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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kawasan pesisir merupakan zona peralihan yang dipengaruhi ekosistem lautan dan 

daratan dengan beberapa ekosistem khas (Undang-Undang RI. Nomor 27 Tahun 2007 

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 2007). Ekosistem sebagai 

himpunan dari komponen hayati dan non-hayati sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan. Komponen hayati dan non-hayati secara fungsi saling 

berhubungan satu sama lain dalam sistem ekosistem atau ekologi. Sedangkan ekosistem 

pantai merupakan ekosistem yang unik karena merupakan wilayah peralihan antara 

ekosistem darat (teresterial) dan ekosistem laut (oseanik) (Koroy dkk., 2019). Sehingga 

jika terjadi perubahan salah satu komponen ekosistem akan mempengaruhi seluruh sistem 

yang ada baik secara fungsi maupun keseimbangannya. Secara umum kondisi dan jenis 

pantai di Indonesia berdasarkan letak, kondisi dan posisi pantai dapat dikelompokan atas 

pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berawa dan pantai berbatu (Tuheteru & 

Mahfudz, 2012). 

Gumuk pasir (Sand dunes) merupakan suatu gundukan material berupa pasir yang 

terbentuk oleh kekuatan hembusan angin yang terendapkan pada titik saat kekuatan angin 

berkurang atau terhalang vegetasi yang ada (Soenarto, 2016). Gumuk pasir dapat 

dikembangkan menjadi kawasan wisata edukasi ataupun penelitian morfologi (Khatimah 

dkk., 2017). Selain itu gumuk pasir merupakan suatu sistem perlindungan alami yang 

dapat mencegah terjadinya abrasi pantai dan pelindung angin laut bagi lahan pertanian 

sekitar kawasan tersebut (Khatimah dkk., 2017). Gumuk pasir di dunia terbagi menjadi 

dua, yaitu desert dunes dan coastal dunes (Putra, 2016). Gumuk pasir juga dapat 

diklasifikasikan berdasarkan perbedaan iklimnya. Pada iklim basah, umumnya dijumpai 

gumuk membusut (hummock dunes) dan gumuk parabolik (parabolic dunes) dan pada 

iklim kering dan setengah kering lebih banyak ditemukan gumuk barkhan dan igir 

barkhanoid melintang (transverse barchanoid ridges) (Putra, 2016).  

Jenis gumuk pasir bebas (free dune) tipe barchan atau sabit yang berada di Indonesia 

merupakan salah satu gumuk pasir yang langka dan hanya ada dua di dunia yaitu di 

Indonesia dan Meksiko (Putra, 2016). Kelangkaan gumuk pasir tipe barchan atau sabit 

ini dikarenakan berdasarkan pembagian gumuk pasir menurut iklim, terdapat fakta yang 

menarik bahwa gumuk pasir tipe barchan atau sabit di Indonesia yang umumnya tersebar 

memanjang di pesisir selatan Jawa mulai dari pesisir Provinsi Jawa Barat hingga Daerah 

Istimewa Yogyakarta merupakan gumuk pasir iklim tropika basah. Hal ini membuat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 

 

gumuk pasir tipe barchan atau sabit di Indonesia menjadi istimewa dan langka karena 

seharusnya gumuk pasir tipe ini berada pada iklim kering dan setengah kering seperti di 

Filipina dan Vietnam.  

Gumuk pasir di Kebumen salah satunya di Kecamatan Petanahan termasuk dalam 

gumuk pasir yang memiliki keistimewaan yaitu tipe barchan atau sabit dan juga terdapat 

tipe lainnya antara lain melintang (transverse) serta memanjang (linear) (Nugroho, 2017). 

Lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan merupakan lahan gumuk pasir yang 

dikonservasi secara kearifan lokal. Kearifan lokal sebagai suatu pendekatan yang 

dilakukan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan upaya rehabilitasi lahan. 

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan suatu pengetahuan yang ada pada masyarakat 

lokal sebagai akumulasi pengalaman yang terintegrasi dengan pemahaman akan 

lingkungan serta budaya (Utina dkk., 2018). Tindakan tersebut sebagai upaya pemerintah 

daerah untuk melindungi lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan. Berdasarkan 

Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 menjelaskan  

kawasan perairan pesisir Kecamatan Petanahan ditetapkan sebagai kawasan konservasi 

serta kawasan perutukan umum yaitu pariwisata. Akan tetapi penetapan kebijakan 

Kabupaten Kebumen tidak sejalan dengan arahan pemerintah daerah Provinsi Jawa 

Tengah, sehingga perkembangan kawasan pesisir Kecamatan Petanahan kurang 

terkendali dan bermunculan kegiatan tambak budidaya udang di kawasan pesisir 

Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

Kawasan gumuk pasir sering kali mengalami tekanan lingkungan karena pada 

pengelolaan konservasi lingkungan bertentangan dengan kegiatan ekonomi (Saraswati, 

2004). Sehingga keistimewaan gumuk pasir yang salah satunya ada di Kecamatan 

Petanahan, Kabupaten Kebumen ini dapat terancam dengan potensi pengembangan 

perikanan budidaya yang memanfaatkan kawasan pesisir sebagai sumber daya lahan 

utama. Potensi pengembangan perikanan budidaya dapat mendorong peningkatan 

alihfungsi lahan pada kawasan pesisir yang dapat mengancam ekosistem pantai dengan 

berbagai komponen pendukungnya. Sehingga diperlukan upaya konservasi gumuk pasir 

baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah (Hariani dkk., 2015).  

Potensi sumber daya laut Indonesia memiliki panjang garis pantai sepanjang 95.181 

Kilometer yang termasuk negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan luas 

perairan laut mencapai 5,8 juta Kilometer persegi atau merupakan 71% dari luas wilayah 

Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019). Sektor perikanan terbagi 

menjadi dua sub sektor yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Berdasarkan 
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data Badan Pusat Statistik, jumlah produksi perikanan di Indonesia tahun 2012 mencapai 

9.676.000 Ton untuk perikanan budidaya dan 5.829.000 Ton pada perikanan tangkap. 

Sedangkan tahun 2016 produksi perikanan budidaya 16.002.000 Ton dan perikanan 

tangkap 6.580.000 Ton (Badan Pusat Statistik, 2020). Data tersebut menggambarkan 

perkembangan sektor perikanan budidaya di Indonesia terus meningkat serta 

mendominasi dibandingkan perikanan tangkap.  

Potensi pengembangan subsektor perikanan budidaya membuat potensi Indonesia 

menjadi negara pengekspor hasil budidaya seperti udang. Jenis udang yang diekspor 

Indonesia yaitu jenis udang windu, vanname dan lainnya. Data dalam International Trade 

Center tahun 2017 perkembangan komoditas perikanan ekspor Indonesia pada periode 

2012-2016 mengalami pertumbuhan 2,37 persen setiap tahunnya (Kementerian Kelauran 

dan Perikanan, 2018). Nilai ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2012 hingga USD 

3,59 miliar, sedangkan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar USD 3,86 

miliar. Kontribusi Indonesia dalam ekspor jenis udang vanname terhadap persentase 

ekspor perikanan tahun 2016 hingga lebih dari 27% (Reily, 2018). 

Ketersediaan sumber daya alam di Kabupaten Kebumen dengan memiliki panjang 

garis pantai kurang lebih 57,5 km menjadi potensi pengembangan sarana produksi 

budidaya udang. Tambak budidaya udang di kawasan pesisir Kebumen pada tahun 2017 

memiliki total luas 57,1 Ha yang tersebar di Kecamatan Petanahan, Ayah, Puring, 

Buayan, Mirit dan Klirong (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2018a). Produksi 

udang vaname di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 kurang lebih 1.402.748 Kg 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2018a). Kecamatan Petanahan memiliki luas 

tambak budidaya tertinggi yaitu 25,72 Ha pada tahun 2017 dengan produksi udang 

budidaya sejumlah 676.635 Kg (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2018a). 

Bedasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa budidaya udang di Kabupaten Kebumen 

khususnya Kecamatan Petanahan memiliki potensi yang cukup baik dalam produksi 

komoditas udang. Perkembangan kegiatan budidaya udang di kawasan pesisir Kecamatan 

Petanahan di mulai sejak tahun 2015. Terdapat di tiga desa yang berbatasan langsung 

dengan Samudera Hindia yaitu Desa Karangrejo, Karanggadung dan Tegalretno. 

Berkembangnya kegiatan budidaya meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana 

pendukung untuk meningkatkan produktivitas budidaya udang. Pendukung produksi 

budidaya udang tersebut dibutuhkan beberapa faktor produksi. Faktor produksi yang 

terpenting adalah sarana prasarana, tenaga kerja, serta aspek manajemen (Murdiantoro, 

2011). Sarana dan prasarana menjadi faktor produksi yang berkaitan langsung dengan 

sumber daya alam yang dimanfaatkan. Terdapat beberapa sarana dan prasarana 
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pendukung budidaya antara lain unit pengelolaan limbah, bangunan penunjang tambak 

budidaya, petak pembesaran udang dan jalan produksi. Adanya potensi pengembangan 

budidaya udang di kawasan pesisir menimbulkan tumbuhnya sarana dan prasarana 

penunjang budidaya yang dapat meningkatkan perubahan lahan di kawasan pesisir. 

Potensi pengembangan perikanan budidaya mendorong peningkatan alihfungsi lahan 

pada kawasan pesisir yang dapat mengancam ekosistem pantai dengan berbagai 

komponen pendukungnya. Perubahan penggunaan lahan karena perkembangan kegiatan 

budidaya pada kawasan pesisir khususnya gumuk pasir di Kecamatan Petanahan. Gumuk 

pasir di Kebumen salah satunya di Kecamatan Petanahan juga memiliki tipe gumuk pasir 

tipe barchan atau sabit yang merupakan salah satu gumuk pasir yang langka dan hanya 

ada dua di dunia yaitu di Indonesia dan Meksiko. Keberadaan lahan gumuk pasir di 

Kecamatan Petanahan mulai terdampak adanya sarana budidaya tambak udang karena 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan lahan gumuk pasir. 

Kawasan gumuk pasir sering kali mengalami tekanan lingkungan karena pada 

pengelolaan konservasi lingkungan bertentangan dengan kegiatan ekonomi (Saraswati, 

2004). Dari uraian tersebut, diangkat judul “Pengaruh Sarana dan Prasarana 

Budidaya Udang terhadap Perubahan Lahan Gumuk Pasir di Kecamatan 

Petanahan, Kabupaten Kebumen”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Gumuk pasir di Kebumen memiliki tipe gumuk pasir tipe barchan atau sabit yang 

merupakan salah satu gumuk pasir yang langka dan hanya ada dua di dunia yaitu di 

Indonesia dan Meksiko. Kawasan gumuk pasir sering kali mengalami tekanan lingkungan 

karena pada pengelolaan konservasi lingkungan bertentangan dengan kegiatan ekonomi. 

Potensi pengembangan perikanan budidaya mendorong peningkatan alihfungsi lahan 

pada kawasan pesisir yang dapat mengancam ekosistem pantai salah satunya gumuk 

pasir. Pengembangan budidaya yang muncul menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat 

di Kebumen yang memiliki sumber daya pesisir dengan garis pantai sepanjang 57,5 

Kilometer. Kecamatan Petanahan memiliki luas tambak budidaya tertinggi yaitu 25,72 

Ha pada tahun 2017 dengan produksi udang budidaya sejumlah 676.635 Kg. 

Perkembangan kegiatan budidaya dengan sarana dan prasarana pendukungnya dapat 

mengancam ekosistem pantai khususnya gumuk pasir di Kecamatan Petanahan 

Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana pengaruh sarana dan 

prasarana budidaya udang terhadap perubahan lahan gumuk pasir di Kecamatan 

Petanahan, Kabupaten Kebumen? 
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1.3. Tujuan dan Sasaran 

1.3.1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi bagaimana pengaruh perkembangan sarana dan prasarana budidaya 

udang terhadap perubahan luas lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan, Kabupaten 

Kebumen. 

1.3.2. Sasaran 

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi perubahan lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan, Kabupaten 

Kebumen 

b. Mengidentifikasi perkembangan sarana dan prasarana budidaya udang di Kecamatan 

Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

c. Menganalisis pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap perubahan 

lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu ruang lingkup wilayah, 

substansi dan waktu yang dijelaskan lebih lanjut berikut ini: 

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah merupakan batasan wilayah dari objek studi dalam 

penelitian ini. Ruang lingkup wilayah ini berfungsi sebagai batasan dalam 

mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan atau isu-isu penelitian yang ada 

didalamnya. 

Kecamatan Petanahan memiliki luas wilayah 44,84 Km2 atau 4484 Ha dan terdiri 

dari 21 desa. Kecamatan Petanahan dibatasi empat kecamatan sebagai berikut: batas 

sebelah Utara yaitu Kecamatan Sruweng dan Kecamatan Adimulyo, batas sebelah 

Timur yaitu Kecamatan Klirong, batas sebelah Barat yaitu Kecamatan Puring dan batas 

sebelah Selatan adalah Samudera Hindia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 

2019). Penentuan wilayah studi di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen yang 

didasarkan pada beberapa alasan yaitu: 

a. Kecamatan Petanahan memiliki lahan tambak budidaya terluas di Kabupaten 

Kebumen 

Lahan tambak budidaya di Kabupaten Kebumen tersebar di beberapa kecamatan 

yaitu Petanahan, Ayah, Puring, Buayan, Mirit dan Klirong. Kecamatan Petanahan 

memiliki luas paling tinggi yaitu 25,72 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten 
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Kebumen, 2017) walaupun hanya memiliki panjang garis pantai sekitar 4,8 km atau 

8,6% dari total panjang garis pantai di Kabupaten Kebumen. 

b. Kecamatan Petanahan memiliki produksi udang tertinggi di Kabupaten Kebumen 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kebumen tahun 2018, angka produksi 

budidaya di Kecamatan Petanahan pada tahun 2017 memiliki total produksi sebesar 

dengan total produksi komoditas budidaya tambak sejumlah 676.635 Kg dengan luar 

area tambak budidaya 25,72 ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2018b). 

Angka tersebut merupakan angka produksi budidaya tertinggi di Kabupaten 

kebumen. 

c. Kecamatan Petanahan memiliki satu desa sebagai penerima Program Pengembangan 

Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) 

Program berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan mengingat Desa Tegalretno, 

Kecamatan Petanahan memiliki potensi wilayah pesisir di bidang perikanan 

budidaya, ekowisata, serta kawasan minapolitan. Akan tetapi dalam 

pengembangannya juga perlu memperhatikan fungsi kawasan pesisir itu sendiri. 

Berdasarkan beberapa alasan penentuan wilayah studi tersebut kemudian dilakukan 

spesifikasi pada kawasan pesisir. Kawasan pesisir di Kecamatan Petanahan yang masuk 

dalam wilayah studi terletak pada tiga desa yaitu Desa Karangrejo, Karanggadung dan 

Tegalretno dengan luas 221,79 hektar. Kawasan tersebut memiliki karakter jenis tanah 

berpasir yang memiliki guna lahan perkebunan, gumuk pasir, hutan pantai dan tambak 

udang. Berikut adalah peta lokasi deliniasi wilayah studi dalam penelitian ini:
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Gambar 1. 1 Peta Deliniasi Kawasan Penelitian 

Sumber : Https://tanahair.indonesia.go.id/, Penulis (2021) 
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1.4.2. Ruang Lingkup Substansi 

Penelitian ini memiliki lingkup substansi meliputi kajian kegiatan budidaya udang 

(perkembangan sarana dan prasarana budidaya udang) dan kajian ekosistem pantai 

(perubahan lahan gumuk pasir) pada di kawasan tersebut. Kemudian menganalisis 

pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap perubahan lahan gumuk pasir 

di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Berikut ini merupakan penjelasan 

substansi dalam penelitian ini: 

a. Kajian perubahan lahan gumuk pasir, mengkaji adanya perkembangan lahan tambak 

dan pertumbuhan penggunaan lahan lainnya dari tahun ke tahun sehingga terjadi 

perubahan lahan gumuk pasir sebagai bagian dari ekosistem pantai. Kajian 

perubahan lahan gumuk pasir dilakukan secara time series untuk melihat adanya 

perubahan lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan. 

b. Kajian sarana dan prasarana budidaya udang, mengkaji jenis serta ketersediaan 

sarana dan prasarana dalam mendukung serta menunjang perkembangan ekonomi 

budidaya udang. Kajian ini dilakukan secara time series untuk mengetahui 

perkembangan sarana dan prasarana budidaya udang tersebut. 

Analisis pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap perubahan lahan 

gumuk pasir, meliputi analisis sebab akibat dari hasil kajian sebelumnya. Selain untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh di antara kedua kajian tersebut, juga untuk 

mengetahui fenomena lain yang mungkin ada dan masih terkait dalam fokus penelitian. 

1.4.3. Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu ditinjau dari data yang digunakan untuk menunjang 

penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh sarana dan prasarana budidaya 

udang terhadap perubahan lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan, Kabupaten 

Kebumen. Sehingga data yang dibutuhkan meliputi jenis, ketersediaan serta jumlah 

sarana dan prasarana budidaya udang serta data perubahan lahan gumuk pasir. 

Berdasarkan data tersebut penelitian ini menggunakan data bersifat time series dengan 

rentang waktu 7 tahun dari tahun 2015 hingga 2021. Penetapan tersebut didasarkan pada 

tahun awal berkembangnya lahan budidaya udang di Kecamatan Petanahan yaitu pada 

tahun 2015. Sehingga untuk ditentukan tahun 2015 sebagai periode awal data yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap 

perubahan lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. 
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1.5. Posisi Penelitian 

1.5.1. Posisi Penelitian terhadap Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 

Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota adalah suatu bidang ilmu perencanaan suatu 

kota atau wilayah dengan memperhatikan segala aspek perencanaan seperti kebijakan, 

kelembagaan, fisik dasar, kependudukan, tata guna lahan, ekonomi, sarana prasarana, 

dan lain-lain. Pada proses perencanaan juga tidak hanya memperhatikan apa yang akan 

direncanakan akan tetapi perlu diperhatikan secara time series agar perencanaan yang 

dilakukan tetap diterapkan pada kota atau wilayah tersebut. 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap 

perubahan lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen”. Dari 

judul tersebut dijabarkan pada sarana dan prasarana budidaya udang akan dikaji melalui 

aspek ekonomi serta sarana prasarana karena sarana dan prasarana budidaya udang 

merupakan seluruh fasilitas bangunan fisik yang dimanfaatkan untuk menunjang 

kegiatan budidaya udang. Sedangkan perubahan lahan gumuk pasir akan dikaji 

menggunakan aspek tata guna lahan karena pada lahan gumuk pasir bersifat spasial serta 

bagian dari kawasan pesisir. Kawasan pesisir pada penelitian ini sebagai bagian pada 

ilmu perencanaan wilayah. Berikut merupakan bagan yang menunjukkan keterkaitan 

penelitian terhadap ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota. 

 

Gambar 1. 2 Posisi Penelitian terhadap Perencanaan Wilayah dan Kota 
Sumber: Penulis (2021) 
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1.5.2. Posisi Penelitian terhadap Penelitian yang sudah ada 

Penelitian ini mengkaji pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap 

perubahan lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Penelitian 

ini dikaji secara eksisting dan time series untuk menganalisis adanya pengaruh sarana 

dan prasarana budidaya udang terhadap perubahan lahan gumuk pasir. Posisi penelitian 

terhadap penelitian yang sudah ada berguna untuk mengetahui letak penelitian ini 

terhadap penelitian lainnya. Berikut adalah tabel posisi penelitian terhadap penelitian 

yang sudah ada: 
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Tabel 1. 1 Posisi Penelitian Terhadap Penelitian yang sudah ada 

Nama Peneliti Judul Penelitian 
Tahun 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan Perbedaan 

Fakhruddin M., 

Aris Poniman dan 

Malikusworo H. 

Dinamika 

Pemanfaatan Lahan 

Bentang Alam 

Gumuk Pasir Pantai 

Parangtritis, 

Kabupaten Bantul 

2010 

Menganalisis 

pemanfaatan lahan di 

kawasan bentang alam 

gumuk pasir 

1. Pemanfaatan lahan di gumuk pasir dari 

tahun 1972 sampai 2010 terus mengalami 

perubahan, antara lain karena pertambahan 

bangunan/permukiman, areal pertanian 

lahan pasir, dan hutan belukar. 

2. Faktor-faktor hilangnya gumuk pasir 

adalah konversi pemanfaatan lahan gumuk 

pasir menjadi pemanfaatan lahan lain serta 

adanya penambangan pasir di Pantai 

Parangtritis dan sekitarnya. 

Persamaan terhadap penelitian sebelumnya 

terdapat pada bagian fokus penelitian yaitu 

terkait perubahan lahan gumuk pasir. 

Perbedaan penelitian ini: 

1. Penelitian sebelumnya 
Penelitian mengenai perubahan lahan 

gumuk pasir dan faktor yang 

mempengaruhi. 

2. Penelitian ini 

Penelitian mengenai adanya pengaruh 

sarana dan prasarana budidaya udang 

yang berdampak pada perubahan lahan 

gumuk pasir. 

Cornelia 

Mirwantini 

Witomo 

Dampak Budi Daya 

Tambak Udang 

terhadap Ekosistem 

Mangrove 

2018 

Mengidentifikasi 

dampak yang 

ditimbulkan oleh 

kegiatan budidaya 

tambak udang terhadap 

ekosistem mangrove. 

1. Dampak budidaya mengakibatkan 

penurunan ekosistem mangrove sehingga: 

terjadinya erosi garis pantai dan sempadan 

sungai; sedimentasi; pencemaran; 

berkurangnya fungsi ekologi dan secara 

langsung akan mempengaruhi fungsi 

ekonomi dengan berkurangnya jumlah 

tangkapan nelayan; serta terjadinya intrusi 

air laut.  

2. Implikasi pada sosial ekonomi adalah 

ketahanan pangan menjadi rawan dan 

tingginya perpindahan penduduk untuk 

mencari sumber mata pencaharian lainnya. 

Persamaan terhadap penelitian sebelumnya 

yaitu topik penelitian pada sebab akibat 

kegiatan ekonomi terhadap kawasan 

pesisir. 

Perbedaan penelitian ini: 

1. Penelitian sebelumnya 
Penelitian mengenai adanya dampak 

kegiatan budidaya terhadap ekosistem 

mangrove 

2. Penelitian ini 

Penelitian mengenai adanya pengaruh 

sarana dan prasarana budidaya udang 

yang berdampak pada perubahan lahan 

gumuk pasir. 

Sumber: (Fakhruddin dkk., 2010; Witomo, 2018)
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Berdasarkan tabel tersebut disimpulkan bahwa penelitian pengaruh sarana dan 

prasarana budidaya udang terhadap perubahan lahan gumuk pasir di Kecamatan 

Petanahan Kabupaten Kebumen belum pernah diteliti sebelumnya. Namun demikian 

terdapat beberapa penelitian terkait perubahan gumuk pasir dan ekosistem pantai, 

namun pada penelitian ini lebih memfokuskan perubahan lahan gumuk pasir yang 

diakibatkan aktivitas ekonomi budidaya udang dengan melihat pada perkembangan 

sarana prasarana pendukungnya. Sehingga dari beberapa penelitian yang sudah ada, bisa 

digunakan menjadi referensi untuk melakukan penelitian ini. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari adanya penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bentuk implementasi teori 

keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota yang diperoleh peneliti. Sehingga diharapkan 

hasil penelitian ini menjadi salah satu sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan sebagai 

referensi penelitian selanjutnya dalam ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan kepada 

masyarakat pesisir di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen terkait adanya 

pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap perubahan lahan gumuk pasir. 

Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan gambaran kepada pemerintahan atau 

dinas terkait untuk memperhatikan kebijakan terkait penggunaan lahan gumuk pasir. 

Serta manfaat yang tidak kalah penting yaitu memberikan gambaran bagi investor atau 

pengusaha terkait pembangunan sarana dan prasarana penunjang usahanya tidak hanya 

melihat potensi ekonomi yang ada tetapi juga dampaknya terhadap penggunaan lahan 

gumuk pasir. 
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1.7. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3 Bagan Alur Penelitian 
Sumber: Penulis, 2021 

Rumusan Masalah 
Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap perubahan lahan gumuk pasir di 

Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen? 

Tujuan 
Mengidentifikasi bagaimana perkembangan kegiatan ekonomi budidaya udang (sarana dan prasarana budidaya 

udang) terhadap perubahan ekosistem pantai (lahan gumuk pasir) di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

Sasaran 
1. Mengidentifikasi sarana dan prasarana budidaya udang di Kecamatan Petanahan. 

2. Mengidentifikasi perubahan lahan gumuk pasir di kawasan pesisir Kecamatan Petanahan. 

3. Menganalisis pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap perubahan lahan 

gumuk pasir kawasan pesisir di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

Teori 
 
Teori A 

a. Teori kawasan pesisir 

b. Teori gumuk pasir 

c. Teori perubahan lahan 

gumuk pasir 

 

Teori B 

a. Teori ekonomi budidaya udang 

b. Teori sarana dan prasarana budidaya udang 

c. Teori dampak sarana dan prasarana 

budidaya udang 

Analisis 
Analisis spasial, Analisis deskriptif 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Latar Belakang 

 Gumuk pasir di Kebumen 

(Kecamatan Petanahan) memiliki 

tipe barchan atau sabit salah satu 

gumuk pasir yang langka dan hanya 
ada di Indonesia dan Meksiko. 

Ekspor perikanan Indonesia 

periode 2012-2016 bertumbuh 

rata-rata 2,37% pertahun, 

kontribusi udang vanname tahun 
2016 lebih dari 27%. 

Pertumbuhan 

komoditas ekspor 

perikanan termasuk 

udang menjadi 

potensi 

berkembangnya 

kegiatan budidaya 

udang dengan 

memanfaatkan 

sumber daya pesisir 

salah satunya lahan 
gumuk pasir. 

 

Peneliti ingin mengetahui 

pengaruh Sarana dan Prasarana 

budidaya udang terhadap 

perubahan lahan gumuk pasir di 

Kecamatan Petanahan, Kabupaten 
Kebumen. 

Kegiatan budidaya udang memiliki 

sarana dan prasarana penunjang 

yang memanfaatkan sumber daya 

pesisir menjadi ancaman perubahan 

guna lahan pada ekosistem pantai 
(gumuk pasir). 

Pembahasan 
Keterkaitan teori dan implikasi hasil analisis 

Teori C 
Teori pengaruh sarana dan 

prasarana budidaya 

terhadap perubahan lahan 

gumuk pasir 
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1.8. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian tugas akhir ini terdiri dari 

pendahuluan, tinjauan teori, metode penelitian, data dan analisis, pembahasan dan 

kesimpulan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang 

lingkup penelitian, posisi penelitian, manfaat penelitian, alur penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN TEORI 

Bab tinjauan teori ini berisi penjelasan mengenai kajian literatur, teori atau standar baku 

yang digunakan dalam penelitian. Selain itu pada bab ini juga memuat variabel penelitian 

kerangka pikir yang dapat menjelaskan konsep penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kerangka 

penelitian, variabel operasional, kebutuhan data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data yaitu analisis spasial dan analisis deskriptif. 

BAB IV DATA DAN ANALISIS 

Bab data dan analisis memuat penjelasan terkait data yang diperoleh di lapangan antara 

lain data jumlah petak tambak, jumlah unit pengelolaan limbah, jumlah gudang, jaringan 

jalan produksi, dan penggunaan lahan time series 2015-2021 di Kecamatan Petanahan, 

Kabupaten Kebumen kemudian berdasarkan data tersebut diolah dengan analisis yang 

telah ditentukan. 

BAB V PEMBAHASAN  

Bab pembahasan memuat tentang pembahasan secara kritis berdasarkan analisis data 

terkait permasalahan pengaruh sarana dan prasarana budidaya udang terhadap perubahan 

guna lahan gumuk pasir di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

BAB VI KESIMPULAN  

Bab kesimpulan memuat sintesis atau jawaban dari tujuan penelitian dan rekomendasi 

baik bersifat akademik maupun praktis. 
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