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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terluas di 

dunia dengan jumlah pulau sebanyak 14.572 pulau dan panjang garis pantai 

mencapai 99.093 km (Brahmantya, 2016). Potensi lestari (maximum sustainable 

yield/MSY) sumberdaya perikanan tangkap di wilayah perairan laut Indonesia 

sekitar 9,9 juta ton per tahun (KKP, 2016). Namun demikian pengembangan 

sektor kelautan dan perikanan berjalan lambat sehingga pembangunan 

berkelanjutan sumber daya pesisir dan kelautan terkesan terabaikan, dan sebagian 

besar masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan masih hidup di bawah garis 

kemiskinan (Serdiati dalam Anonim 2016). Nelayan tradisional dan buruh 

nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai perubahan 

baik perubahan yang bersumber dari alam ataupun perubahan dari sektor 

penyediaan sarana dan prasarana penangkapan. Faktor penyebabnya yang sering 

menjadi kendala dari penyediaan prasarana adalah kenaikan harga BBM.  

Pulau Keramian merupakan pulau yang termasuk dalam Kabupaten 

Sumenep, letak pulau ini berada di antara perairan madura dan perairan 

kalimantan. Secara umum pekerjaan utama di Pulau Keramian adalah sebagai 

nelayan penangkapan ikan skala tradisional yang terdiri dari nelayan payang dan 

pancing ulur. Permasalahan yang umum dialami para nelayan yaitu besarnya 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berupa solar. Kenaikan harga BBM 

berupa solar umumnya terjadi pada bulan Agustus yaitu dengan kenaikan dari 

harga Rp 8.500 menjadi Rp 13.000. kenaikan harga solar  tersebut diakibatkan 
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oleh keterlambatan kapal yang disebabkan oleh cuaca buruk serta di Desa 

Keramian belum ada SPBU sehingga para pedagang bisa mengatur harga sesuai 

yang di inginkan dan seringkali terjadi penimbunan BBM yang dilakukan oleh 

oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satu kelompok masyarakat yang 

memperoleh dampak langsung dari kenaikan harga BBM adalah masyarakat 

nelayan, karena memicu peningkatan biaya produksi dan operasional. Bagi 

Nelayan, BBM merupakan komponen penting dalam kegiatan operasional mereka 

yang pada akhirnya berpengaruh pada harga jual hasil laut. Secara umum 

kebutuhan BBM dari setiap kapal nelayan payang antara 15 liter sampai 20 liter 

dalam satu kali trip. 

Biaya operasional penangkapan yang harus dikeluarkan oleh kapal 

penangkapan ikan berasal dari biaya bahan bakar minyak (BBM), mencapai 45% 

dari total biaya operasional. Tingginya persentase biaya untuk pembelian BBM 

adalah dikarenakan mesin penggerak yang digunakan pada kapal payang 

menggunakan dua mesin penggerak yaitu mesin utama dan mesin samping. Oleh 

karena itu beban operasional semakin meningkat seiring dengan kenaikan harga 

bahan bakar minyak tersebut. Secara teoritis, dampak kenaikan BBM terhadap 

perikanan misalnya untuk perikanan tangkap akan mempengaruhi struktur biaya 

produksi. Sementara itu, terhadap rumah tangga, kenaikan harga BBM cenderung 

akan menurunkan daya beli masyarakat  (Asmara dkk, 2011) 

Terjadinya kenaikan harga BBM yang signifikan diduga akan berdampak 

terhadap kelangsungan kegiatan penangkapan ikan, termasuk kegiatan 

penangkapan ikan nelayan payang di Desa Keramian, Kecamatan Masalembu. 

Oleh karena itu sangat penting dilakukan penelitian tentang Dampak Kenaikan 
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Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan di 

Desa Keramian, Kecamatan Masalembu.  

1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah terjadinya kenaikan harga BBM berdampak terhadap tingkat

pendapatan usaha penangkapan ikan oleh nelayan payang?

2. Berapakah tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan nelayan payang di

Desa Keramian Kecamatan Masalembu?

3. Apa saja Faktor-faktor biaya produksi yang paling dominan berpengaruh

terhadap tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan?

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kenaikan harga BBM terhadap tingkat pendapatan

usaha penangkapan ikan oleh nelayan payang.

2. Mengetahui tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan nelayan Payang

di Desa Keramian, Kecamatan Masalembu.

3. Mengetahui faktor biaya produksi yang berpengaruh terhadap tingkat

pendapatan usaha penangkapan ikan.

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada kalangan akademisi khususnya mahasiswa, masyarakat umum, para ahli 

perikanan, dan pemerintah terkait tentang dampak kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM) terhadap tingkat pendapatan nelayan di desa Keramian Kecamatan 

masalembu. 




