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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tambak 
 
Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau 

membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol (UU No. 31 

/ 2004). Kegiatan-kegiatan yang umum termasuk di dalamnya adalah budidaya ikan, 

budidaya udang, budidaya tiram dan budidaya rumput laut (alga). Di Indonesia, budidaya 

perairan dilakukan melalui berbagai sarana. Kegiatan budidaya yang paling umum 

dilakukan di kolam/empang, tambak, tangki, karamba, serta karamba apung.  

Definisi tambak atau kolam menurut Biggs et al. (2005) adalah badan air yang 

berukuran 1 m2 hingga 2 ha yang bersifat permanen atau musiman yang terbentuk secara 

alami atau buatan manusia. Rodriguez-Rodriguez (2007) menambahkan bahwa tambak 

atau kolam cenderung berada pada lahan dengan lapisan tanah yang kurang porus. Istilah 

kolam biasanya digunakan untuk tambak yang terdapat di daratan dengan air tawar, 

sedangkan tambak untuk air payau atau air asin. Biggs et al. (2005) menyebutkan salah 

satu fungsi tambak bagi ekosistem perairan adalah terjadinya pengkayaan jenis biota air. 

Bertambahnya jenis biota tersebut berasal dari pengenalan biota-biota yang 

dibudidayakan.  

Jenis-jenis tambak yang ada di Indonesia meliputi: tambak intensif, tambak semi 

intensif, tambak tradisional dan tambak organik. Perbedaan dari ketiga jenis tambak 

tersebut terdapat pada teknik pengelolaan mulai dari padat penebaran, pola pemberiaan 

pakan, serta sistem pengelolaan air dan lingkungan (Widigdo, 2000). Hewan yang 

dibudidayakan dalam tambak adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang.  
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Perkembangan tambak di Indonesia secara intensif meningkat sejak tahun 1990. 

Pengembangan tambak tersebut dilakukan melalui upaya konversi hutan mangrove 

(Gunarto, 2004). Peningkatan luas lahan tambak diiringi dengan berkurangnya luas 

mangrove di wilayah pesisir tersebut memicu terjadinya kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan dari polusi kegiatan pertambakan.  

Keberlanjutan budidaya tambak sangat tergantung pada kondisi kualitas lingkungan 

perairan. Kondisi lingkungan perairan yang berbeda mempengaruhi kondisi kualitas 

lingkungan, baik secara fisika, kimia maupun biologi. Cottenie et al. (2001) menunjukkan 

adanya perbedaan struktur komunitas zooplankton pada kondisi lingkungan perairan yang 

berbeda. Shartau et al. (2010) menunjukkan adanya pengaruh lingkungan terhadap 

perkembangan zooplankton dalam tambak. Sementara Senarath dan Visvanathan (2001) 

menyebutkan bahwa pengembangan usaha budidaya tambak juga menghasilkan dampak 

negatif terhadap lingkungan disamping keuntungan secara ekonomi. Biao et al. (2009) 

menunjukkan bahwa jenis tambak yang berbeda akan menghasilkan kondisi kualitas 

lingkungan yang berbeda pula. Kandungan klorofil-a, nitrat, nitrit, fosfat anorganik, COD 

dan TOC cenderung lebih rendah pada tambak organik dibandingkan dengan tambak 

konvensional. Dengan demikian, tambak organik memberikan dampak yang lebih baik 

terhadap lingkungan dibandingkan dengan tambak konvensional. Dampak budidaya 

terhadap lingkungan tersebut dapat memberikan dampak yang vital terhadap 

keberlanjutan budidaya yang dilakukan (Biao et al., 2009). Yuvanatemya (2007) juga 

menunjukkan adanya interaksi antara bahan organik dengan efisiensi produksi dari tanah 

tambak dimana kandungan bahan organik pada tambak yang produktivitasnya rendah 

cenderung lebih rendah dibandingkan tambak dengan produktivitas tinggi. Akumulasi 
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bahan organik juga menunjukkan bahwa pada tambak dengan substrat dominan pasir 

cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pada substrat dominan lanau. Sementara 

Rahimibashar et al. (2012) menyebutkan adanya pengaruh lingkungan tambak terhadap 

aliran sungai di sekitarnya dimana kondisi air buangan tambak yang buruk (tercemar) 

juga akan menurunkan kondisi kualitas air sungai.  

Sebagai media pemeliharaan biota air, tambak membutuhkan pengelolaan terkait 

dengan kesesuaian kondisi lingkungan budidaya untuk biota yang dibudidayakan. 

Pengelolaan yang dilakukan dalam budidaya tambak diantaranya adalah pengelolaan 

kualitas lingkungan, baik fisika, kimia, maupun biologis (Abowei et al., 2011). Beberapa 

parameter lingkungan yang penting menurut Kalita et al. (2004) adalah kandungan 

oksigen terlarut, kekeruhan serta masuknya organisme pengganggu (predator/parasit). 

Sementara Morris dan Mischke (1999) menyebutkan salah satu faktor yang penting 

dalam pengelolaan tambak adalah plankton sebagai pakan alami serta sebagai indikator 

bagi kualitas lingkungan tambak.  

Abowei et al. (2011) menyatakan bahwa pengelolaan tambak tidak hanya sebatas 

pada upaya untuk menghasilkan ikan, tetapi juga penting untuk menjaga kondisi 

lingkungan yang layak, mengawasi panen dan pertumbuhan ikan, pemeriksaan 

keberhasilan reproduksi ikan dan menjauhkan ikan-ikan yang tidak diinginkan 

(predator/parasit). Disamping itu juga masih terdapat banyak faktor yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan tambak seperti pengelolaan populasi ikan, pengelolaan 

sistem, pemilihan spesies ikan, pemberiaan pakan, pemasaran, dan sebagainya. Tambak 

yang dikelola dengan baik cenderung memiliki kualitas air yang lebih baik (Silva et al., 

2007). 
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B. Ekosistem Mangrove 
 

Mangrove atau yang biasa disebut sebagai tumbuhan bakau umumnya hidup di 

daerah pantai tropis dan sub tropis. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi yang 

didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang 

pada daerah pasang-surut pantai berlumpur. Hutan mangrove banyak ditemukan di 

pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung 

(Bengen, 2002). Menurut Nontji (1987) dan Nybakken (1993) hutan mangrove 

merupakan tipe hutan yang khas terdapat sepanjang pantai atau muara sungai dipengaruhi 

adanya pasang surut air laut.  

Vegetasi mangrove dicirikan dengan kemampuan adaptasinya terhadap kondisi 

lingkungan perairan yang asin. Namun, setiap jenis mangrove memiliki tingkat toleransi 

terhadap kadar salinitas yang berbeda-beda (Shan et al., 2008). Perbedaan tingkat 

toleransi terhadap salinitas tersebut menyebabkan mangrove jenis tertentu menempati 

posisi tertentu terhadap pasang surut (zonasi). Dahdouh-Guebas et al. (2004) 

menyebutkan bahwa Avicennia marina merupakan jenis vegetasi mangrove yang berada 

pada barisan paling depan diantara jenis-jenis mangrove lain di wilayah pasang surut. 

Bahkan mangrove jenis Avicennia yang terdiri dari 8 spesies masing-masing menempati 

zona yang berbeda di wilayah pasang surut.  

Ekosistem mangrove merupakan kawasan ekoton antara komunitas laut dengan 

pantai dan daratan, sehingga memiliki ciri-ciri tersendiri (Dahuri et al., 1996). Komunitas 

ini sangat berbeda dengan komunitas laut, namun tidak berbeda tajam dengan komunitas 

daratan dengan terbentuknya rawa-rawa air tawar sebagai zona antara. Tomlinson (1994) 

mengklasifikasikan vegetasi mangrove menjadi: mangrove mayor, mangrove minor dan 
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tumbuhan asosiasi. Tumbuhan mangrove mayor (true mangrove) sepenuhnya berhabitat 

di kawasan pasang surut, dapat membentuk tegakan murni, beradaptasi terhadap salinitas 

melalui peneumatofora, embryo vivipar, mekanisme filtrasi dan ekskresi garam, serta 

secara taksonomi berbeda dengan tumbuhan darat. Mangrove minor dibedakan oleh 

ketidakmampuannya membentuk tegakan murni, sedangkan tumbuhan asosiasi adalah 

tumbuhan yang toleran terhadap salinitas dan dapat berinteraksi dengan mangrove mayor. 

 Mangrove merupakan tanaman yang tahan terhadap kandungan kadar garam di 

media atau tempat hidupnya. Produktivitas primer yang dihasilkan hutan mangrove cukup 

tinggi, sehingga menjadikan daerah mangrove tempat tumbuh suburnya hewan-hewan 

pemakannya, yaitu dari jenis ikan, crustacea maupun hewan – hewan lainnya 

(Supriharyono, 2009). 

Tumbuhan mangrove merupakan penghasil detritus organik yang merupakan 

sumber pakan alami potensial bagi semua biota yang hidup di ekosistem mangrove. 

Berbeda dengan ekosistem pesisir lainnya, komponen dasar dari rantai makanan di 

ekosistem mangrove bukan tumbuhan mangrove sendiri tetapi serasah yang berasal dari 

dari tumbuhan mangrove (daun, ranting, bunga, buah). Serasah mangrove didekomposisi 

oleh bakteri dan fungi menjadi nutrien yang terlarut dan dapat dimanfaatkan oleh 

fitoplankton, algae ataupun tumbuhan mangrove sendiri dalam proses fotosintesis dan 

sebagian dimanfaatkan oleh ikan, udang dan kepiting sebagai makanannya (Bengen, 

2002).  

Anwar dan Gunawan (2006) menyatakan bahwa mangrove memiliki manfaat 

ekologis, ekonomis dan sosial. Ekosistem mangrove yang terdiri dari 3 komponen 
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(Abiotik, Biotik, Cultural) masing-masing komponen tersebut mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Abiotik 
 
Keberadaan ekosistem mangrove di wilayah pesisir secara fisik (abiotik) 

memiliki fungsi dalam melindungi pantai. Menurut Suryawan (2007), fungsi-fungsi 

abiotik mangrove sebagai pelindung pantai antara lain adalah:  

1. Menjaga agar garis pantai tetap stabil, 

2. Melindungi sempadan pantai dan sempadan sungai dari bahaya erosi dan abrasi, 

3. Menahan badai/angin kencang dari laut, 

4. Menahan hasil proses penimbunan lumpur (perangkap sedimen), sehingga 

memungkinkan terbentuknya lahan baru, 

5. Menjadi wilayah penyangga, serta berfungsi menyaring air laut menjadi air 

daratan yang tawar, 

6. Sebagai pencegah intrusi air laut,  

7. Sebagai penyerap air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir, 

8. Menyerap dan mengurangi kadar pencemaran limbah beracun, penghasil O2 dan 

penyerap CO2. 

 
2. Manfaat Biotik  

 
Di samping manfaat abiotik, ekosistem mangrove juga memberikan manfaat 

biotik terhadap komponen biologis pesisir. Halidah dan Saprudin (2010) 

menyebutkan manfaat tidak langsung hutan mangrove berupa jasa lingkungan, yaitu 

sebagai tempat mencari makanan (feeding ground), sebagai tempat pengasuhan 
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(nursery ground), penyerapan CO2 dan sebagai habitat satwa liar. Kaitannya dengan 

siklus nutrien, hutan mangrove merupakan penghasil nutrien perairan yang sangat 

besar. Hal ini didapatkan dari produksi serasah maupun kaitannya dengan perputaran 

hara dalam ekosistem mangrove. Selain itu, fungsi biotik mangrove lainnya 

disebutkan oleh Sadooni (1999) bahwa mangrove dapat berperan sebagai 

bioindikator kualitas perairan. Pada perairan tercemar kehidupan mangrove 

terganggu, berapa spesies mangrove tertanggu atau mati. Terjadinya pencemaran 

pada ekosistem mangrove diindikasikan dengan tingginya tingkat guguran daun dari 

vegetasi mangrove (Verma et al., 2013).  

Produktivitas hayati yang tinggi dihasilkan tumbuhan mangrove. Selain itu 

sistem perakarannya menjadikan mangrove sebagai tempat ikan-ikan kecil (larva dan 

juvenil) dan hewan lainnya sebagai tempat berlindung dari predatornya dan menjadi 

tempat mencari makanan (feeding ground). Mangrove juga mampu menekan laju 

intrusi air laut ke arah daratan. Hasil penelitian Sukresno dan Anwar (1999) 

menunjukkan bahwa kualitas air sumur masih tergolong baik pada jarak 1 km untuk 

wilayah Pemalang dan Jepara yang memiliki kondisi mangrove relatif baik, 

sementara pada wilayah Kota Semarang dan Pekalongan dengan kondisi 

mangrovenya yang sudah jarang, pada jarak 1 km sumur–sumur sudah terintrusi air 

laut. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa daun–daun mangrove yang telah 

gugur, yang jatuh ke dalam air akan menjadi substrat yang baik bagi bakteri dan 

jamur, yang sekaligus berfungsi membantu proses pembusukan daun menjadi 

detritus. Detritus akan digunakan oleh pemakan detritus seperti Amphipoda, 
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Mysidaceae, pemakan detritus akan dimakan oleh larva-larva, ikan, kepiting, udang 

dan lain-lain. Dengan kata lain, detritus organik merupakan sumber energi yang 

esensial bagi sebagian besar hewan estuaria dan lain-lain (Dewi, 1995). 

Pengurangan hutan mangrove terutama di areal pantai (greenbelt) berdampak 

pada penurunan hasil tangkapan ikan di perairan sekitarnya. Penelitian yang 

berkaitan dengan manfaat ekonomi mangrove menunjukkan bahwa pembuatan 1 ha 

tambak ikan pada hutan mangrove alam akan menghasilkan ikan/udang sebayak 287 

kg/tahun, namun dengan hilangnya setiap 1 ha hutan mangrove akan mengakibatkan 

kerugian 480 kg ikan dan udang di lepas pantai per tahunnya (Turner, 1977).  

Manfaat ekologis mangrove lainnya adalah sebagai penyerap polutan. Dalam 

penelitian yang dilakukan Gunawan dan Anwar (2005) menunjukkan bahwa terjadi 

pencemaran merkuri (Hg) 16 kali lebih tinggi pada tambak tanpa mangrove dari 

perairan hutan mangrove alami dan 14 kali lebih tinggi dari tambak yang masih 

bermangrove (silvofishery). Dengan demikian, hutan mangrove juga memiliki fungsi 

sebagai penyerap bahan pencemar (polutan) di perairan sekitarnya.  

Meningkatnya pemanfaatan wilayah pesisir untuk berbagai aktivitas baik 

berupa pemukiman, pariwisata, perikanan, maupun aktivitas perekonomian baik 

berupa industri, dermaga, pelabuhan dan lain sebagainya telah menimbulkan 

berbagai permasalahan. Berbagai aktivitas tersebut secara langsung mengurangi 

tutupan vegetasi (hutan mengrove) di wilayah pesisir. Salah satu komponen yang 

memiliki peranan yang sangat besar dalam perlindungan wilayah pesisir adalah hutan 

mangrove.  



 

21 

Kehadiran ekosistem mangrove di wilayah pesisir sangat besar manfaatnya 

bagi ekosistem lain yang berada didekatnya seperti padang lamun (seagrass), rumput 

laut (seaweeds), dan terumbu karang (coral reef). Sebagai contoh, limbah padat 

maupun cair serta sedimen yang berasal dari muara sungai yang terbawa melalui 

aliran sungai terlebih dahulu disaring di kawasan mangrove oleh akar-akarnya yang 

berfungsi sebagai perangkap sebelum masuk ke laut di mana terdapat ekosistem-

ekosistem diatas. 

Menurut Soesanto dan Sudomo (1994), kerusakan ekosistem mangrove dapat 

disebabkan oleh berbagai hal, antara lain : 

1. Kurang dipahaminya kegunaan ekosistem mangrove. 

2. Tekanan ekonomi masyarakat miskin yang bertempat tinggal dekat atau sebagai 

bagian dari ekosistem mangrove. 

3. Karena pertimbangan ekonomi lebih dominan daripada pertimbangan 

lingkungan hidup. 

 
3. Manfaat Sosial Ekonomis  

 
Selain manfaat ekologi, hutan mangrove juga bermanfaat bagi kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat di sekitarnya. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari hutan 

mangrove antara lain adalah: arang dan kayu bakar, bahan bangunan, bahan baku 

chip, tanin, nipah (untuk anyaman ataupun atap rumah), obat-obatan, pertanian 

(sebagai pelindung hempasan air pasang dan badai), bahan makanan, pariwisata 

(Anwar dan Gunawan, 2006). 

Manfaat mangrove menurut Paena dan Ashar (2007) terdiri dari 3 jenis, yaitu 

manfaat langsung, manfaat tidak langsung dan manfaat pilihan. Manfaat langsung 
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dari mangrove meliputi potensi kayu, ikan, nener, benur, kelelawar, kerang, tambak 

udang dan bandeng, sedangkan manfaat tidak langsung meliputi fungsi penyediaan 

pakan alami bagi udang dan pencegah terjadinya abrasi. Sementara manfaat pilihan 

mangrove meliputi penyedia keanekaragaman hayati. Jenis biota asosiasi mangrove 

lain yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi adalah kepiting yang sekarang semakin 

banyak dimanfaatkan untuk penangkapan (Supriyadi dan Wouthuyzen, 2005). Hasil 

tangkapan ikan yang diperoleh sebagai dampak dari jasa-jasa lingkungan tersebut 

beriksar antara Rp. 12.000.000,-/ha/tahun sampai Rp. 45.000.000,-/ha/tahun, 

sedangkan manfaat dari pencegah intrusi air laut mencapai Rp. 1.242.000.000,-

/tahun, sementara manfaat dari pencegahan abrasi mencapai Rp. 1.380.000.000,-

/tahun.  

 
C. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berwawasan Lingkungan 

 
Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan dan pengambilan 

keputusan secara rasional tentang pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 mendefinisikan pengelolaan 

sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan. Fattah 

(2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang 

ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). 

Sedangkan menurut Tandjung (2012) pengelolaan meliputi upaya-upaya penataan, 

pemulihan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan penegakan hukum. 

Sementara pengelolaan sumberdaya berwawasan lingkungan berarti pengelolaan 

sumberdaya tanpa mengorbankan aspek lingkungan dalam prosesnya, atau dengan kata 
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lain bersifat ramah lingkungan (Purnamawati dan Dewantoro, 2007). Pengelolaan 

berwawasan lingkungan bertujuan untuk mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan 

seiring dengan pemanfaatan yang dilakukan. Pengelolaan sumberdaya berwawasan 

lingkungan pada umumnya dilakukan dengan mempertahankan sumber daya hayati 

seperti hutan mangrove pada wilayah pertambakan.  

Berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap lingkungan 

hidup, kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan diri 

dalam lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup terdiri dari 3 komponen yaitu: pertama, 

komponen Abiotik atau Fisik (air, tanah, udara); kedua, komponen hayati atau Biotik 

(flora, fauna, mikrobia dan unsur-unsurnya (air/fauna/budaya dan lain-lain)) dan ketiga, 

komponen Cultural (sosial, ekonomi, budaya). Ketiga komponen tersebut saling 

dipengaruhi atau mempunyai pengaruh terhadap sesama komponen (Tandjung, 2001). 

Berwawasan lingkungan berasal dari kata wawasan dan lingkungan. Wawasan oleh 

Poerwodarminto (1999) mempunyai arti cara pandang. Sedangkan lingkungan hidup 

dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup adalah adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

 
D. Wanamina (Silvofishery) 

 
Silvofishery atau sering disebut sebagai wanamina adalah suatu bentuk kegiatan 

yang terintegrasi (terpadu) antara budidaya tambak air payau dengan pengembangan 

mangrove pada lokasi yang sama. Konsep wanamina ini dikembangkan sebagai salah 

satu bentuk budidaya perikanan berkelanjutan dengan input yang rendah. Pendekatan 
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antara konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove ini memungkinkan untuk 

mempertahankan keberadaan mangrove yang secara ekologi memiliki produktivitas 

relatif tinggi dengan keuntungan ekonomi dari kegiatan budidaya perikanan (Bengen, 

1998). 

Fitzgerald (1997) menyatakan bahwa wanamina bertujuan untuk konservasi dan 

memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove serta perairannya. Dengan adanya wanamina 

tersebut diharapkan peran hutan mangrove dapat terjaga serta kerusakannya dapat 

dicegah. Model wanamina yang banyak diterapkan di Indonesia adalah model empang 

parit dan komplangan (Santoso et al., 2010). 

Wanamina merupakan pola pendekatan teknis yang cukup baik, yang terdiri atas 

rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan budidaya ikan dengan kegiatan penanaman, 

pemeliharaan, pengelolaan dan upaya pelestarian hutan mangrove. Sistem ini memiliki 

teknologi sederhana, dapat dilakukan tanpa merusak tanaman bakau yang ada dan dapat 

dilakukan sebagai kegiatan sela (antara), sambil berusaha menghutankan kembali 

kawasan jalur hijau di daerah pantai yang kritis (Fitzgerald, 2002).  

Wanamina telah berkembang di berbagai negara, seperti Indonesia, Hong Kong, 

Thailand, Vietnam, Philipina, Kenya dan lebih dikenal dengan sistem empang parit dan 

telah dikembangkan oleh Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Ditjen Perikanan 

dalam berbagai penelitian di Sulawesi Selatan, Cikalong dan Blanakan di Jawa Barat. 

Wanamina telah berhasil dikembangkan di Indonesia antara lain di Sinjai (Sulawesi), 

Cikeong (Jawa Barat), Pemalang (Jawa Tengah) dan Bali (Nuryanto, 2003). Primavera 

(2000) menyebutkan bahwa di Cikeong, Jawa Barat penerapan wanamina dilakukan pada 
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area seluas 6.600 ha. Tambak wanamina berukuran antara 0,1 – 1 ha dengan rasio antara 

mangrove dan tambak berkisar antara 60: 40 – 85 :15.  

Menurut Septifitri (2003) Perairan di pantai utara Provinsi Jawa Tengah didominasi 

oleh hutan mangrove, dan cukup ideal untuk kehidupan perikanan, sehingga kawasan 

hutan mangrove di pantai utara Provinsi Jawa Tengah sangat cocok dikelola dengan 

sistem wanamina / tumpangsari. 

Pengembangan sistem wanamina di kawasan ekosistem hutan mangrove ada 

beberapa hal yang dapat direkomendasikan (Perum Perhutani Jawa Barat, 1984): 

1. Rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan harus didasarkan atas azas 

kelestarian, manfaat dan keterpaduan, dengan tujuan : a. menjamin keberadaan 

kawasan ekosistem hutan mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran 

proporsional; b. mengoptimalkan aneka fungsi kawasan, termasuk fungsi konservasi, 

fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial dan 

ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan; c. mendukung pengembangan kapasitas 

dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan 

lingkungan sehingga menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi. 

2. Revitalisasi fungsi kawasan hutan mangrove 

3. Pengembangan kegiatan wanamina dengan poporsi 80% kawasan untuk hutan dan 

20% untuk usaha perikanan.  

Mwaluma (2002) menyatakan bahwa pembudidayaan kultivan dengan sistem 

wanamina dapat dilakukan dengan kombinasi berbagai jenis kultivan seperti kepiting 

bakau, ikan Bandeng dan udang. Dalam penerapannya, wanamina membutuhkan 
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kebijakan dan penegakan hukum untuk dapat menjalankan fungsi ekologis dan ekonomis 

yang optimal, serta untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.  

 
1. Pola Wanamina (Silvofishery) 

 
Silvofishery yang dikembangkan di Indonesia memiliki 2 pola, yaitu empang 

parit atau lebih dikenal dengan tambak tumpang sari, serta komplangan. 

a. Empang Parit  
 

Pola empang parit merupakan model silvofishery yang umum 

dikembangkan dengan membuat caren air tempat membudidayakan/ memelihara 

ikan ataupun udang. Saluran air ini mengelilingi lahan yang digunakan untuk 

silvofishery, sedangkan tumbuhan mangrove dapat ditanam di bagian tengah, 

sehingga terdapat perpaduan antara tumbuhan mangrove (wana/silvo) dan 

budidaya ikan (mina/fishery). Kondisi ini dapat diterapkan pada areal bekas 

tambak yang akan direhabilitasi dengan memanfaatkan pelataran tambak (bagian 

tengah) untuk ditanami mangrove, sedangkan bagian caren atau parit tetap 

dibiarkan seperti semula. Penggunaan pola dengan sistem empang parit ini, 

maka lahan yang akan di-reforestasi dapat mencapai sekitar 80% dari luasan 

tambak. Penanaman mangrove dapat dilakukan dengan jarak tanam 1 x 1 meter 

antar individu mangrove (Bengen, 2000). 

Kepadatan mangrove tersebut akan mempengaruhi kesesuaian sistem 

budidaya perikanan yang diterapkan, karena produktivitas tambak silvofishery 

sangat tergantung pada bahan-bahan organik yang berasal dari dekomposisi 

serasah tumbuhan mangrove. Kepadatan vegetasi yang rendah cocok diterapkan 
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untuk tambak ikan bandeng, sedangkan kepadatan vegetasi yang lebih tinggi 

sesuai untuk diterapkan pada budidaya udang dan kepiting bakau. Jenis 

mangrove yang ditanam umumnya adalah bakau (Rhizophora mucronata) atau 

dapat juga menggunakan jenis api-api (Avicennia marina). 

 

Gambar 2 

Wanamina Pola Empang Parit (Bengen, 2002) 

 

Fitzgerald dan William (2002) menyatakan bahwa model wanamina 

empang parit memberikan hasil terbaik terhadap upaya reforestasi. Pada model 

ini juga dapat dilakukan pemeliharaan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting.  

 
b. Empang Parit Disempurnakan 

 
Wanamina dengan empang parit yang disempurnakan (Gambar 3). Lahan 

untuk hutan mangrove dan empang diatur oleh saluran air yang terpisah. 
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Gambar 3 

Wanamina Pola Empang Parit Disempurnakan (Bengen, 2002) 

 

Untuk memelihara ikan/udang kanal berukuran lebar 3-5 m dan kedalaman 

sekitar 40-80 cm dari muka pelataran digunakan modifikasi disain dasar 

tersebut, maka luasan perairan terbuka yang dapat digunakan untuk memelihara 

ikan/udang dapat disesuaikan hingga mencapai 50%. Berbagai jenis ikan, seperti 

bandeng, kerapu lumpur, kakap putih dan baronang, serta udang dan kepiting 

bakau, dapat dipelihara secara intensif di kanal tersebut. 

Keuntungan: 

a. Cahaya matahari yang menyinari cukup baik 

b. Biaya penyempurnaan empang parit dapat dilaksanakan secara 

bertahap setiap pemeliharaannya  

Hambatan: 

a. Pemeliharaan ikan kurang terintegrasi (petak pemeliharaan terpisah 

dengan petak mangrove) 

b. Lebar parit relatif kecil sehingga cahaya matahari yang menyinari 

tidak cukup banyak. 
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c. Sistem Komplangan (Selang-seling) 
 

Sistem komplangan (Gambar 4) merupakan suatu sistem silvofishery 

dengan desain tambak berselang-seling atau bersebelahan dengan lahan yang 

akan ditanami mangrove. Lahan untuk mangrove dan empang terpisah dalam 

dua hamparan yang diatur oleh saluran air dengan dua pintu air yang terpisah. 

Luas areal yang akan digunakan untuk silvofishery dengan model ini disarankan 

antara 2-4 ha, sehingga nantinya akan dikembangkan ukuran tambak yang 

standar untuk memelihara ikan/udang minimal adalah 1 ha (50%). Model ini 

merupakan suatu metode budidaya air payau dengan input yang rendah dan 

menghasilkan dampak negatif yang minimal terhadap lingkungan (ekosistem). 

Sistem komplangan yang diterapkan tegak lurus dengan garis pantai 

(sejajar aliran sungai) memungkinkan sejumlah aliran air tawar menuju ke 

mangrove di dalam areal greenbelt. Model ini juga dapat menjaga kelimpahan 

keanekaragaman sumberdaya alam hayati.  

 

Gambar 4 

Wanamina Pola Komplangan (Bengen, 2002) 
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Dari beberapa penjelasan tersebut, diketahui bahwa silvofishery sistem 

empang parit dan komplangan dapat diterapkan untuk menjaga kelestarian dan 

fungsi kawasan mangrove dengan kegiatan budidaya perikanan tetap dapat 

berlangsung di areal tersebut. 

Keuntungan: 

a. Cahaya matahari yang menyinarinya cukup baik; 

b. Dapat diterapkan budidaya semi intensif; 

c. Perkembangan hutan dan ikan tidak saling menghambat. 

Hambatan: 

a. Membutuhkan biaya investasi lebih tinggi untuk pembuatan 

komplang. 

Selanjutnya menurut Fitzgerald and William (2002) beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan dalam desain kolam silvofishery adalah sebagai berikut:  

a) Rasio antara mangrove area dan area air kolam.  

b) Rasio antara area air dan panjang tanggul kolam (menunjukan luas area produksi 

dengan nilai ongkos investasi).  

c) Rasio lebar pintu untuk memasukan benih alam dan flushing tambak (50 cm/ha).  

d) Tidal flushing rate dan tidal flushing range.  

e) Mengalirkan air pada kolam ketika air stagnan, yaitu terjadi kadar oksigen rendah 

terutama pada air bagian bawah.  

f) Ukuran panjang dan lebar kanal dan,  

g) Posisi lokasi, keadaan tanah, kelimpahan stok alami.  

 



 

31 

Menurut Clough et al. (2002), Untuk meningkatkan hasil pada tambak sistem 

wanamina, ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu :  

a) Menjaga kedalaman air kolam pada kisaran 1 meter dengan menggali dasar 

tambak dan mengurangi kebocoran. Apabila kebocoran tambak menjadi 

permasalahan utama, sekitar 30% dari luas tambak harus digali hingga kedalaman 

1,5 meter, termasuk saluran ke pintu pembuangan.  

b) Mengurangi pergantian air ketika panen udang alam yaitu setiap 15 hari saat 

pasang purnama, atau menerapkan siklus panen menjadi 45 – 60 hari bersamaan 

dengan pertukaran air pasang untuk mengisi tambak dan merekruit benih alam.  

c) Meminimalkan efek yang merugikan dari pengerukan sedimen terhadap tambak 

dan lingkungan mangrove. Idealnya tanah hasil pengerukan tambak seharusnya 

ditempatkan pada area diatas batas pasang surut untuk penanaman pohon dataran 

atau jenis tanaman lain.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif 

tanpa menghilangkan fungsi ekonomis areal mangrove sebagai lahan budidaya 

perikanan dapat dilakukan melalui budidaya sistem polikultur dan wanamina 

(silvofishery). Sistem polikultur adalah sistem budidaya ikan yang dipelihara lebih 

dari satu jenis ikan dalam satu wadah. Sistem ini berguna untuk efisiensi penggunaan 

pakan alami yang ada di kolam. Adapun silvofishery adalah suatu bentuk kegiatan 

yang terintegrasi (terpadu) antara budidaya air payau dengan pengembangan 

mangrove pada lokasi yang sama. Konsep silvofishery ini dikembangkan sebagai 

salah satu bentuk budidaya perikanan berkelanjutan dengan input yang rendah.  



 

32 

Pendekatan antara konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove ini 

dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan mangrove yang secara ekologi 

memiliki produktivitas relatif tinggi dengan keuntungan ekonomi dari kegiatan 

budidaya perikanan (Anwar, 2005). 

Dengan dilakukannya pengelolaan kawasan mangrove melalui wanamina maka 

didapat beberapa manfaat secara ekologi dan ekonomi (Nuryanto, 2003), yaitu: 

1. Menjamin keberadaan ekosistem hutan mangrove dengan luasan yang cukup dan 

sebaran yang proporsional.  

2. Mengoptimalkan aneka fungsi kawasan tersebut, termasuk fungsi konservasi, 

fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial 

dan ekonomi yang seimbang secara berkelanjutan.  

3. Meningkatan daya dukung kawasan.  

4. Mendukung pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara 

partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga menciptakan 

ketahanan sosial ekonomi. 

Dari aspek ekonomis, hasil aplikasi kegiatan silvofishery berdasarkan 

penelitian Mardiyati (2004) antara lain pendapatan maksimum tahunan untuk 

optimasi dengan faktor risiko untuk musim hujan sebesar Rp 26.544.900,00 dan 

musim kemarau sebesar Rp. 43.603.720,00. Pada optimasi tanpa faktor risiko maka 

pendapatan maksimum lebih rendah, yaitu untuk musim hujan adalah Rp 

23.458.790,00 dan musim kemarau Rp 22.115.780,00. Nilai tersebut diperoleh dari 

uji coba dengan lahan seluas 1.599,90 ha pada RPH Cikiperan BKPH Rawa Timur 

KPH Banyumas Barat. Pola usahatani optimal yang diperoleh meliputi : a) lahan 
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payau asin musim hujan adalah bakau/tancang + udang windu + udang sayur, b) 

lahan payau asin musim kemarau adalah bakau/tancang + bandeng + udang windu + 

udang sayur, c) lahan payau tawar musim hujan adalah bakau/tancang + kayu putih + 

bandeng + udang sayur, d) lahan payau tawar musim kemarau adalah bakau/tancang 

+ kayu putih + bandeng + udang windu + udang sayur. Pada optimasi tanpa faktor 

risiko maka pola usahatani optimal yang diperoleh meliputi : a) lahan payau asin 

musim hujan adalah bakau/tancang + udang windu + udang sayur, b) lahan payau 

asin musim kemarau adalah bakau/tancang + udang windu, c) lahan payau tawar 

musim hujan adalah bakau/tancang + kayu putih + bandeng + udang sayur, d) lahan 

payau tawar musim kemarau adalah bakau/tancang + kayu putih + udang windu. 

Untuk optimasi berfaktor risiko maupun tanpa faktor risiko ternyata sumberdaya 

lahan dan modal merupakan kendala, sedangkan sumberdaya tenaga kerja masih 

melimpah.  

Tujuan dari kegiatan wanamina (silvofishery) berdasarkan berbagai kajian yang 

telah banyak dilakukan antara lain seperti yang diutarakan David (2008), yaitu : 

1. Sebagai sarana/metode konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove, sumberdaya 

tanah, sumberdaya kelautan dan spesies liar. 

2. Sebagai sarana pengembangan ekonomi kerakyatan, dimana dengan 

berlangsungnya kegiatan budidaya maka kegiatan produksi perikanan akan tetap 

berlangsung sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat  

3. Sebagai sarana ekowisata, pertanian/perikanan budidaya ramah lingkungan  

4. Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan konservasi 

sumberdaya hutan mangrove. 
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2. Manfaat dan Keuntungan Tambak Wanamina 
 
Tidak semua praktik silvofishery di Indonesia menerapkan konsep budidaya 

tambak ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan petambak masih menggunakan bahan 

baku produksi yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan pestisida dan atau 

antibiotik secara gegabah. Dikarenakan lokasi tambak-tambak di Indonesia 

umumnya berlokasi di lahan pasang surut (daerah mangrove) maka panduan ini 

membahas mengenai pengembangan konsep budidaya tambak ramah lingkungan di 

daerah mangrove. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda baik 

dari segi ekonomi maupun lingkungan, dalam arti produksi dapat meningkat dan 

menguntungkan petambak serta keseimbangan lingkungan dapat tercipta/terjaga.  

Beberapa manfaat atau kelebihan dari tambak ramah lingkungan diantaranya 

(Sualia et al., 2010): 

1) Biaya dan resiko produksi jauh lebih rendah dan dapat dioperasikan dalam skala 

kecil (rumah tangga); 

2)  Dapat menghasilkan produksi sampingan dari hasil tangkapan alam seperti 

udang alam, kepiting, dan ikan-ikan liar; 

3) Pemulihan lingkungan (melalui penanaman/pemeliharaan mangrove) dapat 

meningkatkan daya dukung (carrying capacity) tambak, sehingga mampu 

menjaga kualitas air dan menopang kehidupan komoditas yang dibudidayakan; 

4) Produk udang yang dihasilkan memiliki kualitas yang premium dan memiliki 

harga yang lebih tinggi di pasaran internasional karena bersifat organik atau 

tidak mengandung bahan kimia berbahaya; 
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5) Kawasan tambak ramah lingkungan lebih tahan terhadap serangan penyakit, 

akibat kemampuan mangrove dalam menyerap limbah dan menghasilkan zat 

antibakteri. 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan silvofishery, 

yaitu (Sualia et al., 2010): 

1) Kontruksi pematang tambak akan menjadi kuat karena akan terpegang akar-akar 

mangrove dari pohon mangrove yang ditanam di sepanjang pematang tambak 

dan pematang akan nyaman dipakai para pejalan kaki karena akan dirimbuni 

oleh tajuk tanaman mangrove. 

2) Petambak dapat mengunakan daun mangrove terutama jenis Rhizophora sp, 

sebagai pakan kambing sedangkan jenis Avicennia sp, Bruguiera sp, Ceriops sp 

kambing tidak menyukainya (ternak sebaiknya dikandangkan agar bibit 

mangrove yang masih muda tidak mati dimakan/ diinjak ternak). 

3) Peningkatan produksi dari hasil tangkapan alam dan ini akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat petani ikan. 

4) Mencegah erosi pantai dan intrusi air laut ke darat sehingga pemukiman dan 

sumber air tawar dapat dipertahankan. 

5) Terciptanya sabuk hijau di pesisir (coastal green belt) serta ikut mendukung 

program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global karena mangrove akan 

mengikat karbondioksida dari atmosfer dan melindungi kawasan pemukiman 

dari kecenderungan naiknya muka air laut. 
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6) Mangrove akan mengurangi dampak bencana alam, seperti badai dan gelombang 

air pasang, sehingga kegiatan berusaha dan lokasi pemukiman di sekitarnya 

dapat diselamatkan. 

Menurut Mwaluma (2002) salah satu fungsi vegetasi mangrove dalam tambak 

wanamina adalah sebagai kanopi yang melindungi biota dari paparan sinar matahari 

dan peningkatan suhu perairan yang signifikan.  

Qiptiyah et al. (2008) menyebutkan bahwa salah satu parameter untuk 

mengetahui produktivitas mangrove adalah dengan melihat struktur komunitas 

plankton. Plankton merupakan organisme air yang dimanfaatkan oleh nekton serta 

kultivan yang dipeliharan dalam tambak, sehingga berpengaruh terhadap 

produktivitas budidaya yang dilakkukan. Satriawan (2009) menyebutkan bahwa 

wanamina juga berfungsi dalam perlindungan air tanah.  

Manfaat lain dari tambak wanamina terkait dengan ketersediaan pakan alami 

dalam tambak. Menurut Anggoro (1984) makanan alami pada ekosistem perairan 

tambak dikenal dua kelompok, yaitu: Jasad makanan alami bentik, yang merupakan 

komunitas kompleks dari jasad renik dasar dan dikenal dengan nama klekap serta 

Jasad makanan alami planktonik, yaitu jasad renik yang hidup dan tumbuh sebagai 

plankton di perairan tambak.  

 
E. Structural Equation Modeling (SEM) 

 
Model persamaan struktural, Structural Equation Model (SEM) adalah sekumpulan 

teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan relatif 

“rumit” secara simultan (Ferdinand, 2002). Tampilnya model yang rumit membawa 

dampak bahwa dalam kenyataannya proses pengambilan keputusan manajemen adalah 
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sebuah proses yang rumit atau merupakan sebuah proses yang multidimensional dalam 

berbagai pola hubungan kausalitas yang berjenjang. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah 

model sekaligus alat analisis yang mampu mengakomodasi penelitian multidimensional 

itu. Berbagai alat analisis untuk penelitian multidimensional telah banyak dikenal 

diantaranya 1) analisis faktor eksplaratori, 2) analisis regresi dan 3) analisis diskriminan. 

Alat-alat analisis ini dapat digunakan untuk penelitian multidimensi, akan tetapi 

kelemahan utama dari teknik-teknik itu hanya dapat menguji satu variabel dependen 

melalui beberapa variabel independen, padahal dalam kenyataannya manajemen 

dihadapkan pada situasi dimana ada lebih dari satu variabel dependen yang harus 

dihubungkan untuk diketahui derajat interelasinya. Keunggulan aplikasi SEM dalam 

penelitian manajemen adalah karena kemampuannya untuk mengkonfirmasi dimensi-

dimensi dari sebuah konsep atau faktor yang sangat lazim digunakan dalam manajemen 

serta kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-hubungan yang secara teoritis 

saja (Ferdinand, 2002). 

Model persamaan struktural dipilih dalam penelitian ini karena beberapa alasan 

sebagai berikut: (1) Asumsi untuk analisis statistik sangat jelas dan bias diuji; (2) 

Modelling dengan menggunakan grafik mempemudah pengguna untuk melakukan 

analisis secara kreatif; (3) SEM memungkinkan uji kelayakan model dan parameter 

individual secara simultan; (4) koefisien regresi, mean (rata-rata) dan variance bisa 

dibandingkan secara simultan; (5) Model meminimalkan error sehingga hubungan antar 

peubah laten dapat terhindar dari kontaminasi error pengukuran; (6) Mampu melakukan 

uji model non-standar, termasuk data deret ukur (time series), data tidak normal dan data 
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tidak lengkap (missing data); dan (7) Regresi linier dalam jumlah banyak bisadiolah 

secara simultan. 

Untuk membuat pemodelan yang lengkap, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan model berbasis teori. 

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah pencarian atau 

pengembangan model yang mempunyai justifikasi teori yang kuat. Seorang peneliti 

harus melakukan serangkaian telaah pustaka yang intens guna mendapatkan 

justifikasi teoritis yang dikembangkan.  

2. Pengembangan diagram alur (Path diagram) untuk menunjukkan hubungan 

kausalitas. 

Path diagram mempermudah peneliti melihat hubungan-hubungan kausalitas yang 

ingin diuji. Peneliti biasanya bekerja dengan “construct” atau “factor” yaitu konsep-

konsep yang memiliki pijakan teoritis yang cukup untuk menjelaskan berbagai 

bentuk hubungan. Konstruk-konstruk yang dibangun dalam diagram alur dapat 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. 

Konstruk eksogen dikenal sebagai “source variabels” atau “independent variabels” 

yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk endogen adalah 

faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk endogen lainnya, 

tetapi konstruk eksogen hanya berhubungan kausal dengan konstruk endogen. 

3. Konversi diagram alur ke dalam serangkaian persamaan struktural dan spesifikasi 

model pengukuran. 
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Setelah teori model teoritis dikembangkan dan digambarkan dalam sebuah diagram 

alur, peneliti dapat mulai mengkonversi spesifikasi model tersebut kedalam 

rangkaian persamaan. Persamaan yang dibangun terdiri dari: 

a. Persamaan-persamaan struktur (Structural Equations). Persamaan ini 

dirumuskan untuk menyatakan hubungan  

b. Kausalitas antar berbagai konstruk. Persamaan struktural pada dasarnya 

dibangun dengan pedoman berikut ini :  

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + Error 

Model Persamaan Struktural 

Y1 = β0 + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + ...... + βn.Xn 

 
c. Persamaan spesifikasi model pengukuran (measurement model). Pada spesifikasi 

itu peneliti menentukan variabel mana mengukur konstruk mana, serta 

menentukan serangkaian matriks yang menunjukan korelasi yang dihipotesiskan 

antar konstruk atau variabel. Persamaan spesifik model pengukuran yaitu 

menentukan serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang 

dihipotesiskan antar konstruk atau variabel. Pengambilan kesimpulan terhadap 

kesesuaian model hasl analisis ditentukan berdasarkan indeks-indeks sebagai 

berikut: 

1) RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation) yang 

menunjukan goodnees-of fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi 

dalam populasi (Ghozali, 2005). Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama 

dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang 
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menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasarkan degrees of freedom 

(Ferdinand, 2002). 

2) GFI (Goodness of Fit Index) adalah ukuran non-statikal yang mempunyai 

rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1.0 (perfect fit). Nilai yang 

tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah “better Fit”.  

3) AGFI (Adjusted Goodness of Fit Indekx) dimana tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau 

lebih besar dari 0.90 (Ferdinand, 2002). 

4) CMIN/DF, adalah The Minimum Sample Discrepancy Fuction yang dibagi 

dengan degree of freedom. CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi-square χ² 

relatif. Bila nilai χ² relatif kurang dari 2.0 atau 3.0 adalah indikasi dari 

acceptable fit antara model dan data (Ferdinand, 2002). 

5) TLI (Tucker Lewis Index) merupakan incremental fit index yang 

membandingkan sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, 

dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya 

sebuah model adalah > 0.95 (Ferdinand, 2002) dan nilai yang mendekati 1 

menunjukkan a very good fit (Ferdinand, 2002). 

6) CFI (Comparative Fit Index) dimana bila mendekati 1, mengindikasikan 

tingkat fit yang paling tinggi (Ferdinand, 2002). Nilai yang 

direkomendasikan adalah CFI lebih besar atau sama dengan ( ≥ ) 0.95. 
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Model persamaan struktural (SEM) dibuat secara diagram maupun rumus 

matematik. Persamaan matematis untuk model SEM ini adalah sebagai berikut : 

a. Konstruksi peubah eksogen laten dan endogen pengamatan  
 

Hubungan antara peubah eksogen laten dan endogen dinyatakan dalam 

persamaan sebagai berikut: 

Xij = λjXi + γj 

Keterangan : 

Untuk i = 1; j = 1, 2, 3, 4, 5 

Untuk i = 2; j = 1, 2, 3, 4 

Untuk i = 3; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Untuk i = 4; j = 1, 2, 3, 4, 5 

λ = komponen muatan (loading component) 

γ = galat (measurement error) 

X1 = peubah eksogen laten “budidaya tambak” 

X2 = peubah eksogen laten “vegetasi mangrove” 

X3 = peubah eksogen laten “sosial ekonomi lingkungan” 

X4 = peubah eksogen laten “hukum dan kelembagaan” 

X5 = peubah eksogen laten “faktor kultivan” 
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b. Konstruksi peubah endogen pengamatan dan laten 
 

Hubungan antara peubah endogen laten dan endogen dinyatakan dalam 

persamaan sebagai berikut: 

Y1 = λ1Y + γ1 

Keterangan : 

Y1 = peubah endogen pengamatan 

Y = peubah endogen laten peran petani tambak 

r I = 1, 2, 3, …….,34 

λ = komponen muatan (loading component) 

γ = galat (measurement error) 

Dalam model persamaan struktural (SEM) model optimasi pengelolaan 

wanamina berwawasan lingkungan tidak dikelompokkan seperti halnya faktor-

faktor determinan karena jika peubah-peubah tersebut dikelompokkan maka 

modelnya menjadi third order full version. Sedangkan program software untuk 

SEM yang ada saat ini hanya bisa mengolah model second order full version. 

 
c. Konstruksi peubah eksogen laten dan endogen laten 
 

Hubungan antara peubah eksogen laten dan endogen laten dinyatakan 

dalam persamaan sebagai berikut: 

X1 = Ωi Y + εi 
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Keterangan : 

I = 1, 2, 3, 4 

Ωi = koefisien regresi antara Xi dan Y 

εi = galat 

Selanjutnya juga dihitung korelasi X1 antar faktor determian (Xi), dalam 

menduga ketiga konstruksi model SEM ini, peubah pengamatan Xij dan Y1 

dinormalkan (distandardisasi) melalui persamaan berikut: 

 
  

 
Keterangan : 

z = data baru 

xi = data 

X = mean 

 = simpang siku 

 


