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ABSTRAK 

Udang termasuk komoditas ekspor unggulan di Indonesia. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan melalui Dirjen Budidaya sedang menggenjot produksi udang di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor produksi yang memengaruhi usaha 

budidaya udang vaname di perusahaan budidaya ikan di Jawa Timur. Faktor-faktor produksi 

yang dimaksud adalah tenaga kerja, luas tambak, banyak benih dan banyak pakan yang 

digunakan untuk budidaya udang. Penelitian ini menggunakan data hasil  Survey 

Perusahaan Budidaya Ikan tahun 2015. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

Regresi Linier Berganda dengan pendekatan fungsi produksi Cobb-Douglas. Hasil analisis 

memperlihatkan bahwa banyak pakan dan banyak benih yang ditebar merupakan faktor 

yang berpengaruh signifikan pada produksi udang vaname, sedangkan luas tambak dan 

tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan pada produksi udang vaname. 

Kata kunci: udang vaname, analisis regresi linier berganda, fungsi produksi cobb-douglas 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Udang merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai jual tinggi baik di pasar 

domestik maupun mancanegara. Prospek pasar udang sekarang semakin luas, bahkan 

sudah sampai pasar ekspor. Komoditas ekspor udang di Indonesia didominasi oleh udang 

vaname dan udang windu. Data produksi dan ekspor udang ke beberapa negara dapat 

dilihat pada tabel 1.   

Tabel 1. Data Produksi dan Ekspor Udang Vaname Tahun 2010-2014* 

Komoditi 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014* 

Volume Produksi 

(ton)        380,972         401,154         415,703         638,955         592,219  

Udang Windu        125,519         126,157         117,888         171,583         126,595  

Udang vaname        206,578         246,420         251,763         390,278         411,729  

Udang Lainnya         48,875          28,577          46,052          77,094          53,895  

Volume Ekspor 

(ton)           

Udang        145,092         158,062         162,068         162,410         141,042  
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Dengan fakta tersebut maka peluang untuk menjadikan udang sebagai prospek 

budidaya semakin terbuka dan sangat potensial.  

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

Slamet Soebjakto mengungkapkan, produksi udang nasional tahun 2015 ditargetkan 

meningkat sekitar 32 persen dari produksi udang tahun 2014. Pada 2015, tercatat hingga 

triwulan ketiga udang yang berhasil diproduksi total 400 ribu ton. Selama lima tahun terakhir, 

produksi udang nasional meningkat cukup signifikan yaitu 13,9 % per tahun.  

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai industri 

budidaya udang yang cukup banyak setelah provinsi Sulawesi Selatan. Ada 69 perusahaan 

budidaya udang yang tersebar di Jawa timur pada tahun 2015 (Perusahaan Perikanan, 

BPS). Sebagian besar jenis udang yang dibudidayakan perusahaan tersebut adalah udang 

vaname, karena lebih tahan dari serangan penyakit dan mempunyai harga jual yang cukup 

tinggi baik di pasar domestik maupun internasional.  

Pentingnya peranan dan sumbangan perusahaan udang di provinsi Jawa Timur, 

maka perusahaan udang  tersebut harus meningkatkan produksi dengan strategi-strategi 

tertentu yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah 

seberapa besar pengaruh tenaga kerja, luas tambak, banyak benih yang ditebar , dan 

banyak pakan yang digunakan terhadap produksi udang  pada perusahaan budidaya udang 

di Provinsi Jawa Timur. 

 

1.2  Batasan Masalah 

Survey Perusahaan Budaya Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Perikanan 

memotret faktor-faktor yang mendukung produksi Ikan pada skala perusahaan. Survey 

dilakukan di Perusahaan budidaya ikan di tambak, air tawar dan air laut. Dari data yang 

dikumpulkan tersebut, 52% perusahaan bergerak di budidaya udang. Hal ini sejalan dengan 

upaya pemerintah untuk menggenjot produksi udang nasional.  

 Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari Laporan Tahunan 

Perusahaan Budidaya Ikan tahun 2015 yang dilakukan oleh subdit Perikanan. Data tersebut 

merupaka data-data dari perusahaan budidaya di tambak yang terkena survey Perusahaan 

Budidaya Ikan. Jenis Udang yang terkena survey adalah udang vaname yang 

dibudidayakan oleh perusahaan perikanan di jawa Timur. Faktor- faktor produksi yang 

digunakan adalah jumlah tenaga kerja, luas lahan budidaya, banyak benih yang ditebar, dan 

banyak pakan yang digunakan perusahaan pada tahun 2015.  
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1.3  Perumusan Masalah 

 Dari batasan masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a) Faktor apa yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap produksi udang. 

b) Bagaimana model terbaik dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

a) Untuk mencari faktor yang paling berpengaruh pada produksi udang vaname di 

perusahaan budidaya udang di Provinsi Jawa Timur 

b) Untuk memperoleh model terbaik atas variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. 

 

1.5  Manfaat penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: Instansi terkait dan 

perusahaan budidaya perikanan khususnya perusahaan budidaya udang vaname di Jawa 

Timur, dapat dijadikan masukan untuk lebih memperhatikan faktor yang paling berpengaruh 

pada produksi udang vaname sehingga rencana pemerintah untuk menggenjot produksi 

udang dapat terlaksana. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1  Udang Vaname 

 Udang vaname mempunyai nama ilmiah Litopenaeus Vannamei adalah udang yang 

berasal dari kawasan sub tropis. Udang ini mempunyai daya tahan yang cukup baik 

terhadap serangan penyakit. Udang vaname dapat dikembangkan di daerah tropis seperti 

Indonesia dengan teknik budidaya yang tepat. Tahapan budidaya udang vaname adalah 

sebagai berikut: 

1. Persiapan Tambak 

Pertama dilakukan proses pengeringan tambak selama 7-10 hari sampai tanah terlihat 

pecah-pecah untuk memutus siklus hidup pathogen dan mengurai gas beracun H2S. 

Setelah itu, dilakukan proses pembalikan tanah agar fitoplankton dapat tumbuh sebagai 

pakan alami udang vaname. Perlu juga dilakukan pengukuran pH tanah. Apabila pH kurang 

dari 6,5, maka perlu dilakukan proses pengapuran. 

2. Pemupukan dan Pengisian Air 

Pemupukan dilakukan setelah proses pengeringan dan pengapuran. Pupuk yang digunakan 

adalah pupuk Urea 150 kg/ha dan pupuk kandang 2000 kg/ha. Setelah itu, dilakukan 

pengisian air dengan kedalaman 1 m atau kurang di petak pembesaran. Biarkan air selama 

2-3 minggu sampai siap untuk proses selanjutnya yaitu penebaran bibit udang vaname. 

3. Pemilihan Benih 

Benih yang digunakan dalam cara budidaya udang vaname ini adalah benih jenis PL10-

PL12 yang mendapatkan sertifikasi SPF (Specific Pathogen Free). Benih harus tampak 

bagus tanpa cacat, mempunyai ukuran seragam, berenang melawan arus, insang sudah 

berkembang, dan usus terlihat jelas. 

4. Penebaran Benih 

Sebelum ditebar, benih udang vaname perlu melalui proses aklimitasi, karena, hal ini sangat 

berpengaruh pada daya tahan udang ini saat proses pembenihan dan pemeliharaan. 

Caranya, menyiram kantung tempat benih dengan air tambak dan diapungkan ditambak 

selama 15-20 menit. Setelah itu, dibuka dan dimiringkan pelan-pelan agar benih udang 

keluar. Tidak seperti cara beternak udang lainnya, benih udang vaname sebaiknya ditebar 

pada siang hari. 
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5. Pemberian Pakan 

Pakan yang biasa dianjurkan pada panduan cara ternak udang di Indonesia adalah pellet 

yang mengandung 30% protein. Jumlah pakan yang diberikan dipengaruhi oleh umur udang 

atau menggunakan pedoman ABW. Pemberian pakan dilakukan sebanyak 4-5 kali sehari. 

Selain umur, banyaknya pakan dipengaruhi oleh kondisi tanah tambak, kualitas air dan 

tingkat kesehatan udang. 

6. Pemeliharaan 

Langkah pemeliharaan pertama adalah kontrol tingkat salinitas. Salinitas air yang baik 

adalah 10-25 ppt. Selain itu pemeriksaan pH air dan tanah secara berkala. Bila kurang dari 

7,5, maka perlu dilakukan proses pengapuran tambahan.Sebelum udang berumur 60 hari, 

perlu juga diperiksa tinggi air dan dilakukan pengisian air dengan salinitas yang disebutkan 

diatas bila air kurang karena proses penguapan. 

7. Pengendalian Hama 

Hama yang menyerang tambak udang vaname biasanya adalah hewan-hewan yang hidup 

disekitar tambak, seperti burung, ketam, ikan liar dan pengerek. Untuk ketam dan pengerek 

yang biasanya melubangi pematang disekitar tambak, kita bisa memasang pagar plastik 

untuk mencegah hewan ini masuk. Ikan liar bisa dibasmi dengan saponin. Dan burung, kita 

perlu mengontrol tambak sesering mungkin. 

8. Pengendalian Penyakit 

Pengendalian penyakit yang tepat dilakukan bersamaan dengan proses pembibitan dan 

pemeliharaan. Bila kita melakukan proses pemeliharaan dengan baik, maka penyakit tidak 

akan menyerang udang kita. Selain itu, kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik udang 

dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dilaboratorium. 

9. Pemanenan 

Proses pemanenan dilakukan setelah udang vaname berumur 120 hari dan mencapai berat 

50 ekor/kg. Bila udang sudah mencapai berat tersebut sebelum 120 hari, maka pemanenan 

bisa dilakukan. Pemanenan dilakukan pada malam hari untuk mempertahankan kualitas 

udang. 2-4 hari sebelum pemanenan, tambak diberi kapur dolomite 80 kg/ha dan 

mempertahankan ketinggian air untuk mencegah proses molting. Bila kita melakukan teknik 

beternak udang vaname dengan benar, maka hasil yang kita dapatkan akan sangat 

memuaskan (Budi, 1001budidaya.com). 

Produksi budidaya udang adalah semua hasil budidaya udang yang dipanen dari 

tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh rumah tangga dan perusahaan pembudidaya 

ikan. Jadi yang dihitung sebagai produksi tidak hanya jumlah budidaya yang dijual, tetapi 
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juga hasil budidaya  yang dikonsumsi sendiri atau yang diberikan kepada buruh sebagai 

upah(BPS,2015).  

 

2.1.2  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

 Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1x1+ b2x2+…..+ bnxn 

Keterangan: 

Y     =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)  

x1, x2 ,..xn  =   Variabel independen 

a      =   Konstanta (nilai Y’ apabila x1, x2…..xn = 0) 

b  b    = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

(www.duwiconsultan.com) 

  

 Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi 

linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak 

berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik 

atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada 

analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi 

linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional. 

 

  Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu : 

1. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode 

uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik 

Normal P-P Plot of regression standardized residual atau dengan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov. Uji One Sample Kolomogorov Smirnov digunakan untuk 

mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau 

exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi 

normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. 

 



7 
 

2.  Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen 

dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan 

diantaranya yaitu: 

 melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi,  

 membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r2) dengan nilai determinasi 

secara serentak (R2)  

 melihat nilai eigenvalue dan condition index.  

Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai inflation 

factor (VIF) pada model regresi. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih 

besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan 

variabel bebas lainnya. 

3.  Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. Syarat  yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa metode 

pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, Melihat pola 

grafik regresi, dan uji koefisien korelasi Spearman. Pada penelitian ini uji 

heterokedastisitas dilakukan dengan Uji koefisien korelasi Spearman’s rho. Metode uji 

heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman’s rho yaitu mengkorelasikan variabel 

independen dengan nilai unstandardized residual. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan 

residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.  Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah 

tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering 

digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

• Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4 - dL) maka hipotesis nol ditolak, 

yang berarti terdapat autokorelasi. 

• Jika d terletak antara du dan (4 - du), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak 

ada autokorelasi. 
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• Jika d terletak antara dL dan du atau di antara (4 - du) dan (4 - dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Nilai du dan dl dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang bergantung 

banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. 

 

2.1.3 Fungsi Cobb Douglass 

  Dalam ilmu ekonomi yang disebut dengan fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang 

menunjukkan hubungan antara hasil fisik (output) dengan faktor produksi (input), Daniel M 

(2002) . Dalam bentuk matematika sederhana, fungsi produksi dituliskan sebagai berikut:  

Y = f( x1, x2, x3, ...........xn) 

Keterangan: 

Y    = hasil fisik; 

x1, x2, x3, ....xn = faktor-faktor produksi. 

 

Berbagai fungsi produksi telah banyak dibahas dalam literatur. Diantara fungsi produksi 

yang umum dibahas dan dipakai oleh para peneliti adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. 

Soekartawi (2002) mendefinisikan fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut 

dengan variabel dependen, yang dijelaskan (Y) dan yang lain disebut variabel independen, 

yang menjelaskan (x). 

  Menurut Hadikoesworo (penerj.) (1986) dan Soekartawi (2002) menyatakan bahwa 

fungsi Cobb-Douglas lebih banyak dipakai oleh para peneliti karena mempunyai keunggulan 

yang menjadikan menarik yaitu: 

 Penyelesaian fungsi Cobb-Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi 

yang lain, karena fungsi Cobb-Douglas dapat dengan mudah ditransfer ke bentuk linear 

dengan cara melogaritmakan; 

 Hasil pendugaan melalui fungsi Cobb-Douglas akan menghasilkan koefisien regresi 

yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas; 

 Jumlah besaran elastisitas sekaligus menunjukkan tingkat besaran skala usaha(return 

of scale) yang berguna untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha tersebut 

mengikuti kaidah skala usaha menaik, skala usaha tetap ataukah skala usaha yang 

menurun. 

 Koefisien intersep dari fungsi Cobb Douglas merupakan indeks efisiensi produksi yang 

secara langsung menggambarkan efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan 

output dari sistem produksi yang sedang dikaji itu. 
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 Koefisien-koefisien fungsi Cobb Douglas secara langsung menggambarkan elastisitas 

produksi dari setiap input yang dipergunakan dan dipertimbangkan untuk dikaji dalam 

fungsi produksi Cobb Douglas itu. 

 

Analisa mengenai pendekatan Cobb Douglas : 

1. Analisa Efisiensi Proses Produksi 

Efisiensi merupakan penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan 

jumlah produksi sebesar-besarnya tanpa melupakan kualitas dari produk yang 

dihasilkan. Efisiensi proses produksi dapat dilihat dari koefisien intersep fungsi produksi 

Cobb-Douglas, yaitu: 

Indeks efisiensi = ea 

Keterangan:  e = 2,71828 

a = koefisien intersep persamaan regresi 

Indeks efisiensi akan didapat dari perhitungan, dengan semakin tinggi indeks efisiensi 

produksi berarti proses transformasi input menjadioutput menjadi semakin efisien. 

Selain indeks efisiensi, rasio efisiensi juga akan didapat dari perhitungan. Rasio 

efisiensi menunjukkan perbandingan kemampuan menghasilkan output dengan 

memakai inputyang tersedia. 

2. Return to Scale 

Berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, terdapat tiga situasi yang 

mungkin dalam tingkat pengembalian terhadap skala (Browning dan Browning, 1989). 

 Jika kenaikan yang proporsional dalam semua input sama dengan kenaikan yang 

proporsional dalam output (εp = 1), maka tingkat pengembalian terhadap skala 

konstan (constant returns to scale). 

 Jika kenaikan yang proporsional dalam output kemungkinan lebih besar daripada 

kenaikan dalam input (εp > 1), maka tingkat pengembalian terhadap skala meningkat 

(increasing returns to scale). 

 Jika kenaikan output lebih kecil dari proporsi kenaikan input (εp < 1), maka tingkat 

pengembalian terhadap skala menurun (decreasing returns to scale). 

 

2.2  Penelitian Terkait 

Yuni Kristina, (2014) dalam penelitian yang berjudul  Analisis Faktor-Faktor yang 

Memengaruhi Produksi dan Pendapatan Budidaya Tambak Udang Vaname di Kecamatan 

Pasekan Kabupaten Indramayu dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

Ordinary Least Square dengan metode Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil 

estimasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi budidaya udang 
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vaname(kg/Ha/musim tanam) adalah pakan (kg/Ha/musim tanam), solar (liter/Ha/musim 

tanam), dan periode pemeliharaan (hari/musim tanam).  

 Fery Andriyanto, dkk (2014), dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor 

Produksi Usaha Pembesaran Udang Vanname (Litopenaeus vannamei) di Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur; Pendekatan Fungsi Cobb-Douglass dengan 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan 

pendekatan fungsi Cobb-Douglass. Hasil Uji f menunjukkan tenaga kerja, pupuk, pakan, dan 

padat penebaran secara bersama-sama (berpengaruh terhadap produksi udang vanname.  

 

 

2.3  Kerangka Pikir 
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Bab III 

Metodologi 

 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

produksi udang vaname pada perusahaan budidaya udang di Jawa Timur tahun 2015. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : variabel produksi udang, variabel 

luas lahan yang digunakan untuk budidaya udang, variabel jumlah tenaga kerja, variabel 

jumlah benih yang ditebarkan dan variabel jumlah pakan yang digunakan dalam satu tahun. 

Sedangkan wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur yang mempunyai perusahaan budidaya udang vaname. Karena data 

yang digunakan adalah data primer maka ada pengolahan data terlebih dahulu sehingga 

tidak semua perusahaan budidaya udang vaname  di Jawa Timur diikutkan. 

 

3.2  Metode Pengumpulan data 

Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data primer yang diperoleh dari 

kuesioner Laporan Tahunnan Perusahaan Budidaya Ikan Tahun 2015. 

 

3.3  Metode Analisis 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabel dan analisis 

diagram garis. Analis deskriptif tersebut digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai keadaan budidaya udang tahun 2015, antara lain mengenai, perbandingan 

jumlah tenaga kerja, bahan baku dan data lain yang berhubungan dengan analisis 

deskriptif. 

2. Analisis Inferensia 

Analisis inferensia pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi tingkat produksi udang vaname  pada perusahaan budidaya ikan di Jawa 

Timur tahun 2015. Data yang digunakan adalah data primer dari kuesioner Laporan 

Tahunan Budidaya Ikan yang dikumpulkan oleh subdit perikanan tahun 2015. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS 11. 

 

3.4  Definisi Variabel 

 Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Produksi udang adalah jumlah semua udang yang telah dipanen dari tempat 

pemeliharaan yang diusahakan oleh perusahaan budidaya perikanan. Jadi yang 

dihitung sebagai produksi tidak hanya jumlah hasil panen yang dijual, tetapi termasuk 
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juga hasil panen yang diolah lagi oleh perusahaan,  atau yang diberikan sebagai 

upah kepada buruh dan juga produksi yang tercecer, rusak dan 

sebagainya.(BPS,2014) 

 Tenaga kerja produksi adalah pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha 

budidaya perikanan, seperti menyiapkan lahan budidaya, menabur benih, 

memelihara, memanen, dan sebagainya. (BPS,2014) 

 Tenaga kerja non produksi adalah pekerja yang tidak terlibat langsung dalam 

kegiatan usaha budidaya perikanan, seperti pimpinan perusahaan, pegawai 

administrasi, penjaga malam, dan sebagainya.(BPS,2014) 

 Luas lahan bersih adalah luas permukaan air saja tidak termasuk luas 

galengan/pematang.(BPS, 2014) 

 Benih/Bibit Ikan  adalah jenis produksi ikan yang akan digunakan sebagai input dalam 

proses pembesaran ikan. (BPS, 2014) 

 Pakan adalah bahan makanan untuk ikan. Pakan terdiri dari pakan alami dan pakan 

buatan pabrik.(BPS,2014) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Analisis Deskriptif 

Pada tahun 2015, jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya perikanan 

mencapai  270 perusahaan, tersebar di 26 provinsi dan terbanyak berlokasi di Provinsi Jawa 

Timur 39,26 persen.  

Gambar 4.1 

Perusahaan Budidaya Ikan di Indonesia Tahun 2015 

 

 

Dari 270 perusahaan, sebanyak 137 perusahaan melakukan usaha budidaya ikan di 

tambak. Di Jawa Timur ada sebanyak 69 perusahaan budidaya perikanan yang melakukan 

usaha budidaya di tambak. Komoditas yang dibudidayakan antara lain udang vaname, 

udang windu, dan udang putih. Jumlah tenaga kerja di perusahaan budidaya tambak pada 

tahun 2015 sebanyak 3.789 orang. Dari tenaga kerja tersebut, 3.199 orang merupakan 
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tenaga kerja di bidang produksi dan sisanya (590 orang) merupakan tenaga kerja non 

produksi.  

Gambar 4.2 

Produksi Udang Dari Perusahaan Budidaya Ikan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan budidaya ikan di tambak yang ada di Provinsi Jawa Timur paling banyak 

membudidayakan udang vaname yaitu ada 37 perusahaan.  Produksi total udang vaname 

pada tahun 2015 dari perusahaan budidaya ikan di Jawa Timur adalah 3.141,75 ton senilai 

188.940,67 juta rupiah. Jumlah pekerja yang ada di perusahaan budidaya udang vaname di 

Jawa Timur sebanyak 639 orang. Luas tambak yang digunakan untuk budidaya udang 

vaname sebanyak 201,45 hektar.  

 

4.2  Analisis Inferensia 

4.2.1. Pendugaan Model Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Analisis yang digunakan pada tulisan ini adalah analisis regresi berganda yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah benih yang ditebar (x1), banyak pakan yang 

digunakan (x2), tenaga kerja (x3) dan luas tambak yang digunakan (x4) terhadap produksi 

udang (Y). Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 11.5 nilai-nilai pendugaan model regresi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 0,832 

Jumlah Benih (x1) 0,230 

Banyak Pakan (x2) 0,680 

Jumlah Tenaga Kerja (x3) 0,201 

Luas tambak (x4) -0,139 
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Dari tabel di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 0,832 dengan koefisien b1 = 0,230, b2 = 

0,680 , b3 = 0,201 dan b4 = -0,139 sehingga diperoleh model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Ln Y = 0,832 + 0,230 Ln x1 + 0,680 Ln x2 + 0,201 Ln x3 – 0,139 Ln x4 

Variabel Y adalah produksi, variabel x1 adalah banyak benih yang ditebar, variabel  x2  

adalah banyak pakan yang digunakan, variabel x3 adalah tenaga kerja dan variabel  x4  

adalah luas lahan yang digunakan untuk budidaya udang vaname. 

 

4.2.2 Uji Statistik 

1. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Nilai Koefisien Determinasi yang diperoleh dari pengolahan data SPSS 11 adalah 0,884  

artinya sebesar 88,4 % keragaman dalam Ln Y dapat dijelaskan oleh Ln x1, Ln x2, Ln x3, dan 

Ln x4  sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.  Angka 

tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh tenaga kerja, pupuk, pakan dan padat 

penebaran secara gabungan berpengaruh terhadap produksi udang vanname adalah 

sebesar 88,4 %. Adapun sisa 11,6 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

2. Uji Statistik-F  

  Dari hasil analisa diperoleh F hitung > F tabel  atau 53,280 > 2.53 maka Ho ditolak 

dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja, luas tambak, 

banyak benih yang ditebar dan banyak pakan yang digunakan mempunyai pengaruh yang 

nyata pada produksi udang vaname. 

 

3. Uji Statistik-t (partial test) 

 Berikut ini nilai t-hitung dari analisis regresi yang diperoleh dari output SPSS: 

Tabel 4.1 Koefisien Regresi dari Setiap Variabel 

Variabel Koefisien Regresi t-hitung Sig. Keterangan 

Jumlah Benih (x1) 0,230 4,221 0,000 Signifikan 

Banyak Pakan (x2) 0,680 11,564 0,000 Signifikan 

Jumlah Tenaga Kerja (x3) 0,201 1,435 0,162 Tidak signifikan 

Luas tambak (x4) -0,139 -1,562 0,129 Tidak signifikan 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah benih (x1) dan banyak pakan (x2) mempunyai  

pengaruh yang signifikan terhadap produksi udang vaname, sedangkan variabel  jumlah 
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tenaga kerja (x3) dan luas tambak (x4) tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi udang 

vaname. 

 

 4.2.3 Pengujian Asumsi Regresi klasik 

a. Uji Asumsi Normalitas residual 

 Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam menduga model pada analisis regresi 

linear berganda adalah error terdistribusi Normal N(0,σ2).  Uji normalitas dalam tulisan ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang dimodifikasi oleh Liliefors. Hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov dari output SPSS didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,726 lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa error terdistribusi normal. 

b. Uji Asumsi Multikolinearitas 

  Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance untuk masing-masing 

variabel > 0,1 dan nilai VIF untuk masing-masing variable < 10. Dengan demikian masing-

masing variabel bebas yaitu tenaga kerja, luas tambak, banyak benih, dan banyak pakan 

tidak mengalami multikolinieritas. Dapat disimpulkan variabel-variabel independen tersebut 

tidak dipengaruhi satu sama lain melainkan memengaruhi variabel dependen yaitu hasil 

produksi.  

Tabel 4.2 Nilai VIF dari setiap variabel 

Variabel Koefisien Regresi t-hitung Tolerance VIF 

Jumlah Benih (x1) 0,230 4,221 0,871 1,148 

Banyak Pakan (x2) 0,680 11,564 0,869 1,150 

Jumlah Tenaga Kerja (x3) 0,201 1,435 0,540 1,852 

Luas tambak (x4) -0,139 -1,562 0,543 1,843 

 

c. Uji Asumsi Autokorelasi 

 Dari hasil output SPSS 11.5, diperoleh nilai Statistik uji d* = 2,253. Dari tabel Durbin-

Watson dengan tingkat signifikansi = 0,05 , jumlah observasi 33 dan jumlah variabel bebas 4 

diperoleh nilai  dL= 1,143 dan dU= 1,739. Maka berlaku : 

(dU= 1,730 )  < (d = 2,253 ) <  (4 – dU = 2,270 ) 

Nilai Durbin Watson terletak di antara dU dan (4 – dU), maka hipotesis nol deterima yang 

berarti tidak terjadi autokorelasi baik yang positif maupun yang negatif. 

d.  Uji Asumsi Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Spearman’s rho, melalui 

program SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 4.3 Koefisien Korelasi dari setiap Variabel 

Variabel X1 X2 X3 X4 

Koefisien Korelasi ,070 -,066 -,009 -,203 

Koefisien ,699 ,714 ,959 ,256 

Sig. (2-tailed) 33 33 33 33 

N ,070 -,066 -,009 -,203 

 

 

Hasil Uji asumsi heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Spearman’rho yaitu 

dengan mengkorelasikan antara independen variabel dengan absolut residual didapat hasil 

semua variabel mempunyai  signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

4.2.4 Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Produksi Udang Vaname 

Hasil analisis uji t faktor-faktor produksi : 

Tabel 4.4 Koefisien dan Signifikansi Variabel 

Variabel Koefisien t-hitung signifikansi 

Banyak benih (X1) 0,230 4,221 0,000 

Banyak pakan (X2) 0,680 11,564 0,000 

Jumlah tenaga kerja (X3) 0,201 1,435 0,162 

Luas tambak (X4) -0,139 -1,562 0,129 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak semua faktor produksi 

berpengaruh nyata terhadap produksi udang vaname. Faktor yang berpengaruh pada 

produksi udang vaname adalah banyak benih yang ditebar dan banyak pakan yang 

digunakan dalam proses produksi udang vaname selama setahun. 

a. Benih 

 Banyak benih yang ditebar pada proses produksi udang vaname berdasarkan uji t 

memiliki t hitung sebesar 4,221 lebih besar dari t tabel 1,694 dengan tingkat kesalahan 5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa faktor banyak benih yang ditebarkan berpengaruh nyata 

terhadap produksi udang vaname. Sehingga apabila benih yang ditebarkan ditambah 1% 

dan faktor lain dianggap tetap, maka akan menaikkan produksi udang vaname sebesar 

0,230%.  

b. Pakan 

Banyak pakan yang digunakan pada produksi udang vaname berdasarkan uji t 

memiliki t hitung sebesar 11,564 lebih besar dari t tabel 1,694 dengan tingkat kesalahan 5%. 
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Hal ini menunjukkan bahwa faktor banyak pakan yang digunakan dalam budidaya udang 

vaname berpengaruh nyata terhadap produksi udang vaname. Sehingga apabila pakan 

yang digunakan ditambah 1% dan faktor lain dianggap tetap, maka akan menaikkan 

produksi udang vaname sebesar 0,680%.  

c. Tenaga Kerja 

Variabel tenaga kerja berdasarkan uji t memiliki t hitung sebesar 1,435 lebih kecil 

dari t tabel 1,694 dengan tingkat kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima H1 

ditolak, artinya variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksi 

udang vaname. Hal ini menunjukkan apabila tenaga kerja ditambah 1%, faktor lain dianggap 

tetap, maka cenderung akan menaikkan produksi udang vaname sebesar 0,201%.   Secara 

parsial faktor produksi tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap produksi udang 

vaname karena usaha tambak udang vannamei tidak memerlukan tenaga kerja yang 

banyak. Proses pemeliharaan yang memerlukan tenaga kerja  antara lain: penebaran benur, 

pemberian pakan, pemberian obat, dan panen. 

d. Luas Tambak 

 Faktor produksi luas tambak memiliki hubungan negatif dengan produksi udang 

vaname tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap produksi udang vaname (1,562 < 1,694) 

pada tingkat kesalahan 5%. Hal ini dikarenakan Luas tambak tidak secara langsung 

berpengaruh terhadap produksi udang, karena jika luas tambak saja yang ditambahkan 

sedangkan benih udang tetap maka produksi tambak tersebut juga tidak akan bertambah. 

Begitu juga apabila luas tambak ditambah tetapi udang tidak cukup pakan tetap saja 

produksi udang vaname tidak akan meningkat. 

 

4.2.5 Analisis Produksi 

Pada tahun 2015 dari 33 perusahaan budidaya udang vaname yang ada di Jawa 

timur diperoleh total tenaga kerja 629 orang, total pakan yang digunakan sebanyak 

3.355.975 (kg) dan total benih yang ditebar sebanya 318.717.082 ekor dengan produksi 

yang dihasilkan sebesar 2.808.927 kg. Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh nilai rata-

rata dari masing-masing input terhadap produksi sebagai berikut: 

1. Benih 

 APB =
∑𝑄

∑B
 =

2.808.927

318.717.082
  = 0,0088  

Artinya, rata-rata produksi udang vaname yang dihasilkan oleh seekor benih udang adalah 

0,0088 kg. 

 
2. Pakan 
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APK =
∑𝑄

∑K
 =

2.808.927

3.335.975
  = 0,837  

Artinya, rata-rata produksi udang vaname yang dihasilkan oleh satu kilo gram pakan udang 

adalah 0,837 kg. 

Berdasarkan hasil elastisitas produksi dan nilai rata-rata di atas dapat diperoleh nilai marjinal 

masing-masing input terhadap produksi. 

1.  Benih 

 MPB = EPB x APB = 0,230 x 0,0088 = 0,0020 

Artinya setiap penambahan seekor benih akan menambah produksi sebesar 0,0020 kg. 

2. Pakan 

 MPK = EPK x APK = 0,680 x 0,837 = 0,569 

Artinya setiap penambahan pakan satu kilo gram akan menambah produksi sebesar 0,569 

kg. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan analisis regresi dengan model Cobb-Douglas diperoleh nilai persamaan   

Y = 0,832 + 0,230X1 + 0,680X2 + 0,201X3 – 0,139X4 + e. Uji statistik pada model 

persamaan regresi dapat diketahui bahwa nilai R2 sebesar 82,4% maka dapat 

disimpulkan bahwa keempat faktor produksi yaitu tenaga kerja, luas tambak, pakan, dan 

padat penebaran dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi produksi udang vanname. Berdasarkan hasil uji F bahwa tenaga kerja, pupuk, 

pakan, dan padat penebaran secara bersama-sama berpengaruh secara nyata 

terhadap hasil produksi udang vanname.  

2. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan bahwa : 

 Variabel banyak benih dan pakan yang digunakan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produksi udang vaname pada tingkat signifikansi α = 5 %. 

 Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produksi 

udang vaname pada tingkat signifikansi α = 5 %. 

 Variabel luas tambak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produksi 

udang vaname pada tingkat signifikansi α = 5 %. 

 

5.2 Saran 

Pada penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain seperti penggunaan 

obat-obatan, pupuk dan sarana budidaya udang vaname yang memengaruhi produksi 

sehingga hasilnya lebih dapat meningkatkan produktivitas budidaya pembesaran udang 

vaname. 
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