
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



DAFTAR INFORMAN 

Kode 

Informan 

Nama Keterangan 

1-W Abidin Petani tambak udang dan ikan 

2-W Ano Petani tambak udang 

3-W H. Halim Petani tambak udang 

4-W H. Amir 

Petani tambak Ikan dan Ketua 

Kelompot Tani (Saloraya) 

5-W Jamaludin Petani tambak Ikan 

6-W Muhammad Rijal Petani tambak Ikan 

7-W Samsul Petani tambak Ikan 

8-W Ruswanto Petani tambak Ikan dan Udang 

9-W Liyas Pedagang Pengepul 

10-W Alfiana Suganda, S.Sos Kepala Desa 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

Informan  : ……………………………………………… 

Waktu Wawancara : Tanggal………………… Jam………………  

 

No Kategori Pertanyaan 

1 Perencaan 

Produksi 

1. Sudah berapa lama anda menjadi petani tambak ? 

2. Jenis tambak apa yang anda miliki ? 

3. Berapa luas tambak yang anda kelola per petak ? 

4. Apakah anda mengola tambak sendiri ? 

5. Darimana asal modal yang anda gunakan ? 

6. Berapa jumlah modal yang anda butuhkan dalam 

satu petak tambak ? 

7. Tekhnologi apa yang anda gunakan dalam proses 

produksi ? 

2 Pengendalian 

Produksi 

8. Berapa ekor bibit yang di tebar per petak ? 

9. Berapa harga bibit per ekor ? 

10. Jenis pupuk seperti apa yang digunakan dalam usaha 

budidaya tambak ? 

11. Berapa banyak pupuk yang dibutuhkan dalam satu 

petak tambak ? 

12. Berapa harga pupuk per sak ? 

13. Hambatan apa saja yang sering anda hadapi ? 

14. Bagaimana cara anda mengatasi hambatan tersebut ? 

15. Berapa lama bibit yang ditebar bisa dipanen ? 

16. Berapa upah tenaga kerja dan angkutan dalam proses 

pemanenan ? 

3 Pengawasan 

Produksi 

17. Bagaimana sistem pengawasan terhadap tambak 

yang sudah dilakukan tebar benih ? 

4 Pendapatan  18. Berapa pendapatan per petak ? 

19. Berapa harga udang dan ikan bandeng per kg ? 

5 Dukungan 

Pemerintah 

20. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap 

masyarakat petani tambak ? 



PEDOMAN OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan :……………………………………… 

Tempat  : Desa Roraya 

Pengamatan  : Manajemen Produksi Tambak 

Setting dan peristiwa yang diamati : 

No Aspek Yang Diamati Keterangan 

1 Keadaan fisik dan 

lingkungan : 

1) Suasana lingkungan 

tambak dan desa Roraya 

2) Sarana dan Prasarana 

tambak 

- Petakan 

- Pematang 

- Saluran 

 

 

2 Kegiatan : 

1) Proses pengeringan 

lahan 

2) Penaburan benih 

3) Pemupukan 

4) Pemberian pakan 

5) Pemanenan  

 

 

  



PEDOMAN DOKUMENTASI 

Komponen Dokumentasi : Data Pendukung 

Hari/ Tanggal Pelaksanaan : ……………………………. 

No Sub Komponen Jenis Dokumen 

Keberadaan 

Dokumen 

Ada  Tidak  

1 Gambaran tempat 

peneltian 

- Sejarah 

- Letak geografis 

- Visi misi 

- Sarana dan 

Prasarana 

Arsip dokumen kantor desa    

2 Karakteristik lingkungan 

masyarakat : 

- Ekonomi 

- Etnis 

- Sosial budaya 

Arsip dokumen kantor desa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : 1-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Februari 2020 

Jam  : 10.00 WITA 

Tanya : sudah lama jadi petani tambak ? 

Jawab : Saya mengelola tambak kurang lebih sudah 10 tahun, awalnya dari gadai 

tambak punya orang, sampai Alhamdulillah sudah punya tambak sendiri 

Tanya : jenis tambak apa yang bapak miliki ? 

Jawab : untuk pengisiannya ada udang vaname, udang sitto, dan ikan. Udang 

vaname ini udang putih, udang hitam itu udang Sitto, dan ikannya ikan bandeng. 

Tanya : dalam mengelola tambak, hal apa yang harus disiapkan terlebih dahulu ? 

Jawab : untuk budidaya ikan dan udang yang harus disiapkan di awal itu 

petakannya dulu, mulai dari pengeringan, pupuk, sampai siap tebar benih. 

Tanya : berapa luas tambak yang bapak kelola per petak ? 

Jawab : untuk ukuran luas petakannya beda-beda. Ada yang 1 Ha ½ ada yang 2 

Ha 1/2, ada yang 1 Ha 60, ada juga yang 3 Ha. Variasinya 1 Ha sampai 3 Ha, tapi 

untuk ukuran 1 Ha pas itu tidak ada. 

Tanya : apakah bapak mengelola tambak sendiri atau dibantu ? 

Jawab : tambak yang saya punya ini ada 12 Ha, 9 Ha saya kelola sendiri, 

sedangkan 3 Ha nya saya percayakan ke orang untuk dikelola. Saya yang siapkan 

modalnya seperti bibit dan pupuk. Dia yang mengelola saja. 

Tanya : bagaimana bentuk pembagian keuntungannya pak ? pakai sistem bagi 

hasil atau bagaimana ? 

Jawab : ini biasanya kalau sistem bagi hasil yang diterapkan di petani tambak, 

lumrahnya itu pembagian hasilnya pakai sistem persen yaitu 25% untuk pengelola 

dengan ketentuan pendapatan sudah dikurangi modal. Jadi kalau ada kerugian, 

berapapun hasilnya tetap dinagi, tapi kalau tidak dapat keuntungan sama sekali 

kerugian ditanggung sama saya selaku pemilik tambak, jadi saya rugi di modal dia 

rugi di tenaga kerja. 

Tanya : apakah modal yang bapak gunakan merupakan modal pribadi ? 



Jawab : modal yang digunakan itu berasal dari diri saya sendiri, kadang-kadang 

modalnya juga dari pengepul. 

Tanya : teknologi apa yang bapak gunakan dalam proses produksi tambak ? 

Jawab : untuk pengelolaannya ya biasa saja. Adapun untuk teknologinya ini saya 

mesin pompa air untuk musim kemarau, biasanya dari bulan Juni sampai 

Desember. 

Tanya : berapa jumlah bibit yang di tebar per petak ? 

Jawab : untuk jenis bibit itu kita tidak bisa tentukan bagus atau tidaknya, kalau 

penghasilan itu tergantung dari rezeki. Untuk banyaknya udang yang ditebar itu 

beda-beda, ada yang 100.000 ada yang 50.000 ada juga yang 75000, jadi 

tergantung dari keadaan cuaca. kalau lagi normal penghasilannya agak bagus ya 

kita tambah. 

Tanya : berapa harga bibit per ekornya ? 

Jawab : untuk harga bibitnya, udang putih per ekornya kena Rp.60 kalau udang 

hitam Rp40 per ekor, kalau ikan bandengnya jika masih nener kena Rp.70 per 

ekor, tapi kalau sudah digelondong itu kena Rp150 per ekornya. 

Tanya : jenis pupuk seperti apa yang digunakan ? 

Jawab : ikan dan udang hitam ini termasuknya ringan dalam mengelolanya 

karena tidak dikasih makan kecuali kalau tebal ya kita kasih makan. Karena ini 

kan kita dicampur udang dan ikan. Beda dengan udang putih kalau udang putih itu 

hari-hari kita harus kasih makan. Penggunaan pupuknya ini untuk awalnya, 

supaya tumbuh klekap untuk makan ikan, kadang juga untuk perangsang. Jenis 

pupuk yang dipakai itu pupuk Urea dan TSP. 

Tanya : berapa banyak pupuk yang dibutuhkan ? 

Jawab : untuk semua lahan tambak yang saya miliki, biasanya saya menyiapkan 

pupuk untuk sekali panen itu 3 Ton TSP, dan 2 Ton Urea. Untuk harga pupuk 

TSP disini biasa saya beli sekitar Rp.140.000 sampai Rp.150.000 per saknya. 

Tanya : jika dihitung-hitung berapa total biaya yang bapak keluarkan untuk satu 

kali panen dalam satu petak tambak udang hitam dan ikan bandeng, mulai dari 

bibit, pupuk, dan lain-lainnya ? 



Jawab : untuk satu petak kalau campur, bibitnya udangnya 50.000 ekor kalau ikan 

1000 untuk pupuknya itu 20 sak TSP, 10 sak urea, untuk racunnya paling habis 1 

juta, jadi kalau di total ya sekitar 6 juta sampai 7 juta. 

Tanya : hambatan apa saja yang sering bapak hadapi ? 

Jawab : hambatan yang sering dihadapi itu cuaca dan penyakit saja, biasanya 

penyakit pink kuning untuk udang, kalau untuk ikan kadang pertumbuhannya 

terhambat. 

Tanya : berapa lama bibit yang ditebar bisa di panen ? 

Jawab : untuk normalnya, udang hitam ini 3-4 bulan, ikan bandengnya 4-5 bulan. 

Tanya : berapa upah tenaga kerja dan angkutan dalam proses panen ? 

Jawab : untuk angkutan hasil produksi bukan urusan petani, itu urusannya 

pedagang pengepul. Dia yang sediakan tenaga kerja dan angutannya. 

Tanya : bagaimana sistem pengawasan yang bapak terapkan terhadap tambak 

yang sudah dilakukan tebar benih ? 

Jawab : setiap hari saya pantau, lagi pula tambak yang saya kelola tidak terlalu 

jauh dari rumah jadi mempermudah dalam pemantauannya. 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil panen ? 

Jawab : saya jual ke bapaknya ifa, Liyas. Dia pengepul udang, juga pengepul 

ikan. Selain itu juga lebih mudah, karena tenaga kerja ketika panen semua dia 

yang tanggung. 

Tanya : berapa pendapatan per petak ? 

Jawab : peluang hidupnya sekitar 40-80%. Untuk hasilnya tidak menentu. Rata-

rata 2 Ha kalau dikasih rezeki bagus itu 800 Kg sampai 1 Ton per 2 Ha dari 

100.000 ekor, ya kadang-kadang juga minim. Kalau dihitung-hitung per petaknya 

30 sampai 40 juta. Adapun kalau tidak ada ya minim atau bahkan rugi.  

Tanya : berapa pendapatan untuk musim tanam kemarin ? 

Jawab :Untuk musim kemaren itu hanya sedikit dapatnya, hanya 400 kg untuk 

udang, kalau ikan 200 kg. 

Tanya : berapa harga udang dan ikan bandeng per kg ? 

Jawab : kalau harga itu beda-beda tergantung ukurannya. Sekarang ini, rata-rata 

untuk udang hitam yang naik 50 ekor per kg itu harganya Rp. 40.000, kalau untuk 



ikan bandengnya sekarang lagi turun yang dulunya 1 Kg itu naik 4 ekor harganya 

Rp.16.000 sekarang jadi Rp.12.000 per kg. 

Tanya : berapa harga udang dan ikan berdasarkan ukurannya ? 

Jawab : untuk pengambilan di pedagang, kalau ikan untuk bsnya itu Rp.7000, 

kalau naik 5 itu Rp.10.000, naik 4 itu Rp.12.000, naik 3 itu 15.000. Kalau udang 

hitam sekarang yang naik 30 itu Rp.80.000, naik 25 itu Rp.90.000, naik 20 itu 

Rp.100.000 naik 10 itu 120.000. Untuk udang hitam ini mengalami penurunan, 

yang naik 30 ekor kalau harga bagus itu Rp100.000, yang naik 25 itu Rp.120.000 

yang naik 20 itu Rp.150.000. ini juga yang membuat banyak petani memilih ganti 

ke udang vaname, selain harga udang vaname itu lebih stabil juga budidayanya 

cukup cepat. Beda dengan udang windu, sudah bibitnya susah, harganya murah, 

waktunya juga lama. Belum tentu 3 sampai 4 bulan itu bisa naik 30 ekor per kg. 

Tanya : bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat petani 

tambak ? 

Jawab : bantuan pemerintah minim sekali, bisa dibilang hampir tidak ada. 

Maunya itu ya sering dilakukan penelitian tentang apa keluhan petani tambak 

seperti ini, dan dicarikan solusinya. Untuk harapan sekarang ini itu ada bantuan 

modal seperti bibit ataukah pupuk, karena sekarag ini kita beli pupuk ini kan lokal 

bukan pusri. Jadi harga yang masuk di petani itu terlalu tinggi, yang harusnya kita 

beli pupuk harganya Rp.110.000 sampai Rp.115.000 kita belinya disini bisa 

Rp.140.000 sampai Rp.150.000.  



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : 2-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020 

Jam  : 17.00 WITA 

Tanya : sudah berapa lama bapak menjadi petani tambak ? 

Jawab : awalnya saya ngikut sama orang, kurang lebih sejak tahun 2001. Jadi 

sudah 19 tahunan jadi petani tambak. 

Tanya : jenis tambak apa yang bapak miliki ? 

Jawab : tambak udang. 

Tanya : berapa luas tambak yang bapak kelola per petak ? 

Jawb : luas petakan tambak udang yang saya kelola ini kurang lebih 2 Ha per 

petaknya. 

Tanya : apakah bapak mengelola tambak sendiri atau dibantu ? 

Jawab : ini saya kelola sendiri, supaya lebih mudah. Lagi pula tambak yang saya 

punya tidak luas sekali jadi bisa di kelola sendiri. 

Tanya : apakah modal yang bapak gunakan berasal dari bank ? 

Jawab : modalnya ini modal sendiri. Nah ini juga yang kadang-kadang jadi 

kendala. Istilahnya itu kalau ada modal pasti ada penghasilan. Selama mengelola 

tambak, yang jadi masalah ini ya modal, modalnya itu termasuk bibit dengan 

pupuk. Jadi kadang juga kita pinjam ke pengepul atau pengecer. 

Tanya : teknologi apa yang bapak gunakan dalam proses produksi tambak ? 

Jawab : tidak ada teknologi khusus dalam mengelola tambak, paling hanya mesin 

pompa air saja. 

Tanya : berapa jumlah bibit yang di tebar per petak ? 

Jawab : 50.000 bibit  

Tanya : jenis pupuk seperti apa yang digunakan ? 

Jawab : pupuk yang saya gunakan ini pupuk urea dengan pupuk hitam atau TSP. 

Tanya : berapa harga pupuk per sak ? 

Jawab : biasanya saya beli pupuk hitam atau TSP per saknya dikena Rp.130.000. 



Tanya : jika dihitung-hitung berapa jumlah biaya yang bapak keluarkan sampai 

mencapai panen dalam satu petak tambak mulai dari bibit, pupuk dan lainnya ? 

Jawab : untuk bibit 50.000 biasa saya mengeluarkan uang kurang lebih 2 juta, 

untuk pupuknya habis 1 ton, untuk racun dan lain lain kurang lebih habis 1 juta. 

Jadi kalau di total sekitar 6-7 juta. 

Tanya : bagaimana sistem pengawasan yang bapak terapkan terhadap tambak 

yang sudah dilakukan tebar benih ? 

Jawab : sering di cek 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil panen ? 

Jawab : ini saya jual ke pak Liyas, karena sudah langganan kalau panen pasti 

dijualnya ke sana. Selain itu juga tempatnya lebih dekat dari tempat saya. 

Tanya : untuk 50.000 ekor bibit yang ditebar bisa dapat berapa kg waktu panen ? 

Jawab : untuk kemaren itu dapatnya 400 kg. 

Tanya  : berapa harga udang hitam per kg saat ini ? 

Jawab : harganya itu beda-beda sesuai dengan ukurannya. Kalau untuk yang naik 

50 ekor itu Rp 40.000, naik 30 sekarang Rp.80.000. rata-rata petani tambak itu 

pengambilan di empang yang ukuran 30-35 ekor per kg. 

Tanya : bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat petani 

tambak ? 

Jawab : masalah yang sering dihadapi itu modal. Modalnya termasuk bibit juga 

pupuk dan belum ada perhatian dari permerintah terkait ini. Pupuk ini kadag susah 

didapat, ya kadang cari di pengecer di pengepul dan kadang juga di luar. Sekarang 

bbit juga mahal. Maunya sih ada perhatian dari pemerintah terkait ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : 3-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Minggu, 23 Februari 2020 

Jam  : 10.00 WITA 

Tanya : bapak sudah lama jadi petani tambak ? 

Jawab : iya sudah lumayan lama 

Tanya : jenis tambak apa yang bapak miliki ? 

Jawab : tambak udang 

Tanya : berapa luas tambak yang bapak kelola per petak ? 

Jawab : luas tambak ini 3 Ha tapi dibagi 2 jadi satu petaknya itu luasnya 1,5 Ha. 

Tanya : apakah bapak mengelola tambak sendiri atau dibantu ? 

Jawab : kelola sendiri. 

Tanya : apakah modal yang bapak gunakan berasal dari bank ? 

Jawab : modalnya modal pribadi. 

Tanya : teknologi apa yang bapak gunakan dalam proses produksi tambak ? 

Jawab : tidak ada teknologi khusus. 

Tanya : berapa jumlah bibit yang di tebar per petak ?  

Jawab : untuk udang hitamnya, satu petak saya isi 50.000 ekor 

Tanya : berapa harga bibit per ekor? 

Jawab : kalau harganya sekitar Rp.40 per ekor. 

Tanya : jenis pupuk seperti apa yang digunakan ? 

Jawab : pupuk Urea dengan TSP 

Tanya : berapa harga pupuk per sak ? 

Jawab : untuk harga pupuk ureanya Rp.100.000, kalau untuk pupuk hitamnya 

sekitar Rp.130.000. 

Tanya : hambatan apa saja yang sering bapak hadapi ? 

Jawab : hambatan yang sering dihadapi itu kalau udang biasa kena penyakit saja. 

Tanya : berapa lama bibit yang ditebar bisa di panen ? 

Jawab : untuk udang hitamnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu sudah bisa 

dipanen. 



Tanya : berapa upah tenaga kerja dan angkutan dalam proses panen ? 

Jawab : untuk tenaga kerja yang bantu panen ini ditanggung pengepul, paling 

kalau ada masyarakat yang bantu panen ya dikasih hasil panennya. Jadi kalau mau 

penen, kita harus hubungi pengepul dulu untuk siapkan tenaga kerja dan 

kendaraannya. 

Tanya : bagaimana sistem pengawasan yang bapak terapkan terhadap tambak 

yang sudah dilakukan tebar benih ? 

Jawab : setiap hari saya cek siapa tau ada apa-apa kan cepat ditanganinya. 

Tanya : jika dihitung-hitung berapa banyak biaya yang bapak keluarkan hingga 

panen dalam satu petaknya ? 

Jawab : biayanya paling bibit, pupuknya 1 ton, untuk racun dan lain-lain paling 

habis 1 juta, kalau ditotal paling hanya 5 jutaan. 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil panen ? 

Jawab : kalau panen saya menjualnya ke pedagang pengepul disini, sebenarnya 

untuk pengepul udang itu sendiri ada 2 di Telutu Jaya ada di Desa Roraya ini juga 

ada. Kalau saya jualnya ke pak Liyas selaku pedagang pengepul di Desa Roraya, 

karena lebih dekat. 

Tanya : berapa pendapatan bapak per petak ? 

Jawab : untuk hasilnya tergantung rezeki, ini termasuk lumayan lah. Hanya saja 

ini ada yang mati faktor cuaca karena dingin musim hujan, kurang lebih 300 Kg 

dapat. 

Tanya : berapa harga udang per kg ? 

Jawab : untuk harganya pengepul yang tentukan. Itu juga dilihat dari besar 

kecilnya kalau udang hitam itu ada yang ukuran 30, 25, 20, 10, nah itu juga beda-

beda. Kalau yang panen ini ukuran 30. 

Tanya : bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat petani 

tambak ? 

Jawab : untuk bantuan pemerintah ini hampir tidak ada. Penyuluhan petani 

tambak pun jarang sekali dilakukan. maunya ada perhatian dari pemerintah 

khususnya terkait bibit dengan pupuk. 

 

 



DATA WAWANCARA WAWANCARA 

Kode Informan : 4-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Maret 2020 

Jam  : 14.00 WITA 

Tanya : bapak sudah lama jadi petani tambak ? 

Jawab : iya sudah lama 

Tanya : jenis tambak apa yang bapak miliki ? 

Jawab : tambak ikan 

Tanya : berapa luas tambak yang bapak kelola per petak ? 

Jawab : luas petakan tambak ikan bandeng yang saya kelola ini 2 Ha per petak. 

Tanya : apakah bapak mengelola tambak sendiri atau dibantu ? 

Jawab : tambak ini saya kelola sendiri supaya lebih mudah untuk memantau. 

Tanya : apakah modal yang bapak gunakan berasal dari bank ? 

Jawab : tidak modalnya itu modal pribadi. 

Tanya : berapa jumlah bibit yang bapak tebar dalam satu petaknya ? 

Jawab : bibit yang ditebar itu 7.000 ekor 

Tanya : berapa harga bibit per ekornya ? 

Jawab : untuk harga bibit ikannya saya beli Rp.165 per ekor. 

Tanya : jenis pupuk seperti apa yang digunakan ? 

Jawab : pupuk Urea dan TSP 

Tanya : berapa harga pupuk per sak? 

Jawab : untuk harga pupuk biasa saya beli pupuk urea per saknya Rp.100.000 

kalau untuk TSP per saknya Rp.130.000 

Tanya : hambatan apa saja yang sering bapak hadapi ? 

Jawab : hambatannya itu kadang pertumbuhan ikan yang lambat 

Tanya : berapa lama bibit yang ditebar bisa di panen ? 

Jawab : 4 bulan sudah bisa dipanen. 

Tanya : berapa upah tenaga kerja dan angkutan dalam proses panen ? 

Jawab : Tenaga kerja dan angkutannya itu ditanggung oleh pedagang pengepul. 



Tanya : bagaimana sistem pengawasan yang bapak terapkan terhadap tambak 

yang sudah dilakukan tebar benih ? 

Jawab : sering di cek supaya kalau ada sesuatu yang nggak disangka langsung 

cepat ditanganinya. 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil panen ? 

Jawab : pedagang pengepul 

Tanya : dari jumlah bibit yang ditebar, berapa banyak yang bisa bapak panen ? 

Jawab : kalau berapa banyaknya kita tidak bisa menentukan. Semua sudah ada 

yang atur. Untuk yang baru ini saya dapat 1,5 ton. 

Tanya : Jika di total berapa biaya yang bapa keluarkan untuk satu petak tambak 

sampai menuju panen, mulai dari bibit, pupuk dan lainnya ? 

Jawab : sekitar habis 5 juta sampai 6 juta, bibitnya saja 165 per ekor, untuk pupuk 

kurang lebih habis 1 ton, terus racunnya sekitar satu juta, kurang lebihnya begitu. 

Tanya : berapa harga ikan bandeng per kg ? 

Jawab : harga jualnya tidak menentu, tergantung nilai jual pasar. 

Tanya : bagaimana bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat petani 

tambak ? 

Jawab : biasa ada penyuluhan petani tambak. kadang juga ada bantuan dari 

pemerintah baik pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat. Ini kan kita buat 

kelompok tani jadi bantuan yang diberikan ini bersifat kelompok, kalau sendiri-

sendiri dalam artian perorangan ya tidak dapat bantuan. Untuk badan usaha desa 

yang menaungi kebutuhan petani tambak juga belum ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA WAWANCAR 

Kode Informan : 5-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2020 

Jam  : 14.00 WITA 

Tanya : sudah berapa lama bapak jadi petani tambak ? 

Jawab : saya sudah lama menggeluti usaha ini, sudah lebih dari 10 tahunan jadi 

petani tambak. 

Tanya : jenis tambak apa yang bapak miliki ? 

Jawab : tambak ikan 

Tanya : berapa luas tambak yang bapak kelola per petak ? 

Jawab : luas tambak ikan bandeng yang saya kelola ini per petaknya kurang lebih 

3,5 Ha. 

Tanya : apakah bapak mengelola tambak sendiri atau dibantu ? 

Jawab : saya mengelola tambak sendiri, paling biasanya dibantu sama anak saya. 

Tanya : dalam menjalankan usaha budidaya tambak, hal apa yang harus disiapkan 

terlebih dahulu ? 

Jawab : untuk awal itu persiapan lahan. Perbaikan tambak juga perlu, untuk 

antisipasi jangan sampai ada yang bocor, pembersihan tambak dan penaburan 

pupuk supaya tumbuh lumut untuk makannya. 

Tanya : apakah modal yang bapak gunakan berasal dari bank ? 

Jawab : dalam menjalankan usaha, saya tidak menggunakan pinjaman dari bank, 

modalnya itu modal pribadi. 

Tanya : teknologi apa yang bapak gunakan dalam proses produksi tambak ? 

Jawab : kalau saya mengelola ini manual saja, tidak pakai mesin. Tapi ada juga 

orang yang pakai mesin pompa air untuk masukan air. 

Tanya : berapa jumlah bibit yang di tebar per petak ? 

Jawab : untuk per petak tambak saya isi 15.000 ekor bibit ikan. 

Tanya : berapa harga bibit per ekornya ? 

Jawab : biasanya saya mengeluarkan uang sekitar Rp.2.500.000. 

Tanya : jenis pupuk seperti apa yang digunakan ? 



Jawab : pupuk yang saya pakai ini pupuk TSP 36 dan pupuk urea. Penggunaan 

pupuknya dilakukan di awal sebelum tebar benih. 

Tanya : berapa banyak pupuk yang dibutuhkan ? 

Jawab : kalau menuju sampai panen, saya mengeluarkan pupuk sekitar 1 Ton. 

Tanya : berapa harga pupuk per sak ? 

Jawab : untuk harga pupuk urea ini Rp.100.000 per saknya, kalau untuk pupuk 

TSP 36 ini harganya Rp.150.000 per sak. 

Tanya : hambatan apa saja yang sering bapak hadapi ? 

Jawab : hambatan yang sering dihadapi itu penyakit seperti kadar air juga 

pembusukan. 

Tanya : berapa lama bibit yang ditebar bisa di panen ? 

Jawab : untuk masa panen ikan bandengnya sendiri itu sekitar 4-6 bulan. 

Tanya : bagaimana sistem pengawasan yang bapak terapkan terhadap tambak 

yang sudah dilakukan tebar benih ? 

Jawab : setiap hari saya cek, siapa tau ada hewan seperti burung yang makan 

ikan. 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil panen ? 

Jawab : pedagang pengepul  

Tanya : berapa jumlah biaya yang bapak keluarkan untuk satu petak tambak 

sampai menuju panen, mulai dari bibit, pupuk, racun dan lainnya ? 

Jawab : untuk biayanya itu ya bibit saja, terus pupuknya habis 1 ton, kalau untuk 

racunnya ya ada paling hanya habis 1 juta. Jadi kalau menuju sampai panen saya 

habis sekitar 6 jutaan. 

Tanya : dari jumlah bibit yang ditebar, biasa bapak memperoleh hasil berapa ? 

Jawab : untuk hasilnya itu tidak menentu, tergantung rezeki. Tapi untuk 

pendapatan kemarin itu Alhamdulillah saya dapat 3 ton ikan. 

Tanya : berapa harga ikan bandeng per kg ? 

Jawab : harga sekarang per kg kena Rp.12.000 

  



DATA WAWANCARA WAWANCARA 

Kode Informan : 6-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Minggu, 5 April 2020 

Jam  : 13.30 WITA 

Tanya : bapak sudah lama menjadi petani tambak ? 

Jawab : saya sudah lama menjadi petani tambak, kurang lebih ada 12 tahunan. 

Tanya : jenis tambak apa yang bapak miliki ? 

Jawab : tambak ikan bandeng 

Tanya : berapa luas tambak yang bapak kelola per petak ? 

Jawab : 5 hektar 

Tanya : apakah bapak mengelola tambak sendiri atau dibantu ? 

Jawab : dibantu  

Tanya : Apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu dalam menjalankan usaha 

budidaya tambak ? 

Jawab : yang harus disiapkan itu petakannya dulu, mulai dari perbaikan 

pematang, pembersihan tambak, pupuk dan airnya 

Tanya : apakah modal yang bapak gunakan berasal dari bank ? 

Jawab : modalnya modal pribadi 

Tanya : teknologi apa yang bapak gunakan dalam proses produksi tambak ? 

Jawab : tidak ada teknologi khusus 

Tanya : berapa jumlah bibit yang di tebar per petak ? 

Jawab : untuk bibitnya ini biasa satu petaknya saya isi 15.000 bibit ikan. 

Tanya : berapa harga bibit per ekornya ? 

Jawab :.satu ekornya dikenakan harga Rp.165 

Tanya : jenis pupuk seperti apa yang digunakan ? 

Jawab : pupuk yang saya pakai ini pupuk TSP 36 dengan pupuk Urea. 

Tanya : berapa banyak pupuk yang dibutuhkan ? 

Jawab : jika dihitung-hitung, kurang lebih pupuk yang saya gunakan ini 30 sak 

per petak satu kali panen TSP36 20 sak, Ureanya 10 sak.  

Tanya : berapa harga pupuk per saknya ? 



Jawab : untuk harga pupuk TSP 36 itu Rp.115.000 per sak, harga pupuk urea 

Rp.100.000 per sak. 

Tanya : hambatan apa saja yang sering bapak hadapi ? 

Jawab : hambatan yang sering dihadapi itu cuaca seperti air pasang, hujan deras 

atau tanggul jebol. 

Tanya : berapa lama bibit yang ditebar bisa di panen ? 

Jawab : untuk ikan bandeng ini sekitar 4 bulan sudah bisa dipanen. 

Tanya : bagaimana sistem pengawasan yang bapak terapkan terhadap tambak 

yang sudah dilakukan tebar benih ? 

Jawab : setiap hari di cek, supaya kalau ada sesuatu yang tidak terduga langsung 

bisa cepat ditangani. 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil panen ? 

Jawab : kalau panen, saya jualnya ke pedagang pengepul.  

Tanya : berapa jumlah biaya yang bapak keluarkan untuk satu petak tambak 

hingga menuju panen ? bibit, pupuk dan lainnya ? 

Jawab : untuk bibitnya biasa habis sekitar 2 juta setengah, kalau untuk pupuk 30 

sak, untuk perangsang dan lainnya paling 1 juta jadi sekitar 6 juta sampai 7 juta 

menuju panen. 

Tanya : dari jumlah bibit yang ditebar, berapa banyak pendapatan waktu panen ? 

Jawab : pendapatannya itu tidak menentu, bisa kurang juga bisa lebih. Kalau  

untuk yang baru-baru ini saya dapat 4 Ton sekali panen, kurang lebih 48 Juta 

dapat. 

Tanya : berapa harga ikan bandeng per kg ? 

Jawab : untuk sekarang ini harga ikan bandeng Rp.12.000 per Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA WAWANCARA 

Kode Informan : 7-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Jumat, 3 April 2020 

Jam  : 15.00 WITA 

Tanya : sudah lama jadi petani tambak pak ? 

Jawab : saya sudah lumayan lama jadi petani tambak, soalnya orang tua juga 

petani tambak. 

Tanya : jenis tambak apa yang bapak kelola? 

Jawab : tambak ikan. 

Tanya : kelola tambak sendiri atau dibantu dengan tenaga kerja lain ? 

Jawab : iya saya kelola tambak sendiri tidak ada tenaga kerja lainnya. 

Tanya : berapa ukuran luas tambak per petaknya ? 

Jawab : untuk ukuran luas per petaknya itu 2 hektar. 

Tanya : dalam mengelola tambak hal apa yang harus persiapkan terlebih dahulu ? 

Jawab : untuk pengelolaan tambak yang pertama itu harus perhatikan lokasi dan 

tanahnya. Kalau untuk ikan tidak perlu terlalu dalam petakannya, supaya lebih 

gampang tumbuh lumut. 

Tanya : apakah modal yang digunakan merupakan modal pribadi ? 

Jawab : modalnya itu modal sendiri. 

Tanya : teknologi apa yang bapak gunakan dalam mengelola tambak ?  

Jawab : tidak ada mesin yang digunakan  karena tambaknya memang agak dalam 

jadi tidak perlu pakai mesin pompa air, tapi biasanya petani tambak ada yang 

pakai juga. 

Tanya : berapa ekor bibit yang ditebar per petaknya ? dan berapa harganya ? 

Jawab : sekitar 5.000 per petak. untuk bibit ikannya saya beli yang masih nener 

itu per ekornya kena Rp.70. 

Tanya : jenis pupuk seperti apa yang digunakan ? terus biasa dengan sekali panen 

dalam satu  petak biasa habis pupuk berapa sak ? berapa harganya ? 



Jawab : jenis pupuk yang saya pakai ini TSP, kalau untuk ikan biasa satu kali 

panen dalam satu  petak itu habis 30 sak. Untuk harganya itu Rp.135.000 per 

saknya. 

Tanya :hambatan apa saja yang sering bapak hadapi dan bagaimana cara 

mengatasi hambatan tersebut ? 

Jawab : hambatanya palingan masalah penyakit. Solusinya sih lihat kondisi bulan 

berapa yang sering kena penyakit nah dari situ dipelajari gak boleh terlalu banyak 

bibit jadi kerugian juga gak banyak. 

Tanya : berapa lama bibit yang ditebar bisa di panen ? 

Jawab : sekitar 4 sampai 6 bulan. 

Tanya : bagaimana sistem pengawasan terhadap tambak yang sudah dilakukan 

tebar benih ? 

Jawab : biasanya ada pengecekan kontrol, dilihat gimana kondisinya ada yang 

perlu dibenahi apa tidaknya. 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil produksi ? 

Jawab : biasanya sih sama pedagang pengepul jualnya ke pak Liyas karena dia 

juga yang biasa masukan bibit. Hanya kadang-kadang juga bukan sama dia kalau 

seumpama harga di dia lebih murah ya biasa cari pedagang yang lebih mahal lagi. 

Tanya : untuk satu kali panen dalam satu petak tambak ikan, berapa jumlah 

keseluruhan biaya yang bapak keluarkan mulai dari bibit, pupuk, dan lainnya ? 

Jawab : pupuk paling 2 ton, pupuk satu tonnya harga Rp.2.700.000 perangsang 

paling Rp.700.000 ditambah bibit, jadi total paling 6 jutaan. 

Tanya :untuk jumlah bibit yang ditebar berapa banyak hasil pendapatan bapak ? 

Jawab : pendapatannya tidak menentu tergantung rezeki, kalau lagi bagus ya 

lumayan. Untuk yang kemarin saya berhasil panen sebanyak 1,5 ton. 

Tanya : berapa harga ikan bandeng saat ini ? 

Jawab : untuk harga itu beda-beda tergantung ukurannya. Tapi yang sering 

dipanen oleh petani itu ukuran 4. Jadi kalau naik 5 ekor per kg itu harganya Rp. 

10.000, untuk yang naik 4 itu Rp. 12.000, yang naik 3 ekor itu Rp.15.000. 

Tanya :  apakah ada dukungan dari pemerintah ? bantuan modal misalnya. 

Jawab : untuk penyuluhan petani tambak pernah dilakukan, tapi untuk bantuan 

seperti bibit sih saya belum pernah dapat. 



DATA WAWANCARA WAWANCARA 

Kode Informan : 8-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Jumat  11 April  2020 

Jam  : 17.00 WITA 

Tanya : bapak sudah lama jadi petani tambak ? 

Jawab : iya sudah lumayan lama jadi petani tambak 

Tanya : jenis tambak apa yang bapak miliki ? 

Jawab : Ikan Bandeng udang vaname dan Udang Sitto 

Tanya : berapa luas tambak yang bapak kelola per petak ? 

Jawab : luas tambak yang saya kelola per petaknya itu kurang lebih 2 Ha. 

Tanya : apakah bapak mengelola tambak sendiri atau dibantu ? 

Jawab : tambak ini saya kelola sendiri tidak ada tenaga kerja yang lain. 

Tanya : dalam mengelola tambak, hal apa yang harus dipersiapkan terlebih 

dahulu ? 

Jawab : untuk awalnya itu pembersihan lahan dari siput kecil,juga ikan-ikan 

hama. Setelah itu tebar pupuk, masukan air sampai lahan siap tebar benih. 

Tanya : apakah modal yang bapak gunakan berasal dari bank ? 

Jawab : modal yang digunakan itu modal sendiri kadang-kadang juga dari 

pengepul. 

Tanya : berapa jumlah bibit yang di tebar per petak ? 

Jawab : kalau untuk padat tebar benihnya itu beda-beda. Kalau ikan saja itu 

10.000, kalau udang itu 50.000 ekor tapi bisa juga kurang bisa juga lebih, 

tergantung kondisinya juga. 

Tanya : dalam mengelola udang hitam ini dicampur ikan atau udang saja ? 

Jawab : kalau udang hitam ini dicampur ikan, paling kalau udangnya 50.000 

ikannya itu 1.000-1.500 ekor saja. 

Tanya : berapa harga bibit per ekornya ? 

Jawab : untuk ikan bandeng yang ditebar itu harganya Rp 165 per ekor, kalau 

udang hitamnya itu Rp 40 per ekornya. 

Tanya : jenis pupuk seperti apa yang digunakan ? 



Jawab : pupuknya itu urea dan TSP 

Tanya : berapa banyak pupuk yang dibutuhkan ? 

Jawab : penebaran pupuk itu beda-beda tergantung luas hektarnya dengan jumlah 

bibit yang ditebar. kalau per petak biasa saya habis 30 sak. 

Tanya : hambatan apa saja yang sering bapak hadapi ? 

Jawab : hambatan yang sering dihadapi itu pertumbuhan yang lambat dengan 

penyakit untuk udang. Kalau udang hitam ini juga suka tiba-tiba mati, jadi 

pendapatannya juga turun. 

Tanya : berapa lama bibit yang ditebar bisa di panen ? 

Jawab : umur 4 bulan itu sudah bisa dipanen. 

Tanya : bagaimana sistem pengawasan yang bapak terapkan terhadap tambak 

yang sudah dilakukan tebar benih ? 

Jawab : rutin di cek siapa tau ada apa-apa cepat ditangani 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil panen ? 

Jawab : untuk hasil panennya saya jual ke pedagang pengepul 

Tanya : berapa jumlah biaya keseluruhan dalam satu petak tambak ikan bandeng 

dan udang hitam hingga panen ? 

Jawab : untuk biayanya paling hanya berapa juta saja, untuk racunnya saja kurang 

lebih habis 1 juta ditambak pupuk dan benih, kurang lebih 6 sampai 7 juta. 

Tanya : berapa pendapatan per petak ? 

Jawab : pendapatannya tidak menentu. Kalau untuk ikan itu yang penting berani 

di pupuk biasa saya dari 10.000 ekor yang ditebar bisa mencapai 2 ton. Tapi kalau 

untuk udang hitam ini, sekarang susah budidayanya. Tidak tahu juga kenapa, 

sering kena penyakit terus tiba-tiba mati mendadak. Seperti yang baru-baru ini 

hanya dapat 100 Kg, untuk ikannya Alhamdulillah masih bisa dapat 250 Kg dari 

1.500 ekor bibit 

Tanya : berapa harga udang hitam per kg saat ini 

Jawab : untuk harga udang hitam ini beda-beda. Tapi sekarang harga udang hitam 

ini anjlok. Ukuran paling besar itu 10 ekor per kg.kalau harga bagus biasanya 

harganya hampir mencapai Rp.200.000, tapi sekarang sampai di Rp.150.000 saja 

tidak. Turun sekali untuk harga udang windu sekarang, ditambah pendapatannya 

juga susah. 



DATA WAWANCARA WAWANCARA 

Kode Informan : 9-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020 

Jam  : 15.00 WITA 

Tanya : dimana bapak mengambil bibit ? 

Jawab : bibitnya dari Makassar, biasanya saya ambil di pelabuhan Kolaka. 

Tanya : berapa harga jual per Kg ? 

Jawab : Harga jual itu tidak stabil terus, tergantung dari besar kecilnya, kualitas 

juga permintaan. 

Tanya : kepada siapa bapak menjual hasil produksi ? 

Jawab : Ikan dan udang ini dijual ke pedagang pengecer juga perusahaan. Kalau 

untuk ikan bandeng ini kebanyakan permintaannya datang dari penjual eceran di 

pasaran sedangkan udang ini hampir semua dijual ke perusahaan di kota kendari 

yaitu PT Yanagi Histalaraya. Jadi harga tergantung permintaan juga. Kalau harga 

jual tinggi pasti harga beli di petani tambak juga meningkat.  

Tanya : Jika para petani tambak mau panen apa hubungi bapak dulu untuk 

siapkan tenaga kerja dan angkutannya ? 

Jawab : biasa kalau mereka mau panen itu pasti hubungi saya dulu, kadang lewat 

Hp, kadang juga langsung kerumah. Jadi saya yang sediakan tenaga kerja dan 

angkutannya. 

Tanya : berapa jumlah tenaga kerja yang bapak miliki ? 

Jawab : untuk tenaga kerja yang saya miliki ada 10 orang yang terdiri dari supir, 

bagian lapangan dan karyawan. 

Tanya : berapa upah tenaga kerja ? 

Jawab : adapun upah supir itu Rp.500.000, bagian lapangan Rp.500.000, kalau 

karyawan Rp.200.000. 

Tanya : berdasarkan ukuran berapa harga udang hitam dan ikan untuk saat ini ? 

Jawab : beda-beda untuk harganya untuk ikan yang naik 5 itu Rp.10.000, naik 4 

itu Rp.12.000, naik 3 itu Rp15.000. Kalau udang hitam sekarang harganya 

berkisar antara 80.000 hingga Rp.120.000 



DATA WAWANCARA WAWANCARA 

Kode Informan : 10-W 

Peneliti : Tusmiati Al Muarifah 

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2020 

Jam  : 09.30 WITA 

Tanya : sejak tahun berapa bapak menjabat menjadi kepala desa ? 

Jawab : saya manjabat sejak tahu 2018. 

Tanya :apakah biasa ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat petani 

tambak seperti penyuluhan misalnya ? 

Jawab : biasa ada penyuluhan petani tambak, dari kelautan. 

Tanya : apa program kerja pemerintah desa untuk membantu petani tambak ? 

Jawab : untuk program kerja pemerintah desa tahun ini sudah dibuatkan anggaran 

senilai 60 juta untuk beli bibit ikan juga udang yang nantinya akan dialokasikan 

untuk petani tambak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 
Petakan tambak 

 
Pintu tambak kayu 

 

Petakan tambak (setelah pembuangan air) 



 
Foto bersama dengan kepala Desa Roraya  

(Bapak Alfiana Suganda S.Sos) 

 
Wawancara bersama Bapak Abidin (Petani Tambak) 

 
Proses pemanenan udang  



 
Hasil panen udang  

 

Produk udang 

 

Foto bersama dengan para petani tambak 



 
Pemasangan jarring di pintu keluar air tambak 

 (proses pemanenan) 

 
Wawancara bersama bapak H. Halim (Petani Tambak) 

 
Proses pengangkutan hasil produksi 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 





 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE)  
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