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                                                             BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Salah satu tantangan dalam memasuki era pasar bebas saat ini adalah 

mencari alternatif sumber daya yang mampu meningkatkan pendapatan dan 

pertumbuhan ekonomi. sumber daya perairan tawar, pesisir dan lautan merupakan 

alternatif yang menjanjikan bagi indonesia, mengingat Indonesia adalah salah satu 

negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-

pulau sebanyak 17.508 dan Wilayah perairan pantai dan lautnya membentang 

seluas 5,8 juta km2 dan mencakup 2/3 dari luas Indonesia secara keseluruhan, 

yang mana dengan kedaan geografi tersebut seharus nya masyarakat indonesia 

dapat memicu pendapatan yang potensial dari sektor perikanan dan perairan nya.  

 Indonesia memiliki sumber potensi cukup besar di bidang perikanan, mulai 

dari prospek pasar baik dalam negeri maupun internasional. Oleh karena itu, 

potensi Sumber Daya Alam baik di laut maupun di wilayah pesisir, sangat 

berpeluang besar dalam usaha pengembangan dan pemanfaatannya (Sudirman dan 

Karim,2008).  

 Seiring tingginya permintaan penduduk untuk berbagai jenis ikan, maka hal 

itu mendorong minat petani ikan untuk melakukan pembudidaya ikan di perairan 

laut. Indonesia diperkirakan memiliki potensi perairan laut seluas 8,4 juta ha 

untuk budidaya perikanan laut, dengan 3,8 juta ha merupakan potensi efektif yang 

dapat dimanfaatkan untuk kawasan budidaya laut, yang terdiri atas 775 ribu ha 

untuk pengembangan keramba jaring apung ikan, lobster, abalone (Gastropoda 
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besar yang termasuk genus Haliotis); 37,2 ribu ha untuk pengembangan keramba 

jaring tancap ikan; 769,5 ribu ha untuk pengembangan budidaya rumput laut; 4,7 

juta ha untuk budidaya kerang-kerangan; 174,6 ribu ha untuk pengembangan 

budidaya teripang dan 1,9 juta ha untuk pengembangan budidaya tiram mutiara. 

Dalam pemanfaatan perairan laut untuk usaha budidaya, sebagian provinsi baru 

memanfaatkan potensinya kurang dari 1 persen. 

   Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi 

dengan keunggulan dan potensi di bidang perikanan dan juga subsektor pertanian 

lainnya yang sangat menjanjikan. Dengan kondisi lahan dataran rendah dan dekat 

dengan sungai batanghari yang mana sumber air nya melimpah , dan menjadikan 

kabupaten ini primadona pengembangan komoditas perikanan, khususnya ikan 

patin. potensi kawasan dan Sumber daya Manusia yang cukup menjanjikan, 

mendorong kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan kabupaten 

ini merupakan salah satu Kawasan Pengembangan Budidaya Patin untuk 

Sumatera selain dari Provinsi Riau (Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi dan 

Pelalawan) dan Provinsi Sumatera Selatan (kabupaten Banyuasin, Ogan 

Komering Ilir, OKU timur, OKU Selatan, dan Kota Palembang). 
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Tabel 1.1  PDRB Kabupaten Muaro Jambi Atas Dasar Harga Konstan  

2010 Pada Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah) 

Sumber : Badan Pusat Statistik Muaro Jambi, Tahun 2020 

 

Sektor PDRB 2016 2017 2018 2019 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 
582.120.602 612.100.905 640.961.142 673.867.120 

 Pertambangan dan 

Penggalian 
179.661.504 186.532.233 197.982.739 205.543.930 

Industri Pengolahan 237.959.854 246.104.195 255.423.119 264.581.915 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 
491.792 502.278 53.405 56.957 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah,  
1.324.049 1.374.363 1.436.703 1.497.260 

F Konstruksi 74.812.683 80.498.447 85.223.524 91.774.200 

Perdagangan Besar Dan 

Eceran, Reparasi Mobil 

& Sepeda Motor 

68.381.795 73.823.772 79.394.337 85.424.020 

Transportasi dan 

Pergudangan 
49.123.664 51.163.913 5.377.324 5.667.519 

Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
8.673.702 9.236.492 9.974.402 10.593.000 

Informasi dan 

Komunikasi 
33.311.048 3.590.931 38.774.873 40.938.360 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
24.595.398 25.724.461 26.007.692 26.780.200 

Real Estate 16.811.684 17.738.008 18.837.765 20.483.980 

M,N Jasa Perusahaan 16.751.573 17.709.763 18.733.387 19.490.470 

Administrasi 

Pemerintahan , 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

43.984.457 45.537.108 47.795.749 50.30.750 

Jasa Pendidikan 24.988.143 26.155.089 28.215.154 30.480.800 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
1.397.144 14.850.244 15.785.809 16.889.200 

Jasa Lainnya 19.455.761 20.545.284 21.706.093 22.624.900 

PDRB Muaro Jambi 1.396.419.151 1.465.505.866 1.540.559.776 1.618.521.600 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Muaro Jambi terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun sangat terlihat perbedaan nilai PDRB 

antar sektor yang sangat timpang. Untuk mengetahui kontribusi sektor PDRB Kabupaten 

Muaro Jambi tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Muaro Jambi Atas  

Dasar Harga Konstan 2010 Pada Tahun 2016-2019 (Persen) 

Sektor PDRB 2016 2017 2018 2019 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
44,52 44,54 42,77 42,88 

 Pertambangan dan 

Penggalian 
9,53 9,85 10,9 10,2 

Industri Pengolahan 16,26 15,94 15,64 15,39 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,04 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah,  
0,11 0,1 0,11 0,11 

F, Konstruksi 4,96 4,89 5,05 5,25 

Perdagangan Besar Dan 

Eceran, Reparasi Mobil & 

Sepeda Motor 

5,67 5,84 6,16 6,39 

Transportasi dan 

Pergudangan 
3,5 3,4 3,4 3,43 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
0,67 0,67 0,68 0,68 

Informasi dan Komunikasi 2,51 2,61 2,72 2,74 

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,77 1,74 1,69 1,69 

Real Estate 1,38 1,37 1,41 1,48 

M,N, Jasa Perusahaan 1,21 1,24 1,29 1,3 

Administrasi Pemerintahan , 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

3,72 3,61 3,76 3,93 

Jasa Pendidikan 1,84 1,84 1,96 2,05 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
0,98 0,98 1,02 1,06 

Jasa Lainnya 1,33 1,34 1,4 1,39 

PDRB Muaro Jambi 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Muaro Jambi, Tahun 2020 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa PDRB 

pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Muaro Jambi terus 
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mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun terakhir 

yakni 2019 sektor tersebut mempengaruhi 42,88 persen. Sumbangan nilai yang 

didapat dari PDRB, sekaligus membuktikan bahwa sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan memiliki peranan penting dan masih menjadi sektor andalan dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.  

Ikan Patin merupakan salah satu komoditas unggulan yang dibudidaya di 

Kabupaten Muaro Jambi dan sentra produksinya terdapat di Kecamatan Kumpe 

Ulu yang mana Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2016 telah menyumbang 

sebesar 21.617,5 ton ikan patin terhadap total produksi perikanan budidaya 

Provinsi Jambi sebesar 48.688,5ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jambi, 2016). Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Muaro Jambi sebagian 

besar berasal dari perikanan budidaya, yaitu 24.679,0 ton (94,97persen), 

sedangkan perikanan tangkap perairan umum dan daratan hanya sebesar 1.305,9 

ton (5,03persen). Produksi perikanan budidaya tersebut sebagian besar berasal 

dari komoditas ikan patin,yaitu sebesar 14.650,8 ton atau 59,37persen,sedangkan 

komoditas ikan lainnya sebesar 10.028,2 ton atau 40,63persen (Dinas Perikanan 

dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, 2016). 
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Tabel l.3 Jumlah Produksi komoditas Ikan Budidaya Kabupaten Muaro  

 Jambi Tahun 2014 - 2017 (ton). 

No Tahun produksi Jumlah produksi 

(ton) 

Persentase 

kenaikan 

(persen) 

1 2014 24.861,9 - 

2 2015 24.521,9 -1,37 

3 2016 24.688,4 0,68 

4 2017 25.295,0 2,46 

 Rata-Rata  0,59 

Sumber : Data BPS ( Muaro Jambi Dalam Angka 2014 - 2017 ) 

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 ke 2017 

produksi budidaya ikan di Kabupaten Muaro Jambi rata-rata perkembangan angka 

produksi sebesar 0,59 persen. Kemampuan tersebut tentulah didukung oleh 

besarnya potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Muaro Jambi dengan 

faktor kondisi geografis wilayah yang memiliki lahan basah atau rawa yang cocok 

untuk habitat pembudidaya ikan air tawar.  

Kecamatan Kumpeh Ulu merupakan wilayah kawasan minapolitan di 

Kabupaten Muaro Jambi dengan komoditas utama ikan patin yang dibudidayakan, 

Luas lahan yang telah dimanfaatkan untuk kolam budidaya ikan patin di 

Kecamatan Kumpeh Ulu saat ini mencapai 244,5 hektar dan diperoleh produksi 

sebanyak 9.732,0 ton. Jumlah produksi tersebut menyumbang sebesar 66,91persen 

terhadap produksi ikan patin Kabupaten Muaro Jambi sehingga menjadikan 

Kecamatan Kumpeh Ulu merupakan kawasan minapolitan yang berbasis budidaya 

ikan patin (Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, 2016). 
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Tabel 1.4  Produksi Budidaya ikan Pada Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2013 -2017 (ton). 

No Nama Kecamatan 
Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

1. Mestong 569,0 569,9 566,3 536,3 536,1 

2. Taman Rajo 128,0 79,2 56.4 61,3 57,2 

3. Sei. Bahar 47,0 46,5 25.2 29,0 30,0 

4. Kumpeh Ulu 4.850,0 11.420.4 10.981,0 10.708,1 10.812,0 

5. Sungai Gelam 3.942,0 5.656.6 6.131,4 5.839,9 5943,1 

6. Kumpeh 56,5 13,0 - 4,4 4,0 

7. Maro Sebo 145,0 96.0 27,6 35,6 37,0 

8. Jaluko 4.890,5 6.461,6 6.077.8 6.521,9 6.834,7 

9. Sekernan 497,0 434,2 622,7 926 1.020,0 

10 Bahar Utara 60,00 45,0 17,5 13,2 10,7 

11 Bahar selatan 41,00 39,5 16,0 12,7 10,0 

Muaro Jambi 15.226,0 24.861,9 24.521,9 24.688,4 25.295,0 

 Sumber : Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka 2013-2017 

Sebagaimana yang telah kita lihat secara rinci pada tabel di atas, bahwa 

Kecamatan Kumpe Ulu adalah penyumbang Produksi ikan budidaya terbesar di 

Kabupaten muaro Jambi yakni pada tahun 2017 telah mencapai angka produksi 

sebesar 10.812 ton , dan angka tersebut sekaligus menjadikan Kumpe ulu sebagai 

penyumbang produksi ikan patin terbesar dari seluruh wilayah kecamatan di 

Kabupaten Muaro Jambi selama tahun 2013 hingga tahun 2017. 

Ikan Patin adalah Komoditas yang sangat cocok untuk dibudidayakan di 

lahan tersebut karena dapat tumbuh dengan baik serta dapat dikembangkan di 

lahan marjinal seperti lahan rawa maupun lahan gambut (Widodo,Akmal, dan 

Syafiudin, 2010). Luas lahan yang telah dimanfaatkan untuk kolam budidaya ikan 

patin di Kecamatan Kumpeh Ulu mencapai 244,5 hektar dan diperoleh produksi 

sebanyak 9.732,0 ton. Jumlah produksi tersebut menyumbang sebesar 66,91persen 

terhadap produksi ikan patin Kabupaten Muaro Jambi sehingga Kecamatan 
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Kumpeh Ulu merupakan kawasan minapolitanyang berbasis budidaya ikan patin 

(Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, 2016). 

Pengembangan budidaya perikanan utama dibagi atas dua Jenis 

penggolongan, yaitu: Jenis Perairan umum dan perairan kolam buatan, 

pengembangan Perairan umum ini dilakukan disepanjang sungai Batang Hari, 

dengan sistem kerambah jaring apung (KJA) yang terpusat pada Kecamatan Jambi 

Luar Kota, Sekernan, Muaro sebo dan Kumpeh Ilir. Sedangkan untuk Budidaya 

berjenis kolam galian atau kolam tanah ( terapan), Banyak di temukan pada 

daerah-daerah dataran rendah atau areal yang berawa yang banyak terdapat di 

wilayah Kumpeh Ulu dan Sungai Gelam. 

Desa Kota Karang Merupakan Salah satu Desa yang terletak didalam 

wilayah minapolitan budidaya ikan patin di Kecamatan Kumpe Ulu. Desa ini 

adalah salah satu dari 18 desa yang ada diwilayah Kecamatan Kumpeh Ulu, 

dengan luas wilayah ± 663 Ha dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Kemingking Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa 

Kasang Kota Karang, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lopak Ala Sebelah 

Barat berbatasan dengan Desa Pudak. Secara administratif Desa Kota Karang 

terbagi atas Dua Dusun, yaitu Dusun I dan Dusun II, Dusun I meliputi wilayah Rt 

01 - Rt 05 dan Dusun II meliputi wilayah Rt 06 dan Rt 07. (Sumber Data 

Kampung KB Desa Kota Karang 2018 ).  

Para petani budidaya ikan patin di Desa Kota karang juga membentuk 

kelompok usaha budidaya, yang mana Pada Tahun 2018 Desa Kota Karang telah 

memiliki Jumlah kelompok budidaya sebanyak 17 Kelompok, yang mana angka 



8 
 

Tersebut meningkat dari tahun 2016-2017 sebanyak 15 Kelompok budidaya 

(Lukman : 2018). Tiap kelompok budidaya berisikan 10 orang anggota petani. Itu 

artinya di Desa kota Karang saat ini memiliki Jumlah Total 170 petani budidaya 

ikan patin. 

Para petani ikan di Desa Kota Karang tidak pernah melakukan analisis 

usahatani sebagai sumber pengetahuan atas besarnya produksi, penerimaan dan 

pendapatan mereka atas usaha budidaya ikan patin yang dijalankan, maka dari itu 

hendaknya dilakukan analisis usaha tani, sehingga kita dapat melihat apakah 

usaha tani budidaya ikan patin di Desa Kota Karang berpotensi menguntungkan 

atau merugikan.  

Keberhasilan suatu usaha budidaya ikan dapat ditunjang dengan 

tersedianya faktor produksi atau sumberdaya secara kontinyu dalam jumlah yang 

tepat Kuantitas faktor produksi sangat menentukan besar kecilnya produksi yang 

akan diperoleh. Ketidakefisienan proses produksi seperti penggunaan induk yang 

melebihi masa produktif diduga merupakan salah satu permasalahan yang 

ditimbulkan akibat ketidaktahuan petani ikan dalam mengoptimalkan penggunaan 

faktor-faktor produksinya. Penggunaan induk melebihi masa produktif tentunya 

mempengaruhi jumlah pemberian pakan. Selain itu induk tersebut menjadi kurang 

produktif dalam menghasilkan benih, sehingga produksi optimal dan keuntungan 

maksimum tidak tercapai. 

Ada beberapa penelitian tentang faktor-faktor produksi budidaya yang 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi usaha. Luas lahan budidaya 

merupakan faktor kunci dalam usaha perikanan. Jumlah produksi yang dihasilkan 
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juga ditentukan oleh modal usaha yang akan digunakan sebagai modal dalam 

peneglolaan budidaya oerikanan. Proses produksi berjalan lancar dan 

menguntungkan dengan catatan faktor-faktor yang menghambat akan 

ditanggulangi. Modal usaha merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses 

produksi ataupun usaha perikanan. 

Peningakatn produksi juga bisa dipengaruhi oleh modal yang dikeluarkan 

oleh pembudidaya. Faktor modal mempengaruhi peningkatan jumlah barang atau 

produk yang dihasikan sehingga akan meningkatkan pendapatan. Modal adalah 

barang atau uang yang digunakan oleh pembudidaya untuk mengembangkan 

produksi. Semakin besar jumlah modala maka akan semakin besar pula produksi. 

Semakin besar jumla modal amaka akan semakin besar pulan pendapatan yang 

akan diperoleh. Novan (2015) juga menemukan bahwa modal berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah produksi. Sedangkan Kusumadinata (2015) 

menemukan bahwa modal tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah produksi adalah jumlah 

tenaga kerja. Sutiah (2008) menemukan bahwa empat input yang mempunyai 

pengaruh nyata terhadap usaha pembenihan yaitu kolam, induk, pakan pelet, dan 

pitik. Sedangkan input yang tidak berpengaruh nyata terhadap usaha pembenihan 

ini adalah kapur dan tenaga kerja. Florentya (2013) dan Widiastuti (2013) 

menemukan bahwa jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan jumlah produksi. 

Sedangkan Novan (2015) menemukan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah produksi. Demikian juga Azhari (2015) menemukan 

bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. 
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Sebagai mana menurut Haryanto,(2007) agar suatu usahatani tidak rugi 

maka harus diketahui lebih dahulu analisis usahataninya, hal-hal yang perlu di 

ketahui antara lain beberapa modal yang dibutuhkan, beberapa titik nilai impas 

dan beberapa nilai perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Selanjutnya 

menurut Pitojo,(2005) analisis usaha tani merupakan gambaran yang perlu 

dicermati manakala akan melakukan usahatani, serta juga ditegaskan bahwa data 

usahatani bersifat situasional dan kedaerahan karena dipengaruhi input produksi, 

tenaga kerja setempat dan hasil serta harga yang berlaku. Suratiyah, (2006) juga 

menyatakan bahwa dengan memahami data-data usaha tani maka petani dapat 

merencanakan produksi sesuai dengan pendapatan yang diinginkan. Untuk itu 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Petani 

Budidaya Ikan Patin di Desa Kota karang Kecamatan Kumpeh Ulu 

Kabupaten Muaro Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Pada umum nya pengelolahan usaha budidaya ikan patin, yang terdapat di 

desa kota karang ini dibalik sisi input faktor produksi tentu juga di pengaruhi oleh 

faktor sumber daya manusia yang mengelolah usaha tersebut, seperti pemilihan 

bibit yang berkualitas, pemilihan lahan dan kesesuaian kondisi air ,juga 

bagaimana cara pemeliharaan serta perawatan dari bibit hingga masa panen, dan 

berbagai macamnya. apakah sumber daya manusia yang dipakai dipakai saat ini 

sudah dapat diyakini akan mempengaruhi tinggkat poduksi usaha budidaya ini 

sehubung dengan itu penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yang 

perlu dikaji dan dicari jawabannya secara ilmiah, diantaranya yaitu :  
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1. Bagaimana karakteristik sosial dan ekonomi Petani Budidaya Ikan Patin di 

Desa Kota Karang Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ? 

2. Seberapa besar pendapatan yang dihasilkan pada usaha Budidaya ikan 

patin di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro 

Jambi ? 

3. Seberapa besar kontribusi pendapatan dari usaha budidaya ikan patin, 

terhadap pendapatan keluarga petani ikan patin di Desa Kota Karang, 

Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ? 

4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi produksi oleh petani ikan patin 

di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ? 

1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik sosial dan ekonomi 

Petani Budidaya Ikan Patin di Desa Kota Karang Kecamatan Kumpe Ulu, 

Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan yang dihasilkan pada 

usaha Budidaya ikan patin di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, 

Kabupaten Muaro Jambi. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pendapatan dari usaha 

budidaya ikan patin, terhadap pendapatan keluarga petani ikan patin di 

Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi oleh petani ikan patin di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe 

Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. 

1.4 Manfaat Penlitian  

Adapun manfaaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi  peneliti 

untuk menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi produksi petani 

ikan. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kontribusi 

pendapatan usaha Budidaya ikan patin terhadap pendapatan keluarga 

Petani. 

2. Sebagai sumbangan informasi kepada masyarakat, khususnya  Pengusaha 

Budidaya Ikan Patin yang akan mengembangkan usahanya , dan juga bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


