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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Landasan Peneliti Terdahulu 

Susanto (2007) tentang efisiensi produksi jagung di Kecamatan 

Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, bahwa penggunaan faktor produksi 

lahan dan benih pada usaha tani jagung belum efisien secara ekonomi, dimana 

nilai produksi marjinal lebih dari satu. Hal ini berarti keuntungan usaha tani 

jagung masih dapat ditingkatkan dengan menambah penggunaan faktor 

produksi lahan dan benih. 

Abdul Rahim (2011) dengan judul ”Analisis pendapatan usaha tangkap 

nelayan dan faktor-faktor yang mempengaruhi di wilayah pesisir pantai 

Sulawesi selatan”. Analisis penelitian tersebut jenis data yang digunakan dalam 

penentuan sample adalah menggunakan data cross section yang bersumber dari 

data primer yang diambil pada masing masing kelurahan. Berdasarkan hasil 

penelitian rata-rata hasil tangkap yang tertinggi berasal dari nelayan perahu 

motor dari kelurahan pabiriga kabupaten jeneponto berupa tengiri 

(scombromurus commersonii) dan kakap merah (lutjantus altiifrontalis) sampel 

tahun 2008. 

Dwidjono Hadi (2010) dengan judul “Analisis Efisiensi Produksi Sistem 

Usaha Tani Kedelai di Sulawesi Selatan”.  adalah Secara ekonomis efisiensi 

produksi tani dalam usaha tani kedelai belum optimal. Pencapaian efisiensi 

masih dimungkinkan dengan mengurangi penggunaan tenaga kerja upahan (luar 

keluarga) umtuk menambah pendapatan, serta mengurani penggunaan benih 
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kedelai, tenaga kerja upahan, dan luas lahan garapan untuk meningkatkan 

keuntungan usaha tani kedelai. 

Anjur Erik H.S (2012) dengan judul “Analisis Efisiensi Produksi Usaha 

Tani Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya”. Hasil dari penelitian ini adalah di 

daerah penelitian sudah mendekati keadaan yang efisien secara teknis. Hal ini 

dilihat dari nilai rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,93%. Perkebunan kelapa 

sawit swadaya didaerah penelitian belum efisien secara alokatif / harga maupun 

secara ekonomis, nilai efisiensi alokatif secara keseluruhan adalah 4,78%, 

sedangkan secara ekonomis adalah 4,44%. Umur petani berpengaruh positif 

terhadap ketidak efisienan, artinya semakin tinggi umur petani semakin tidak 

efisien. Pengalaman berpengaruh negative terhadap ketidak efisienan teknis, 

artinya semakin lama pengalaman maka petani semakin efisien. 

Irmawati Sam (2014) Mengenai pendapatan Nelayan Pesisir Pantai 

Sendang Biru di Kabupaten Malang, hasil dari penelitiannya adalah variabel 

yang berpengaruh terhadap pendapatan adalah modal, hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil analisis yang menyatakan hanya variabel modal yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap pendapatan. Dari uji regresi ditabel correlations yang 

menjelaskan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah modal dengan 

dengan nilai correlations modal sebesar 0,322 dibandingkan dengan variabel 

yang lain mempunyai nilai correlations paling rendah hingga mempunyai nilai 

negative yang terdapat pada variabel tingkat lama sekolah sebesar 0,059. 
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Adapun relevansi peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

terdapat perbedaan pada analisis data yakni pada penelitian terdahulu 

menggunakan alat analisis regresi, sedangkan penelitian sekarang hanya 

penggunakan perhitungan pendapatan dan efisiensi tanpa diuji dengan alat 

analisis regresi. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Nelayan 

Nelayan adalah orang yang hidup dengan mata pencarian dari hasil laut. 

Para nelayan biasanya bertempat tinggal di daerah pinggir pantai atau pesisir 

laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencarian dari 

hasil laut dan tinggal di desa pinggir pantai atau pesisir (Sastrawidjaya,2002). 

Menurut waktu kerjanya, nelayan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori 

yaitu: 

a. Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya 

dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan. 

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

kerjanya dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan. 

c. Nelayan sambilan tambahan, nelayan yang sebagian kecil waktu 

kerjanya dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan 
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Menurut Soejarno (2008) Nelayan adalah orang yang hidup dari mata 

pencarian hasil laut. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi , 

sebagai berikut : 

a. Segi mata pencarian, nelayan adalah mereka yang segala aktifitasnya 

berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir atau mereka yang menjadikan 

perikanan sebagi mata pencarian. 

b. Segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong 

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 di sekitar desanya. 

c. Segi ketrampilan, pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada 

umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. Kebanyakan 

mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang 

tua, bukan yang dipelajari secara profesional. 

Dari bangunan strutur sosial komunitas nelayan terdiri atas komunitas 

yang heterogen dan homogeny. Masyarakat yang heterogen adalah mereka 

yang bermukim di daerah desa yang mudah di jangkau secara transportasi 

darat, sedangkan komunitas homogen terdapat di daerah desa yang terpencil 

biasanya menggunakan alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga 

produktifitas kecil. Sementara itu kesulitan transportasi angkutan ke pasar 

juga menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka 

(Sastrawidjaya,2002). 
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2.Pengertian Pendapatan 

Pendapatan nelayan merupakan sumber utama untuk mencukupi 

kebutuhaan hidup. Menurut Baridwan (1992) mengutarakan bahwa “pendapatan 

(revenue) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau 

pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal 

dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain 

yang merupakan kegiatan utama badan usaha”. Menurut Rahardja dan 

Manurung (2010;151) “laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total 

perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan”.  

Menurut pengertian dari Nuraini (2001;81) dalam bukunya pengantar 

ekonomi mikro menyatakan bahwa besarnya pendapatan kotor secara ringkas 

dirumuskan sebagai berikut: 

   TR = P x Q 

Dimana:  

   TR = Pendapatan  

   P = Harga 

   Q = Jumlah 

Dalam hal ini yang dimaksut dengan pendapatan adalah faktor yang 

diperoleh dari penjualan barang. Besarnya pendapatan faktor diperoleh dari hasil 

perkalian harga tiap satuan barang dengan jumlah barang yang laku terjual. 
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TR adalah pendapatan kotor/ penerimaan total, sedangkan P adalah harga 

dan Q adalah jumlah barang. Penerimaan total dapat meningkat akibat 

perubahan harga atau perubahan jumlah penjualan barang. Penerimaan total 

meningkat apabila harga naik sedangkan jumlah penjualan tetap/bertambah atau 

jumlah penjualan meningkat sedangkan harga tetap/meningkat. 

Menurut Nuraini (2001:72) menyatakan bahwa besarnya pendapatan 

bersih secara ringkas dirumuskan sebagai berikut: 

 π = TR – TC 

  Dimana: 

   π  = Keuntungan 

   TR = Penerimaan  

TC = Pengeluaran 

 



12 
 

Besarnya pendapatan yang diterima tiap bulan yang diterima oleh 

nelayan tidak tetap, dikarenakan adanya pengelolaan managemen yang kurang 

baik seperti pembukuan, modal kerja, jam kerja, umur dan target penerimaan 

keuntungan dari para pekerja sendiri. Akibatnya pendapatan yang diterima 

nelayan tergolong dalam pendapatan penghasilan rendah, sehingga pendapatan 

yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun 

begitu mereka masih dapat terus bertahan untuk melaut karena modal yang tidak 

terlalu besar untuk diputar dan kemudahan memperoleh bahan baku. Para 

nelayan juga tidak terlalu pusing dengan lilitan hutang yang mesti dibayar karena 

kemampuan mereka untuk melihat situasi keuntungan mereka yang lebih baik.  

 

3.Pengertian Produksi 

Menurut Sadono Sukirno (2003;193) “Teori produksi yang sederhana 

menggambarkan tentang hubungan diantara tingkat produksi suatu barang 

dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai 

tingkat produksi barang tersebut”. Dalam analisis tersebut diutarakan bahwa 

faktor-faktor produksi yang jumlahnya tetap yaitu modal dianggap tidak 

mengalami perubahan. Faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah 

tenaga kerja dan bahan bakar. 
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Didalam teori produksi ini, dibedakan antara produksi jangka pendek 

dengan jangka panjang. Produksi jangka pendek adalah analisa 

mengenaiproduksi dimana produsen tidak dapat mengubah seluruh faktor 

produksinya. Dengan demikian terdapat faktor produksi yang sifatnya tetap 

(fixed) dan faktor produksi tidak tetap (variable) artinya jumlahnya dapat 

diubah-ubah. Sedangkan analisa produksi jangka panjang adalah analisa 

mengenai produksi dimana semua faktor produksi yang digunakan adalah 

variable (semua faktor produksi dapat diubah jumlahnya). Jadi, jelas yang 

membedakan jangka pendek dengan jangka panjang adalah terletak pada 

penggunaan faktor produksi (Swasti Pudji Widjajanti, 2004: 75). 

 

4.Biaya Produksi 

Untuk memperoleh pendapatan maka suatu perusahaan harus 

mengeluarkan sejumlah biaya untuk penggunaan sumber-sumber daya yang 

antara lain biaya Produksi, yaitu “semua pengeluaran atau semua beban yang 

ditangging oleh perusahaan untk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa yang 

siap untuk di gunakan Konsumen” Nuraini (2001) 

Dalam produksi terdapat biaya tetap dan variabel. Biaya tetap adalah 

biaya produksi atas penggunaan faktor-faktor produksi tetap, sehingga 

berapapun hasil yang diproduksinya biaya yang dikeluarkan tetap atau tidak 

berubah meskipun barang yang dihasilkan berubah-ubah. Sedangkan yang 

dimaksud dengan Biaya Variabel adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

yang besar kecilnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan (Nuraini, 
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2001). Selain itu ada yang mengidentifikasikan bahwa Biaya Variabel 

merupakan biaya yang dikeluarkan seiring dengan bertambahnya jumlah 

produksi, yaitu : biaya produksi dan bahan bakar akan mengalami kenaikan. 

Antara Biaya Tetap (FC) dengan Biaya Variabel (VC) ini jika 

dijumlahkan,maka hasilnya adalah Biaya Total (TC). Biaya Total atau Total 

Cost adalah biaya keseluruhan dalam proses produksi. Adapun rumus dari Total 

Cost adalah : 

   TC = VC+FC 

Ongkos Tetap Total (TFC) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh faktor produksi yang tidak berubah jumlahnya, dinamakan ongkos 

tetap total, contohnya : membeli peralatan nelayan seperti kapal, jala, jaring, tali. 

Ongkos Berubah (TVC) merupakan keseluruhan ongkos yang dikeluarkan untuk 

memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, misalnya tenaga 

kerja. 

Biaya produksi dianggap dapat menambah semua faktor produksi yang 

digunakan. Dengan demikian tidak ada biaya tetap. Semua biaya adalah biaya 

variable (berubah).  

 

5.Efisiensi pendapatan 

Menurut Doll dan Orazem (1984), terdapat dua syarat yang harus 

dipenuhi untuk mencapai efisiensi ekonomi yaitu syarat keharusan (necessary 

condition) dan syarat kecukupan (sufficient condition) bagi penentuan efisien 

dan tingkat produksi optimum adalah hubungan fisik antara faktor produksi 
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dengan hasil produksi harus diketahui. Efisiensi merupakan tindakan 

memaksimalkan hasil dengan menggunakan  modal (tenaga kerja,material dan 

alat) yang minimal. Efisiensi merupakan rasio antara input dan output, dan 

perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika pengertian efisiensi 

dijelaskan dengan pengertian input-output  maka efisiensi merupakan rasio 

antara output dengan input 

 

C. Tinjauan Empiris 

Penelitian yang dilakukan Rahim (2011) di wilayah pesisir 

pantaiSulawesi Selatan, Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan nelayan 

perahu motor dan perahu tanpa motor di Kabupaten Jeneponto lebih besar dari 

nelayan Kabupaten Barru dan Sinjai. Besar-kecilnya pendapatan nelayan perahu 

motor per trip di wilayah pesisir pantai Sulawesi Selatan dipengaruhi secara 

positif oleh harga minyak tanah, produktivitas, umur, dan alat tangkap rawai 

tetap, sedangkan secara negatif dipengaruhi oleh harga bensin, lama melaut, dan 

perbedaan wilayah penangkapan. Pendapatan nelayan perahu tanpa motor per 

trip di Sulawesi Selatan dipengaruhi secara positif oleh produktivitas jaring 

insang tetap dan perbedaan wilayah. Selama setahun, pendapatan nelayan perahu 

motor dipengaruhi secara positif oleh harga minyak tanah, dan produktivitas 

secara nyata positif,sedangkan secara negatif dipengaruhi oleh harga bensin, 

lama melaut, trip, dan perbedaan wilayah. Pendapatan nelayan perahu tanpa 

motor secara positif dipengaruhi oleh produktivitas, tanggungan keluarga, jaring 

insang tetap, dan perbedaan wilayah. 
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D. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menghitung Pendapatan 

Kotor yang dikurangi dengan Total Biaya adalah cara untuk mengetahui 

Pendapatan Bersih nelayan, sedangkan untuk mengetahui tingkat Efisiensi 

adalah Pendapatan Bersih dibagi dengan Total Biaya. 

_ Pendapatan kotor Total Cost 

TR = PxQ TC = FC+VC 

Efisiensi = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶

Pendapatan Bersih 

π = TR-TC 


