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Abstrak 

Udang merupakan salah satu komoditas ekspor. Jenis udang yang banyak dibudidayakan di Indonesia saat ini adalah 

udang vaname (Litopenaeus Vannamei). Tingkat produktivitas udang vaname di Desa Blawi Kecamatan 

Karangbinangun Kabupaten Lamongan rendah dibandingkan dengan rata-rata produktivitas udang vaname ditingkat 

Kabupaten Lamongan. Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi 

udang vaname dan menganalisis tingkat efisiensi teknis petani udang vaname. Metode yang digunakan adalah fungsi 

produksi cobb-douglass dengan pendekatan analisis fungsi produksi frontier stochastik. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah luas lahan, benih, pakan, tenaga kerja, pupuk urea, pupuk TSP dan garam. Hasil menunjukkan 

bahwa variabel luas lahan, benih dan pakan berpengaruh nyata dan positif terhadap produksi udang vaname. Sedangkan 

variabel tenaga kerja, pupuk urea, pupuk TSP dan garam tidak berpengaruh nyata terhadap produksi udang vaname. 

Rata-rata tingkat efisiensi teknis adalah 0,72. Ini berarti bahwa rata-rata petani udang di daerah penelitian belum efisien 

secara teknis. 

Kata Kunci: Produksi Udang Vaname, Efisiensi Teknis, Fungsi Produksi Stochastik Frontier. 

Abstract 

Shrimp is one of the export commodities. Lately,  the kind of shrimp cultivated widely in Indonesia is Vannamei 

Shrimp. The Vaname Shrimp productivity level in the village Blawi  of Lamongan region is  low compared to the 

average productivity in  Lamongan district. This study aims are to determine the effect of production variables  to the 

Vaname Shrimp production and analyze the technical efficiency level of Vaname Shrimp farm. The method used to 

analyze was the Cobb-Douglas frontier production function. The results shows  that land, seed and feed variables have  

positive effect on the Vaname Shrimp production. While labor, Urea and TSP fertilizers, and salt does not significantly 

affect to Vaname Shrimp production. The average of technical efficiency level  is 0.72. This means that the Vaname 

Shrimp farmers in the research area are  not technically efficient. 
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I. PENDAHULUAN 

Udang merupakan salah satu komoditas primadona 

yang berpotensi ekspor dan sebagai  penyumbang devisa 

terbesar negara Indonesia di antara produk perikanan dan 

kelautan. Produksi udang meningkat dari tahun 2010 yang 

mencapai 380.972 ton menjadi 638.955 ton pada tahun 

2013. Volume ekspor yang mencapai 145.092 ton pada 

tahun 2010 menjadi 162.410 ton pada tahun 2013 [1]. 

 Salah satu jenis udang yang banyak dibudidayakan di 

Indonesia adalah udang vaname (Litopenaeus Vannamei). 

Para petani tambak juga tertarik untuk membudidayakan 

udang ini karena memiliki banyak keunggulan dalam 

pembudidayaannya, diantaranya tahan penyakit, cepat 

beradaptasi dengan lingkungan dan pertumbuhannya 

cepat pada bulan pertama dan kedua. 

Salah satu daerah yang berpotensi membudidayakan 

udang vaname di Jawa Timur adalah Kabupaten 

Lamongan, khususnya di Desa Blawi Kecamatan 

Karangbinangun. Udang vaname menjadi  salah satu 

produk utama perikanan budidaya di Kabupaten 

Lamongan.  

Terdapat permasalahan tentang produktivitas udang 

vaname di Desa Blawi, dimana produktivitasnya pada 

tahun 2014 mengalami penurunan dan rata-rata 

produktivitas udang vaname di Desa Blawi lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata produktivitas udang 

vaname di Kabupaten Lamongan. Rendahnya 

produktivitas dapat disebabkan karena tingkat efisiensi 

rendah. Hal ini dapat diduga karena adanya faktor-faktor 

produksi yang belum termanfaatkan secara optimal. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis faktor produksi apa saja yang 

berpengaruh terhadap produksi udang vaname di di 

Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten 

Lamongan. 

2. Mengetahui tingkat efisiensi teknis pembudidayaan 

udang vaname di Desa Blawi, Kecamatan 

Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep produksi batas atau disebut juga dengan 

frontier production function menggambarkan output 

maksimal yang dapat dihasilkan dalam suatu proses 

produksi. Fungsi produksi ini merupakan fungsi produksi 

yang paling praktis dan menggambarkan produksi 

maksimal yang dapat diperoleh dari variasi kombinasi 

faktor produksi pada tingkat pengetahuan dan teknologi 
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tertentu [2]. Fungi produksi frontier diturunkan dengan 

menghubungkan titik-titik output maksimum untuk setiap 

tingkat penggunaan input. Jadi fungsi tersebut mewakili 

kombinasi input-input output secara teknis paling efisien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fungsi Produksi Frontier Statistik 

Stokastik 

Sumber: Coelli et al.,1998 

Komponen yang pasti dari model batas yaitu  f(x; β) 

digambarkan dengan asumsi memiliki karakteristik skala 

pengembalian yang menurun. Variabel v merupakan 

faktor eksternal, seperti iklim, cuaca, serangan hama 

penyakit dan faktor eksternal lain yang dapat 

mempengaruhi produksi. Petani i menggunakan input 

sebesar xi dan memperoleh output sebesar  yi. Akan tetapi 

output batasnya dari petani  adalah  yi*, melampaui nilai 

pada bagian yang pasti dari fungsi produksi yaitu  f(xi;β). 

Hal ini bisa terjadi karena aktivitas produksinya 

dipengaruhi oleh kondisi yang menguntungkan, dimana 

variabel vi bernilai positif. Sementara itu petani  j 

menggunakan input sebesar  xj dan memperoleh hasil 

sebesar  yj. Akan tetapi batas dari petani j adalah yj*, 

berada di bawah bagian yang pasti dari fungsi produksi. 

Kondisi ini bisa terjadi karena aktivitas produksinya 

dipengaruhi oleh kondisi yang tidak menguntungkan, 

dimana vj bernilai negatif. 

Fungsi  produksi  frontier adalah suatu fungsi produksi 

yang dipakai untuk mengukur bagaimana fungsi produksi 

sebenarnya terhadap posisi frontiernya.  Karena fungsi 

produksi adalah hubungan fisik antara faktor produksi dan 

produksi ada frontiernya yang terletak pada garis isokuan. 

Garis isokuan ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang 

menunjukkan titik kombinasi penggunaan produksi yang 

optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Ukuran Efisiensi Farrel 

Sumber: Farrel, 1957 

Pada gambar 2, kurva isoquant frontier SS‟ 

menunjukkan kombinasi input per output (x1/y dan x2/y) 

yang efisien secara teknis untuk menghasilkan Y
0
= 1. 

Titik P dan Q menggambarkan suatu suatu perusahaan 

dalam berproduksi menngunakan kombinasi input 

dengan proporsi input  x1/y dan x2/y yang sama. 

Keduanya berada pada titik yang sama dari titik O untuk 

memproduksi satu unit Y
0
. Titik P berada di atas kurva 

isoquant, sedangkan titik Q menunjukkan perusahaan 

beroperasi pada kondisi secara teknis efisien. Titik Q 

mengimplikasikan bahwa perusahaan memproduksi 

sejumlah output yang sama dengan perusahaan di titik P, 

tetapi dengan jumlah input yang lebih sedikit. Dengan 

demikian, rasio OP/OQ menunjukkan efisiensi teknis 

(TE) perusahaan P, yang menunjukkan proporsi dimana 

kombinasi input per output (x1/y : x2/y) konstan, 

sedangkan output tetap. 

III. METODE PENELITIAN 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 

purposive di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun 

Kabupaten Lamongan. Jumlah sampel yang diambil 

sebanyak 42 orang dengan menggunakan metode 

accidental sampling. 

Untuk menganalisis tujuan pertama digunakan 

fungsi produksi cobb douglas, yang akan dianalisis 

dengan menggunakan fungsi produksi frontier. 

Sedangkan model fungsi produksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Ln Y =  β0 + β1  ln Ll+ β2 ln Bn+ β3 ln Pk + β4 ln Tk + β5 ln 

Pu + β6 ln Ptsp+ β7 ln Gr + (vi – ui) 

Dimana : 

Y   =     Jumlah produksi udang vaname dalam satu kali 

masa budidaya (kg) 

Ll  =     Luas lahan (ha) 

Bn =  Jumlah benih yang ditebar dalam satu kali 

masa budidaya (ekor) 

Pk =  Jumlah pakan yang digunakan dalam satu kali 

masa budidaya (kg) 

Tk =  Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam 

satu kali masa budidaya (HOK) 

Pu =  Jumlah pupuk urea yang digunakan dalam satu 

kali masa budidaya (kg) 

Ptsp = Jumlah pupuk TSP yang digunakan dalam 

satu kali masa budidaya (kg) 

Gr  =  Jumlah garam yang digunakan dalam satu 

kali masa budidaya (kg) 

β0 =  Intersep 

β1 – β7 =  Koefisien regresi 

vi-ui    =  Error term (efek inefisiensi dalam   model) 

vi      = Variabel acak yang berkaitan dengan faktor 

eksternal 

ui   = Variabel acak non negatif yang berkaitan 

dengan faktor internal 

 

Sedangkan untuk menganalisis tujuan yang kedua 

menggunakan analisis efisiensi teknis, yang akan dilihat 

dengan menggunakan estimasi fungsi produksi frontier 

stokastik (Stochastik Frontier Production Function). 

Analisis efisiensi teknis dapat di ukur dengan 

menggunakan formula berikut: 

TEi = E[exp (-Ui) / εi] 

Dimana TE adalah efisiensi teknis petani ke-i. 
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Sedangkan exp (-Ui) / εi merupakan nilai harapan (mean) 

dari Ui dengan syarat εi, jadi 0 ≤TEi ≤1. 

Justifikasi nilai efisiensi teknis adalah sebagai 

berikut : 

1. Jika nilai efisiensi teknis sama dengan satu, maka 

penggunaan input atau faktor produksinya sudah 

efisien. 

2. Jika nilai efisiensi teknis kurang dari satu (tidak 

sama dengan satu), maka penggunaan input atau 

faktor produksinya tidak efisien. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tujuh variabel independen yaitu luas lahan (ll), benih 

(bn), pakan (pk), tenaga kerja (tk), pupuk urea (pu), 

pupuk TSP (ptsp) dan garam (gr). Ketujuh variabel ini 

diduga berpengaruh terrhadap jumlah produksi udang 

vaname. Hasil analisis Maximum Likelihood Estimation 

(MLE) ditunjukkan dalam tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Hasil analisis Maximum Likelihood Estimation 

(MLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa  

 

 

 

Produksi udang vaname secara nyata dan positif  

dipengaruhi oleh variabel luas lahan, benih dan pakan. 

Sedangkan variabel tenaga kerja, pupuk urea, pupuk TSP 

dan garam tidak berpengaruh secara nyata.  

a. Luas Lahan 

Variabel luas lahan memilki nilai positif dan 

berpengaruh nyata pada taraf kesalahan 5 persen. Nilai 

koefisien yang ditunjukkan sebesar 0,318 yang artinya 

dengan menambah luas lahan satu persen maka akan 

meningkatkan produksi udang vaname sebesar 0,318 

persen, cateris paribus. Penambahan penggunaan luas 

lahan dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan produksi. Hal ini dikarenakan rata-

rata petani responden masih memiliki lahan sempit (< 1 

ha) dengan persentase sebesar 50 persen. 

Disamping itu, luas lahan memilki peranan yang 

penting dalam meningkatkan produksi udang vaname. 

Apabila masih tersedia lahan kosong yang memungkinkan 

petani untuk memperluas lahan, maka ekstentifikasi 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar 

produksi dapat ditingkatkan, terutama bagi petani yang 

memilki lahan sempit.  

b. Benih  

Variabel benih dalam penelitian ini memilki nilai 

positif dan berpengaruh nyata pada taraf kesalahan 5 

persen. Nilai koefisiennya sebesar 0,559 menunjukkan 

bahwa dengan peningkatan benih sebesar satu persen, 

maka akan meningkatkan produksi sebesar 0,559 persen, 

ceteris paribus.  

Fakta dilapangan bahwa rata-rata penggunaan benih 

adalah 117.000 ekor/ha. Sedangkan penggunaan benih 

yang disarankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 pada pola 

tradisional, apabila menggunakan pakan tambahan pada 

bulan ke dua pemeliharaan, maka padat tebarnya berkisar 

antara 8-10 ekor/m². Jika dikonversikan ke dalam satuan 

hektar, maka padat tebar yang disarankan adalah 80.000-

100.000 ekor/ha. Meskipun rata-rata penggunaan benih 

sudah melebihi batas anjuran, akan tetapi benih yang 

ditebar tidak semuanya mampu bertahan hidup. Oleh 

karena itu, kebanyakan petani menambah jumlah benih 

sebagai langkah antisipasi. Jika terdapat benih yang mati, 

maka masih ada benih yang lainnya. Dengan demikian 

ada peluang untuk meningkatkan penggunaan benih, 

terutama untuk petani yang masih kurang dari anjuran 

penggunaan benihnya.  

c. Pakan 

Variabel pakan memiliki nilai positif dan berpengaruh 

nyata pada taraf kesalahan 10 persen. Nilai koefisiennya 

sebesar 0,208. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

peningkatan penggunaan pakan 1 persen, maka akan 

meningkatkan produksi sebesar 0,208 persen, ceteris 

paribus.  

Pemberian pakan yang diajurkan oleh pusat penyuluh 

kelautan dan perikanan 2014, dilakukan ketika udang 

berumur 70 hari dengan dosis pakan 5-2 persen dari 

biomassa udang. Akan tetapi rata-rata petani responden 

memberikan pakan pada usia 25 hari. Oleh karena itu 

pakan yang direkomendasikan adalah 215-675 kg/ha. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata pakan 

yang digunakan oleh petani responden adalah 350 kg/ha. 

Sehingga masih ada peluang untuk meningkatkan 

produksi udang vaname dengan menambah jumlah pakan 

oleh petani responden. 

d. Tenaga Kerja  

Variabel tenaga kerja dalam penelitian ini memilki 

nilai positif dan tidak berpengaruh nyata pada taraf 

kesalahan 5 persen. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang 

dibutuhkan selama masa pemeliharaan tidak banyak. 

Kegiatan yang dilakukan selama masa pemeliharaan 

adalah pemupukan, pemberian pakan, pengairan dan 

pengobatan bila diperlukan. Biasanya petani hanya 

mengerjakan sendiri dalam hal pemeliharaan.  

Tenaga kerja yang digunakan oleh petani responden 

adalah petani dalam keluarga dan tenaga kerja upahan. 

Akan tetapi petani lebih banyak menggunakan tenaga 

kerja upahan saat panen, karena kurangnya tenaga kerja 

keluarga. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. 

e. Pupuk Urea 

Variabel pupuk urea dalam penelitian ini memilki 

nilai negatif dan tidak berpengaruh nyata pada taraf 

kesalahan 5 persen. Hal ini karena penggunaan pupuk 
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urea di lokasi penelitian sudah berlebihan. Pupuk urea 

yang direkomendasikan oleh pusat penyuluh kelautan dan 

perikanan adalah 200 kg/ha untuk pemupukan awal dan 

pemupukan susulan sebanyak 5 persen dari total 

pemupukan awal. Masa pemeliharaan udang vaname di 

daerah penelitian adalah 60 – 75 hari. Jadi pupuk urea 

yang direkomendasikan adalah sebanyak 285-305 kg/ha. 

Sedangkan data di lapang menunjukkan bahwa rata-rata 

petani menggunakan pupuk urea lebih dari 305 kg/ha.  

Variabel pupuk urea yang tidak signifikan juga diduga 

karena penggunaan pupuk urea yang berguna utuk 

menumbuhkan phytoplankton sebagai makanan alami 

udang vaname tergantikan dengan pemberian pakan 

buatan yang dilakukan oleh petani responden di Desa 

Blawi sejak umur 25 hari. 

f. Pupuk TSP (Triple Super Phosphat) 

Variabel pupuk TSP dalam penelitian ini memilki 

nilai positif dan tidak berpengaruh nyata pada taraf 

kesalahan 5 persen. Hal ini karena rata-rata petani sudah 

menggunakan pupuk TSP secara berlebihan, meskipun 

bernilai positif akan tetapi tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi udang vaname. 

Penggunaan pupuk TSP pada udang vaname dengan 

pola tradisional yang direkomendasikan oleh pusat 

penyuluh kelautan dan perikanan tahun 2014 adalah 

sebanyak 100 kg/ha pada pemupukan awal. Sedangkan 

selama masa pemeliharaan kegiatan yang dilakukan 

antara lain pemupukan susulan sebanyak 5 persen setiap 

minggu dari total pemupukan awal. Masa pemeliharaan 

udang vaname di daerah penelitian adalah 60 – 75 hari. 

Jadi pupuk TSP yang direkomendasikan adalah sebanyak 

143-154 kg/ha. 

Sama halnya dengan pupuk urea, pupuk TSP yang 

tidak signifikan juga diduga karena penggunaan pupuk 

TSP yang berguna untuk menumbuhkan phytoplankton 

yang dapat memacu berkembangnya zooplankton sebagai 

makanan alami udang vaname tergantikan dengan 

pemberian pakan buatan yang dilakukan oleh petani 

responden di Desa Blawi sejak umur 25 hari. 

g. Garam 

Variabel garam memiliki nilai negatif dan tidak 

berpengaruh nyata pada taraf 5 persen. Hal ini diduga 

penambahan garam krosok untuk menaikkan kadar garam 

pada media air untuk budidaya udang tidak cukup 

melengkapi kebutuhan anion dan kation yang diperlukan 

untuk kehidupan dan pertumbuhan udang. Garam 

dibutuhkan untuk memperbaiki salinitas (kadar garam 

yang terlarut dalam air) tambak. 

B. Analisis Efisiensi Teknis 

Berikut adalah hasil distribusi efisiensi teknis usaha 

budidaya udang vaname di Desa Blawi Kecamatan 

Karangbinangun Kabupaten Lamongan. 

Tabel 2. Distribusi efisiensi teknis usaha budidaya udang 

vaname 

Interval Jumlah Petani Persentase (%) 

< 0,30 0 0,00 

0,31-0,40 3 7.14 

0,041-0,50 1 2,38 

0,51-0,60 6 14,28 

0,61-0,70 6 14,28 

0,71-0,80 8 19,05 

0,81-0,90 14 33,33 

0,90-1,00 4 9,52 

Jumlah 42 100,00 

Rata-rata 0,72 

Nilai Minimum 0,34 

Nilai Maksimum 0,95 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

efisiensi teknis dari fungsi stochastic frontier adalah 0,72 

dengan nilai terendah 0,34 dan nilai tertinggi 0,95. 

Berdasarkan nilai rata-rata efisiensi teknis pada model 

tersebut dapat dikemukakan bahwa secara rata-rata, petani 

responden masih memiliki peluang untuk meningkatkan 

hasil produksinya. Hal ini karena input yang digunakan 

belum digunakan secara proporsional. Usaha budidaya 

udang vaname belum efisien secara teknis diduga 

disebabkan oleh petani yang belum menggunakan input 

produksi secara optimal. Jika petani yang efisiensi 

teknisnya terendah dapat mencapai efisiensi teknis 

tertinggi, maka petani dapat meningkatkan output sebesar 

64 persen (1-0,34/0,95) x 100%. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 

diuraikan, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Produksi udang vaname secara nyata dan positif  

dipengaruhi oleh variabel luas lahan, benih dan pakan. 

Sedangkan variabel tenaga kerja, pupuk urea, pupuk 

TSP dan garam tidak berpengaruh secara nyata.  

2. Rata-rata tingkat efisiensi petani di daerah penelitian 

adalah 0,72. Ini berarti   

3. rata-rata petani belum efisien secara teknis. 

B. Saran  

1. Peningkatan produksi udang vaname dapat dilakukan 

dengan menambah input-input produksi yang 

berpengaruh nyata (luas lahan, benih dan pakan) agar 

hasil produksi  lebih maksimal. 

2. Agar petani lebih efisien maka sebaiknya mengikuti 

anjuran dari dinas terkait dan bisa juga dengan 

mencontoh teknis budidaya yang paling efisien. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan meneliti faktor 

produksi atau variabel lain yang belum tercantum pada 

penelitian ini. 
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