
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Ermawati & Zuliyati (2015), menganalisis tentang Dampak Sosial dan 

Ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 PERMEN KP 

2015 menggunakan metode kualitatif eksploratif. Variabel yang diteliti adalah 

implementasi PERMEN-KP Nomor 2 Tahun 2015 dan sosial ekonomi nelayan. 

Hasil penelitian menunjukkan dampak sosial dari implementasi Permen-KP nomor 

2 tahun 2015 yaitu,  pengangguran meningkat, kesejahteraan masyarakat nelayan 

menurun dan tingginya kejahatan. Sedangkan dari segi ekonomi, terjadi penurunan 

hasil tangkap, penghasilan turun, dengan kondisi ekonomi nelayan : meliburkan diri 

(30%), beralih ke usaha lain (40%), dan serabutan pangkalan ikan (30%). 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel dimana pada penelitian ini 

tidak menggunakan variabel dampak dosial dan ekonomi namun menggunakan 

variabel kesejahteraan pembudidaya ikan kerapu. Perbedaan lain terdapat pada 

metode penelitian dimana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indeks 

dimensi ekonomi keberlanjutan dengan metode rapfish. 

Halylyarti (2017), Menganalisis tentang Dampak Peraturan Menteri Kelautan 

Dan Perikanan No 1 Tahun 2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Kepiting Di 

Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan dengan metode analisis 

menggunakan Uji T (T-Test). Variabel yang diteliti adalah Peraturan Menteri 

Kelautan Dan Perikanan No 1 Tahun 2015 dan pendapatan nelayan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi Permen KP No. 1/2015 membawa dampak 
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negatif terhadap nelayan tangkap kepiting dilihat dari berkurangnya pendapatan 

nelayan. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel penelitian dimana 

dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan variabel pendapatan nelayan 

melainkan menggunakan variabel kesejahteraan pembudidaya.. 

Sari, Ismono, & Nurmayasari (2013), Menganalisis tentang Kebijakan 

Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Pelaku Ekonomi Ubi Kayu Di Provinsi 

Lampung dengan menggunakan metode analisis 2SLS (Two Stage Least Squares). 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kebijakan kenaikan dan 

penurunan tingkat suku bunga, kenaikan harga pupuk urea, kombinasi kebijakan 

kenaikan harga pupuk urea dan penurunan tingkan suku bunga serta kesejahteraan 

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dampak kebijakan pemerintah menaikan 

tingkat suku bunga 10% terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi ubi kayu di 

Provinsi Lampung menyebabkan net surplus turun sebesar 36,25%. Kebijakan 

pemerintah dalam menurunkan tingkat suku bunga sebesar 10% menyebabkan net 

surplus naik sebesar 10,18%. Kebijakan pemerintah menaikan harga pupuk urea 

menyebabkan penurunan net surplus sebesar 7,69%. Kombinasi kebijakan 

menaikan harga pupuk urea dan penurunan tingkat suku bunga menyebabkan net 

surplus naik sebesar 325,17%. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

variabel yang di teliti dimana pada penelitian Sari, Ismono, & Nurmayasari (2013), 

menggunakan variabel kebijakan kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga, 

kenaikan harga pupuk urea, kombinasi kebijakan kenaikan harga pupuk urea dan 

penurunan tingkan suku bunga serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada 

penelitian ini hanya menggunakan variabel implementasi kebijakan yaitu peraturan 
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menteri kelautan dan perikanan nomor 32 tahun 2016 serta kesejahteraan 

masyarakat. Perbedaan lain terdapat pada metode analisis dimana dalam penelitian 

Sari, Ismono, & Nurmayasari (2013) menggunakan metode analisis 2SLS (Two 

Stage Least Squares), sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode rapfish 

dan MDS dalam pengolahan data untuk menentukan indeks keberlanjutan melalui 

pendekatan atribut dimensi ekonomi.  

Wiratama (2016), Menganalisis tentang Dampak Implementasi Program 

Minapolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Muncar 

Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi progaram 

minapolitan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian mengatakan 

Implementasi program Minapolitan di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi 

secara keseluruhan kurang dapat melibatkan masyarakat lokal. Implementasi 

program Minapolitan di Kecamatan Muncar juga telah mencapai beberapa tujuan 

secara merata meskipun belum maksimal, pada konsep pembangunan sektor 

kelautan dan perikanan, masih terdapat beberapa target yang belum tercapai, seperti 

rehabilitas laut. Sementara itu, pada konsep minapolitan sebagai kawasan ekonomi 

unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan juga sudah mulai 

dibentuk. Pada sisi kesejahteraan, dari hasil ikan tersebut dinilai belum mampu 

mensejahterakan para nelayan. Walaupun telah mengalami peningkatan, namun 

peningkatan pendapatan tersebut masih belum cukup memenuhi kebutuhan. 

Perbedaan penelitian terdapat pada variabel yang diteliti dimana pada penelitian 

Wiratama (2016) variabel yang diteliti meliputi implementasi progaram 
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minapolitan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini variabel 

yang di teliti adalah implementasi kebijakan yaitu peraturan menteri kelautan dan 

perikanan nomor 32 tahun 2016 dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan lain 

terdapat pada metode analisis yang digunakan dimana Wiratama (2016) 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode rapfish dan MDS dalam pengolahan data untuk menentukan 

indeks keberlanjutan melalui pendekatan atribut dimensi ekonomi. 

2.2 Peraturan MKP Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup 

  Menteri Kelautan dan Perikanan melelui Republik Indonesia mengatur 

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab 

serta mencegah dan memberantas illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan 

penyesuaian pengaturan mengenai kapal pengangkut ikan hidup dan perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2015 

tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. 

 Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang 

perikanan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 208 tentang pelayaran di 

Indonesia menjadi landasan upaya yang di lakukan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan  untuk mewujudkan pengelolahan sumberdaya ikan yang bertanggung 

jawab yang diatur melalui Peraturan Menteri KP Nomor 15 Tahun 2016 untuk 

mengatur tentang kapal Pengangkut Ikan Hidup di Wilayah Pengelolahan 

Perikanan Republik Indonesia. 



10 

 

Namun untuk efektifitas pengangkutan Ikan Hidup dan mewujudkan 

pengelolahan Perikanan yang bertanggung jawab, pemerintah perlu mengubah 

peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kapal 

Pengangkut Ikan Hidup dan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 32 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. 

Dalam peraturan tersebut mengatur terkait ukuran kapal yang digunakan 

untuk usaha pengangkutan ikan hidup sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) 

dibatasi paling besar 300 Gros ton (GT) untuk kapal pengangkut ikan hidup dari 

hasil penangkapan dan 500 Gros ton (GT) untuk kapal pengangkut ikan hidup dari 

hasil budidaya, hal lain yang diatur dalam Permen KP Nomor 32 Tahun2016 yaitu 

terkait Pelabuhan Muat Singgah untuk setiap Kapal Pengangkut ikan hidup dengan 

SIKPI-I-PB, SIKPI-I-PT dan SIKPI-A-PB hanya di izinkan 4 pelabuhan muat 

singgah untuk setiap kapal pengangkut ikan hidup, dengan ketentuan hanya dapat 

muat ikan hidup di 1 pelabuhan muat singgah dan khusus untuk kapal pengangkut 

ikan hidup berbendera asing hanya diizinkan masuk ke Wilayah Pengelolahan 

Perikanan Republik Indonesia paling banyak 12 kali dalam 1 tahun. 

2.3 Kapal Pengangkut Ikan Hidup (KPIH)  

Menurut Nastiti et al., (2016), Kapal pengangkut ikan hidup  (KPIH) ‘opeded 

hull’ telah digunakan sebagai transportasi untuk mengangkut ikan kerapu konsumsi 

hasil budidaya di Keramba Jaring Apung (KJA) baik untuk tujuan dalam negeri 

maupun untuk tujuan ekspor. Transportasi hasil panen menggunakan KPIH 

‘Opened Hull’ merupakan sistem transportasi terbuka dimana ikan ditempatkan 
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pada palka kapal yang telah dilengkapi dengan sistem sirkulasi air untuk menjaga 

kualitas air tetap terjaga selama perjalanan. Sistem sirkulasi mengakibatkan 

masuknya air laut dari luar badan kapal ke dalam palka melalui lubang inlet selama 

kapal bergerak. Sistem resirkulasi yang demikian mengakibatkan kualitas air laut 

yang masuk kedalam palka sangat tergantung kepada kualitas air laut yang dilewati 

oleh kapal itu sendiri. Penerapan sistem sirkulasi sebagai sistem untuk menjaga 

kualitas air laut dalam palka mengakibatkan terdapatnya lupang pada bagian bawah 

kasko kapal. Sehingga dikatakan kasko kapal terbuka. Kondisi ini yang 

mengakibatkan KPIH dengan sistem sirkulasi disebut sebagai KPIH ‘Opened Hull’. 

 

Gambar 1. Kapal Pengangkut Ikan Hidup 

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016) 



12 

 

Perikanan, (2018) Berdasarkan penjelasan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan pada buku “Laut Masa Depan Bangsa” tujuan usaha pengangkutan ikan 

hidup dibedakan menjadi dua jenis, pertama, usaha pengangkutan ikan hidup dalam 

negeri yaitu merupakan usaha pengangkutan ikan dari lokasi usaha pembudidayaan 

ikan di laut dan/atau sentra nelayan ke pelabuhan muat singgah dan/atau pelabuhan 

tujuan dan hanya dapat dilakukan oleh kapal berbendera indonesia dan dioperasikan 

anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia. Kedua, usaha pengangakutan 

ikan hidup keluar negeri, yaitu merupakan usaha pengangkutan ikan dari lokasi 

usaha pembudidayaan di laut, dan/atau pelabuhan muat singgah ke pelabuan tujuan 

di luar negeri untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera Indonesia; dan 

pelabuhan muat singgah ke pelabuhan tujuan di luar negeri untuk kapal pengangkut 

ikan hidup berbendera asing. 

2.4 Perkembangan Budidaya Ikan Kerapu di Indonesia 

Ikan kerapu merupakan komoditas penting di perairan Indonesia yang 

memiliki prospek pemasaran yang sangat baik, baik untuk konsumen dalam negeri 

maupun untuk kebutuhan ekspor. Permintaan yang cukup tinggi telah 

mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang berlebih di perairan Indonesia. Oleh 

karena itu usaha budidaya ikan kerapu dikembangkan sebagai salah satu alternatif 

untuk mengatasi hal tersebut. 

Sejak tahun 1990-an, usaha budidaya kerapu dengan teknologi keramba 

jaring apung (KJA) mulai berkembang di Indonesia. Berbagai jenis kerapu yang 

berhasil dikembangkan untuk budidaya antara lain kerapu sunu, kerapu lumpur, 

kerapu tikus, kerapu kertang, kerapu batik dan kerapu hibrid. Hibridisasi adalah 
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salah satu cara untuk meningkatkan keragaan genetik ikan di mana karakter-

karakter dari tetuanya akan saling bergabung mengha-silkan turunan yang tumbuh 

cepat, tahan terhadap penyakit bahkan perubahan lingkungan yang ekstrim dan 

bahkan terkadang menghasilkan ikan yang steril Suko, Asih, & Kusumawati, 

(2013). 

Kerapu hibrid selain dapat menambah diversifikasi spesies juga mempunyai 

prospek budidaya yang berpeluang untuk meningkatkan produksi perikanan di 

masa datang. Karena itu pada ikan kerapu perlu adanya peningkatan produksi dan 

kualitas benih melalui hibridisasi sehingga dapat membantu kebutuhan benih pada 

perikanan budidaya dan pembenihannya dapat diterapkan di masyarakat sebagai 

usaha yang menguntungkan. Salah satu kerapu hasil hibridisasi adalah kerapu 

cantang hasil persilangan antara ikan kerapu macan dan ikan kerapu kertang 

(Epinephelus lanceolatus) (Suko et al., 2013). Kerapu cantang sudah dapat 

dikembangkan dengan baik dari benih hingga konsumsi (Ismi, 2012). Untuk 

menambah diversitas maka saat ini telah berhasil dikembangkan hibridisasi antara 

ikan kerapu macan dan ikan kerapu batik yang diberi nama kerapu cantik (Asih dan 

Ismi, 2011). Diharapkan hasil hibridisasi yaitu kerapu cantik dapat meningkatkan 

produksi dan mempunyai kualitas lebih baik dari kerapu batik dan macan. Karena 

itu dalam penelitian ini dipelihara secara massal benih ikan kerapu cantik, macan 

dan batik dari ketiganya dikaji hasil produksi dan kualitasnya, untuk membuktikan 

apakah kerapu cantik hasilnya lebih baik sehingga dapat menambah diversitas dan 

meningkatkan kualitas benih sehingga dapat dipakai sebagai usaha pembenihan di 

masyarakat. 
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Sampai saat ini, ikan kerapu hidup masih menjadi komoditas perikanan 

budidaya yang di unggulkan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, 

mempunyai harga yang mahal serta merupakan komoditas ekspor dengan tujuan 

utama yaitu Hongkong. Hingga saat ini di tingkat petani harga kerapu bebek Rp. 

350.000/kg, kerapu macan Rp. 125/kg dan salah satu kerapu yang banyak diminati 

karena rasanya enak adalah kerapu batik (Epinephelus microdom) harga di 

pembudidaya Rp. 140.000/kg namun mempunyai pertumbuhan yang lambat dan 

hingga saat ini produksi benihnya masih sulit Zainudin et al., (2015). 

2.5 Jenis Ikan Kerapu 

a. Benih hasil budidaya  

 Kerapu Tikus (Chromileptes altivelil) 

Gambar 2. Kerapu Tikus (Chromileptes altivelil) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 
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 Kerapu Batik (Epinephelus polyphekadion) 

Gambar 3. Kerapu Batik (Epinephelus polyphekadion) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 

 Kerapu Kertang (Epinephelus lanceolatus) 

Gambar 4. Kerapu Kertang (Epinephelus lanceolatus) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 
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 Kerapu Lumpur (Epinephelus bleeken) 

Gambar 5. Kerapu Lumpur (Epinephelus bleeken) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 

 Kerapu Macan (Epinephelus fuscogutattus) 

Gambar 6. Kerapu Macan (Epinephelus fuscogutattus) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 
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 Kerapu Muara (Epinephelus coloides) 

Gambar 7. Kerapu Muara (Epinephelus coloides) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 

b. Benih hasil alam (Pembesaran) 

 Kerapu Sunu Merah (Piectropomus leopardus) 

Gambar 8. Kerapu Sunu Merah (Piectropomus leopardus) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 
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 Kerapu Lodi (Piectropomus maculatus) 

Gambar 9. Kerapu Lodi (Piectropomus maculatus) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 

 Kerapu Sunu Totol Biru (Piectropomus laevis) 

Gambar 10. Kerapu Sunu Totol Biru (Piectropomus laevis) 

 

Sumber : google-image (2018) 
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 Kerapu Sunu Ireng (Piectropomus areolatus) 

Gambar 11. Kerapu Sunu Ireng (Piectropomus areolatus) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 

 Kerapu Pisang (Piectropomus pessuliferus) 

Gambar 12. Kerapu Pisang (Piectropomus pessuliferus) 

 

Sumber : google-image (2018) 
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 Kerapu Sunu Macan (Piectropomus oligacanthus) 

Gambar 13. Kerapu Sunu Macan (Piectropomus oligacanthus) 

 

Sumber : google-image (2018) 

c. Kerapu Hibrida 

 Kerapu Cantang (Epinephelus fuscogutattus x Epinephelus 

lanceolatus) 

Gambar 14. Kerapu Cantang (Epinephelus fuscogutattus x 

Epinephelus lanceolatus) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 
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 Kerapu Cantik (Epinephelus fuscogutattus x Epinephelus 

polyphekadion) 

Gambar 15. Kerapu Cantik (Epinephelus fuscogutattus x 

Epinephelus polyphekadion) 

 

Sumber : Suko et al., (2013) 

2.6 Sentra Produksi Ikan Kerapu di Indonesia 

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, volume produksi 

ikan kerapu pada tahun 2015 mencapai 16.795 ton dengan nilai produksi sebesar 

Rp 1,69 triliun, atau naik 20,5 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 13.346 

ton. Data Badan Pangan Dunia (FAO) menunjukan bahwa Indonesia masih 

menempati urutan ke tiga dunia sebagai produsen kerapu hasil budidaya, sementara 

china masih mendominasi pada urutan teratas dengan produksi mencapai 100.006 

ton atau menguasai sekitar 64,82 persen total produksi dunia yang mencapai 

154.281 ton . Berdasarkan data Perikanan, (2018) tercatat bahwa pada tahun 2016 

lebih dari 54 % produksi ikan kerapu budidaya dihasilkan dari wilayah pulau 
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sumatera. Salah satu provinsi penghasil ika kerapu budidaya terbesar adalah 

provinsi sumatera utara, dengan hasil produksi mencapai 4.858,25 ton atau sekitar 

31,05 % dari total produksi budidaya ikan kerapu nasional. Empat wilayah lainya 

yaitu merupakan penghasil terbesar produksi budidaya ikan kerapu adalah provinsi 

Maluku, Kepulauan Riau, Aceh dan Jawa Timur. 

Sumatera utara juga merupakan provinsi terbesar yang melakukan ekspor 

ikan kerapu hidup. Badan karantika ikan dan pengendalian mutu (BKIPM) 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2017) mencatat bahwa 38,09 % ekspor ikan 

kerapu hidup Indonesia tahun 2016 berasal dari provinsi tersebut. Total ekspor 

kerapu hidup Provinsi Sumatra Utara tahun 2016 mencapai 1,53 juta ekor. Wilayah 

lainya yang merupakan titik ekspor ikan kerapu hidup adalah provinsi Sulawesi 

Selatan dan Bali, yang masing-masing mencapai sekitar 0,85 juta ekor. Sementara 

itu provinsi yang menjadi pusat pengiriman ikan kerapu hidup terbesar adalah 

provinsi sulawesi selatan, kalimantan timur, jawa timur, lampung dan Bali. 

2.7 Implementasi Kebijakan 

Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum 

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan 

Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik 

secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan. Implementasi dalam kamus besar Webster dalam Widodo (2008) diartikan 

sebagai “to provide the means for carrying out” (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu) ; “to give practical effect to” (menimbulkan dampak / 
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akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk 

melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap 

sesuatu tertentu (Sasminedi, 2012). 

2.8 Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries)   

 Untuk mengetahui status keberlanjutan dari upaya implementasi kebijakan 

terhadap pembudidaya ikan kerapu sistem KJA dengan menggunakan perangkat 

lunak Rapfish yang dikembangkan oleh Kavananagh P dan Pitcher pada tahun 

2004. Menurut Fauzi dan Anna, (2005) Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries)  

merupakan metode analisis untuk mengevaluasi Sustainibility dari perikanan secara 

multidisipliner yang didasarkan pada teknik ordinasi (menempatkan sesuatu pada 

urutan atribut yang terukur) dengan Multi-Dimensional Scalling (MDS). MDS 

sendiri pada dasarnya merupakan teknik statistik yang mencoba melakukan 

tranformasi multidimensi ke dalam dimensi yang lebih rendah. 

2.9 Dimensi Ekonomi Keberlanjutan 

 Menurut Kodiran. T (2005) pada buletin ekonomi perikanan, Dimensi 

Ekonomi Keberlanjutan merupakan cerminan dapat atau suatu tidaknya suatu 

kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap maupun 

perikanan budidaya memperoleh hasil yang secara ekonomi dapat berjalan dalam 

jangka panjang dan berkualitas. 

 Pengertian dimensi ini dalam bingkai pembangunan perikanan berkelanjutan 

kemudian diterjemahkan dalam delapan atribut yang secara operasional 
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keseluruhannya dapat menggambarkan kondisi perikanan yang dapat dianalisis dari 

sisi dimensi ekonomi. 

Tabel 1. Dimensi Ekonomi dan Atributnya Sebagai Indikator Kinerja Pembangunan 

Perikanan Berkelanjutan Perikanan Tangkap, 2003. 

No. Atribut Penjelasan 

1. Profitability (k) Jika tingkat keuntungan hasil tangkapan per trip 

dalam volume dan jenis tangkapan yang sama 

semakin tinggi, maka tingkat eksploitasi per trip 

akan cenderung menurun. Hal ini berakibat pada 

semakin kecilnya resiko/ancaman terhadap 

keberlanjutan usaha perikanan di wilayah atau 

unit analisis. 

2 Fishery in GDP Jika dalam wilayah atau unit yang dianalisis 

sektor usaha lain relatif memberikan kontribusi 

terhadap perekonomian yang leboh besar (tampak 

dari kontribusi terhadap PDRB), maka perhatian 

para stakeholder terhadapa keberlanjutan usaha 

perikanan tersebut akan semakin besar. 

3 Average Wage* Jika pendapatan rata-rata masyarakat perikanan 

dibandingkan rata-rata penduduk di wilayah atau 

unit analisis secara keseluruan semakin tinggi, 

maka kecenderungan masyarakjat tersebut akan  
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No. Atribut Penjelasan 

  semakin mendukung keberlanjutan usaha 

perikanan. 

4 Other Income Semakin sedikit masyarakat perikanan yang 

dianalisis melakukan kegiatan di sektor perikanan 

sebagai pekerjaan uatama. Maka resiko atau 

ancaman terhadap keberlanjutan usaha perikanan 

(terjadinya ekploitasi sumberdaya perikanan yang 

berleboihan – over fishing – semakin rendah). 

5 Sector Emloyment Semakin kecil prosentase jumlah nelayan dengan 

alat tangkap yang sama maka tingkat persaingan 

didalam uapaya mengeksploitasi sumberdaya 

perikanan semakin rendah. Disamping ini 

semakin mudah untuk diatur (resiko/ancaman 

terhadap kebrlanjutan usaha perikanan di wilayah 

atau unit analisis semakin kecil). 

6 Ownership Transfer Jika keuntungan lebih banyak dinikmati oleh 

komunitas lokal, cenrderung meraka akan lebih 

mendukung keberlanjutan usaha perikanan 

(resiko atau ancaman terhadap kelestarian 

sumberdaya perikanan semakin kecil). 

7 Market Pasar atau pengguna lokal cenderung akan lebih 

peduli san bersahabat  (concern/sterwardship)  
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No. Atribut Penjelasan 

atas sumberdaya perikanan di wilayah atau unit 

analisis. Karenanya akan mendukung 

keberlanjutan usaha perikanan di area 

pengangkapan dan sumberdaya perikanan yang 

terkandung didalamnya 

8 Subsidy (k) Semakin kecil subsisdi yang diberikanan atau 

diperoleh nelayan, maka secara tidak langsung 

menunjukan kemandirian mereka untuk 

mendukung keberlanjutan usaha perikanan 

semakin besar (semakin kecil resiko atau 

ancaman terhadap keberlanjutan usaha perikana). 

Keterangan/Notes : * = Penambahan Atribut, (k) = “Killer” 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 16. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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