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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah 

darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air 

yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan 

perembesan air asin. Kearah laut wilayah pesisir, mencakup bagian laut yang 

masih dipengaruhi oleh proses-proses alami di darat seperti sedimentasi dan aliran 

air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti 

penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002). Wilayah pesisir yang letak 

wilayahnya menjadi pertemuan antara darat dan laut ini menjadikan wilayah 

pesisir sebagai wilayah penghasilkan sumberdaya lautan dan sumberdaya daratan.  

Sumberdaya pesisir dapat didefinisikan sebagai potensi yang berasal dari 

lautan ataupun daratan dengan langsung berbatasan pada lautan. Sumberdaya 

pesisir berupa potensi alam di wilayah pesisir yang mampu dimanfaatkan, 

dikonsumsi, dan dinikmati oleh masyarakat umum. Keberadaan Sumberdaya 

pesisir saat ini mulai disadari oleh berbagai kalangan, sebagai sumberdaya yang 

memiliki potensi menjanjikan, terutama bagi masyarakat nelayan. Ketertarikan 

lebih akan potensi sumberdaya pesisir ini semakin meningkat, karena sumberdaya 

pesisir yang berasal dari lautan secara logis menjadi sumberdaya milik bersama 

(umum) dan sumberdaya pesisir yang berasal dari daratan menjadi sumberdaya 

penyokongnya. Keberadaan sumberdaya pesisir yang menunjang ini tentunya 

akan lebih berkembang dan mampu mengangkat taraf perekonomian masyarakat 
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pesisir. Pengelolaan sumberdaya pesisir yang tepat dan baik tentunya sebagai 

langkah penunjangnya. Adanya pengembangan, pelestarian, pengelolaan, serta 

pemanfaatan hasil pesisir dengan baik tentu memerlukan peran dari berbagai 

pihak, seperti halnya kepedulian masyarakat sekitar, Pemerintah, Dinas terkait, 

dan stakeholders.   

Masyarakat nelayan yaitu suatu konstruksi masyarakat dimana kehidupan 

sosial budayanya dipengaruhi secara signifikan oleh eksistensi kelompok – 

kelompok sosial dimana kelangsungan hidupnya bergantung pada usaha 

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir (Kusnadi, 2010). Masyarakat 

nelayan tinggal dan menggantungkan hidupnya pada lingkungan pesisir dan 

sumberdaya yang ada, masyarakat nelayan menjadi turut andil dalam 

perkembangan kehidupan sosialnya. Tidak semua masyarakat pada lingkungan 

pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan, maka banyak sektor yang mampu 

tumbuh di lingkungan masyarakat pesisir, dari penangkapan ikan (melaut), 

perdagangan, pengolahan hasil laut, dan pengembangan potensi daearah. 

Keberadaan masyarakat pesisir memiliki peran penting pada daerah pesisir 

serta terhadap keberlangsungan sumberdaya lautan dan perikanan yang ada. 

Menurut Kusnadi (2006), mengatakan bahwa ada beberapa indikator kualitatif 

yang menandai suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan, yaitu : 

a. Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi, individu, rumah tangga dan 

masyarakat yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut ini : 

a) Kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan 

meningkat. 

b) Nilai tabungan dan investasi bertambah. 
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c) Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, optimal, dan berkelanjutan. 

d) Kondisi kualitas sumberdaya manusia (SDM) berkembang baik. 

b. Kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-

kontinuitas. 

c. Kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrumen 

pembangunan lokal. 

d. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya 

ekonomi, informasi, kapital pasar, dan teknologi. 

e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 

pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga 

terhadap persoalan - persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir. 

f. Kawasan pesisir menjadi pusat perumbuhan ekonomi wilayah dan 

ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi. 

Kabupaten Situbondo yang terletak memanjang di utara pulau Jawa dan 

memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 150 km. Selat Madura menjadi batas 

utara dari Kabupaten Situbondo, hal inilah yang menjadikan salah satu 

sumberdaya pesisir dan lautan menjadi andalan masyarakat Situbondo. Jenis ikan 

yang melimpah dan beraneka ragam mampu hidup di wilayah selat madura yang 

cederung berombak tenang. Hasil tangkapan yang biasa diperoleh nelayan pada 

umumnya adalah ikan-ikan jenis pelagis dan demersal seperti ikan tongkol, pare, 

layang-layang dan lainnya.  

Potensi sumberdaya perairan umumnya dan sumberdaya laut di Kabupaten 

Situbondo cukup besar, sehingga Situbondo merupakan daerah perikanan yang 

sangat potensial baik untuk budidaya (tambak, kolam) maupun perikanan laut 
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yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (Hasyim, 2009). Keberadaan 

sumberdaya laut dan perairan dikabupaten Situbondo menjadi potensi yang 

seharusnya mampu terus dikembangkan. Berbagai peluang yang berasal dari 

sumberdaya laut tentu juga menjadi peluang dalam memotifasi peningkatan 

kualitas ekonomi masyarakat pada lingkungannya. 

Secara umum letak Kabupaten Situbondo berada di sepanjang jalur 

Pantura (Pantai utara) seharusnya mampu menjadi peluang yang besar bagi 

peningkatan kualitas ekonomi masyarakat pesisir. Secara umum masalah yang 

dihadapi nelayan saat ini adalah kenakalan nelayan sendiri dalam penangkapan 

sumberdaya laut itu sendiri. Pengambilan terumbu karang sebagai ekosistem 

hidup ikan-ikan juga menjadi penyebab semakin berkurang populasi ikan 

disekitar. Masalah yang biasa dialami oleh nelayan adalah rendahnya tingkat 

pendidikan, sehingga dapat berdampak dalam hal pengambilan keputusan 

terutama pada manajemen rumah tangga serta pengelolahan ekonomi masyarakat. 

Tingkat produksi penangkapan ikan di garis pantai utara Jawa Timur, 

khususnya di Kabupaten Situbondo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya permintaan oleh konsumen ataupun 

perusahaan terkait. Kebutuhan akan pangan hasil laut oleh masyarakat semakin 

meningkat, daerah yang dekat dengan kawasan wisata dan persahaan pengolahan 

ikan di Kabupaten Banyuwangi, serta semakin terbukanya peluang pasar atas hasil 

tangkapan dengan memiliki nilai ekonomi terbilang tinggi. 

Pada penangkapan ikan di wilayah selat madura khususnya pada kawasan 

Kabupaten Situbondo memiliki banyak peluang. Pengembangan serta 

pemanfaatan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Situbondo menjadi suatu 
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kebutuhan yang harus terus ditingkatkan, baik oleh pemerintah daerah pada 

umumnya dan masyarakat setempat pada khususnya. Hasil tangkapan nelayan 

hanya saat ini masih banyak dimanfaatkan menjadi olahan tradisional seperti ikan 

asin, ikan pindang atau langsung dijual dalam keadaan segar. Mengingat ikan 

memiliki sifat produk pangan yang cepat mengalami kerusakan akibat 

kontaminasi mikroorganisme, menjadikan perlu adanya diversifikasi produk 

olahan ikan sebagai langkah menambahkan daya simpan serta nilai tambah pada 

produk hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Persoalan yang dialami oleh 

masyarakat nelayan saat ini, kurangnya jalan atau alternatif pengembangan hasil 

tangkapan serta usaha meningatkan nilai tambah pada hasil tangkapannya, 

sehingga membuat garis ekonomi masyarakat pesisir juga turut berada pada garis 

masyarakat miskin.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasrkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat 

beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana nilai tambah pada produk ikan pindang dan petis ikan dalam 

skala rumah tangga oleh masyarakat pesisir di Dusun Pesisir Desa 

Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo? 

2. Bagaimana peluang dalam pengembangan produk produk ikan pindang 

dan petis ikan dalam skala rumah tangga oleh masyaakat pesisir di Dusun 

Pesisir Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis nilai tambah pada produk ikan pindang dan petis ikan dalam 

skala rumah tangga oleh masyarakat pesisir di Dusun Pesisir Desa 

Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. 

2. Menganalisis biaya pendapatan serta peluang pengembangan produk ikan 

pindang dan petis ikan dalam skala rumah tangga pada masyarakat pesisir 

di Dusun Pesisir Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten 

Situbondo. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, diharapkan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan 

sumberdaya pesisir pada masyarakat pesisir terutama di wilayah pesisir 

Kabupaten situbondo. 

2. Bagi masyarakat pesisir di Dusun Pesisir Desa Kilensari Kecamatan 

Panarukan Kabupaten Situbondo, diharapkan  penelitian ini mampu 

menambah informasi tentang peluang pemanfaatan hasil tangkapan ikan 

yang dilakukan oleh Masyarakat pesisir. 
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3. Bagi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4. Pembatasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1. Batasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Masyarakat pesisir adalah penduduk yang bertempat tinggal dan 

menggunakan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir baik darat maupun 

laut sebagai kegiatan sehari-hari yang mampu menunjang kesejahteraan 

hidupnya.  

2. Nilai tambah merupakan suatu proses mejadikan suatu komoditas tertentu 

memiliki nilai lebih dengan cara diversifikasi produk. Sehingga suatu 

komoditi mampu mengalami perubahan bentuk, rasa, bau, tekstur dan 

lainnya yang mampu menghasilkan produk lebih berharga.  

3. Pengembangan produk merupakan potensi masyarakat nelayan dalam 

memanfaatkan sumberdaya hasil tangkapan sehingga mampu mengangkat 

taraf ekonomi masyarakat. 

4. Sumberdaya pesisir merupakan sumberdaya yang berasal dari lautan dan 

daratan di sekitar laut yang memiliki manfaat dan mampu bernilai secara 

ekonomis.  

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, 

termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau 

mengawetkannya (Anonim, 2013). 



8 

6. Produk Olahan Ikan adalah suatu hasil pengolahan ikan dengan tambahan

beberapa bahan, sehingga menjadi suatu produk dengan memiliki nilai

tambah dan kualitas daya simpan yang lebih lama dari pada bahan

dasarnya. Produk olahan yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada

produk hasil olahan masyarakat pesisir di Dusun Pesisir yaitu ikan pindang

dan petis ikan.

7. Ikan Pindang merupakan hasil olahan tradisional yang berasal dari bahan

baku ikan segar dengan proses pengukusan ikan (pemindangan) serta

menggunakan bahan tambahan garam dan air.

8. Petis Ikan merupakan hasil olahan tradisional yang berasal dari bahan

baku fermentasi air kaldu ikan (kelangan) dengan proses perebusan serta

menggunakan bahan tambahan gula dan MSG.

1.4.2. Pengukuran Variabel 

Adapun pengukuran variabel pada penelitian pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Biaya Variabel merupakan biaya yang digunakan oleh nelayan selama

proses produksi penangkapan ikan. Biaya variabel menjadi biaya yang

langsung habis dalam sekali produksi. Sehingga dalam hitungannya biaya

variabel tidak menggunakan nilai penyusutan (Rp/produksi).

2. Biaya Tetap merupakan biaya yang digunakan oleh nelayan selama lebih

dari sekali produksi penangkapan ikan. Biaya tetap menjadi biaya yang

tidak akan habis atau akan mengalami penyusutan dalam tiap kali
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produksi. Biaya tetap dapat juga bernilai sebagai biaya investasi 

(Rp/produksi). 

3. Waktu kerja merupakan banyak hari dan lamanya berlaut yang dilakukan 

oleh nelayan dalam proses penangkapan ikan (hari). 

4. Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh nelayan dari melaut yang 

belum dibagi hasil dengan kelompok nelayan atau juragan nelayan 

(Rp/produksi). 

5. Penerimaan merupakan hasil bersih yang diterima oleh nelayan sebagai 

output dari hasil penangkapan ikan dan hasil dari penjualan hasil 

penangkapan ikan (Rp/produksi). 

6. Profitabilitas merupakan nilai pengukur dalam perolehan laba atau 

keuntungan dari hasil industri yang mencakup nilai pendapatan dari 

seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam satu periode (%). 


