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       ABSTRAK 

Budidaya ikan bandeng di Kabupaten Gresik sangat mendukung karena letaknya yang strategis antara 
jarak lokasi tambak dan kota yang relatif dekat dan turut membantu proses pemasaran ikan bandeng produksi 
para petani Kabupaten Gresik Penelitian ini bertujuan untuk memberi arahan untuk meningkatkan produksi 
tambak budidaya ikan bandeng yang ada di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dengan cara 
mencari potensi dan masalah dalam proses budidaya ikan bandeng serta mencari arahan yang tepat. Metode 
yang digunakan adalah metode statistika deskriptif, analisis linkage system, analisis akar masalah  dan analisis 
SWOT dan Matriks IFAS-EFAS. Selanjutnya metode analisis SWOT & IFAS EFAS digunakan untuk menentukan 
arahan dimana arahan-arahan tersebut digunakan sebagai upaya untuk meningkatan produksi budidaya ikan 
bandeng di Desa Manyarejo Kabupaten Gresik. berdasarkan hasil analisis SWOT & IFAS EFAS, berada pada 
posisi kuadran II-D,  yaitu  selective Maintenance Strategy yang berarti dimana pengelolaan obyek dengan 
pemilihan hal-hal yang dianggap penting atau dilakukan secara selektif/hati hati. Arahan peningkatan produksi 
budidaya ikan bandeng di tambak Desa Manyarejo yaitu, Mengoptimalkan bantuan dari pemerintah dalam hal 
penyuluhan, sehingga dapat menanggulangi petani tambak desa yang masih menggunakan cara tradisional dan 
dengan adanya penyuluhan tersebut masyarakat lebih tertarik bekerja petani tambak yang bertujuan 
mengurangi keterbatasan SDM, Peran dari pihak pemilik tambak untuk mengelola menjadi lebih baik lagi 
berdasarkan pedoman dari Kementrian dan Kelautan tahun 2011  

 
Kata kunci: Karakteristik budidaya ikan bandeng, arahan 

ABSTRACT 

Aquaculture fish in Gresik very supportive because of its strategic location between the pond and the 
location within the city's relatively close and helped the marketing of fish production farmers Gresik. This study 
aims to give direction to increase the production of aquaculture fish ponds in the village Manyarejo Manyar 
District of Gresik by finding potential problems in the process of cultivation and fish as well as finding the right 
landing. The method used is the method of descriptive statistics, analysis linkage system, the root cause analysis 
and SWOT analysis and matrix IFAS-EFAS. Furthermore SWOT analysis method and IFAS EFAS used to determine 
the direction in which the directive is used as an attempt to increase aquaculture production of fish in the village 
Manyarejo Gresik. based on the results of SWOT analysis and IFAS EFAS, located in quadrant II-D position, ie 
selective Maintenance Strategy which means that where management of the object with the selection of things 
that are considered important or carried out selectively / carefully. Referrals increased production of 
aquaculture fish in ponds Village Manyarejo ie, Optimizing assistance from the government in terms of 
education, so that it can cope with fish farmers village who still use the traditional way and with the extension 
of the public is more interested in working the fish farmers that aim to reduce the limitations of human 
resources, Role of the pond owner to manage it better again based on the guidelines of the Ministry of Marine 
and 2011  

 
Keywords: Characteristics aquaculture, arahan 

 

PENDAHULUAN 

Desa Manyarejo Kabupaten Gresik yang 
memiliki area pertambakan yang luas. Tingginya 
permintaan juga dipengaruhi oleh manfaat dari 
mengonsumsi ikan bandeng sendiri yang begitu 
banyak, seperti mengandung protein yang tinggi 
serta ikan bandeng tidak mengandung kolestrol 

(Ikanmania, 2008).Berikut adalah hasil produksi 
budidaya tambak pertahun Desa Manyarejo 
yang menurun menurut (BPS, 2008; Ikanmania, 
2008): 

Berdasarkan (BPS,2008 ; Ikanmania, 
2008) hasil panen dari ikan bandeng desa 
Manyarejo menurun tiap tahunya, pada tahun 
2003 hasil produktifnya sebanyak 355.00kg, 
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tahun 2004 sebanyak 346.000kg, pada tahun 
2005 sebanyak 361.000kg, tahun 2006 sebanyak 
396.000kg, tahun 2007 sebanyak 407.000kg, 
tahun 2008 sebanyak 419.000kg, tahun 2009 
sebanyak 413.000kg, tahun 2010 389.000kg, 
tahun 2011 367.000kg, tahun 2012 sebanyak 
346.000kg. 

Dalam budidaya ikan bandeng di 
kecamatan Manyar kabupaten Gresik, Sebagian 
besar petani tambak Desa Manyarejo 
memperbanyak pemberian pupuk anorganik 
(Urea) dan pupuk alami secara berlebihan, 
sehingga yang terjadi, yaitu bukannya produksi 
melimpah seperti yang diharapkan tetapi malah 
tanah menjadi tandus (tidak subur) sehingga 
pakan alami berupa plankton serta kelekap akan 
sulit tumbuh, akibatnya ikan bandeng 
pertumbuhannya lambat bahkan dapat timbul 
penyakit / keracunan, sehingga produksi akan 
menurun dan bahkan tidak akan pernah panen 
lagi seperti yang diharapkan. Apabila dipandang 
dari sudut ekonomi tentunya akan semakin 
banyak biaya produksi yang terbuang untuk 
pembelian pupuk anorganik dan pupuk alami 
yang berlebihan yang bahkan semakin sulit dicari 
dan harganyapun melonjak semakin mahal 
meskipun harga pupuk untuk petani tersebut 
telah disubsidi oleh pemerintah.(Berdasarkan 
hasil wawancara pada survei pendahuluan) 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif, evaluatif dan development. 

METODE ANALISIS DESKRIPTIF 

Metode analisis deskriptif dalam 
penelitian ini adalah 

A. ANALISIS STATISTIKA DESKRIPTIF 

Analisis ini digunakan untuk 
memperoleh gambaran tentang karakteristik 
budidaya ikan bandeng Desa Manyarejo yang 
kemudian diorganisasikan ke dalam interval 
kelas dan disajikan dalam bentuk diagram 
batang ataupun pie chart yang akan 
memudahkan di dalam membaca data. Adapun 
komponen yang dilakukan analisis deskriptif 
meliputi karakteristik kegiatan  , yaitu aspek 
tenaga kerja, modal, bahan baku, peralatan atau 
teknologi, pemasaran, dan kelembagaan  yang 
kemudian dilanjutkan dimasukkan ke dalam 
analisis potensi dan masalah untuk mengetahui 
karakteristik budidaya ikan bandeng . 

B. ANALISIS LINKAGE SYSTEM 

Sistem keterkaitan (linkage system) 
dalam  budidaya ikan bandeng Desa Manyarejo 
yang digunakan untuk mengetahui hubungan 
lokasi dari dua atau lebih aktivitas, yang dapat 
berbentuk aktivitas secara timbal balik atau juga 
berbentuk penolakan aktivitas secara timbal 
balik. Dalam sistem keterkaitan (linkage system) 
dilakukan analisis deskriptif untuk 
menggambarkan sistem keterkaitan ke belakang 
(backward linkage) dan sistem keterkaitan ke 
depan (forward linkage)”. 

C. ANALISIS EVALUATIF 

Metode analisis evaluatif dalam 
penelitian ini adalah menggunakan analisis akar 
masalah. Teknik analisis masalah sering disebut 
sebagai analisis akar masalah atau pohon karena 
melalui teknik ini, dapat dilihat “akar” dari suatu 
masalah. Hasil dari teknik ini kadang-kadang 
mirip pohon dengan akar banyak. Analisis akar 
masalah sering dipakai dengan masyarakat 
karena sangat visual dan dapat melibatkan 
banyak orang dengan waktu yang sama. Teknik 
ini dapat dipakai dengan situasi yang berbeda, 
tetapi lebih penting dari itu, dapat dipakai 
dimana saja ada masalah tetapi penyebab 
masalah tersebut kurang jelas (Wicaksono & 
Sugiarto, 2001:VII-1). 

D. ANALISIS DEVELOPMENT 

Konsep Peningkatan produksi budidaya 
ikan bandeng 

Analisis SWOT dan IFAS-EFAS 

Rangkuti menyatakan (2004: 19-20) 
analisis SWOT adalah Analisis SWOT adalah 
analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kondisi obyek yaitu untuk 
melihat Strength (kekuatan), Weakness 
(kelemahan), Opportunity 

(peluang), dan Threath (ancaman) serta 
menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam 
strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar 
untuk menentukan langkah-langkah perbaikan  
diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengembangan tersebut adalah: 
1. Kekuatan (strength); kekuatan apa yang 

dapat dikembangkan agar lebih tangguh 
sehingga dapat bertahan di pasaran, yang 
berasal dari dalam wilayah Desa Manyarejo 
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.  
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2. Kelemahan (weakness); segala faktor yang 
merupakan masalah atau kendala yang 
datang dari dalam wilayah atau obyek itu 
sendiri. 

3. Peluang (opportunity); kesempatan yang 
berasal dari luar wilayah studi. Kesempatan 
tersebut diberikan sebagai akibat dari 
pemerintah, peraturan, atau kondisi 
ekonomi secara global. 

4. Ancaman (threaten); hal yang dapat 
mendatangkan kerugian yang berasal dari 
luar wilayah atau obyek. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Wilayah Studi 

Desa Manyarejo merupakan desa di 
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang 
memiliki banyak potensi salah satunya memiliki 
area tambak. Desa Manyarejo terletak ± 7,3 Km 
dari pusat Kota Gresik. Desa Manyarejo adalah 
salah satu desa dari 23 desa yang termasuk 
dalam wilayah berada dalam wilayah Kecamatan 
Manyar Kabupaten Gresik. Wilayah Manyarejo 
berbatasan dengan daerah – daerah sebagai 
berikut : 

 Sebelah utara  : Desa Sidomukti dan 
Manyar sidorukun 

 Sebelah Timur: Desa Sukomulyo 

 Sebelah Selatan: Desa Leran 

 Sebelah Barat : Desa Peganden 

Dilihat dari letak geografisnya, wilayah 
Desa Manyarejo merupakan jalur perhubungan 
Pantura yang sangat padat serta berdekatan 
dengan wilayah pengembangan Kawasan 
Industri Maspion (KIM), Pergudangan Karimun 
emas dan Terminal pelabuhan Internasional 
yang masih dalam proses pengembangan 
proyek. Kondisi ini memberikan manfaat bagi 
pertumbuhan perekonomian di Desa Manyarejo. 

Secara umum topografi Desa Manyarejo 
datar yang semulanya merupakan pantai yang 
landai. Ada beberapa tempat yang elevasinya 
naik turun, tapi tidak begitu signifikan perbedaan 
tingginya. 

Desa Manyarejo terletak pada daerah 
daratan rendah/permukaan datar dengan 
ketinggian sekitar 3meter diatas permukaan air 
laut. Dengan suhu rata-rata 35-40℃ dengan luas 
tanah 1.070.060 m² 

Untuk lebih jelasnya wilayah 
administratif atau lokasi Desa Manyarejo 
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dapat 
dilihat pada (Gambar 1) 

 
Gambar 1. Peta Administrasi 

Perikanan Budidaya menurut RTRW 
Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 

Penggunaan lahan tambak berdasarkan 
RTR Gresik Kota, terjadi pengurangan luas lahan 
tambak untuk kebutuhan industri dan 
permukiman, yaitu seluas 762,93 Ha. Luas lahan 
tambak adalah 15% dari luas total, yaitu 17.399 
ha. Potensi tambak paling besar terdapat di 
Kecamatan Duduksampeyan, Manyar, Bungah, 
Sidayu, Dukun, dan Ujungpangkah, dengan luas 
berkisar antara 1000 – 3000 ha.  

Sektor perikanan tambak di Kabupaten 
Gresik merupakan sektor yang potensial 
dikembangkan dan areal tambak di kabupaten 
ini termasuk mendominasi kawasan yaitu 
sebesar 14,60% dari total wilayah. Kebijaksanaan 
penataan ruang yang diambil untuk 
pengembangan dan penataan kawasan ini 
meliputi: 

 Pengembangan kawasan pertanian di area 
waduk dengan tetap menjaga fungsi 
perlindungannya terhadap keberadaan 
daerah waduk sebagai daerah resapan air 
dan sumber air bersih. 

 Pengendalian kawasan perikanan non 
waduk dengan memperhatikan 
penggunaan lahan sekitarnya yang sudah 
ada. 

 Pembatasan pengkonversian area tambak 
untuk penggunaan lahan lainnya. 

Petani tambak Desa Manyarejo 

Berdasarkan hasil wawancara kepala 
kelompok petani tambak untuk wilayah tambak 
Desa Manyarejo ini merupakan tambak milik 



Arahan Peningkatan Produksi di Tambak Budidaya Ikan Bandeng Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 

4 Planning for Urban Region and Environment Volume 6, Nomor 1, April 2016  
 

pribadi yang dimiliki oleh turun temurun dari 
generasi pemilik tambak. Dalam proses produksi 
budidaya ikan bandeng  ini terjadi penurunan 
panen yang disebabkan beberapa petani tambak 
Desa Manyarejo tidak melakukan sesuai standar 
pedoman pengelolaan ikan bandeng 

Karakterisrik  budidaya ikan bandeng di 
Desa Manyarejo 

Bahan baku (material) 
Bahan baku yang digunakan dalam 

proses produksi hasil  tambak adalah pupuk 
organik, pupuk cair, kapur pertanian dan nener. 
Jenis pupuk yang digunakan untuk dasar tambak 
adalah Pupuk urea  Sedangkan untuk  pemberian 
pakan  menggunakan Mess yang diberikan setiap 
2 minggu sekali. 

Berikut adalah asal bahan baku berupa 
pupuk organik, pupuk cair, dan kapur pertanian 
yang digunakan oleh pemilik tambak Desa 
Manyarejo yang akan dijelaskan pada (Tabel 1):  

Tabel 1. Asal bahan baku yang digunakan pada 
tambak ikan bandeng Desa Manyarejo 

 
 

Sumber: Survei Primer, 2015 

Dari tabel di atas diketahui sebanyak 9 
pemilik tambak atau 70% memperoleh bahan 
baku dari PT.Petrokimia Gresik, sedangkan 6 
pemilik tambak atau 30% memperoleh bahan 
baku dari kota Surabaya. 

Kualitas benih bahan berupa nener yang 
dibudidayakan pada tambak ikan bandeng di 
Desa Manyarejo dibagi menjadi 3 yaitu kualitas 
unggul,kualitas biasa dan kualitas Biasa dan 
unggul atau biasa disebut dengan campuran, 
yang dijelaskan di (Tabel 2) 

Tabel 2. Kualitas bahan baku yang digunakan 
pada tambak ikan bandeng Desa Manyarejo 

 
Sumber: Survei Primer, 2015 

Dari tabel di atas diketahui 8 pemilik 
tambak atau 70% menebarkan benih ikan 
bandeng (nener) berkualitas biasa, sedangkan 4 
pemilik tambak atau 20% menebarkan benih 
campuran kualitas unggul dan biasa. Hanya 3 
pemilik tambak atau 10% yang menebarkan 
benih berkualitas unggul 

Menurut kementrian kelautan dan 
perikanan tahun 2011 selama 7 - 10 hari sesudah 
pelepasan nener, tidak dilakukan penggantian 
air. Selama itu nener tambak menjadi lebih besar 
dan perlu adanya saringan di pintu yang dapat 
menahan nener keluar, akan tetapi beberapa  
petani tambak Desa Manyarejo mengalirkan air 
ke luar kemudian diganti dengan air pasang yang 
baru.Akibatnya nener tambak perlu 
menyesuaikan air lagi dengan suhu yang 
berbeda. Berikut adalah peta asal bahan baku 
yang dijelaskan pada (Gambar 2) 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Bahan Baku  

Bahan Baku Asal Bahan Baku Pemilik tambak 

Pupuk 
organik 
Pupuk cair 
Kapur 
pertanian 
  
 

PT.Petrokimia 
Gresik  

 
 
 
 

 
 
 
Surabaya 

Pemilik tambak 1 
Pemilik tambak 2 
Pemilik tambak 3 
Pemilik tambak 4 
Pemilik tambak 5 
Pemilik tambak 6 
Pemilik tambak 7 
Pemilik tambak 8 
Pemilik tambak 9 

Pemilik tambak 10 
Pemilik tambak 11 
Pemilik tambak 12 
Pemilik tambak 13 
Pemilik tambak 14 
Pemilik tambak 15 

 

Bahan 
Baku 

Asal Bahan 
Baku 

Pemilik tambak Kualitas Nener 

Nener  
 

Kecamatan 
Ujung 

pangkah 
 
 
 
 
 
 

 
Kecamatan 

Duduk 
Sampeyan 

Pemilik tambak 1 
Pemilik tambak 2 
Pemilik tambak 3 
Pemilik tambak 4 
Pemilik tambak 5 
Pemilik tambak 6 
Pemilik tambak 7 
Pemilik tambak 8 
Pemilik tambak 9 

Pemilik tambak 10 
Pemilik tambak 11 
Pemilik tambak 12 
Pemilik tambak 13 
Pemilik tambak 14 
Pemilik tambak 15 
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dan Biasa 
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Biasa 
Biasa 
Biasa 
Biasa 
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Modal (money) 
Modal merupakan faktor penggerak 

suatu. Besarnya modal yang dimiliki 
mempengaruhi kuantitas dan kualitas penjualan 
produk. Kemudian modal tersebut digunakan 
untuk penyediaan bahan baku dan peralatan 
serta upah tenaga kerja. Nilai modal yang 
dikeluarkan oleh pemilik Tambak di desa 
Manyarejo tergantung dari skala luas tambak 
untuk proses produksinya, sebanyak 12 pemilik 
tambak mengeluarkan modal Diatas 10.000.000, 
Sedangkan sebanyak 3 pemilik tambak 
mengeluarkan modal dengan nilai Rp 
7.000.000,00 s/d 10.000.000,00 . Modal tersebut 
berasal dari uang pribadi dan melalui pinjaman 
yang akan dijelaskan pada (Tabel 3) : 

Tabel 3. Tabel modal pinjaman dan modal 
pribadi pada pemilik tambak ikan bandeng 
Desa Manyarejo 

Modal pinjaman 
Diatas Rp.10.000.000,- 

Modal pribadi 
Rp.7.000.000,- s/d 

Rp.10.000.000,- 
Pemilik tambak 1 
Pemilik tambak 2 
Pemilik tambak 3 
Pemilik tambak 4 
Pemilik tambak 5 
Pemilik tambak 6 
Pemilik tambak 7 
Pemilik tambak 8 
Pemilik tambak 9 

Pemilik tambak 10 
Pemilik tambak 13 
Pemilik tambak 14 

 

Pemilik tambak 11 
Pemilik tambak 12 
Pemilik tambak 15 

Sumber: Survei Primer, 2015 

Berdasarkan hasil survei di Desa 
Manyarejo biaya operasional terbesar (lebih dari 
50%) adalah biaya pakan. Salah satu ciri penting 
pengelolaan tambak tradisional di desa 
Manyarejo adalah pemberian pakan. Biaya 
pakan menjadi cukup besar sebab pakan yang 
diberikan adalah pakan buatan pabrik yang saat 
ini harganya masih sangat tergantung pada 
harga bahan baku pakan yang sebagian besar 
masih didatangkan dari pasar luar sehingga para 
pemilik tambak Desa Manyarejo merasa 
kesulitan dalam hal modal untuk biaya produksi. 

Tenaga Kerja (man) 
Tenaga kerja yang dimiliki oleh pemilik 

tambak dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja 
tetap dan tenaga kerja tidak tetap 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 15 
pemilik tambak di Desa Manyarejo mempunyai 
jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 207 orang 
yang biasa disebut dengan pendega atau 
penjaga tambak. 

jumlah tenaga kerja tidak tetap 88 orang 
yang bekerja pada tahap pengeringan dan 
pemanenan tenaga kerjanya menyewa dari luar 
beserta alatnya yaitu sebanyak 4 sampai 8 orang  

Biaya kedua terbesar adalah biaya 
tenaga kerja. Pemilik tambak diasumsikan 
menerima upah yang sama dengan pekerjanya, 
pemilik tambak yang memiliki lebih dari satu 
orang tenaga kerja adalah pemilik yang memiliki 
luas lebih dari 5ha hal ini dikarenakan kurangnya 
tenaga kerja tetap di Desa Manyarejo padahal 
menurut kementrian kelautan dan perikanan 
tahun 2011 tenaga kerja tetap adalah berjumlah 
1 orang adalah ukuran per 1 hektar, sehingga 
tenaga kerja tetap kurang memadai padahal 
beban kerja berlebihan. Berikut adalah peta asal 
tenaga kerja yang dijelaskan pada (Gambar 3) 

 
Gambar 3. Peta asal tenaga kerja 

Metode (method) 
Berdasarkan hasil survei kepada 15 

pemilik tambak di Desa Manyarejo mempunyai 
permasalahan yaitu sebanyak 3 pemilik tambak 
pada tahap pengeringan tidak melakukan 
perbaikan kontruksi, perbaikan pintu air tambak, 
dalam proses pengeringan keadaan tanah 
sampai dengan kondisi sangat kering yang 
menyebabkan kesuburan tanah berkurang. 
Selain itu 3  pemilik tambak tidak melakukan 
pengapuran dasar karena minimnya modal yang 
dimiliki oleh pemilik tambak sehingga PH 
menurun 4,0 – 5,5, Menurut kementrian 
kelautan dan perikanan 2011 standar PH tanah 
adalah 6,5 – 8,5 untuk budidaya ikan bandeng. 

Peralatan (Machine) 
Jenis peralatan untuk produksi budidaya 

ikan bandeng yang digunakan dalam proses 
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produksi adalah bak/ember, jaring besar, 
kantong plastik, cangkul dan pintu air tambak, 
Berdasarkan hasil survei, sebanyak 5 pemilik 
tambak tidak menggunakan cangkul sebagai 
peralatan yang digunakan dalam Budidaya ikan 
bandeng, hal ini disebabkan kurangnya tenaga 
kerja yang dimiliki sehingga 5 pemilik tambak 
tersebut tidak menggunakan alat cangkul yang 
digunakan pada proses perbaikan kontruksi 
tambak oleh 10 pemilik tambak lainya. 

Produk 
 Tambak di desa Manyarejo 

menghasilkan produk yang berupa ikan bandeng 
konsumsi Berikut adalah hasil produksi yang 
akan dijelaskan pada (Gambar 4) 

 

 
Gambar 4. Produk budidaya Tambak ikan 
bandeng di Desa Manyarejo 

Dalam proses produksi budidaya tambak 
ikan bandeng di Desa Manyarejo ukuran tambak 
per 1 hektar diisi dengan 10.000 ekor nener 
bandeng dalam masa budidaya selama 148 hari 
atau kurang lebih 5 bulan, Sebanyak 11 pemilik 
tambak ini memperoleh 7.000 ekor setiap 
ukuran ikan bandeng sama ,yaitu dengan ukuran 
300 sampai 700 gram per ekor 

Padat tebar 10.000 ≫ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 7000
=  Survival rate mati 3000 ekor 
3.000

10.000
= 0,3  

Berdasarkan standar Teknologi budidaya 
ikan bandeng yang dikeluarkan oleh Pusat 
penelitian Pengembangan Kementrian Kelautan 
dan Perikanan tahun 2011, hasil dengan 
penebaran 10.000 ekor nener tersebut dengan 
survival rate 80% mendapatkan hasil sebanyak 
8.000 ekor ikan bandeng konsumsi  sehingga 
sebanyak 10%  atau 1000 ekor yang seharusnya 
bertahan hidup ini mati. 

Padat tebar 10.000 ≫ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 8000
=  Survival rate mati 2000 ekor 

2.000

10.000
≫

1

5
= 0,2  

 Hal ini disebabkan 11 pemilik tambak 
kekurangan biaya modal, tenaga kerja dan tidak 
melakukan sesuai pedoman pada proses 
pengeringan dan pengapuran yaitu perbaikan 
kontruksi tambak dan pengapuran dasar  
 

Pemasaran (market) 
Berdasarkan hasil wawancara kepada 15 

pemilik tambak di Desa Manyarejo, sebanyak 2 
pemilik tambak sudah dapat memasarkan dan 
mendistribusikan produk hasil ikanya sendiri 
(13%) sedangkan sebanyak 13 pemilik 
memasarkan produknya melalui distributor 
tengkulak (87%) hal ini menyebabkan 
menurunya nilai laba dari pemilik tambak karena 
sebagian besar produksinya dikuasai oleh 
tengkulak. Berikut adalahj peta area pemasaran 
yang akan dijelaskan pada (Gambar 5) : 

Gambar 5. Peta wilayah pemasaran produksi 

Kelembagaan 
 Berikut adalah kelembagaan yang di 
Desa Manyarejo kecamatan manyar kabupaten 
gresik yang dijelaskan pada (Gambar 6) 

 

Gambar 6. Kelembagaan 

Sarana Prasarana Penunjang 
Sarana prasarana penunjang dalam 

produksi ikan di tambak Desa Manyarejo adalah 
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sarana transportasi, prasarana jalan, sarana 
keamanan, serta air bersih. 

1. Sarana Transportasi 
Sarana transportasi yang digunakan oleh 
pemilik tambak di Desa manyarejo yaitu 
angkutan pribadi berupa perahu dan 
mobil pick up 

2. Prasarana Jalan 
Tambak Desa manyarejo memiliki 
hierarki jalan yang terletak menyebar di 
seluruh area Tambak. Jalan tersebut 
sudah menggunakan perkerasan paving 
dalam kondisi baik meskipun beberapa 
akses jalan menuju beberapa tambak 
banyak yang rusak. 

3. Sarana Keamanan/Pendega 
Sarana keamanan/pendega tersebut 
digunakan untuk keperluan menjaga 
tambak saat pasang dan surut air agar 
air tetap stabil serta memberi pakan 
pada ikan secara rutin.pendega ini diberi 
fasilitas oleh pemilik tambak yaitu 
rumah gubuk yang letaknya berada di 
sekitar tambak. 

4. Prasarana Air 
Air merupakan kebutuhan prasarana 
(utilitas) yang menjadi kebutuhan 
utama/primer pertambakan, terutama 
selama proses produksi. Kebutuhan air 
dalam  pengelolaan ikan menggunakan 
air sungai yang melewati tambak 

Linkage System 
Keterkaitan menjelaskan saling 

hubungan antar sektor, dan keterkaitan pada 
pertumbuhan sektor itu sendiri Berikut adalah 
peta Linkage Desa Manyarejo yang akan 
dijelaskan pada (Gambar 7): 

 
Gambar 7. Peta Linkage System 

Potensi dan Masalah  Budidaya ikan 
bandeng desa Manyarejo 

Potensi dan masalah yang ada di  
budidaya ikan bandeng desa Manyarejo adalah 
sebagai berikut: 

Potensi 

 Karyawan berasal dari keluarga sendiri 
pemilik tambak dan warga lingkungan 
kcamatan Manyar 

 Sarana transportasi yang memadai 

 Kebutuhan sumber air melimpah 

 Akses jalan yang memadai 

 Lahan  tambak milik pribadi 

 Adanya ekspansi ke pasar ikan sehingga 
mempermudah pemasaran 

 Adanya kebijakan pemerintah menurut 
RTRW 2010-2030 adanya Pembatasan 
pengkonversian area tambak untuk 
penggunaan lahan lainnya 

Masalah: 
1. Benih yang dibeli petani dan ditebarkan 

ke dalam tambak memiliki kualitas yang 
berbeda.  

2. Petani tambak Desa Manyarejo 
mengganti air yang baru pada tahap 
penebaran benih. 

3. Sebanyak 3 pemilik tidak melakukan 
pengapuran dasar tambak  

4. minimnya modal yang dimiliki oleh 
pemilik tambak 

5. sebanyak 3 pemilik tambak tidak 
melakukan perbaikan kontruksi  

6. Biaya pakan cukup besar  
7. Pemasaran dikuasai oleh tengkulak 
8. Dinas Koperasi belum mampu 

mengorganisir penyediaan bahan baku  
9. Untuk penyediaan modal pihak Koperasi 

masih belum membantu  
10. Saringan tidak di cek pada setiap 

membuka pintu air tambak. 
11. Persaingan usaha dengan wilayah  lain 
12. Tenaga kerja yang kurang memadai 
13. bahan baku pupuk yang dijual di 

koperasi jumlahnya terbatas dan langka 

Akar Masalah 
Berikut ini merupakan bagan akar 

permasalahan yang merupakan penyebab dari 
penurunan produksi di tambak budidaya ikan 
bandeng Desa Manyarejo Kecamatan Manyar 
Kabupaten Gresik yang berjumlah sebanyak 14 
permasalahan yang akan dijelaskan pada 
(Gambar 8) dan (Gambar 9) : 
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Gambar 8. Bagan Akar Masalah 1 

Berikut adalah lanjutan dari akar 
masalah yang akan dijelaskan pada (Gambar 9)  

 

Gambar 9. Bagan Akar Masalah 2 

SWOT dan IFAS-EFAS 

1. Kekuatan (Streght) 

 Karyawan berasal dari keluarga 
pemilik tambak  

 Status kepemilikan tambak milik 
warga Desa Manyarejo  

 Moda transportasi yang memadai 

 Kebutuhan sumber air melimpah 

2. Kelemahan (Weakness) 

 Mata pencaharian sebagai 
Budidaya ikan bandeng 
penghasilanya tidak menjanjikan  

 Proses produksi budidaya ikan 
bandeng tidak sesuai pedoman 

 bahan baku tidak tersedia di 
koperasi Desa Manyarejo 

 Kurangnya modal 

3. Peluang (Opportunities) 

 Adanya kebijakan pemerintah 
menurut RTRW 2010-2030 adanya 
Pembatasan pengkonversian area 
tambak untuk penggunaan lahan 
lainnya 

 Adanya ekspansi ke pasar ikan 
sehingga mempermudah 
pemasaran 

4. Ancaman (Threath) 

 Pemasaran masih lingkup 
Kabupaten Gresik 

 Minimnya akses pemasaran 

 Kurangnya  bantuan pemerintah 
berupa penyuluhan budidaya ikan 
bandeng 

 Kurangnya koordinasi antara 
masyarakat dan pemerintah 

 

Tabel 4. Tabel pembobotan Matriks IFAS 
 

Keterangan Bobot Rating Bobot 
x 

rating 

Kekuatan 
(Strength) 

 

Karyawan berasal 
dari keluarga 
sendiri pemilik 
tambak dan warga 
lingkungan 
kcamatan Manyar 

 

0,7 
 
 

3 
 
 

0,21 

Status kepemilikan 
tambak milik 
warga Desa 
Manyarejo sendiri 
bukan warga lain 
lain 

0.7 3 0,21 

Sarana transportasi 
yang memadai 

 

0,1 3 0,3 

Kebutuhan sumber 
air melimpah 

 

0,1 3 0,3 

Akses jalan yang 
memadai 

0,1 3 0,3 

Total Strength 
0,17 

15 0,54 

Kelemahan 
(Waekness)  

Masyarakat ingin 
berpenghasilan 
tetap 

0,19 4 0,76 
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Harga benih yang 
relatif mahal 

 

0,19 4 0,76 

Asal bahan baku 
masih dari pihak 
luar 

 

0,19 4 0,76 

Kurangnya 
bantuan dari 
lembaga 
peminjaman modal 

0,26 4 1,04 

Total Weakness 0,83 7 3,32 

          Sumber : Hasil Analisis, 2016 

Tabel 5. Tabel pembobotan Matriks EFAS 
 

Keterangan Bobot Rating Bobot 
x 

rating 

Peluang 
(Opportunity) 

 

Adanya kebijakan 
pemerintah 
menurut RTRW 
2010-2030 adanya 
Pembatasan 
pengkonversian 
area tambak untuk 
penggunaan lahan 
lainnya 

 

0,40 
 
 

4 
 
 

1,60 

Adanya ekspansi 
ke pasar ikan 
sehingga 
mempermudah 
pemasaran 
 

0.20 3 0,20 

Total (Opportunity) 
0,60 

8 2,80 

Ancaman 
(Threat)  

Pemasaran masih 
lingkup Kabupaten 
Gresik 

 

0,03 2 0,10 

Minimnya akses 
pemasaran 

 

0,05 2 0,10 

Kurangnya  
bantuan 
pemerintah berupa 
penyuluhan 
budidaya ikan 
bandeng 

 

0,15 4 0,60 

Kurangnya 
koordinasi antara 
masyarakat dan 
pemerintah 
 

0,15 4 0,60 

Total Weakness 0,40 12 1,40 

          Sumber : Hasil Analisis, 2016 
 

Untuk mengetahui hasil dari perhitungan 
analisis IFAS-EFAS dalam posisi kuadran SWOT, 
nilai sumbu X dan sumbu Y adalah berikut : 

Sumbu X      = Kekuatan -Kelemahan(internal) 
        = 0,54 – 3,32 
        = -2,78 

Sumbu Y      = Peluang - Ancaman(eksternal) 
       = 2,80 – 1,40 
       = 1,4 
 
Posisi hasil titik kuadran SWOT akan 

dijelaskan pada (Gambar 10) 

 
Gambar 10. Posisi Kuadran SWOT 

 
Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis budidaya 
ikan bandeng di Desa Manyarejo terletak posisi 
kuadran SWOT II-D, yaitu selective Maintenance 
Strategy yang berarti dimana pengelolaan obyek 
dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting 
atau dilakukan secara selektif/hati hati. 

Meskipun menghadapi berbagai 
kendala/kelemahan dalam segi internal, 
budidaya ikan bandeng Desa Manyarejo memiliki 
peluang dari segi eksternal yang berarti 
memperbaiki kendala/kelemahan kriteria 
budidaya ikan bandeng berupa kurangnya 
bantuan dari pemerintah, tenaga kerja, dan 
jumlah produksi serta lemahnya kelembagaan 
petani tambak dengan mengoptimalkan peluang 
sarana dan prasarana penunjang yaitu sarana 
perdagangan, prasarana jalan, listrik, dan air 
bersih yang baik serta dukungan kebijakan 
pemerintah. 

Setelah dari analisis IFAS EFAS 
didapatkan hasil berada di Kuadran II Ruang C 
dengan Agresif Maintence Strategy yaitu 
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melaksanakan pengembangan secara agresif.  
Strategi yang dipakai adalah stategi WO yaitu 
memanfaatkan peluang dengan meminimalkan 
kelemahan :  

a. Mengoptimalkan kebijakan dan 
bantuan dari pemerintah 

Berdasarkan dari analisis 
karakteristik industri masyarakat petani 
tambak Desa Manyarejo merasa 
kesulitan dalam pengadaan modal yang 
digunakan dalam proses produksi, hal ini 
dikarenakan kelembagaan Gapoktan 
tidak berjalan secara optimal, untuk itu 
diperlukan kerja sama antar petani 
tambak dengan lembaga pemerintah 
seperti koperasi untuk meningkatkan 
jumlah produksi budidaya ikan bandeng 
dan bahan baku relative lebih murah 
karena berada di bawah naungan 
pemerintah, sehingga ada subsidi untuk 
petani tambak yang merasa kekurangan 
modal untuk membeli bahan baku 
dengan kualitas unggul   

 
b. Bekerja sama dengan masyarakat 

untuk melakukan proses budidaya 
menurut standar pedoman budidaya 
ikan bandeng. 

Pengetahuan disini juga sangat 
menjadi kendala masyarakat karena 
kurangnya pengetahuan masyarakat 
petani maka mereka tidak dapat 
mengelolah tambak miliknya dengan 
baik begitu pula dengan pemeliharaan 
benihnya. 

Dengan adanya bentuk kerja 
sama dengan pemerintah maka 
masyarakat dapat mengikuti kegiatan 
penyuluhan budidaya ikan bandeng 
sehingga petani tambak melakukan 
proses budidaya ikan bandeng dengan 
baik dan benar agar produksi hasil panen 
budidaya ikan bandeng Desa Manyarejo 
dapat ditingkatkan jumlah produksinya.  

c. Peningkatan modal  
 Modal menjadi kendala dalam 
budidaya ikan bandeng Desa Manyarejo  
bagi petani tambak tradisional karena 
kehidupan ekonomi yang masih sangat 
sederhana. Solusi untuk masalah ini 
yaitu dapat diatasi dengan mengajukan 
permohonan bantuan kepada 
pemerintah setempat atau bekerja sama 

dengan para pengusaha-pengusaha kaya 
yang bekerja dibidang pemasaran ikan 
bandeng. 

d. Mengajak petani tambak agar 
menggunakan proses budidaya ikan 
bandeng secara intensif 
 Dengan budidaya bandeng 
ditambak intensif maka dapat 
meningkatkan produktivitas budidaya 
ikan bandeng ditambak. Bahkan dapat 
ditingkatkan 3kali lipat dari penghasilan 
tambak tradisional. 

Dengan tambak intensif maka 
dapat menghemat tenaga pekerja 
tambak dengan memanfaatkan teknologi 
yang sudah ada. Misalnya dalam 
pengolahan tanah dapat menggunakan 
traktor. 
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