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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Potensi strategis yang dimiliki Kabupaten Situbondo adalah 

membentangnya potensi laut/ pantai yang dimiliki, hampir di setiap 

kecamatan, kecuali Kecamatan Sumbermalang, Jatibanteng, Situbondo dan 

Panji. Sub-sektor perikanan laut memberikan kontribusi yang besar terhadap 

nilai tambah di sektor perikanan, anatara lain baik yang di usahakan secara 

tradisional maupun modern oleh masyarakat sekitar maupun pengusaha 

swasta. Produksi budi daya tambak intensif, mengalami kenaikan dari 224 ton 

menjadi 233 ton dengan nilai produksi di tahun 2012 . 

Beberapa hasil produksi diantaranya ikan lele, mujair, udang windu, 

udang putih, bandeng, gurami, tombro, nila gift, tawas, dan lainnya. 

Sementara itu untuk produksi ikan olahan, diantaranya ikan pindang 

mengalami peningkatan dari 2.175 ton menjadi 2.451 ton dan sedangkan ikan 

kering juga mengalami peningkatan dari 739 ton menjadi 858 ton.cukup di 

banggakan seharunsnya, dari potensi perikanan yang ada di Situbondo, jumlah 

pengusaha tambak dan  hatchery (pembenihan udang dan ikan) yang ada di 

sepanjang pantai dari ujung barat Kecamatan Banyuglugur sampai ujung timur 

Kecamatan Banyuputih mencapai  129 usaha baik yang di kelola secara 

intensif, semi intensif maupun tradisional (BPS, Kabupaten Situbondo, 2014). 
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Banyaknya pengusaha HSRT (Hatchery Skala Rumah Tangga) 

sebanyak 36 buah yang tersebar di 6 kecamatan diantaranya Banyuglugur, 

Bungatan, Kendit, Panarukan, dan Kapongan . Potensi ini sangat memberikan 

peluang bagi masyarakat sekitarnya dalam mengangkat kesejahteraannya. Bila 

dikaitkan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tentunya 

merupakan sumber yang strategis,  karena pendapatan yang di hasilkan oleh 

nelayan sangat besar. 

Tabel 1 
Perkembangan Produksi Perikanan Di Desa Kilensari Kecamatan 

Panarukan Kabupaten Situondo 
Tahun 2011-2012 

No. Sumber Produksi Tahun Naik/Turun 

(%) 2011 2012 

1 

2 

3 

Perikanan tangkap 

Budidaya tambak 

Budidaya kolam 

6.011 

2.725 

224 

6.092 

2.805 

233 

1,34 

2,94 

4,00 

Sumber: Survey potensi Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 (BPS Kabupaten 
Situbondo) 

 
Dari tabel di atas dapat dillihat bahwa dari hasil produksi Kabupaten 

Situbondo setiap tahun mengalami peningkatan yang berarti adanya 

peningkatan tingkat kesejahteraan para nelayan.Kondisi ini juga 

mengindikasikan bahwa di wilayah Kabupaten Situbondo memiliki potensi 

sektor periklanan dan keluatan yang tinggi.Penelitian ini ingin mengamati dan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan yaitu 

modal, tenaga kerja, waktu melaut.Pengalaman dan jarak tempuh 

melaut.Faktor modal kerja termasuk ke dalam penelitian ini karena 
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pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal.Sebagaimana kita ketahui bahwa 

dalam teori faktor produksi output/produksi yang nantinya berhubungan 

dengan pendapatan bergantungan pada modal kerja .Hal ini berarti bahwa 

dengan adanya modal kerja maka nelayan dapat melaut utuk menangkap ikan 

dan kemudian mendapatkan ikan. Makin besar modal kerja maka makin besar 

hasil tangkapan ikan yang diperoleh(produksi). 

Faktor tenaga kerja masuk kedalam penilitian ini karena pendapatan 

sangat  dipengaruhi oleh tenaga kerja. Sebagaimana diketahui dalam teori 

faktor produksi jumlah output/produksi berhubungan dengan pendapatan  

bergantung pada jumlah tenaga kerja. Faktor pengalaman, faktor ini secara 

teoritis dalam buku tentang ekonomi tidak ada mebahas pengalaman 

merupakam fungsi dari pendapatan atau keuntungan. Namun, dalam kegiatan 

menangkap ikan (produksi) dalam hal ini nelayan dengan semakin 

berpengalaman nelayan akan meningkatkan pendapatan. 

Faktor jarak tempuh melaut masuk dalam penelitian ini karena jarak 

tempuh yang semakin jauh akan mempunyai lebih banyak kemungkinan 

memperoleh hasil tangkapan (produksi) lebih banyak dan tentu memberikan 

pendapatan yang lebih besar di bandingkan dekat pantai (Masyhuti,1999)  

 

B. Rumusan Masalah 

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

rumusan masalah sebagai berikut: 



 4 

1. Apakah teknologi, tingkat pendidikan, usia dan pengalaman berpengaruh 

terhadappendapatan usaha nelayan di Desa Kilensari Kecamatan 

Panarukan Kabupaten Situbondo? 

2. Variabel manakah yang memiliki pengaruh sangat kuat 

terhadappendapatan usaha nelayan di Desa Kilensari Kecamatan 

Panarukan Kabupaten Situbondo? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar hasil penelitian lebih terfokus maka batasan masalah dalam 

penelitian ini hanya ditinjau dari sektor teknologi, sosial ekonomi dalam hal 

ini adalah  tingkat pendidikan, usia dan pengalaman. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahuiteknologi, tingkat pendidikan, usia dan pengalaman 

berpengaruh terhadappendapatan usaha nelayan di Desa Kilensari 

Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. 

2. Untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh sangat kuat 

terhadappendapatan usaha nelayan di Desa Kilensari Kecamatan 

Panarukan Kabupaten Situbondo. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi para nelayanan, dapat digunakan sebagai informasi tambahan 

dalam rangka melakukan peningkatan perkembangan berdasarkan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhipendapatan usaha nelayan 

di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. 

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

untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 


