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ABSTRAKSI 

Perikanan tambak merupakan sektor unggulan di bidang perikanan 

dan kelautan pada khususnya dan pengembangan perekonomian pada 

umumnya di Kabupaten Sidoarjo. Hal yang cukup menggembirakan adalah 

perkembangan produksi perikanan tambak yang cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun. Salah satu poteosi unggulan di bidang perikanan tambak 

adalah budidaya tambak udang. Untuk itulah penulis mencoba untuk 

mengangkat skripsi lui dengan judul "Analisis Perkembangan Produksi 

Tambak Udang Sebagai Poteosi Pengembangan Perekonomian Di 

Kabupaten Sidoarjo" deogan tujuan menganalisis pengaruh dari variabel 

luas lahan, jumlah benih, jumlah tenaga kerja dan jumlah pakan ikan 

terhadap perkembangan produksi tambak udang di Kabupaten Sidoarjo. 

Model analisis yang digunakan adalah model Regresi non linier 

berganda dari fungsi produksi Cobb-Douglass yang diubah dalam 

persamaan linier berganda. Hasil analisis menunjukkan di antara variaOOI 

bebas yang dipilib yang sangat mendukung perkembangan produksi tambak 

udang adalah faktor pakan udang dan faktor loas laban. 

Perkembangan loas lahan mungkin relatif sulit mengingat jumlah 

penduduk yang selalu meningkat sehingga Ia~n lebih banyak dimanfaatkan 

untuk pemukiman. Tetapi peningkatan kualitas pakan udang yang selama 

ini dlhasilkan dari keterampilan petani dengan pengetahuan yang sederhana 

blsa ditingkatkan dengan adanya kerjasama antar instansi guna 

meningkatkan mutu atau Imalitas dari pakan udang agar perkembangan 

produksi udang di Kabupaten Sidoarjo dapat dipertahankan. 
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