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ANALISIS PENGGUNAAN LAHAN TAMBAK GARAM MENJADI 

TAMBAK UDANG TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI 

MASYARAKAT 

(Studi Kasus di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang) 

Abstrak 

Perubahan penggunaan lahan tambak garam menjadi tambak udang baik dalam 

perubahan kondisi perekonomian pelaku budidaya udang, meningkatkan 

pendapatan bagi pelaku budidaya udang di bandingkan dengan produksi garam. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi pelaku 

budidaya udang yang awalnya lahan tambak garam. Lokasi penelitian 

dilaksanakan di Desa Tireman Kecamatan Rembang sebagai lokasi yang langsung 

terkena dampak. Metode dalam  penelitian ini  menggunakan deskriptif 

berdasarkan hasil survey yang berbasis sensus pelaku budidaya petani. Hasil yang 

didapat dalam survey menunjukkan pelaku budidaya udang berusia produktif, 

kondisi perekonomian pelaku budidaya udang dapat dilihat dari modal awal yang 

dikeluarkan dan luas lahan garapan pemeliharaan udang, semakin luas lahan 

garapan pemeliharaan udang akan besar panen yang dihasilkan dan keuntungan 

menjadi dua kali lipat dari modal awal. Apa bila mengalami kerugian modal awal 

akan habis dan sedikit mendapatkan hasil. Ahli fungsi lahan ini lebih 

mengutungkan pelaku budidaya udang dari pada petani garam, karena produksi 

garam hanya musim kemarau, dan budidaya udang kurun waktu tiga sampai 

empat bulan sekali dapat memanen hasil dari budidaya udang. 

 

Kata Kunci: Tambak Garam, Tambak Udang, Pelaku budidaya udang.  

Abstract 

Changes in land use of salt ponds into shrimp farms both in changing economic 

conditions of shrimp farming actors, increasing income for shrimp farming actors 

compared with salt production. The purpose of this study was to determine the 

socio-economic conditions of the shrimp farming practitioners who were 

originally in the area of salt ponds. The location of the study was conducted in 

Tireman Village Rembang Subdistrict as a location directly affected. The method 

in this study uses descriptive based on the results of a survey based on census of 

farmers. The results obtained in the survey show that shrimp farming is of 

productive age, the economic conditions of shrimp farming actors can be seen 

from the initial capital issued and cultivated land area for shrimp, the more 

cultivated land area the shrimp harvest will be large and double the capital early. 

What if you experience a loss of initial capital will run out and get a little results. 

The land salt farmers, because production is only the dry season, and shrimp 

farming for three to four months can harvest the results of shrimp farming. 

Keyword: Salt Ponds, Shrimp Ponds, Prawn Cultivatiors.   
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1. PENDAHULUAN 

 

Manusia disebut juga makhluk sosial, dimana dalam hidupnya akan 

berinteraksi sosial dan melakukan usaha untuk memnuhi kebutuhan hidup. 

Sifat yang ketergantungan terhadap alam akan cenderung tinggi, dalam 

kehidupannya akan relatif bergantung dan memanfaatkan alam sekitarnya.  

 Indonesia sebagai negara berkembang dan memajukan pembangunan 

dalam bidang ekonomi untuk memajukan pembangunan dalam bidang 

ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu 

pembangunan ekonomi berasal dari sumber daya maritim, sebagian wilayah 

Indonesia merupakan daerah pesisir, memiliki sumberdaya perikanan dan 

kelautan cukup besar. Sektor perikanan merupakan bidang perekonomian 

yang masih menjadi fokus pemerintahan untuk terus dikembangkan, tidak 

hanya perikanan laut saja yang menjadi komoditas unggulan, akan tetapi 

masih banyak hasil perikanan yang lain seperti halnya tambak yang juga 

menjadi komoditas unggulan Indonesia.  

Garis pantai Indonesia yang panjang menjadi kunci utama dalam 

meningkat kan perekonomian. Salah satu kabupaten yang memiliki garis 

pantai yang panjang  yaitu Kabupaten Rembang terletak di pesisir Jawa 

Tengah. Kabupaten Rembang kondisi perairan laut yang relatif tenang dan 

hembusan angin yang tidak kencang, dengan kondisi tersebut Kabupaten 

Rembang mempunyai ekosistem perikanan yang beragam dan potensi lain. 

Berdasarkan letak geografis tersebut terdapat enam kecamatan yang terletak 

di pesisir pantai dikabupaten Rembang, yaitu Kecamatan Sarang, Kecamatan 

Kragan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, dan 

Kecamatan Kaliori.  

Selain tambak garam, tambak udang di kabupaten Rembang juga menjadi 

unggulan dalam meningkatkan perekonomian yaitu budidaya udang vaname. 

Pengembangan budidaya udang vaname di Kecamatan Rembang sendiri telah 

dimulai dari tahun 2010. Awalnya ada warga yang berinisiatif dengan 

membuka lahan yang awalnya lahan garam dibuka menjadi lahan tambak 
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udang vaname dengan luas 4000 𝑚2. Kemudian tambak percobaan tersebut 

berhasil dan menghasilkan yang cukup besar, berjalannya waktu warga 

lainnya mengikuti budidaya udang vaname. Dalam penggunaan lahan terjadi 

karena, faktor sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhaan hidup manusia,  

secara umum faktor sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan adalah 

kesejahteraan masyarakat, mata pecaharian masyarakat, latar belakang 

pendidikan, dan kesehatan. (Ritobardoyo, 2003)  

Dalam hasil produksi garam yang tergantung pada musim, petani garam 

panen pada musim panas. Tambak udang dapat dipanen dalam waktu 3 bulan, 

menjadikan tambak udang sebagai mata pencaharian yang diminati. Udang 

memiliki pertumbuhan lumayan pesat sehingga petani garam beralih menjadi 

petani udang. Konversi lahan ini membuat peruhan perekonomian bagi 

masyarakat di Desa Tireman. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian merumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagaimana karakteristik demografi (umur, jenis kelamin, status kawin, dan 

jumlah tanggungan keluarga) pelaku budidaya udang? 

b. Bagaimana perubahan penggunaan lahan tambak udang menjadi tambak 

udang berpengaruh dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat? 

c. Bagaimana perubahan penggunaan lahan tambak garam menjadi tambak 

udang di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kebupaten Rembang? 

 

1.3 Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan untuk :  

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

tanggungan keluarga).  

b. Mengkaji perubahan penggunaan lahan tambak garam menjadi tambak udang 

bagi kehidupan sosial ekonomi para petani udang.  
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c. Menganalisis perubahan penggunaan lahan tambak garam menjadi tambak 

udang.  

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan melakukan 

nya dengan survai mendata atau sensus langsung ke pelaku budidaya udang 

yang mengalami dampak penggunaan lahan tambak garam menjadi tambak 

udang. 

2.1 Populasi atau Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tireman, yang langsung 

terkena dampaknya. Pemilihan lokasi didasarkan atas letak administratof 

Desa Tireman yang mengalami dampak penggunaan lahan tambak garam 

menjadi tambak udang. Namun mengingat letak adminitratif  kawasan  sangat  

dimungkinkan adanya perubahan kondisi masyarakat.  

2.2 Teknik Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara 

menggunakan kuesioner, lalu pengkodean kuesioner, tahap awal pengolahan 

data nya melakukan koding dan data ditabulasi , yang digunakan tabulasi 

silang.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 3.1 Karakteristik Umum Pelaku Budidaya Udang 

Karateristik umum pelaku budidaya udang menggambarkan yang terkait 

kondisi umum pelaku budidaya udang maka indikator yang terkandung 

seperti, jenis kelamin pelaku budidaya udang , tingkat pendidikan, dan status 

perkawinan pelaku pembudiya udang dapat dijadikan gaambaran kondisi 

umum pelaku budidaya udang. 
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Tabel 1 Jenis Kelamin Pelaku budidaya udang 

Jenis Kelamin F Persentase(%) 

Laki-laki 8 100 

Perempuan 0 0 

Total 8 100% 

Sumber: Hasil Sensus, 2019 

Hasil sensus yang dilaksanakan pada pelaku budidaya udang yang berada 

di Desa Tireman yaitu semua berjenis laki-laki, hal tersebut mengingat 

pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang cukup berat dan membutuhkan 

tenaga. 

Tabel 2 Umur Pelaku budidaya Udang 

Umur F Persentase(%) 

35-39 2 25 

40-44 3 37,5 

45-49 3 37,5 

50> 0 0 

Total 8 100% 

  Sumber:hasil Sensus, 2019  

Umur pelaku budiya udang bervariasi. Berdasarkan hasil sensus yang 

dilaksanakan terdapat usia 45-49 tahun dengan jumlah 3 pelaku budidaya 

udang, 40-44 tahun sejumlah 3 pelaku budidaya udang, dan 35-39 tahun 

dengan jumlah 2 pelaku budidaya udang. Hal  tersebut menunjukan minta 

perkerjaan ini sudah termasuk usia prosuktif.  

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pelaku Budidya udang 

Pendidikan F Pesentase(%) 

SD 0 0 

SMP 2 25 

SLTA 5 62,5 

D3 0 0 

S1 1 12,5 
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S2 0 0 

Total 8 100% 

  Sumber: Hasil Sensus, 2019 

Tingkat pendidikan yang dimiliki pelaku budidaya udang, terlihat pada 

kategori tingkat SLTA terdapat 5 pelaku budidaya udang, tingkat SMP 

terdapat 2 pelaku budidaya udang, dan tingkat S1 terdapat 1 pelaku budidaya 

udang. Mengambarkan pelaku budidaya tingkat pendidikan cukup baik, 

tingkat pendidikan paling banyak tingkat menengah, dan juga ada yang 

sarjana. 

 

Tabel 4 Status Pelaku budidaya udang 

Status Perkawinan F Persentase(%) 

Kawin 8 100 

Belum Kawin 0 0 

Duda/Janda 0 0 

Total 8 100% 

Sumber: Hasil Sensus, 2019 

Status perkawinan pelaku budidaya udang dibagi menjasi tiga kelas 

sebagai berikut status kawin 8 pelaku budidaya udang dengan 100%, dan 

belum kawin dan duda/jamda 0% . Kesejahteraan dan kehamornisan rumah 

tangga dapat dijadikan indikasi dari tingginya status kawin. 

3.2 Karakteristik Pekerjaan Pelaku Budidaya Udang 

Karakteristik pekerjaan pelaku budidaya udang ini menggambarkan 

karaktirestik terkait pelaku budidaya udang, indikator pendukung seperti, 

pekerjaan turun-temurun, status pekerjaan pokok, status kepemilikan lahan, 

status gannti pekerjaan, setiap pelaku budidaya udang memiliki jawaban 

berbeda-beda. 
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Tabel 5 Status Perkerjaan Turun Menurun 

Pekerjaan 

Turun-temurun 

F Persentase(%) 

Ya 0 0 

Tidak 8 100 

Total 8 100% 

Sumber: Hasi Sensus, 2019 

Pekerjaan pelaku budidaya udang 8 orang menjawab sama yaitu menjawab 

tidak, bahwa pekerjaan sebagai pembudidaya udang tidak perkerjaan turun-

temurun dari keluarga, maka merintis dari awal dalam pembudidayakan 

udang.  

Tabel 6 Status Perkerjaan 

Status 

Perkerjaan 

F Persentase(%) 

Pokok 7 87,5 

Sampingan 1 12,5 

Total 8 100% 

Sumber:Hasil Sensus, 2019 

Status perkerjaan pelaku budidaya udang, hampir semua sebagai pekerjaan 

pokok dari 8 pelaku budidyaya udang, dan 1 pelaku budidaya udang sebagai 

pekerjaan sampingan. Dalam hal ini dapat digambarkan sumber mata 

pencaharian sebagai budidaya udang. 

 

Tabel 7 Status Sewa Lahan 

Kepemilikan 

Lahan 

F Persentase(%) 

Milik Sendiri 6 75 

Sewa 2 25 

Total 8 100% 

Sumber: Hasil Sensus, 2019 



8 
  

Tabel berikut menggambarkan kepemilikan lahan, milik sendiri atau sewa. 

Hasil yang didapat  lahan milik sendiri sebesar 75% dan sewa 25%, hal ini 

juga akan mempengaruhi hasil yang didapat oleh pelaku pembudidaya udang.  

 

Tabel 8 Status Keinginan Ganti Perkerjaan 

Keinginan Ganti 

Profesi 

F Persentasi(%) 

Ya 0 0 

Tidak 8 100 

Total 8 100% 

Sumber:Hasil Sensus 2019 

Keinginan ganti profesi sebagai budidaya udang menjawab tidak sebesar 

100%, Artinya profesi sebagai pmbudidaya udang sudah nyaman dalam 

menjalani profesinya, adapun hambatan dalam membudidayakan udang. 

Tabel 9 Hambatan 

Hambatan Pekerjaan 

 Modal 

Alasan Cuaca 

 Virus 

 Gagal Panen 

Sumber:Hasil Sensus, 2019 

Alasan yang merupakan hambatan dalam pekerjaan budidaya udang 

berupa, modal, cuaca, virus, dan gagal panen. Alasan ini yang terus di cari 

solusinya.  

 

3.3 Karaktiristik Pendapat Terkait Pembangunan 

 Karakteristik pendapat terkait pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dalam pembudidaya udang, didalamnya mencakup perencanaan 

dari pemerintah, terkait ahli fungsi lahan, dan merasa dirugikan dalam ahli 

fungsi lahan.  
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Tabel 10 Informasi Pemberdayaan 

Perencanaan 

dari Pemerintah 

F Persentase(%) 

Ada 0 0 

Tidak Ada 6 75 

Tidak Tahu 2 25 

Total 8 100% 

Sumber: Hasil Sensus, 2019 

Status perencanaan dari pemerintah terkat pemberdayaan pilihan jawaban, 

mulai dari ada rencana, tidak ada, dan jawaban tidak tahu. Pada jawaban ada 

jumlah 0%, sedangkan jawaban tidak ada jumlah 75%, dan jawaban tiak tahu 

sejumalh 25%. Bisa dikatakan memang tidak ada rencana dari pemerintah 

untuk mengembangkan budidaya udang.   

Tabel 11 Kerugian dalam Ahli Fungsi Lahan 

Ahli Fungsi 

Lahan 

F Persentase(%) 

Dirugikan 0 0 

Tidak Dirugikan 8 100 

Total 8 100% 

Sumber:Hasil Sensus 2019 

Pilihan jawaban tidak dirugikan dalam ahli fungsi lahan adalah semua 

menjawab. Artinya dalam ahli fungsi lahan bagi pelaku budidaya udang tidak 

ada yang dirugikan. 

Tabel 12 Setuju adanya Pemberdayaan 

Adanya 

Pemberdayaan 

F Persentase(%) 

Setuju 8 100 

Tidak setuju 0 0 

Total 8 100% 

Sumber:Hasil Sensus, 2019 
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Pada tabel  diatas adanya pemberdayaan dari pemerintah memiliki 

jawaban setuju dan tidak setuju, berdasarkan hasil sesus semua responden 

setuju jika diadayaan dalam pengembangan pembudidayaan udang. Namun 

pemerintah saat ini belum ada untuk melakukan pemberdayaan tambak 

udang.  

  

3.4 Karaktiristik Ekonomi Pelaku Budidaya Udang 

Karakteristik ekonomi pelaku budidaya udang memberikan pandangan 

terkait pendapatan pelaku budidaya udang. Pandangan yang dapat disaajikan 

yaitu berupa pendapatan pelaku budidaya udang, modal awal, dan kerugian 

yang pernah dialami pelaku budidaya udang. Sehingga dapat menjadi 

gambaran sosisal-ekonomi pelaku budidaya udang meskipun hanya melalui 

pendapatan, modal awal, dan kerigian yang pernah dialami, dimana hal 

tersebut akan dijadikan analisis sosial-ekonomi pelaku budidaya udang.  

 

Tabel 13 Modal Awal 

Modal Awal(Rp) F Persentase(%) 

25.000.000-

33.750.000 

4 50 

33.751.000-

42.501.000 

3 37,5 

42.502.000-

51.252.000 

0 0 

60.000.000> 1 12,5 

Total 8 100% 

Sumber: Hasil Sensus 2019 

Dari data diatas dalam melakukan budidaya udang, pelaku budidaya udang 

harus mengeluarkan modal awal yang tidak sedikit. Modal awal pelaku 

budidaya udang paling sedikit Rp 25.000.000.- dan paling tinggi Rp 

60.000.000,- dilihat dari sebarapa luas lahan garapan budidaya udang , 



11 
  

semakin luas lahan garapan akan semakin besar modal awal yang 

dikeluarkan. 

Tabel 14 Kerugian 

Kerugian (Rp) F Pesentasi(%) 

25.000.000-

31.250.000 

4 50 

31.251.000-

37.501.000 

2 25 

37.502.000-

43.752.000 

1 12,5 

50.000.000> 1 12,5 

Total 8 100% 

Sumber: Hasil Sensus 2019 

Dari hasil sensus kerugian yang pernah dialami pelaku budidaya udang, 

kerugian dapat dilihat modal awal yang dikeluarkan, apa modal awal yang 

dikeluarkan besar kerugian juga akan besar. 

 

Tabel 15 Pendapatan 

Pendapatan (Rp) F Persentase(%) 

51.200.000-

68.475.000 

4 50 

68.476.000-

85.750.000 

3 37.5 

85.751.000-

103.026.000 

0 0 

120.300.000> 1 12,5 

 Total 8 100% 

Sumber: Hasil Sensus 2019 

 

Dari tabel pendapatan diatas dalam kurun waktu 4 bulan sekali mengikuti 

siklus panen udang. Pendapatan yang bervariasi dari pelaku budidaya udang, 
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mulai dari yang tertinggi atau posisi pertama Rp 120.300.000,- sampai 

pendapatan terendah Rp 51.200.000,- didapat pendapatan terbanyak pada 

kelas nilai pendapatan renge Rp 51.200.000,- sampai Rp 68.475.000,- dengan 

frekuensi 50%. Posisi kedua yaitu Rp 68.476.000,- sampai Rp 85.750.000,- 

dengan frekuensi 37,5%. Dan posisi ketiga Rp 120.300.000,- dengan 

frekuansi 12,5 hanya 1 responden. Arti nya pendapatan pelaku budidaya 

udang sudah mendukung dalam kondisi sosial ekonomi pelaku budidaya 

udang, akan tetapi juga dilihat dari segi berapa modal awal dan kerugian yang 

tidak terlalu besar.  

  Tabel 16 Pendapatan Petani Garam dan Pelaku Budidaya Udang  

Pelaku Luas 

Lahan 

(ha) 

Pendapatan 

(perbulan) 

Persentase 

(%) 

Garam 1 Rp 12.000.000,- 030 

Udang 1 Rp 58.000.000,- 070 

Jumlah 100 

Sumber: Sensus Tahun 2019 

Dari penelitian yang didapat, pendapatan petani garam dan 

pendapatan pelaku budidaya udang dalam luas lahan satu ha menghasilakan 

untuk petani garam Rp 12.000.000,- dan pelaku budidaya udang Rp 

58.000.000,-. Peningkatan pendapatan awalnya tambak garam menjadi 

tambak udang meningkat 70% perbulan. 

3.5 Kondisi Perekonomian Pelaku Budidaya Udang 

Kondisi perekonomian pelaku budidaya udang di Desa Tiraman akan 

muncul gamabaran terkait perekonomian pelaku budidaya udang , ada 

beberapa poin yang menggambarkan pekonomian antara lain pendapatan, 

modal, kerugian, dan ingin beralih perkerjaan. Sehingga dapat diketahui 

kondisi perekonomian pelaku budidaya udang apakah mencukupi atau tidak, 

karena budidaya udang ada beberapa hambatan. 
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Dilahat diagram diatas ada tiga yaitu diagram modal awal, diagram 

pendapatan, dan diagram kerugian. Yang dapat diliahat modal yang cukup 

besar , dua puluh lima juta lebih dilihat dari seberapa luas garapan. Dengan 

modal yang cukup besar, pendapatan dari budidaya udang ini hampir dua kali 

lipat dari modal awal maka semakin besar modal akan juga semakin besar 

juga pendapatan pelaku budidaya udang vaname disini cukup mengiurkan 

hasilnya. Tapi tidak bisa dipungkiri setiap usaha ada hasil dan juga ada 

kerugian, yang dialami pelaku budidaya udang apa bila mengalami kerugian 

cukup besar juga modal akan habis karena perkembangan udang yang tidak 

bisa besar dan ada penyakit, maka udang tidak ada nilai jualnya. Disinilah 

kerugian pelaku budidaya udang cukup besar, tidak bisa memutar kembali 

untuk modal awal.  

Untuk kondisi perekonomian pelaku budidaya udang di Desa Tireman 

sudah cukup baik, sekali panen kurun waktu tiga sampai empat bulan  

perpanen hampir diatas lima puluh juta sekali panen tergantung luas lahan 

garapan dan modal awal yang dikeluarkan untuk budidaya udang, dan nilai 

jual udang vaname harus saling mendukung.  

 3.6 Penggunaan Lahan Tambak Garam Menjadi Tambak Udang 

Dalam penggunaan lahan tambak garam menjadi tambak udang, pelaku 

budidaya udang menjawab tidak merasa dirugikan karena meningkatkan 

perekonomian bagi keluarga pelaku budidaya udang. Apa bila tambak garam 

kurang menambah pendapatan keluaraga karena tambak garam hanya panen 

di waktu musim panas saja, kalau musim penghujan lahan tidak dapat 

berproduksi. Dan tambak udang dapat panen tiga sampai empat bulan sekali 

dan dapat pendapatan yang cukup lumanyan.     
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan pelaku 

bididaya udang terhadap kondisi sosial ekonomi sebagai berikut: 

a. Demografi pelaku budidaya udang semua berjenis kelamin laki – laki, 

masih berusia produktif antara tiga puluh lima sampai lima puluh tahun, 

dan pendidikan pelaku budidaya udang 87,5% SMP, SMA, dan 12,5 % S1. 

b. Kondisi perekonomian pelaku budidaya udang di Desa Tireman sudah 

cukup baik dilihat dari segi Upah Minimum Kabupaten ( UMK ), hasil 

panen nya bisa mendapatkan dua kali lipat dari modal yang dikeluarkan 

dan hambatannya apa bila cuaca tidak menentu, timbulnya virus maka 

akan menimbulkan kerugian yang besar juga bisa tidak balik modal. Dan 

apa bila ingin memulai awal budidaya udang apa bila tidak memeliki 

modal ada kebanyakan ambil mdal dari BANK, dan apa bila rugi kembali 

akan pasti berhenti budidaya udang. Modal juga sebagai hambatan dalam 

budidaya udang. 

c. Dalam ahli fungsi lahan tambak garam menjadi tambak udang. Pelaku 

budidaya udang tidak merasa dirugikan karena apa bila di tambak garam 

produksi hanya kurun waktu musim panas, dan bila musim penghujan 

tidak produksi dan nilai jualnya akan murah bila di musim panas karena 

garam juga melimpah. Bila dibudidaya udang hasil dua kali lipat dari 

modal yang dikeluarkan cukup menggiurkan di budidaya udang ini, maka 

jarang ada yang ingin mengganti professi sebagai budidaya udang ( sudah 

nyaman ).  

 

4.2 Saran 

a. Dapat memberikan gambaran tentang dampal dan faktor-faktor yang 

menyebabkan konversi lahan tambak garam menjadi tambak udang di 

Desa tireman. 



15 
  

b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi bahan penelitian labih 

lanjut di dalam perkembangan tambak garam dan tambak udang.  

c. Bahan informasi bagi yang memerlukan terutama tentang tambak garam 

dan tambak udang. 
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