2. Untuk mengetahui penyerapan 

tenaga kerja dan luas tambak pada 
usaha budidaya rumput laut di 
desa dampyak dan desa kramat. 

 
3. Untuk mengetahui daerah 

pemasaran hasil dan sistem 
budidaya rumput laut di desa 
dampyak dan desa kramat. 

 
4. Untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan dari usaha budidaya 
ruumput laut  terhadap pendapatan 
total keluarga di desa dampyak 
dan kramat. 

 

Metode survai 
Data yang digunakan : 
 
1. Data demograf  daerah 

penelitian mencakup 
jumlah dan komposisi 
menurut uumur, jenis 
kelamin. 

 
2. Peta iktisar daerah 

penelitian  
 
3. Peta geografi daerah 

dan penelitian 
mengenai letak, luas, 
daerah, iklim, dan 
bentuk pengunaan 
lahan. 

 
 

Karakteristik petani 
rumput laut  di desa 
dampyak dan desa 
kramat. 
 
Penyerapan tenaga 
kerja di desa 
dampyak dan kramat. 
 
Daerah pemasaran di 
lokal kabupaten tegal, 
di luar pulau jawa dan 
sistem budidaya di 
desa dampyak dan 
desa kramat. 
 
Besarnya sumbangan 
pendapatan rumput 
laut di desa dampyak 
dan desa kramat Rp. 
300.000.000 per 
tahun. 
 

3 Analisis 
Budidaya 
Tambak Udang 
Terhadap 
Kondisi Sosial 
Ekonomi di 
Kecamatan 
Sluke, 
Kabupaten 
Rembang 
 

Mengetahui karakteristik demografi 
( umur, jenis kelamin, status kawin 
dan jumlah tanggungan keluarga) 
serta sosial ekonomi (pendidikan, 
pekerjaan dan pendapatan keluarga) 
pelaku budidaya udang. Serta 
tingkat kemiskinan yang terjadi. 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah survey 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan arah pemikiran dalam suatu penelitian 

untuk dapat memberikan jawaban atas masalah yang telah di rumuskan. Dengan 

demikian kerangka pemikiran akan memberikan uraian dari awal sampai akhir 

penelitian. 

Pada dasarnya dalam melakukan aktivitas bertujuan untuk mendapatkan 

hasil yang baik, salah satu aktivitas manusia dalam hubunganya dengan 

pemanfaatan sumber daya alam adalah usaha budidaya tambak udang. Terdapat 

berbagai klasifikasi faktor yang mempengaruhi hasil produksi budidaya tambak 

udang, faktor yang berasal dari lingkungan yakni iklim, bencana, dan peraturan 

pemerintah, faktor intern dalam budidaya itu sendiri yakni landreform, 

pengelolaan tambak, prasarana penunjang, dan tenaga terampil, dan faktor 

demografi nya yakni umur, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah tanggungan 

keluarga. Faktor tersebut mempunyai peranan penting terhadap petani dalam 

pengembangan budidaya tambak udang, dan mempengaruhi produksi budidaya 

tambak. Dan dengan berkembangnya budidaya tersebut maka akan berpengaruh 

terhadap peningkatan pendapatan keluarga petani tambak dan mengetahui tingkat 

kemiskinan yang terjadi. 

Pendapatan yang diperoleh dari budidaya tambak udang tersebut yaitu 

diperoleh dari hasil pemanenan yang kemudian di pasarkan, pendapatan dari hasil 

usaha tersebut diharapkan akan mampu memberikan sumbangan terhadap 

pendapatan total di daerah penelitian. 

1.7  Batasan Operasional 

Berisi batasan yang berhubungan dengan variable penelitian. Berisi 
penjelasan operasional terhadap konsep-konsep yang digunakan agar spesifik 
sesuai skop penelitian. 

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui penyebabnya dan 

bagaimana duduk perkaranya (Warpani, 1977) atau merupakan kegiatan meliputi 
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penyaringan dan penilaian data yang terkumpul, pengelompokan, penetapan kelas 

(klasifikasi), pekecamatanan, korelasi dan analogi (Sandy, Dkk, 1993) 

Budidaya adalah usaha mengelola dan mengembangkan. .(Bambang Agus 

Murtidjo,1989)  

Pendapatan merupakan hasil dari bekerja. 

Pendapatan total keluarga merupakan banyaknya akumulasi pendapatan semua 

anggota keluarga, setelah dikonpersi menjadi per bulan, dengan satuan rupiah per 

bulan (Rp/bulan). 

Tambak adalah berasal dari kata nembok (behasan jawa) yang berarti membuat 

bendungan. Jadi kata menambak bisa kita definisikan sebagai menampung air laut 

sewaktu pasang untuk menangkap ikan.(Bambang Agus Murtidjo,1989) 

Udang merupakan hewan yang hidup dalam perairan, yang diprioritaskan untuk 

dibudidayakan dalam tambak adalah udang windu atau udang Penaedae(Agus 

Murtidjo, 1989) 

Udang Vaname (Penaeus vannamei) di Indonesia merupakan jenis udang 
introduksi dari kawasan sub-tropis sekitar perairan negara Meksiko, Amerika 
Latin. Meskipun asal udang vaname dari kawasan sub-tropis, dalam 
pengembangannya dapat pula dibudidayakan di kawasan tropis secara massal 
dengan penerapan teknologi dari sederhana hingga intensif.  (hobiikan. 
blogspot.com) 


