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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini adalah 

yang dilakukan oleh Pratama dkk, (2012) bertujuan untuk membandingkan dan 

menganalisis pendapatan nelayan pancing ulur berdasarkan ukuran jenis kapal di 

Kecamatan Mangar Kabupaten Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan metode 

survey dengan teknik wawancara (kuisioner), sedangkan untuk pengambilan sampel 

menggunakan  purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis pendapatan yang digunakan untuk mengetahui besarnya 

pendapatan yang diterima oleh seseorang. Hasil penelitian menujunkan bahwa 

pendapatan nelayan pancing ulur memiliki perbedaan dari tiap-tiap jenis kapal. Rata-

rata pendapatan nelayan pancing ulur pada jenis kapal motor sebesar Rp. 5.199.44 

dengan 65% pendapatan diatas 4.000.000, untuk nelayan pancing ulur jenis perahu 

cungkring tanpa mesin  penadapatan sebesar Rp. 1.148.766 dengan 46,7% 

pendapatan berkisar  Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000, sedangkan pendapatan nelayan 

pancing ulur jenis perahu cungkring dengan mesin rata-rata sebesar Rp. 1.831.818. 

Dari hasil penelitian ini bahwa nelayan pancing ulur di Kecamatan Manggar berada 

pada tingkat sejahtera karena rata-rata pendapatan nelayan diatas UMR Kabupaten 

Belitung Timur. Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah pada 

metode pengambilan sampel, penelitian sekarang menggunakan metode pengambilan 

sampel stratified random sampling sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 
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purposive sampling. Persamaan penelitian yaitu pada metode analisis, sama-sama 

menggunakan metode analisis pendapatan.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Perkasa, (2016) penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis tingkat pendapatan dan faktor yang mempengaruhi produksi 

usahatani beras organik dan anorganik, menganalisis fungsi lembaga dan efisiensi 

pemasaran beras organik dan anorganik, menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi permintaaan konsumen terhadap beras organik di Kecamatan 

Cianjur, Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode analisis Ordinary 

Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa fungsi produksi 

usahatani beras organik dan anorganik memenuhi kriteria ekonomi, statistik, dan 

ekonomatrika. Pendapatan usahatani yang diperoleh atas biaya total masing-masing 

sebesar Rp. 29.150.525 per hektar untuk per musim tanam sebesar Rp. 26.489.614 

per hektar per musim tanam. hasil dari analisis pemasaran menunujukan bahwa 

saluran pemasaran beras organik lebih efisien dibandingkan beras anorganik, untuk 

hasil analisis persepsi masyarakat terhadap mengkonsumsi beras organik dan 

anorganik menujukan bahwa tingkat loyalitas masyarakat dalam mengonsumsi beras 

organik masih rendah. Letak perbedan penelitian sekarang dan terdahulu yaitu pada 

metode analisis yang digunakan, dalam penelitian sekarang menggunakan metode 

analisis pendapatan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode analisis 

Ordinary Least Square (OLS). 

Penelitian ketiga yang di lakukan oleh Nasution dkk , (2014) Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis tingkat pendapatan nelayan tradisional,untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan 
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tradisional, untuk mengetahui komparasi tingkat penadapatan dengan upah minimum 

regional nelayan tradisional di Kecamatan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. 

Penelitian dilalukan di Kecamatan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nangro 

Aceh Darussalam (NAD), Penetuan sampel menggunakan Simple Random Sampling 

dimana pengambilan sampel diambil dari anggota populasi yang dipilih secara acak 

tanpa memperhatikan strata (tingkatan). Metode yang dilakukan yaitu menggunakan 

metode purposive yang dilakukan secara dan metode analisis data menggunakan 

analisis pendapatan dan analisis regresi linier berganda yang di turunkan dengan 

metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS). 

Hasil dari penelitian ini adalah  tingkat pendapatan nelayan tradisional di 

Kecamatan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat diperoleh dengan nilai rata-rata 

Rp.3.911.100 dengan kesimpulan pendapatan yang diperoleh nelayan tradisonal 

tergolong tinggi. Pengalaman melaut dan biaya produksi berpengaruh nyata terhadap 

variabel pendapatan, sedangkan untuk variabel umur, tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan keluarga dan biaya investasi tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 

pendapatan. Pendapatan nelayan tradisional di Kecamatan Meulaboh Kabupaten 

Aceh Barat berada diatas upah minimum regional provinsi NAD, diketahui bahwa 

upah minimum regional (UMR) provinsi Nangro Aceh Darussalam sebesar Rp. 

1.550.000 dan rata-rata dari pendaparan nelayan sebesar Rp. 3.911.100. Letak 

perbedaan penelitian sekarang pada metode pengambilan sampel, dimana penelitian 

sekarang menggunakan metode stratified random sampling sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan metode simple random sampling. Dan metode analisis 

menggunakan metode analsisis pendapatan dan analisis regresi linier berganda  pada 
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penelitian terdahulu, dan penelitain sekarang menggunakan metode analisis 

pendapatan dan deskriptif 
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2.2. Pendapatan 

Menurut Suyanto (2000) pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh 

dari pemanfaatan produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan meliputi :  

2.1 Sewa kekayaan yang diguanakan oleh orang lain, misalnya meyewakan rumah, 

tanah. 

2.2 Upah atau gaji yang diterima karena sudah bekerja dengan orang lain atau 

menjadi pegawai. 

2.3 Bunga karena telah menanamkan modal atau mendepositokan uang di bank, serta 

menanam saham pada sebuah perusahaan. 

2.4 Hasil dari wiraswasta seperti membuka usaha, berternak, bertani maupun 

mendirikan suatu perusahaan.  

Menurut Soekarwati (1989) dalam Syahma (2016) analisis ekonomi jenis 

biaya digolongkan menjadi 2 yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap tepa 

(variable cost). Pendapatan dibagi menjadi dua yang pertama pendapatan kotor  dan 

pendapatan bersih. Pendapatan kotor atau total penerimaan adalah nilai produksi 

keseluruhan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan. 

Menurut Rahardja dan Manurung (2010) Pendapatan bersih didapatkan dari total 

penerimaan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. “ laba” atau keuntungan 

adalah nilai penerimaan total yang dikurangi dengan biaya total yang dikelurakan”. 

Laba di tandakan dengan  π, (TR) adalah penerimaan total dan (TC) adalah total 

biaya. Fungsi dari laba adalah (π = TR – TC.) 
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Sumber pendapatan nelayan bergantung padapotensi sumberdaya perikanan 

yang terdapat di lautan. karena pendapatan dari hasil berlayar merupakan sumber 

pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya 

pendapatan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama 

terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan menurut Sujarno 

(2008) dalam Nugroho (2017) selain Biaya, jumlah tenaga kerja, pengalaman, dan 

jarak tempuh ada tiga faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pendapatan 

nelayan yaitu :  

1. Teknologi  

Teknologi terkait dengan peralatan yang digunakan oleh nelayan dalam 

penangkapan ikan adalah perahu tanpa mesin atau perahu dengan mesin, jaring dan 

pancing. Peralatan atau Biaya nelayan adalah nilai dari peralatan yang digunakan 

seperti hargaperahu, harga peralatan penangkapan ikan, dan bahan  makanan yang 

dibawa melaut dan yang ditinggalkan dirumah. Ini merupakan input bagi nelayan 

dalam melaut (menangkap ikan). Selain itu jumlah tenaga kerja yang digunakan 

dalam melaut. 

2. Sosial Ekonomi 

Beberapa faktor sosial ekonomi adalah usia, pendidikan, pengalaman, 

peralatan, keikutsertaan dalam organisasi nelayan, dan musim. Usia mempengaruhi 

pendapatan nelayan karena seseorang yang telah berumur 15 tahun ke atas yang dapat 

disebut nelayan. Pendidikan yang ditempuh nelayan juga menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Pengalaman menentukan keterampilan 
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nelayan dalam melaut, semakin terampil nelayan maka hasil tangkapan cenderung 

semakin baik. Faktor kepemilikan peralatan yang digunakan nelayan apakah nelayan 

memiliki peralatan sendiri atau tidak. Apabila nelayan tidak memiliki peralatan 

sendiri dan hanya menerima gaji, maka dikatakan buruh nelayan. Keberadaan 

organisasi dan keikutsertaan nelayan dalam organisasi diharapkan dapat memberi 

dampak positif bagi pendapatan nelayan. 

3. Tata Niaga 

Ikan adalah komoditi yang mudah rusak, jadi proses penyimpanannya harus 

baik. Kualitas ikan mempengaruhi harga jual di pasaran. Jadi dilihat nilai efisiensi 

penggunaan tata niaga perikanan tersebut, semakin baik dan efisien tata niaga 

perikanan tersebut, berarti semakin baik pula harganya. 

 

2.3. Nelayan 

Menurut Kusnadi (2002) dalam Imron (2003) nelayan adalah seseorang 

yang hidup dari matapencaharian hasil melaut. Suatu kelompok masyarakat yang 

bergantung dengan hasil melaut dengan melakukan penangkapan atau budidaya ikan. 

Nelayan di Indonesia biasanya bermukim di daerah pinggiran pantai atau pesisir laut.  

Nelayan terdiri dari beberapa orang atau kelompok yang digolongkan ke dalam tiga 

jenis kelompok yaitu :  

1. Nelayan juragan 

Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri yang di 

operasikan oleh orang lain. 
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2. Nelayan perorangan  

Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sediri dan 

dioperasikan sendiri tanpa bantuan orang lain. 

3. Nelayan buruh 

Nelayan buruh adalah nelayan yang tidak memiliki peralatan tangkap sendiri dan 

mnengandalkan peralatan tangkap milik orang lain dengan cara ikut bekerja 

dengan nelayan yang memiliki alat tangkap atau yang disebut nelayan juragan. 

Menurut Arthajaya (2008) dalam Putra dkk, (2014) Tenaga kerja perikanan 

adalah upaya manusia dalam melakukan kegiatan ikhtiar yang dijalankan untuk 

memperoleh hasil barang atau jasa dibidang perikanan. Jumlah tenaga kerja (ABK) 

yang dibutuhkan dala satu unit armada kapal berjumlah 5 sampai 8 orang, 1 bertugas 

sebagai nahkoda kapal. 

 

2.4. Alat Tangkap Cantrang 

Alat Tangkap Cantrang terbuat dari bahan jaring, seperti kantong besar 

berbentuk seperti kerucut dan semakin kebelakang ukuranya semakin mengerucut. 

Cantrang tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring, berupa gawang  (beam) atau 

papan  (otter board) dan untuk penarikan tali selambar menggunakan winch kapstan 

dari atas kapal BPPI (1999) dalam Aji dkk, (2013). Cantrang merupakan alat tangkap 

ikan yang terdiri dari 3 bagian yaitu sayap (wing), badan (body), dan kantong (code) 

serta dilengkapi dengan tali selambar yang sangat panjang.  Fungsi sayap sebagai 

penggiring ikan untuk masuk kedalam badan, selanjutnya ikan akan masuk kedalam 
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kantong. Kantong terletak paling belakang dan berfungsi sebagai tempat untuk 

menampung hasil tangkapan ikan.  

Metode pengoperasian alat tangkap cantrang menggunakan 4 tahap yaitu  : 

1. Persiapan  

Tahap persiapan dimana dalam tahap ini nelayan menektukan daerah 

penangkapan ikan (fishing ground) penentuan lokasi dimana cantrang akan ditebar di 

perairan. 

2. Setting bendera  

Tahap setting bendera dimana tanda pelampung diturunkan, kemudian tali 

selambar di sisi kanan kapal diturunkan dengan arah gerakan kapal membentuk 

lingkaran, kapal menuju bendera pelampung. Bendera pelampung dinaikan pada tali 

selambar di sisi kiri dan kanan kapal distukan serta ditempatkan pada kayu untuk 

memudahkan selambar ditarik (towing). Waktu ynag dibutuhkan untuk setting 

cantrang  sekitar 15-20 menit. 

3. Towing/ penarik  

Towing dilakukan dengan menarik tali selambar yang sudah dilingkarkan pada 

gardan  kemudian ditarik menggunakan mesin gardan setelah mesin kapal utama 

dimatikan. Proses towing memerlukan waktu  sekitar 20-25 menit, lama towing juga 

tergantung pada kekuatan mesin bantu serta tali selambar yang digunakan. 

4. Hauling/pengangkatan jaring  

Hauling, ialah pengangkatan jaring yang dilakukan setelah seluruh tali selambar 

dan pelampung terlihat di permukaan air, dibantu dengan katrol yang telah dipasang 

di bagian tengah kapal  
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Daerah penangkapan ikan yang digunakan untuk alat tangkap cantrang 

harus memiliki dasar yang berpasir dan tidak terdapat karang di dasar perairan. Alat 

tangkap cantrang digunakan untuk menjaring ikan jenis demersal. Atau ikan yang 

hidup dan makan di dasar laut (zona demersal). Alasan cantrang di  operasikan di 

perairan dangkal yang berpasir karena agar menghindari kerusakan dan hilangnya 

jaring karena berada di perairan yang berbatu dan/berkarang Kusnandar (2000) dalam 

Wardhani dkk, (2012). 

 

2.5. Alat Tangkap Rawai atau Long Line 

Rawai(long line) adalah alat tangkap ikan yang paling banyak digunakan 

karena termasuk jenis alat tangkap yang masih ramah lingkungan,  rawai (long line) 

paling banyak digunakan untuk menangkap jenis ikan pelagis besar.1 unit  rawai 

(long line) biasanya mengopersaikan 1.000 sampai 2.000 mata pancing dalam sekali 

setting. Menurut Falah (2014) dalam Wijayanti dkk, (2015) Rawai (long line) Terdiri 

dari tali utama (main line), tali cabang (branch lines) yang diikatkan secara 

menggantung pada tali utama dengan interval jarak-jarak tertentu, pelampung, 

pemberat dan mata pancing (hook). Fungsi dari tali cabang (branch line) yaitu untuk 

mengikatkan mata pancing pada ujung bawah tali, jadi tiap ujung tali cabang terdiri 

dari 1 mata pancing. 

Pengopersaian rawai (long line) di operasikan di laut lepas dan cara 

pengoperasian alat tangkap rawai (long line) dengan cara menebar satu persatu jaring 

yang sudang terpasang pancing dan diturukan sampai ke dasar perairan. Semua jaring 

sudah di dasar perairan mesin kapal dimatikan agar kapal dan alat tangkap hanyut 
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terbawa arus (drifting). Pengoperasianrawai biasanya dilakukan pada sore hari dan 

dini (menjelag pagi) selain itu  tergantung pasang surutnya air laut. Ada beberapa 

kriteria untuk  umpan yag digunakan yaitu  jenis ikan yang mempunyai sisik 

mengkilat dan memiliki warna yang menarik sehingga dengan mudah dapat dilihat 

pada jarak yang jauh, kemudian tidak cepat busuk, rangka tulang kuat sehingga tidak 

mudah lepas dari pancing bila tidak disambar ikan, mempunyai bau yang cukup tajam 

dan merangsang serta disukai oleh ikan yang dipancing Jenis umpan yang digunakan 

biasanya yaitu ikan kembung, ikan layang dan cumi-cumi. 

Metode pengoperasian alat tangkap rawai  

1. Persiapan  

Proses awal dimana nelayan menentukan daerah penangkapan ikan (fishing 

ground) , dimana rawai akan ditebar.  

2. Setting 

Proses setting yaitu dimana proses hingga diturunkanny alat tangkap sampai ke 

permukaan, setting dilakukan dengan menebar satu persatu alat tangkap rawai ke 

dalam perairan dasar. 

3. Immersing 

Proses perendaman alat tangkap guna untuk mendapatkan ikan yang menjadi 

target tangkapan. 

4. Hauling  

Proses pengangkatan alat tangkap dan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan.  
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2.6 Alat Tangkap Pancing Ulur (Hand Line) 

Pancing ulur merupakan alat tangkap ikan jenis pancing yang sangat 

sederhana, terdiri tali pancing, pancing, pemberta dan umpan dan dioperasikan oleh 

satu orang. Pancing Ulur (hand line) merupakan salah satu jenis alat tradisional yang 

masih sering digunakan oleh Nelayan tradisional untuk menangkap ikan dilaut. 

Pancing ulur (hand line) adalah alat tangkap ikan yang menggunakan pancing dan 

merupakan alat yang paling sederhana serta ramah lingkungan, alat ini juga termasuk 

kedalam klasifikasi alat tangkap hook and line DKP (2008) dalam Putra dkk, (2014). 

Bagian-bagian kontruksi dari pancing ulur adalah sebagai brikut: 

1. Penggulung 

Penggulung (Reel) yang terbuat dari bahan plastik yang berbentuk bualat yang 

berfungsi untuk menggulung pancing ulur setelah selesai digunakan. 

2. Tali Utama 

Tali Utama (Main Line) terbuat nylon monofilament yang berfunngsi untuk 

menempatkan tali cabang dengan jarak pemasangan sekitar 1,5 m – 2 m. 

3. Tali Cabang (Branch Line) 

Tali Cabang (Branch Line) terbuat dari bahan nylon monofilament dengan 

panjang sekitar 1 m yang berfungsi untuk menempatkan mata pancing. 

4. Mata pancing (hook) 

Mata pancing (hook) terbuat dari baja yang berfungsi untuk menempatkan umpan 

agar ikan dapat tertangkap. 

5. Kawat (wireleader) 
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Kawat (werleader) terbuat dari aluminium yang dipasang pada ujung tali cabang 

keudian dihubungkan dengan, berfungsi supaya tali cabang tidak mudah putus 

karena gigitan ikan. 

6. Kili-kili (swivel) 

Kili-kili (swivel) terbuat dari bahan stainless steel berfungsi supaya tali pancing 

tidak mudah terbelit pada saat pengoperasina pancing ulur. 

7. Pemberat (sink) 

Pemberat (sink) terbuat dari batu atau logam  berjumlah 1 buah yang berfungsi 

untuk menenggelamkan alata tangkap agar posisinya tegak lurus didasar perairan. 

8. Umpan 

Jenis umpan yang digunakan biasanya ikan layang, cumi-cumi. 

Metode pengoperasian alat tangkap pancing ulur meliputi : 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi persiapan alat, pembelian umpan, bahan bakar, es 

batu, makanana serta pemeriksaan perahu. 

2. Penetuan fishing ground 

Penetuan lokasi menggunakan informasi serta pengalaman dari hasil tangkapan 

sebelumnya atau dari alat bantu pendeteksi keberdaan ikan. 

3. Setting dan immersing 

Setelah tiba di lokasi fishing bround pancing ulur mulai dioperasikan , tahap awal 

menyiapkan umpan yang sudah di fillet atau dipotong kecil-kecil, lalu jangkar perahu 

diturunkan supaya perahu tidak bergerak. Turunkan kail yang sudah di ikatkan 
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dengan  umpan, waktu yang dibutuhkan sekitar 15-20 menit atau sampai umpan 

disambar oleh ikan. 

4. Hauling 

Saat umpan sudah dimakan oleh ikan, nelayan akan menarik ke atas perahu, 

Nelayan dapat merasakan umpan telah dimakan oleh ikan dari getaran pancing yang 

digunakan. 

2.7. Persepsi 

Menurut Sunaryo (2004) dalam bukunya menjelaskan beberapa pengertian 

persepsi menurut beberapa ahli, yang diantaranya: 

1. Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap rangsang 

yang diterima oleh organisme atau individu, sehingga menjadi sesuatu yang 

berarti dan merupakan sebuah aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu 

(Bimo Walgito, 2001). 

2. Persepsi merupakan suatu daya untuk mengenal barang, kualitas atau 

hubungan, dan adanya perbedaan melalui proses mengamati, mengetahui, 

maupun mengartikan setelah adanya rangsangan dari pancaindra (Maramis, 

1999). 

Berdsarkan pendapat para ahli di atas  persepsi adalah cara pandang 

seseorang dalam menilai suatu fenomena yang tengah dirasakan dan sedang terjadi 

yang dilihat atau dirasakan melalui pengamatan, pengalaman, dan pengetahuan yang 

dilakukan seseorang kemudian ditarik kesimpulan. Persepsi nelayan adalah pendapat 

atau sikap dari para nelayan tentang suatu fenomena yang telah terjadi atau suatu 
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kedaan yang sedang dialami oleh nelayan, yang mereka utarakan lewat pengalaman, 

penglihatan dan perasaan. 

 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah alur atau jalan pikiran yang digunakan peneliti 

untuk menjelaskan permasalahan yang akan di teliti agar lebih terarah dan mudah di 

pahami. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Kelurahan Brondong merupakan Kelurahan yang terletak dibagian pesisir 

Kabupaten Lamongan, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai 

nelayan dan menggantungkan hidupnya dari hasil melaut. Nelayan di Kelurahan 

Faktor yang mempengaruhi  

- Pengalaman 

- Pengetahuan 

- Pengamatan  

 

Persepsi nelayan  

Analisis Deskriptif 

Nelayan  

Rawai  Pancing ulur Cantrang  

Penerimaan  Biaya  

Sistem bagi hasil  

Analisis Pendapatan 
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Brondong menggunakan 3 jenis alat tangkap yaitu Cantrang, Rawai dan Pancing Ulur 

dari ketiga alat tangkap tersebut masing-masing diketahui biaya yang dikeluarkan 

nelayan serta hasil yang diterima nelayan saat selesai melaut. Faktor yang 

mempengaruhi persespsi nelayan anatara lain jenis alat tangkap yang digunakan, lama 

berlayar, pengalaman berlayar, dan hasil pendapatan yang diperoleh nelayan dalam 

persekali melaut. Inti dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui  pendapatan nelayan 

serta persepsi nelayan terhadap penggunaan alat tangkap yang dipakai. 

 


