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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari 

belasan ribu pulau. Kenyataan ini memungkinkan timbulnya struktur 

kehidupan perairan yang memunculkan pemukiman-pemukiman penduduk di 

sekitar garis pantai. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari para penduduk yang bermukim di daerah pantai tersebut pada 

umumnya memilih pekerjaan sebagai nelayan selain pekerjaan-pekerjaan 

sampingan lainnya. Hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera 

dalam arti sebenarnya adalah tujuan mulia yang hendak dicapai oleh bangsa 

Indonesia termasuk Kabupaten Sumenep sebagai subsistem didalam Sistem 

Pemerintah Republik Indonesia. 

Secara ekonomi kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep 

menunjukkan adanya peningkatan, kondisi ini ditunjukkan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep senantiasa mengalami 

peningkatan setiap tahun. Yakni, pada tahun 2011 IPM Sumenep sebesar 

66,32 meningkat dibandingkan tahun 2010 dan 2009 sebesar 65,60 dan 64,24. 

atau tertinggi di Madura. Laju pertumbuhan ekonomi untuk tiga tahun 

terakhir mengalami peningkatan, dari 4,44 persen pada tahun 2009, menjadi 

5,64 persen pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 6,24 persen pada tahun 

2011.Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, antara 2007 dan 2011 

terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, kecuali pada tahun 



2 

 

2008 yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya. sedangkan sejak 2009 

sampai 2011 kembali terjadi percepatan pertumbuhan secara signifikan. 

Kabupaten Sumenep pada tahun 2012 dan 2013 diperkirakan akan terus 

meningkat.(http://www.sumenep.go.id) 

Pulau Madura merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur 

yang memiliki potensi dalam bidang perikanan dan kelautan, dimana salah 

satunya yaitu di Kecamatan  Pasongsongan. Kecamatan Pasongsongan 

terletak di paling ujung barat kota sumenep, tepatnya sebelah Barat 

Kecamatan Ambunten dan sebelah timur Kecamatan Pasean Kabupaten 

Pamekasan. Pasongsongan memiliki potensi alam yang sangat besar terutama 

dalam potensi laut atau perikanan dan juga potensi pertaniannya. Potensi laut 

Pasongsongan sangat menjanjikan. Saat ini, terdapat 70 perahu penangkap 

ikan yang tiap hari berlabuh di Pelabuhan Pasongsongan yang sejak tahun 

2003 telah dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah. 

Dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dapat dilakukan apabila 

pendapatan penduduk mengalami peningkatan yang cukup hingga mampu 

memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupannya. Hal ini dapat diartikan 

bahwa kebutuhan–kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, 

keamanan, dan sebagainya tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk 

sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya. 

Sektor perikanan merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam usaha 

meningkatkan ekspor non migas, penyediaan lapangan kerja, sumber devisa 

dan untuk gizi makanan. Tetapi dari sisi lain, dapat juga dilihat bahwa 

http://www.sumenep.go.id/
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masyarakat yang mendiami pesisir pantai yang berperan aktif dalam usaha 

perikanan sebagian besar belum terlepas dari lingkaran kemiskinan yang 

perlu penanganan serius. 

Sebagai sebuah sistem dari keseluruhan pengelolaan potensi laut yang 

ada tersebut, bidang perikanan dapat dijadikan sebagai indikator yang baik 

bagi pengelolaan laut. Dikarenakan di sektor tersebut terdapat sumber daya 

ikan yang sangat besar. Sehingga perikanan sebagai salah satu SDA yang 

mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian 

nasional terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, 

pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, 

nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di 

bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan 

ketersediaan sumber daya. 

Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahtraan nelayan pekerja, namun 

pada kenyataannya masih cukup banyak nelayan pekerja yang belum dapat 

meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak 

meningkat. Tujuan pembangunan perikanan di Indonesia ini pada prinsipnya 

memiliki dua sasaran pokok yaitu menaikkan produksi dan meningkatkan 

pendapatan pada sektor perikanan. Hal ini sejalan dengan upaya memperbaiki 

taraf hidup nelayan pekerja dan meningkatkan produksi perikanan nasional 

yang secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor modal 

kerja, pengalaman kerja yang dimiliki dan sebagainya. 
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Masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dan berpenghasilan 

sebagai usaha nelayan merupakan salah satu dari kelompok masyarakat yang 

melakukan aktivitas usaha dengan mendapatkan penghasilan bersumber dari 

kegiatan usaha nelayan itu sendiri. Tingkat kesejahteraan nelayan sangat 

ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin pula 

besar pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk 

keperluan konsumsi keluarga.  

Tempat Pelelangan Ikan atau TPI merupakan salah satu sarana yang 

mendukung pendapatan dari para nelayan pekerja karena tidak lagi dibebani 

dengan akomodasi pengiriman ikan ke Muncar Banyuwangi dan daerah 

lainnya seperti beberapa tahun silam karena para nelayan pekerja bisa 

menjual ikan hasil tangkapannya seketika itu juga. Bahkan ada pedagang-

pedagang ikan kecil yang sudah menanti bahkan sebelum perahu berlabuh di 

anjungan dermaga. Menurut data Badan Statistik Daerah Kabupaten 

Sumenep, saat ini ada sekitar 70 perahu penangkap ikan besar dengan mesin 

diesel ganda 5000 pk yang berawakkan pada kisaran 15 sampai 20 orang. Ada 

sekitar 30 perahu penjemput (bunte’) yang dipakai para nelayan pekerja untuk 

menjemput ikan hasil tangkapan dari perahu besar. Jadi, saat ini, terdapat 

total 1.224 nelayan yang berasal dari desa-desa pesisir Kecamatan 

Pasongsongan, dan 467 nelayan untuk desa Pasongsongan sendiri. Beberapa 

potensi yang dimiliki tersebut secara langsung menentukan tingkat 

pendapatan para nelayan pekerja yang terdapat di wilayah Kecamatan 

Pasongsongan. 



5 

 

Penelitian ini difokuskan pada nelayan yang memiliki posisi sebagai 

pekerja sehingga dapat diketahui secara jelas kondisi perekonomian yang 

dimiliki masing-masing neyalan pekerja. Kondisi ini juga dapat digunakan 

sebagai dasar dalam penetapan kebijakan pemeintah daerah dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan para nelayan pekerja. Pada sisi yang lain nelayan 

pekerja memiliki peran yang penting dalam rangka untuk meningkatkan 

produktivitas hasil tangkapan ikan yang secara langsung dapat meningkatkan 

kondisi perekonomian daerah. 

B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pendapatan yang dihasilkan nelayan pekerja di Desa 

Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep sekali 

melaut?   

2. Apakah modal, pengalaman melaut, usia, dan bahan bakar berpengaruh 

terhadap pendapatan nelayan pekerja di Desa Pasongsongan Kecamatan 

Pasongsongan Kabupaten Sumenep? 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pendapatan nelayan 

pekerja di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten 

Sumenep yang ditinjau dari modal, pengalaman melaut, usia, dan harga bahan 

bakar dan obyek penelitian adalah para nelayan pekerja. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Masalah 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang dihasilkan nelayan 

pekerja di Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten 

Sumenep sekali melaut. 

2. Untuk mengetahui modal, pengalaman melaut, usia, danbahan bakar 

berpengaruh terhadap pendapatan nelayan pekerja di Desa Pasongsongan 

Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi para nelayan pekerja, dapat digunakan sebagai informasi tambahan 

dalam rangka melakukan peningkatan perkembangan berdasarkan analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan pekerja di Desa 

Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. 

2. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi untuk 

penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 


