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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sulistiyanti dan wahyudi (2015) melakukan penelitian dengan judul 

Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Perikanan Di Provinsi Jawa 

Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa sektor perikanan 

merupakan sektor unggulan pada kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kawasan 

minipolitan, dan menemukan variabel-variabel utama yang dapat mendorong 

perkembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Jawa Timur. 

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi produksi perikanan tangkap 

berturut-turut adalah kapal/perahu motor, perahu temple dan jumlah nelayan, faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan produksi perikanan budidaya adalah 

jumlah tenaga kerja (petani ikan) dan luas area pemeliharaan ikan, faktor yang paling 

mempengaruhi produksi perikanan budidaya adalah tenaga kerja. 

Heryansyah, dkk (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Nelayan Di Kabupaten Aceh Timur. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor produksi nelayan di Kabupaten Aceh 

Timur. Metode analisis yang digunakan adalah uji hipotesis. Hasil penelitian ini 

adalah modal, jumlah nelayan, jarak tempuh dan ukuran kapal secara signifikan 

mempengaruhi produksi nelayan Kabupaten Aceh Timur, hal ini berarti semakin 
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besar modal yang dihabiskan untuk usaha penangkapan, jumlah nelayan yang 

semakin banyak serta jarak tempuh untuk mencari ikan yang semakin jauh tambah 

dengan ukuran kapal yang bisa menjangkau daerah penangkapan secara maksimal 

maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan oleh nelayan, elastisitas modal, 

jumlah nelayan, jarak tempuh lebih kecil dari 1 (in elastis) sedangkan elastisitas 

ukuran kapal sebagai variabel dummy lebih besar dari 1 (elastis) artinya faktor 

ukuran kapal lebih berpengaruh terhadap produksi nelayan jika dibandingkan dengan 

modal, jumlah nelayan dan jarak tempuh. 

Pratama, dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Hasil Produksi Unit Penangkapan Purse Seine (Gardan) Di Fishing 

Base PPP Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji 

tentang faktor produksi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

hasil tangkapan gunu meningkatkan penghasilan nelayan dan mengkaji keragaan 

teknis unit penangkapan purse seine “garden” di PPP muncar, Banyuwangi, Jawa 

Timur. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan fungsi produksi 

cobb-douglas. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang berperan nyata pada unit 

alat tangkap purse seine di PPP muncar, Banyuwangi, Jawa Timur yaitu lama trip 

(X1), Jumlah ABK (X2), kekuatan lampu (X3), panjang jaring (X4), dalam jaring 

(X5) Dan kekuatan mesin (X6), BBM (X7), dan pengalaman juragan (X9). 

Adapun relevansi penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian ini merupakan penelitian perbedaan, dengan menggabungkan beberapa 
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variabel dari beberapa penelitian terdahulu yaitu penggabungan variabel jumlah 

nelayan, jumlah perahu, dan jumlah alat tangkap ikan apakah berpengaruh terhadap 

jumlah produksi 

B Tinjauan Teori 

1. Teori produksi 

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan produksi 

tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukan 

proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan 

tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta 

kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi (factors of production). 

Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar 

nilai barang tersebut sebagai faktor-faktor produksi (Sukirno, 2010). 

Faktor-faktor produksi dapat dibedakan kepada empat golongan, yaitu tenaga 

kerja, tanah, modal dan keahlian keusahawanan. Di dalam teori ekonomi, di dalam 

menganalisis mengenai produksi, selalu dimisalkan dalam tiga faktor produksi yang 

belakangan dinyatakan (tanah, modal, dan keahlian keusahawanan) adalah tetap 

jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah 

jumlahnya. Dengan demikian, di dalam menggambarkan hubungan di antara faktor 

produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, yang digambarkan 

adalah hubungan diantara jumlah tenaga kerja yang digunakan dan jumlah produksi 
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yang dicapai. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu seperti 

yang berikut. 

Q = f ( K, L, R, T) 

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini meliputi 

berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawanan, R adalah kekayaan alam, T 

adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang 

dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama 

digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksi. 

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya 

berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, jumlah 

tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang di gunakan. Jumlah 

produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor 

produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Di samping itu, untuk satu 

tingkat produksi tertentu, dapat pula digunakan gabungan faktor yang berbeda. 

Sebagai contoh, untuk memproduksi jumlah hasil pertanian tertentu perlu digunakan 

tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan, tetapi luas 

tanah bisa di kurangi apabila pupuk dan bibit unggul dan teknik bercocok tanam 

modern digunakan. Dengan perbandingan berbagai faktor-faktor produksi untuk 

menghasilkan sejumlah barang tertentu dapat ditentukan gabungan faktor produksi 

yang paling ekonomis untuk memproduksi sejumlah barang tersebut. 
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Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada dua 

pendekatan berikut: 

1. Teori produksi dengan satu faktor berubah. 

2. Teori produksi dengan dua faktor berubah. 

Antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal dapat 

digambarkan secara grafik, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini. 

Kurva TP adalah kurva produksi total. Kurva ini menunjukkan antara jumlah 

produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi 

tersebut. Bentuk TP cekung keatas apabila tenaga kerja yang di gunakan masih 

sedikit (yaitu apabila tenaga kerja kurang dari 3). Ini berarti tenaga kerja adalah 

masih kekurangan kalau dibandingkan dengan. 
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Gambar 2.1 

Kurva Produksi Total, Produksi Rata-rata dan Produksi Marginal 

 

Total produksi 

                                                                                                  

   520                                                                                                                                                   TP 

 

 Tahap I Tahap II      Tahap III 

 

    410   

   270 

                                                                                                   AP 

        0                                                                                                                             Tenaga kerja 

                               3         4                                             8             MP 

          Sumber : Sukirno, 2010 

Faktor produksi lain (dalam contoh faktor produksi lain tersebut adalah tanah) 

yang di anggap tetap jumlahnya. Dalam keadaan yang seperti itu produk marginal 

bertambah tinggi, dan sifat ini dapat dilihat pada kurva MP (yaitu kurva produksi 

marginal ) yang menarik. Setalah menggunakan empat tenaga kerja, pertambahan 

tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secepat seperti 

sebelumnya. Keadaan ini di gambarkan oleh (i) kurva produksi marginal (kurva MP) 

yang menurun, dan (ii) kurva produksi total (kurva TP) yang mulai berbentuk 

cembung ke atas. 



11 
 

Sebelum tenaga kerja yang digunakan melebihi 4, produksi marginal adalah 

lebih tinggi daripada produksi rata-rata. Maka kurva produksi rata-rata, yaitu kurva 

AP, akan bergerak ke atas atau horizontal. Keadaan ini menggambarkan bahwa 

produksi rata-rata bertambah tinggi atau tetap. Pada waktu 4 tenaga kerja digunakan 

kurva produksi marginal memotong kurva produksi rata-rata. Sesudah perpotongan 

tersebut kurva produksi rata-rata menurun ke bawah yang menggambarkan bahwa 

produksi rata-rata semakin merosot. Perpotongan di antara kurva MP dan kurva AP 

menggambarkan permulaan dari tahap kedua. Pada keadaan ini produksi rata-rata 

mencapai tingkat yang paling tinggi. 

Tahap ketiga dimulai pada waktu 8 tenaga kerja digunakan. Pada tingkat 

tersebut kurva MP memotong sumbu datar dan sesudahnya kurva tersebut berada di 

bawah sumbu datar. Keadaan ini menggambarkan bahwa produksi marginal 

mencapai angka yang negatif. Kurva produksi total (TP) mulai menurun pada tingkat 

ini, yang menggambarkan bahwa produksi total semakin berkurang apabila lebih 

banyak tenaga kerja digunakan. Keadaan dalam tahap ketiga ini menunjukkan bahwa 

tenaga kerja yang digunakan adalah jauh melebihi dari pada yang diperlukan untuk 

menjalankan kegiatan produksi tersebut secara efisien. 

   

2. Teori Perikanan 

Perikanan merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Sumber daya hayati perairan tidak 
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dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai 

avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. 

Umumnya perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi 

manusia. Selain itu bertujuan lain dari perikanan meliputi olahraga, rekreasi 

(pemancingan ikan) dan juga untuk membuat perhiasan atau mengambil minyak ikan. 

Di Indonesia sendiri sektor perikanan memiliki peranan strategis dalam 

pembangunan nasional. Ditinjau dari potensi sumber daya alam, Indonesia dikenal 

sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki potensi kekayaan 

sumberdaya alam yang relatif besar. Sektor perikanan juga menyerap tenaga kerja, 

mulai dari kegiatan penangkapan, budidaya, pengelolaan, distribusi dan perdagangan. 

Pembangunan perikanan tangkap pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan sekaligus untuk menjaga 

kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya. 

Oleh sebab itu pemerintah Indonesia menerapkan beberapa peraturan dalam 

mengeksploitasi sumber daya laut, contohnya dengan menerapkan beberapa aturan 

dalam menangkap ikan di laut dengan alat tangkap yang sudah di perbolehkan atau 

sudah di beri izin. 

Menurut statistik, perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam bidang 

penangkapan atau budidaya ikan /binatang air lainya/tanaman air. Penangkapan 

adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/binatang air lainya/tanaman air 

yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan. Pada 
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umumnya penangkapan ditunjukan kepada ikan/binatang air lainya/tanaman air yang 

hidup. Pengumpulan kerang dan lain-lainya juga termasuk kedalam penangkapan. 

Untuk keperluan statistik perikanan tangkap diklasifikasikan atas: 

a. Perikanan tangkap laut 

b. Perikanan tangkap di perairan umum 

Statistik perikanan tangkap yang disajikan menurut pulau-pulau besar ataupun 

kecil provinsi tidak selalu memberi arti yang baik bagi kepentingan administrasi 

perikanan dan studi biologi sumber-sumber perikanan. Hal ini disebabkan karena satu 

pulau yang besar sering memiliki dua pantai yang berbeda dimana keadaan sumber-

sumber perikanan, struktur perikanannya, tingkat perkembangan perikanan, dan 

lainya-lainya sangat berbeda satu sama lainya. 

Ruang lingkup dan definisi produksi perikanan tangkap, termasuk produksi dan 

tidak termasuk produksi. Data produksi mencakup semua hasil pengkapan 

ikan/binatang air lainya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami baik 

yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan, yang di 

cacah sebagai produksi tidak hanya jumlah penangkapan yang dijual, tetapi jumlah 

hasil penangkapan yang dimakan nelayan perikanan atau yang diberikan kepada 

nelayan sebagai upah kerja. 

Tidak termasuk produksi merupakan Data produksi ikan hasil penangkapan 

yang di tangkap dalam rangka olahraga dan rekreasi atau kegemaran (hobby). 
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Sedangkan data produksi tidak mencakup hasil penangkapan yang dibuang kelaut 

segera setelah ikan/binatang air lainya/tanaman air tertangkap. 

Satuan pengukuran produksi perikanan, yang dimaksud dengan berat produksi 

adalah berat basah pada waktu hasil penangkapan didaratkan. Jadi hasil penangkapan 

didaratkan sesudah diolah di atas kapal penangkapan atau di daerah penangkapan, 

maka beratnya harus dikembalikan kedalam berat basah. Sedangkan nilai produksi 

adalah nilai pada waktu hasil penangkapan didaratkan, jadi harga yang digunakan 

adalah harga produsen. 

Kita dapat penetapan tingkat optimum pemanfaatan setiap daerah perikanan 

tertentu sebagai yang memaksimumkan pendapatan ekonomi bersih, yakni berbeda 

antara biaya total di satu pihak, dan penerimaan total (atau nilai total produksi) di 

pihak lain. Biaya total dan produksi total masing-masing dapat dinyatakan sebagai 

suatu fungsi tingkat intensitas penangkapan ikan atau seperti disebutkan oleh istilah 

para biologi, “upaya penangkap” sehingga pemecahan maksimisasi yang sederhana 

menjadi mungkin. Biaya total menjadi linear dari upaya penangkapan dan jika kita 

anggap bahwa usaha perikanan tidak mempengaruhi harga-harga yang layak untuk 

setiap wilayah perikanan tertentu.  

Fungsi produksi hubungan antara upaya menangkap dan nilai total produksi 

perlu mendapat perhatian khusus. Jika kita mengikuti penyajian teori ekonomi yang 

biasa, maka kita harus menyatakan bahwa fungsi itu akan positif, namun setelah titik 

tertentu, akan meningkat dengan kadar yang menurut (diminishing rate). Sesuai 
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dengan hukum penurunan hasil (the law of diminishing return). Hal ini tidak berarti 

berkurangnya populasi ikan, oleh karena hukum tersebut hanya menunjukkan 

proporsi antara faktor yang satu terhadap faktor yang lain, dimana pada suatu 

populasi ikan-ikan yang tetap bersama-sama dengan peningkatan intensitas upaya 

penangkapan. (smith dan marahuddin, 1986) . 

Tidak efisienya produksi perikanan berasal dari sifat yang dimiliki bersama dari 

sumber daya laut, lebih di perkuat oleh kenyataan bahwa dapat ditemukan pola-pola 

yang sama persoalan-persoalan yang sama dari sumber-sumber daya yang terbuka 

lainya. Mungkin yang paling tegas adalah perburuan dan pemasangan perangkap. 

Berbeda dengan ikan, potensi biotik binatang darat lebih rendah sehingga jenis-jenis 

ini mudah punah. Perburuan yang tidak di awasi berarti bahwa binatang-binatang 

dibunuh demi kepentingan jangka pendek, besar atau kecil pangan maupun semata-

mata untuk kesenangan. (smith dan marahuddin, 1986) 

3. Modal 

Modal adalah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melakukan 

proses produksi. Produksi dapat ditingkatkan dengan menggunakan alat-alat atau 

mesin produksi yang efisien. Dalam proses produksi tidak ada perbedaan antara 

model sendiri dengan modal pinjaman, yang masing-masing berperan langsung dalam 

proses produksi. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung 

dan diinvestasi kembali dengan tujuan memperbesar produksi dan pendapatan. 
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Modal terbagi dua yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif menurut 

fungsi kerjanya dapat dibedakan menjadi modal kerja dan modal tetep. Sedangkan 

modal pasif dapat di bedakan antara modal sendiri dan modal asing dan modal badan 

usaha dan modal kreditur atau uang (Riyanto, 1997). Modal kerja merupakan 

investasi perusahaan dalam jangka waktu pendek meliputi kas, piutang, persediaan 

barang. Jumlah modal kerja dapat lebih mudah diperbesar atau diperkecil, sesuai 

dengan kebutuhan juga elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan 

kebutuhan. (Brigham dan Houston, 2001) 

Dengan perkembangan teknologi serta semakin ketat persaingan di sektor 

industry, maka faktor produksi modal arti penting bagi perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya. Schwiedland dalam Rianto (1997) modal itu meliputi 

modal dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk barang. Modal dalam bentuk uang 

diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, 

pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan 

modal kerja. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan 

digarap. Usaha terdiri dari usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Masing-masing 

memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi jenis usaha menentukan besarnya 

jumlah modal yang diperlukan. (Kasmir, 2006) 

Modal juga terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan 

perusahaan dalam menjalankan usaha produksi, maka biaya itu termasuk kedalam 

modal. Modal adalah segala bentuk kekayaan berupa barang dan uang yang bisa 
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didapatkan sendiri maupun pihak lain berupa pinjaman. (Suparmoko dalam Dany, 

2010). 

1. Transportasi Penangkapan Ikan 

Untuk memperlancar proses pendistribusian komoditas hasil industri ke daerah 

pemasaran dibutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jika kualitas 

sarana dan prasaran transportasi kurang baik, proses pengiriman barang dapat 

mengalami keterlambatan sampai di daerah pemasaran maupun ke tangan konsumen. 

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk 

melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan.  

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2011, Kapal penangkap 

ikan adalah perahu/kapal yang langsung dipergunakan dalam operasi penangkapan 

ikan/binatang air lainya/tanaman air. Kapal pengangkut tidak termasuk kapal 

penangkap. 

4. Teknologi 

Faktor teknologi menyangkut cara pengelolaan serta peralatan yang digunakan 

dalam proses industri. Semakin tinggi teknologi pengelolaan industri,  semakin tinggi 

pula kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Teknologi merupakan suatu 

faktor yang dapat mempengaruhibiaya produksi. Dengan demikian, teknologi sangat 

berkaitan dengan biaya produksi, dengan sendirinya berkaitan juga dengan biaya 

input. Kemajuan teknologi tentunya akan mempengaruhi biaya input. Semakin tinggi 
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penerapan teknologi oleh suatu perusahaan akan mengakibatkan semakin efisien 

penggunaan input, sehingga biaya produksi dapat ditekan sekecil mungkin. Dengan 

demikian, produsen dapat meningkatkan hasil produksinya, sehingga jumlah 

penawaran ke atas suatu barang akan meningkat. Sebagai contoh, penggunaan mesin-

mesin dalam pertanian akan menurunkan biaya input untuk kegiatan produksi, 

sehingga dapat mengakibatkan para petani akan meningkatkan produksi pertaniannya. 

Hal ini akan meningkatkan penawaran hasil-hasil pertanian.  

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

Kep.06/Men/2010, menyatakan bahwa telah menetapakan alat penangkap ikan di 

wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang menurut jenisnya 

terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu: 

a. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Jaring. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan jaring lingkar adalah kelompok alat 

penangkap ikan berupa jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 

sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah 

dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi 

sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkar gerombolan ikan pelagis. 

b. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Tarik. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan pukat tarik adalah kelompok alat 

penangkap ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya 

dengan cara melingkar gerombolan ikan dan menariknya ke kapal yang sedang 
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berhenti/berlabuh jangka atau ke daratan/pantai melalui kedua bagian sayap dan 

tali selembar. 

c. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Pukat Hela. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan pukat hela adalah kelompok alat 

penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau 

tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di 

sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring 

dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. 

d. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Penggaruk. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan penggaruk adalah kelompok alat 

penangkap ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di 

bagian bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya, dioperasikan 

dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk 

menangkap kekerangan dan biota menetap. 

e. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Jaring Angkat. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan jaring angkat adalah kelompok alat 

penangkap ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi 

bingkai bamboo atau bahan lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan 

cara dibenamkan pada kolam perairan saat setting dan diangkat ke permukaan 

saat huling yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpulan ikan, untuk 

menangkap ikan pelagis. 

 



20 
 

f. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Yang Dijatuhkan Atau Ditebarkan. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan 

adalah kelompok alat penangkap ikan yang terbuat dari jaring, besi, kayu, atau 

bambu yang cara pengoperasiannya dijatuhkan/ditebarkan untuk mengurung 

ikan pada sasaran yang telihat maupun tidak terlihat. 

g. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Jaring Insang. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan jaring insang adalah kelompok jaring 

yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, 

pemberat, tali ris atas atau tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk 

menghadang ikan sehingga ikan terperangkap dengan cara terjerat atau 

terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, 

hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal. 

h. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Perangkap. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan perangkap adalah kelompok alat 

penangkap ikan yang terbuat dari jaring, atau besi, kayu, bambu, berbentuk 

silender, trapesium dan berbentuk lainya dioperasikan secara pasif pada dasar 

atau permukaan perairan, dilengkapi atau tanpa umpan. 

i. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Pancing. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan pancing adalah kelompok alat 

penangkap ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing dan sejenisnya. 

Dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan. 
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j. Kelompok Jenis Alat Penangkap Ikan Penjepit Dan Melukai. 

Kelompok jenis alat penangkap ikan penjepit dan melukai adalah 

kelompok alat penangkap ikan yang terbuat dari batang kayu, besi atau bahan 

lainnya yang mempunyai satu atau lebih bagian runcing/tajam, yang 

pengoperasiannya dengan cara mencengkam, mengait/menjepit, melukai atau 

membunuh sasaran tangkap. 

 

5. Tenaga Kerja 

Menurut BPS, tenaga kerja memiliki pengertian yang berbeda dengan angkatan 

kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga 

kerja adalah daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian umum tersebut 

sesuai dengan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Undang-undang Pokok 

Ketenaga Kerjaan No.14 tahun 1990, yaitu setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau 

barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Faktor yang sangat menunjang kelancaran aktivitas usaha adalah tenaga kerja. 

Meskipun kegiatan usaha didukung oleh faktor bahan baku berkualitas, modal tinggi, 

tenologi canggih, namun jika tidak ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia 

sebagai tenaga kerja maka usaha tersebut tidak akan berjalan, banyak sedikitnya 

tenaga kerja yang terlibat dalam proses industri sangat bergantung dari jenis usaha, 
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besar kecilnya upah yang ditawarkan oleh perusahaan, kualifikasi tenaga kerja yang 

dibutuhkan, seperti tingkat pendidikan, keahlian, atau profesionalisme, (Soni, 2009) 

Tenaga kerja atau penduduk usia kerja 10 tahun ke atas mempunyai perilaku 

yang bermacam macam.dalam hubunganya dengan pasar kerja perilaku dipastikan 

menjadi dua golongan, yaitu golongan yang aktif secara ekonomi dan bukan. 

Angkatan kerja termasuk golongan yang aktif secara ekonomi. Golongan ini terdiri 

dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil memperolehnya dan 

penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum 

berhasil memperolehnya. Atas dasar deskripsi ini angkatan kerja dianggap mewakili 

penawaran tenaga kerja yang dikenal dengan supply of labor. Ada empat hal yang 

berkaitan dengan tenaga kerja: 

a. Bekerja 

Secara agregat jumlah orang yang bekerja dimuat dalam publikasi biro pusat 

statistik hasil kegiatan sensus, SUPAS atau SAKERNAS. Jumblah ini serring di 

pakai sebagai petunjuk tentang luas kesempatan kerja. Dalam pengkajian 

ketenagakerjaan ksempatan kerja sering dipicu sebagai permintaan tenaga kerja. 

Oleh karna itu pembahasanya lebih lanjut di tunda sampai kita siap untuk 

membahasnya dalam sutu pembahasan yang terpisah. Hal ini hanyalah 

memperkuat kesimpulan bahwa ada keterkaitan yang erat antara penawaran dan 

permintaan yang secara simultan saling mempengaruhi di pasar. 
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b. Pencari kerja. 

Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi blm berhasil memperoleh 

pekerjaan dianggap terus mencari pekerjan. Maka dari itu mereka yang tidak 

bekerja tidak semata mata dikelompokan sebagai pengajur tetepi lebh tepat 

sebagai pencari kerja. Secara konseptual mereka yang dikatakan pengangguran 

harus memenuhi persyaratan bahwa mereka juga aktif mencari pekerjaan. 

Mereka yang tidak bekerja tetapi juga tidak aktif mencari pekerjaan tidak 

dimasukkan sebagai pengangguran. Mereka ini disebut menikmati waktu 

senggang mereka. Atau mereka ini aktif tetapi kegiatannya tidak di paksakan di 

pasar tenaga kerja. 

c. Tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Pencantuman istilah asing ternyata pada saat ini masih diperlukan untuk 

menghindari keracuan dalam penggunaan berbagai istilah yang pada hakikatnya 

menunjukan pada hal yang sama. Istilah lain yang juga dipakai adalah angka 

partisipasi angkatan kerja. Akan tetapi yang umum di pakai dan yang paling 

tepat dari ketiga istilah itu adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Seringkali untuk analisi penawaran tentang tenaga kerja digunakan TPAK dan 

bukan angkatan kerja secara absolut. 

d. Profil angkatan kerja  

Setiap perusahaan dalam melaksanakan proses produksi tidak dapat hanya 

mengandalkan pemanfaatan fasilitas teknologi modern, karena sistem produksi 

membutuhkan jasa tenaga kerja untuk memperlancar proses produksi yang akan 
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bermanfaat bagi masyarakat. Tenaga kerja adalah orang yang melaksanakan 

dan menggerakan segala kegiatan, menggunakan peralatan dan teknologi dalam 

menghasikan barang dan jasa yang bernilai ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya tenaga 

kerja yang dibutuhkan. Biasanya perusahaan kecil akan membutuhkan jumlah 

tenaga kerja yang sedikit, dan sebaliknya perusahaan besar lebih banyak 

membutuhkan tenaga kerja. Dalam analisis ketenaga kerjaan sering dikaitkan 

dalam tahapan pekerjaan dalam perusahaan, hal seperti ini sangat penting untuk 

melihat alokasi sebaran penggunakan tenaga kerja selama proses produksi 

sehingga kelebihan tenaga kerja pada kegiatan tertentu dapat dihindari. 

Penggunaan tenaga kerja sebagai variabel dalam proses produksi lebih 

ditentukan oleh pasar tenaga kerja, dalam hal ini dipengaruhi oleh upah tenaga kerja 

serta output (Nopirin, 2000). Tenaga kerja adalah usaha-usaha manusia diarahkan 

pada penciptaan barang dan jasa. Tenaga kerja dalam tugasnya termotivasi dan akan 

berproduksi lebih giat lagi bila diberi imbalan atau diberi upah yang memadai. Selain 

itu perusahaan perlu memperlihatkan kepuasan tenaga kerja dengan memberikan 

penghargaan, tunjangan sehingga mereka terpacu untuk meningkatkan produktivitas 

(Gitasudarmo, 1998). 

1. Nelayan  

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia 

para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggiran pantai atau pesisir laut. 
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Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan 

tinggal di desa-desa atau pesisir (Satrawijaya, 2002). Cari komunitas nelayan dapat 

dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut: 

a. Segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya 

berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan 

perikanan sebagi mata pencaharian mereka. 

b. Segi cara hidup, komunitas nelayan adalah gotong royang. Kebutuhan gotong 

royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi 

keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang 

banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan 

gelombang disekitar desa. 

c. Segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun  

pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan 

mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang 

tua, bukan yang dipelajari secara professional. 

Berdasarkan bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri dari atas 

komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka 

yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat, 

sedangkan komunitas yang homogen terdapat didesa-desa nelayan terpencil biasanya 

menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. 
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Sementara itu kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi 

penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka (Sastrawijaya, 2002). 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2011, nelayan adalah 

orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan 

ikan/binatang air lainya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti 

membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan kedalam perahu/kapal, tidak 

dimasukan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas 

kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara 

langsung melakukan penangkapan. 

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi 

penangkapan, nelayan diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk 

melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainya/tanaman air. 

b. Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya 

digunakan untuk pekerjaan operasi penagkapan ikan/binatang air 

lainya/tanaman air. Di samping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan 

katagori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain. 

c. Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya 

digunkan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan. 
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Ada dua cara untuk menghitung jumlah nelayan, yang pertama melalui 

pendekan unit ekonomi rumah tangga/perusahaan perikanan, yang kedua melalui 

pendekatan rumah tangga (sebagai sumber data adalah nelayan) yaitu rumah tangga 

perikanan dan rumah tangga buruh perikanan. Pengalaman menunjukkan bahwa cara 

yang pertama memiliki kelemahan yaitu adanya kemungkinan perhitungan dua kali, 

karena satu orang nelayan dalam satu tahun mungkin bekerja pada rumah 

tangga/perusahaan perikanan yang berbeda karena adanya musiman. Karena itu cara 

yang terbaik adalah cara yang kedua. Namun demikian, mengingat kesulitan yang 

dihadapi, data nelayan yang disajikan dalam publikasi ini diestimasi berdasarkan cara 

yang pertama. 

Untuk jumlah nelayan disini besarnya jumlah nelayan menandakan makin 

besarnya ukuran kapal yang digunakan dan produksi yang dihasilkan akan lebih 

banyak, temuan ini sesuai dengan temuan yang dikemukakan Masyhuri (1998) bahwa 

banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan kapasitas kapal yang 

dioprasikan sehingga akan mengurangi biaya melaut (efisien) yang diharapkan 

pendapatan tenaga kerja akan lebih meningkat karena penambahan tenaga kerja 

proporsional. 
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C Kerangka pikir 

 

Gambar 2.2 

Kerangka pikir 

 

 

Faktor-faktor Produksi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Hipotesis 

HO : Diduga jumlah nelayan, jumlah perahu, jumlah alat tangkap tidak berpengaruh 

terhadap jumlah produksi sektor perikanan. 

H1 : Diduga jumlah nelayan, jumlah perahu, dan jumlah alat tangkap berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah produksi sektor perikanan. 

 

Faktor-faktor produksi 

labor kapital Teknologi 

Tenaga Kerja  (X1) Jumlah Perahu (X2) Alat Tangkap (X3) 

Jumlah Produksi  (Y) 




