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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, sebagian 

besar wilayahnya adalah lautan yang luasnya sekitar 6,28 juta km
2
 dengan garis 

pantai Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, 

sebagian besar sepanjang 81.000 km (kementrian Kelautan dan Perikanan, 2014). 

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi 

nasional. Sumber daya perikanan merupakan aset alam yang diekstraksi untuk 

memberikan manfaat besar bagi manusia. Kompleksitas sumber daya ikan ini 

termasuk dalam tujuan pembangunan.  

Perkembangan hasil sektor perikanan sering dikaitkan dengan jaringan 

infrastruktur dalam aktivitas ekonomi pada kegiatan produksi sektor perikanan. 

Infrastruktur akan menciptakan aksebilitas dan konektivitas yang membuat jalannya 

distribusi menjadi lebih lancar, baik distribusi input, tenaga kerja maupun distribusi 

output (pemasaran). Oleh karena itu pengembangan sektor perikanan juga perlu 

didukung oleh prasarana, sistem pelayanan umum, serta transportasi yang memadai 

dalam mendukung hasil produksi. Ini merupakan salah satu strategi peningkatan 

ekonomi sektor perikanan sebagai pusat pertumbuhan (sulistiyanti dan wahyudi, 

2015). 
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Teknologi dan modal merupakan faktor utama perkembangan hasil produksi 

perikanan. Teknologi yang dimaksudkan penggunaan barang modal baik transportasi 

maupun teknik penangkapan dalam sektor perikanan. Jumlah modal secara tidak 

langsung menggambarkan teknik penangkapan yang lebih maju. Adanya penggunaan 

teknologi seperti perahu yang lebih banyak dan ukuran perahu yang lebih besar dalam 

sektor perikanan adalah dengan bertambahnya output atau hasil tangkap ikan. 

Peningkatan penggunaan modal akan menghasilkan tingkat produktivitas yang lebih 

tinggi pada sisi pengeluaran.  

Selain faktor tersebut, tenaga kerja merupakan faktor produksi yang perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat 

dari tersedianya tenaga kerja saja tetapi kualitas dan macam tenaga kerja perlu juga 

diperhatikan (Suryana, 2007). Tenaga kerja pada sektor perikanan tergantung pada 

jumlah nelayan yang dimiliki setiap Tempat Pelelangan Ikan (TPI), semakin banyak 

jumlah nelayan yang dimiliki maka akan meningkatkan jumlah produksi ikan.  

Jumlah produksi perikanan laut dan darat di Provinsi Jawa Timur terus 

mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.I 

Jumlah produksi Perikanan Laut dan Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Timur           

(2010-2014). 

No Tahun Perikanan 

tangkap 

Perikanan budidaya 

perikanan laut 

(Ton) 

perikanan budidaya 

(Ton) 

1 2010 352,779 634,279 

2 2011 375,827 715,865 

3 2012 381,805 927,974 

4 2013 386,895 995,962 

5 2014 399,371 1,043,886 

Total produksi 1,896,677 4,317,966 

    Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, Jawa Timur 

Provinsi Jawa Timur termasuk penghasil produksi perikanan terbesar dari 

penangkapan laut di Indonesia dengan hasil tangkapan yang didominasi oleh ikan 

tangkap. Rata-rata hasil produksi perikanan tangkap dari tahun 2010-2014 mengalami 

peningkatan, terakhir tahun 2014 sebesar 399.371 ton. Jawa Timur merupakan daerah 

yang cukup potensial sebagai penghasil ikan tangkap yang cukup besar. Dengan 

demikian, hasil produksi sektor perikanan tangkap menjadi sangat ditentukan oleh 

faktor sumber daya alam, modal, teknologi, dan tenaga kerja.  

B Rumusan masalah 

1. Apakah ada perbedaan produksi sektor perikanan tangkap antar 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur ? 

2. Apakah jumlah nelayan, jumlah alat penangkap ikan, jumlah perahu dapat 

berpengaruh terhadap besarnya jumlah produksi sektor perikanan tangkap 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur ? 
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C Batasan masalah  

Penelitian ini fokus pada hasil produksi sektor perikanan tangkap di laut, 

dengan kurun waktu penelitian selama empat tahun yaitu tahun 2011 sampai 

2014. Variabel tenaga kerja yaitu nelayan, modal yang terdiri dari alat 

penangkap ikan dan transportasi berupa kapal/perahu. 

 

D Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Untuk mengetahui perbedaan jumlah produksi sektor perikanan tangkap antar 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah nelayan, jumlah alat penangkap 

ikan, jumlah perahu dapat menentukan seberapa besar jumlah produksi sektor 

perikanan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  

Manfaat penulisan  

1. Memberikan masukan bagi pihak Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur, himpunan nelayan, dan pengusaha perikanan dalam menentukan 

kebijakan terutama berkaitan dengan usaha penangkapan ikan laut. 

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

berkepentingan untuk menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan 

produksi sektor perikanan. 

 




