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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari belasan 

ribu pulau terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki sumber daya laut yang 

sangat banyak dan beraneka ragam jenisnya. Ada beberapa sektor ekonomi 

kelautan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemajuan dan 

kemakmuran ekonomi bangsa, sektor tersebut diantaranya sumber daya 

perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan 

pariwisata bahari (Serdiati,2002). 

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 Sumber Daya Alam (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 (Danuri,2009). 
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Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada 

kenyataannya masih cukup banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil 

tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat. Masih 

banyak nelayan yang menangkap ikan secara tradisional dikarenakan faktor 

modal yang kurang memadai.  

Menurut Wahyono et. Al (2001) dan Kusnadi (2007), pendapatan usaha 

tangkap nelayan sangat berbeda dengan jenis usaha lainnya, seperti pedagang 

atau petani. Jika pedagang dapat mengkalkulasikan keuntungan yang diperoleh 

setiap bulannya, begitu pula petani dapat memprediksi hasil panennya, maka 

tidak demikian dengan nelayan yang kegiatannya penuh dengan ketidakpastian 

(uncertainty) seta bersifat spekulatif dan fluktuatif. 

Fenomena kesejahteraan nelayan yang rendah merupakan permasalahan 

yang sering terjadi, terutama pada nelayan tradisional sehingga menghambat 

pembangunan subsektor perikanan khususnya perikanan tangkap. Rendahnya 

tingkat kesejahteraan nelayan merupakan tantangan dalam mencapai tujuan 

pembangunan perikanan antara lain meningkatkan kesejahteraan nelayan, petani 

ikan dan masyarakat pesisir lainnya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

No.18/Men/2002). 
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Banyaknya jenis dan jumlah industri pengolahan ikan tidak hanya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir, tetapi juga dapat 

menguatkan perekonomian nasional (Gradayani,2008). Namun, jumlah industri 

pengolahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ternyata masih terdapat 

banyak kendala. Kebijakan pemerintah saat ini cenderung membiarkan pelaku 

usaha berjalan sendiri-sendiri hingga tumbang dan belum memiliki prioritas 

kebijakan yang mengarah pada industri pengolahan ikan (Moeslim,2008). 

Penelitian ini akah dilakukan di Pantai Prigi Kecamatan Tasikmadu. 

Tasikmadu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Watulimo 

Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Pantai Prigi juga memiliki 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) terbesar di Jawa Timur yang juga 

dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Prigi pada awalnya merupakan dsa pantai tradisional yang berlokasi 

di teluk prigi. Dengan berjalannya waktu dari suatu pemukiman nelayan tumbuh 

besar dan berperan dalam kegiatan perikanan di Kabupaten Trenggalek. 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengambil topik “Analisis 

Pendapatan Nelayan Pantai Prigi di Kabupaten Trenggalek” karena di wilayah 

tersebut terdapat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) terbesar di Jawa Timur 

yang juga dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dimana dengan 

adanya tempat pelelangan tersebut dapat menunjang perekonomian masyarakat 

sekitar khususnya para Nelayan. 
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B. Rumusan Masalah 

Untuk melengkapi Penelitian ini, maka saya menarik beberapa 

permasalahan untuk dijadikan perbandingan, yang antara lain ; 

1. Bagaimana Profil Nelayan Pantai Prigi di Desa Tasikmadu Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek ? 

2. Seberapa besar tingkat efisiensi Nelayan Pantai Prigi di Desa Tasikmadu 

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ? 

 

C.Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah ; 

1. Untuk memahami Profil Nelayan Pantai Prigi yang terletak di Desa 

Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

2. Untuk mengukur besarnya tingkat Efisien Pendapatan Nelayan Pantai Prigi 

di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah ; 

1. Agar menjadi tolak ukur untuk Pemerintah supaya lebih memperhatikan 

Nelayan khususnya buruh Nelayan Pantai Prigi di Desa Tasikmadu 

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 

2. Agar dapat menjadi pedoman bagi Peneliti selanjutnya. 
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E. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada Pendapatan Bersih dan Pendapatan Kotor 

serta seberapa Efisien pendapatan Nelayan Pantai Prigi khusunya di Desa 

Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. 


