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Udang nenek (Harpios quilladae)  merupakan salah satu komoditas perikanan dari 
wilayah Kuala Tungkal yang bernilai ekonomi tinggi dengan potensi perluasan  
segman  pasar  lokal maupun ekspor ke negara Hongkong dan Singapura.  
Walaupun berpotensi sebagai komoditas unggulan dari wilayah Kuala Tunggal, 
namun ketersedian udang nenek sangat terbatas/langka dikarenakan waktu 
penangkapan hanya dominan  pada musim  angin selatan yaitu pada saat 
gelombang laut tidak terlalu  besar.   Eksistensi investasi dalam komoditi udang 
nenek (Harpios quilladae) sangat diperlukan sebagai modal untuk membiayai 
berbagai faktor-faktor produksi untuk menghasilkan hasil tangkapan di laut bagi 
nelayan.  
Penelitian  ini bertujuan untuk : 1) menganalisis kriteria indikator usaha penangkapan 
udang nenek Kuala Jambi sebagai pertimbangan nelayan dan investor sebagai 
peluang menanamkan investasi; 2) Menganalisis Tingkat kemampuan produksi, 
ekonomi udang nenek berdasarkan  nilai investasi secara ekonomi faktor  produksi 
yang digunakan/dimiliki nelayan. 3) Menganalisis Tingkat kemampuan menghasilkan 
keuntungan berdasarkan hasil tangkap /produksi 4) Menganalisis Indeks investmen 
kriteria berdasarkan penggunaan biaya produksi dan 5) Menganalisis lama tingkat 
pengembalian modal atau investasi. Penelitian dilaksanakan di wilayah pemukiman 
nelayan yang menggunakan jumlah gillnet terbesar yaitu di wilayah Kuala Jambi 
Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dimulai 
bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2020. Penelitian ini 
merupakan adalah penelitian survai dengan teknik penentuan responden secara 
simple random sampling sebesar 25% (25 nelayan dari populasi 100 nelayan yang 
khusus menangkap udang nenek menggunakan gillnet di Kuala Jambi Tanjung 
Jabung Timur). Data primer dikumpul menggunakan teknik wawancara berstruktur 
dan observasi lapangan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif.   
Kesimpulan dari penelitian berdasarkan kriteria indikator kemampuan, maka usaha 
penangkapan udang nenek Kuala Jambi mempunyai peluang untuk menanamkan 
investasi, dengan tingkat kemampuan menghasilkan keuntungan sebesar    
39.337.825,00 % (rata-rata 524.504.33%/periode) dari tingkat kemampuan 
menghasilkan produksi sebesar 39.337. 825,00 % (rata-rata 524.504.33 %/ periode). 
Tingkat pengembalian investasi dapat dikembalikan dengan cepat yaitu kurang dari 
3 (tiga ) tahun 
 
Kata kunci: udang nenek (Harpios quilladae), investasi, kemampuan produksi 
nelayan   
 

 
 

PENDAHULUAN 
 
Eksistensi para nelayan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya melakukan aktivitas melaut 
untuk menangkap hasil laut diantaranya ikan dan 
udang. Sebagian nelayan yang khusus 
menggunakan jaring gillnet ditemukan hasil tangkap 
berupa jenis udang, yang sangat populer bagi 
kalangan nelayan dengan nama “udang nenek”. 
Mengamati dari ciri-ciri udang nenek tersebut 
mempunyai (warna putih terang, kaki, kepala, 
lengan, dan panjangnya berki-sar 9 sampai 4 inci.  

Menurut Carpenter dan  Niem  (1998), bahwa udang 
tersebut termasuk Famili Harpios quilladae. 
Direktorat Jenderal Perikanan (2016) 
mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara 
aktif melakukan pekerjaan dalam operasi 
menangkap ikan (bina-tang air lainnya, tanaman air). 
Gill net merupakan salah satu alat tangkap ramah 
lingkungan yang telah dilakukan modifikasi. 
Modifikasi terhadap alat tangkap gill net mendorong 
mun-culnya alat tangkap baru namun secara 
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konstruksi masih sama seperti alat tangkap gill net. 
Gill net adalah jaring yang berbentuk empat persegi 
panjang, mempunyai mata jaring yang sama 
ukurannya pada seluruh badan jaring, dan lebar 
lebih pendek jika dibandingkan dengan panjangnya. 
Istilah gill net didasarkan pada pemikiran bahwa 
ikan-ikan yang tertangkap terjerat di sekitar 
operculum pada mata jaring (Sutrisno et al., 2013).  

Eksistensi investasi dalam komoditi udang 
nenek (Harpios quilladae) sangat diperlukan sebagai 
modal untuk membiayai berbagai faktor-faktor 
produksi untuk menghasilkan hasil tangkapan di laut 
bagi nelayan. Nelayan melaut merangkap sebagai 
ABK menggunakan peralatan tangkap (kapal 
pompong yang dilengkapi dengan berbagai 
peralatan seperti gillnet, polipom/kolam tampung, 
bahan bakar minyak, dan umpan). Sehingga ABK 
dan peralatan tangkap merupa-kan faktor produksi 
dalam penangkapan hasil laut.  

Menurut Sukirno (2010), yang dimaksudkan 
dengan faktor–faktor produksi adalah  benda-benda 
yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh 
manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi 
barang dan jasa. Menurut Andriani dan M. Ali (2013), 
bahwa pengertian eksistensi yaitu suatu keberadaan 
yang diakui oleh diri sendiri dan juga oleh pihak lain, 
yang mengandung unsur untuk bertahan.  

Produksi/hasil tangkap udang nenek Kuala 
Jambi dijual dipasaran sebagai salah satu sumber 
ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 
Namun ketersedian udang nenek tersebut sangat 
terbatas/langka ditemukan dipasar. Hal tersebut 
ditemukan karena waktu penangkapan hanya 
dominan pada musim angin selatan (gelombang laut 
tidak terlalu besar). Kemudian hasil tangkapan 
tersebut sebagaian besar di ekspor keluar negeri 
diataranya ke negara Hongkong dan Singapura.  

Agung dkk (2008), mendefinisikan produksi 
sebagai hasil dari suatu proses atau akti-vitas 
ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan 
(input) mengkombinasikan berbagai input untuk 
menghasilkan output. Sedangkan Beattie dan Taylor 
(1994), mendefinisikan produksi yaitu: proses 
kombinasi dan koordinasi material-material dan 
kekuatan-kekuatan (input, faktor produksi, sumber 
daya, atau jasa-jasa produksi dalam pembuatan 
suatu barang atau jasa (output atau produk). 
Pengertian dari hasil tangkapan adalah jumlah dari 
spesies ikan maupun binatang air lainnya yang 
tertangkap saat kegiatan operasi penang-kapan. 
Hasil tangkapan jaring insang umumnya menangkap 
ikan pelagis, tetapi bisa juga menangkap ikan 
demersal, tergantung dengan cara mengatur 
panjang dan pendeknya tali pelampung (Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2005). 

Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut 
diatas, seberapa besar nilai ekonomi dari investasi 
untuk faktor produksi yang digunakan atau dimiliki 
nelayan untuk menghasilkan produksi atau hasil 
belum ada informasi. Dan sebagai pertimbangan 

bagi nelayan dan investor untuk menanamkan 
peluang investasi tersebut, sangat memerlukan 
gambaran indikator kriteria   besar investasi yang 
telah ditanamkan. sehingga seberapa besar tingkat 
kemampuan meng-hasilkan produksi, tingkat 
kemampuan memperoleh keuntungan, serta Indeks 
investmen kriteria dan lama tingkat pengembalian 
investasi belum ada informasi dan peneliti sebelum-
nya. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan 
judul “Peluang investasi bagi investor dalam 
komoditi udang nenek Kuala Jambi berdasarkan 
nilai efisiensi penggunaan biaya produksi di Tanjung 
Jabung Timur” 

Berdasarkan latar belakang dan 
permasalahan yang dikemukakan diatas, maka 
disusun tujuan penelitian  sebagai berikut: 1) 
menganalisis kriteria indikator usaha penangkapan 
udang nenek Kuala Jambi sebagai pertimbangan 
nelayan dan investor sebagai peluang menanamkan 
ivestasi; 2) Menganalisis Tingkat kemampuan 
produksi, ekonomi udang nenek berdasarkan  nilai 
investasi secara ekonomi faktor  produksi yang 
digunakan/dimiliki nelayan; 3) menganalisis Tingkat 
kemampuan menghasilkan keuntungan 
berdasarkan hasil tangkap / produksi ; 4) 
Menganalisis Indeks investmen kriteria berdasarkan 
penggunaan biaya produksi; 5). menganalisis lama 
tingkat pengembalian modal atau investasi 

 
 

 METODE PENELITIAN 
 

Rancangan Penelitian 
Penelitian ini adalah bentuk penelitian survai. 

Teknik penentuan responden penelitianini adalah 
secara simple random sampling (acak sederhana) 
sebesar 25% (25 orang dari populasi nelayan (100 
orang) yang khusus menangkap udang nenek 
menggunakan gillnet di Kuala Jambi Tanjung 
Jabung Timur. 

 
Pengumpulan Data 

Data dikumpul menggunakan teknik 
wawancara berstruktur dan observasi (pengamat-
an) langsung ke lapangan. Alat pengumpul data 
menggunakan kuisioner (daftar pertanyaan) yang 
telah disusun sebelumnya. Data dikumpul adalah 
data sekunder dan data primer.  Data primer adalah 
data diperoleh langsung dari responden yang 
berkaitan dengan variabel/indikator penelitian, yaitu:  
1. Nilai investasi dari factor produksi yang 

digunakan/dimiliki nelayan  
2. Jumlah Produksi udang nenek berdasarkan 

frekuensi dan waktu melaut  
3. Penerimaan berdasarkan hasil tangkapan  
4. Pengeluaran (Biaya) selama operasional 

penangkapan  
     

   Data sekunder adalah data diperoleh melalui  
pendekatan kepada berbagai instansi terkait  (Dinas 
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Perikanan dan Kelautan, Kantor Kecamatan) 
setempat. 

 
Analisis Data 

Perhitungan matematis dari semua indikator 
atau variabel penelitian dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 
1.  Tingkat kemampuan produksi 

           𝑇𝐶𝑃 =
TPP

TA
 𝑥 100% 

2. Average Phisical Product (APP) (rata-rata  
produksi fisik)/periode 

𝐴𝑃𝑃 =
TPP

n
 𝑥 100% 

3. Penerimaan (Soekartawi, 1987) dan 
keuntungan (π) 

𝑇𝑅 = Pq. Q 

𝜋 = TR − TC 

4. Rata-rata  keuntungan/pendapatan /periode 

𝐴𝑇𝑅 =
TR

n
 𝑥 100% 

5. Tingkat kemampuan menghasilkan keuntungan/ 
pendapatan                                                            

𝑇𝐾𝑇𝑅 =
TR

TC
 𝑥 100% 

6. Efisiensi penggunaan biaya produksi, dengan 
indikator; 

𝑅/𝐶 =
π

TC
 𝑥 100% 

 
 R/C > 1  : usaha efisien dalam penggunaan biaya  

           produksi dan menguntungkan.  
 R/C < 1 :  usaha tidak efisien dalam penggunaan biaya            

          produksi dan rugi.  

    

Keterangan :  
TCP  : Tingkat kemampuan Produksi (%) 
TPP  : Total Phisical Product/periode) (kg):                                       
TA  : Total alat tangkap (unit)  
APP  : Rata-rata produksi fisik /periode (kg) 

n : jumlah nelayan (orang) 
TR  : Total penerimaan atau total revenue 
Pq : Harga output (Rp) 
Q : Jumlah Produksi (kg) 
Π  : keuntungan (Rp) 
TC  : Total biaya (Rp)       
ATR   : Rata-rata Pendapatan /periode 
TKTR  : Tingkat kemampuan menghasilkan  

      Keuntungan  (%)                                                            

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada lokasi/wilayah 
pemukiman nelayan yang menggunakan jumlah 
gillnet terbesar yaitu di wilayah Kuala Jambi Tanjung 
Jabung Timur. Waktu penelitian dimulai akhir bulan 
September s/d akhir bulan Oktober tahun 2020  

  
 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Nilai investasi faktor produksi 

Nilai investasi faktor produksi penangkapan 
udang nenek adalah nilai uang (Rp) untuk pembelian 
peralatan tangkap (kapal pompong yang dilengkapi 
dengan berbagai peralatan seperti gillnet, 
polipom/kolam tampung). Berdasarkan hasil 
penelitian ditemukan bahwa nilai investasi faktor 
produksi yang digunakan sebagaimana terlihat pada 
tabel 1 berikut 

 
Tabel 1. Nilai Modal/investasi Faktor Produksi Penangkapan Udang Nenek 

 
No 

 
Peralatan Tangkap 

 
Ukuran 

Jumlah (unit) Nilai investasi (Rp) 

 Jumlah (Rp) Rataan (Rp)/unit 

1 Kapal pompong 1 GT 25 625.000.000 25.000.000 
2  Polipom besar 25 2.250.000 90.000 
3 Jaring Gillnet 5 pcs 25 .30.000.000 1.200.000 

Total 657.250.000  

Rataan 26.290.000 26.290.000 

Berdasarkan tabel diatas untuk memperoleh 
hasil tangkap, responden nelayan menggunakan 
faktor produksi berupa: kapal pompong yang 
dilengkapi dengan motor penggerak, polipom (bak 
tampng) dan jaring gillnet, dengan total nilai 
investasi dari masing-masing secara berurutan 
sebesar Rp 625.000. 000; Rp 2.250.000; dan Rp 
30.000.000. Dengan demikian responden nelayan 
telah menanamkan investasi faktor produksi yang 
digunakan untuk penangkapan udang nenek 
sebesar Rp 657.250.000, dengan rata-rata Rp 
26.290.000/unit   

2. Kemampuan menghasilkan produksi 
Kemampuan menghaslkan produksi atau 

hasil tangkapan adalah jumlah hasil tangkap yang 
diperoleh nelayan per periode melaut. Dari hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa dengan nilai 
investasi penggunaan faktor produksi sebesar Rp 
657.250.000 dengan rata-rata Rp 26.290.000/unit 
dan jumlah frekuensi dan waktu melaut, nelayan 
mampu memperoleh hasil tangkap sebagaimana 
terlihat pada tabel 2 berikut.  
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Tabel 2. Kemampuan Produksi/Hasil Tangkap Berdasarkan Frekuensi dan Waktu Melaut 

No Jenis/klas Jumlah Rataan 
Frekuensi  dan 
waktu melaut 

Tingkat 
Kemampuan 
Produksi (%) 

Kriteria 

I Hasil Utama (ekor) (ekor) (trip) (jam)   

1 Udang Nenek       
 a) Super AA (9.5 inch) 21.528 287,04   8.611.325,00  
 b) Super UB (9 inch) 19.052 254,02   7.620.600,00  
 c) Tengker (8 inch) 17.080 227,74   692.050,00  
 d) Jumbo (7 inch) 14.715 196,19   5.885.800,00  
 e) A (6 inch) 11.828 157,70   4.731.000,00  
 f)  B (5 inch) 8.674 115,65   3.469.575.00  
 g) C (4 inch) 5.469 72,92   2.187.475,00  
 Total 98.345 1.311,26   39.337.825,00 Mampu 
 Rataan     524.504.33  
II Hasil ikutan       
 a) Ikan Gulama (kg) 671 80,95   2.428.375,00  
 b) Kepiting  (kg) 4351 58,0   1.740.375,00  
 Total 10422  1.881 13.849 4.168.750,00  
 Rataan 138,96 138,96 25,08 7,36   

Dari total frekuensi melaut sebanyak 1.881 
trip dengan rata-rata 25,08 trip/periode nelayan 
dapat memperoleh hasil tangkapan utama berupa 
udang nenek dengan berbagai klas dan ukuran 
dengan produksi total sebesar 98.345 ekor dengan 
rata-rata1.311,26 ekor/periode. Dengan demikian 
nelayan mampu memperoleh hasil tangkapan udang 
nenek dengan tingkat kemampuan sebesar total 
39.337.825 % dengan rata-rata 524.504/periode.  

  
3. Kemampuan Menghasilkan keuntungan  

Berdasarkan hasil penjualan dari hasil 
tangkap nelayan terutama udang nenek dari 
berbagai kelas/ukuran, nelayan dapat dan mampu 

menghasilkan keuntungan yang dapat diterima 
nelayan sebagai pendapatan rumah tangga. 

Keuntungan dari hasil tangkapan nelayan 
diperoleh dari perhitungan 2 komponen yaitu 
komponen (penerimaan hasil penjualan udang 
nenek dari berbagai kelas/ukuran, pengeluaran atau 
biaya yang digunakan untuk kebutuhan selama 
melaut). Sedangkan untuk mengetahui keuntungan 
adalah penerimaan dikurangi pengeluaran atau 
biaya. Menurut Soekartawi (2010), bahwa 
keuntungan dapat didefinisikan sebagai sisa dari 
pengurangan nilai penerimaan dan biaya yang 
dikeluarkan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 
3 berikut.     

Tabel 3. Tingkat Kemampuan menghasilkan keutungan hasil tangkap udang nenek   

No Komponen Nilai ekonomi (Rp) 

  Jumlah Rataan 

I. Penerimaan :   

1. Penjualan udang nenek     
1.1 Super AA(9.5 inch) 1.076.415.625 14.352.208,33 
1.2 Super UB (9 inch) 571.545.000 7.620.600,00 
1.3 Tengker (8 inch) 256.201.875 3416025,00 
1.4 Jumbo (7 inch) 72.683.750 969.116,66 
1.5  A (6 inch) 4.730.000 630.800,00 
1.6  B (5 inch) 8.673.938 115.652,50 
1.7  C (4 inch) 2.734.344 36.457,92 

Jumlah penerimaan udang nenek 2.035.564.531 27.140.860,42 
2. Penjualan ikan gulama 50.937.500 679.166,66 
3. Penjualan Kepiting 159.685.312 212.913,5 

Total  Penerimaan 2.246.187.343  

II. Pengeluaran (Biaya)   

2.1 Tekong 442.525.000 5900333.33 
2.2 ABK 442.525.000 5.900.333,33 
2.3 Perawatan/pergantian Gillnet 30.000.000 400.000,00 
2.4 Oil bekas 1.500.000 20.000,00 
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Berdasarkan tabel 3, dengan penerimaan 

dari hasil penjualan sebesar total Rp 2.246.187.343 
dan pengeluaran (biaya) sebesar total Rp 
1.017.735.250, maka hasil penangkapan udang 
nenek dapat menghasilkan keuntungan sebesar 
total Rp.1.017.829.281, dengan rata-rata sebesar 
Rp.27.385.417/periode, dengan tingkat kemampuan 
menghasilkan keuntungan sebesar 100,01 %. Dan 
berdasarkan Indeks investmen kriteria menunjukan 
R/C =2,21 atau R/C >1 maka penggunaan biaya 
produksi efisien dan menguntungkan. 

 
 

 
4. Peluang investasi berdasarkan indikator 
kriteria 

Peluang investasi dalam komoditi udang 
nenek adalah suatu kemauan dari masyarakat 
nelayan dan investor untuk mengalokasikan uang 
atau modal saham dalam suatu kegiatan 
penangkapan udang nenek dengan tujuan 
menghasilkan keuntungan. Untuk memasuki sebuah 
peluang investasi dalam komoditi udang nenek 
maka sangat perlu suatu pertimbangan mengambil 
keputusan berdasarkan indikator dan kriteria dari 
suatu kegitan yang sudah berjalan.  

 
Tabel 4. Peluang Investasi Berdasarkan Kriteria Indikator Dalam Komoditi Udang Nenek  

No Indikator Kriteria 

  Kuantitatif  Kualitatis 

1 Kemampuaan aspek produksi   
 a) Kemampuan produksi Total 98.345 ekor 

rata-rata 1.311,26 ekor/periode 
Dapat dan mampu 

menghasilkan produksi 
 b) Tingkat Kemampuan  

produsi 
39.337.825,00 %  

rata-rata 524.504.33 %/periode 

2 Kemampuan  aspek ekonomi   
 a) Kemampuan 

menghasilkan Keuntungan 
Rp 1.017.829.281,-  

rata-rata Rp 27.385.417,-/periode 
Dapat dan mampu 

menghasilkan Keuntungan 
 b) Tingkat Kemampuan 

menghasilkan Keuntungan 100,01% 
 

 c) Indeks investmen kriteria R/C=2,21 atau R/C>1 Efisien 
dan menguntungkan 

3 Pengembalian investasi < 2 tahun Cepat 

4 Kebijakan /Undang-undang UU omnibuslow Jaminan sebagai payung 
hukum 

5 Pola investasi > Rp 657.250.000,- a) Kemitraan dengan para 
nelayan/koperasi 

  < Rp 657.250.000,- b) Membentuk proyek 
penangkaran udang nenek 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat beberapa kriteria 
dengan indikator dari kegiatan yang sudah 
berjalan/dilakukan oleh para nelayan di Kuala Jambi, 
Berdasarkan kriteria indikator menunjukan bahwa 
usaha penangkapan udang nenek di Kuala Jambi 

mempunyai kriteria dapat dan mampu menghasilkan 
produksi udang nenek dengan berbagai 
kelas/ukuran dengan tingkat kemampuan 
menghasilkan total produksi sebesar 39.337.825,00 
persen dengan rata-rata sebesar 524.504.33 

Lanjutan Tabel 3. 
 

2.5 Perawatan Kapal 5.720.000 76.266,67 
2.6 BBM 58.851.000 784.680,00 
2.7 Umpan 36.614.250 488.190,00 

Total pengeluaran (biaya) 1.017.735.250 145.390.750,00 

III Keuntungan 1.017.829.281 27.385.417 

    Kriteria 

Tingkat kemampuan  Menghasilkan 
Keutungan (%) 

  
100,01 

 
Mampu 

Indeks investmen kriteria   2,21>1 Efisien 
Pengembalian investasi    <2 tahun Cepat 
Investasi 657.250.000    
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%/periode) . Dari dari hasil produksi tersebut dapat 
dan mampu memperoleh keuntungan sebesar total 
Rp.1.017.829.281 dengan rata-rata Rp 27.385.417 
/periode; tingkat kemampuan menghasilkan 
keuntungan sebesar 100,01%.  

Indeks investmen kriteria memperoleh angka 
R/C = 2,21 atau R/C > 1, yang memiliki arti 
penggunaan biaya efisien dan menguntungkan. 
Berdasarkan lama pengmbalian investasi dibawah 3  
(tiga) tahun maka pengembalian termasuk cepat 

 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan kriteria indikator kemampuan 

maka usaha penangkapan udang nenek Kuala 
Jambi mempunyai peluang untuk menanamkan 
investasi yang dapat menghasilkan keun-tungan 
dengan tingkat kemapuan menghasilkan 
keuntungan sebesar    39.337.825,00 % (rata-rata 
524.504.33 %/ periode) dari tingkat kemampuan 
menghasilkan produksi sebesar 39.337. 825,00 % 
(rata-rata 524.504.33 %/ periode). Dan tingkat 
pengembalian investasi/ saham dapat dikembalikan 
dengan cepat yaitu kecil dari 3 tahun 
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