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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Perikanan

Permasalahan pembangunan perikanan dalam hal ini, didefinisikan sebagai

segenap perbedaan (kesenjangan) antara kondisi yang diinginkan dengan

kenyataan yang terjadi. Kondisi pembangunan perikanan Indonesia yang

diinginkan adalah suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan

sumber daya perikanan beserta ekosistem perairannya untuk kesejahteraan umat

manusia, terutama nelayan dan petani ikan secara berkelanjutan (on sustainable

basis). Ada lima tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan perikanan nasional,

yaitu (Mulyadi, 2007: 28):

(a) Pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan untuk dalam negeri

(b) Peningkatan perolehan devisa

(c) Peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya

dukung lingkungan

(d) Pemeliharaan kelestarian stok ikan dan daya dukung lingkungannya (5)

Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan

Kinerja pembangunan perikanan masih jauh dari harapan. Dikatakan

demikian karena nelayan dan petani ikan sebagian masih merupakan penduduk

miskin, perolehan devisa yang relatif masih kecil, sumbangan terhadap PDB

nasional yang masih relatif kecil, sementara beberapa stok ikan di beberapa

kawasan perairan sudah mengalami kondisi tangkap lebih (overfishing). Hal

tersebut dapat terjadi terutama dikarenakan pengelolaan pembangunan yang
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selama ini diterapkan kurang besar. Dengan kata lain, selama ini telah terjadi

mismanagement pada pembangunan nasional (Dahuri, 2000: 13).

Kelemahan dalam pengelolaan pembangunan perikanan dapat

dikelompokkan menjadi empat (Mulyadi, 2007: 29), yaitu:

(1) Bersifat teknis

(2) Berkaitan dengan kebijakan

(3) Berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan

(4) Kondisi ekonomi politik (kebijakan ekonomi makro) yang kurang kondusif

bagi pembangunan perikanan

1. Permasalahan Yang Bersifat Teknis

Permasalahan pembangunan perikanan di Indonesia yang bersifat teknis

meliputi hal berikut (Mulyadi, 2007: 30). Pertama, kemampuan dalam

memproduksi komoditas perikanan yang berdaya saing tinggi secara lestari

(berkesinambungan), baik melalui usaha penangkapan maupun usaha budi daya

masih rendah. Hasil tangkapan ikan per satuan upaya (per perahu atau per

nelayan) di laut masih relatif, bersifat fluktuatif atau tak menentu (uncertain).

Kedua, kemampuan dalam memasarkan komoditas perikanan dengan harga yang

menguntungkan baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor masih juga lemah.

Harga jual produk perikanan sangat cepat berubah, dan sering mengalami market

glut, yakni suatu kondisi pasar yang harga jual suatu komoditasnya menurun

dratis ketika pasokan (supply) komoditas tersebut melimpah dan harga jual

membaik manakala pasokannya kecil (sedang paceklik). Ketiga, harga faktor-
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faktor produksi (production inputs) seperti bahan bakar, alat tangkap, mesin kapal,

dan lainnya relatif mahal dan bersifat fluktuatif.

2. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kebijakan

Sampai saat ini kebijakan pemerintah di bidang agrobisnis perikanan

dinilai secara umum belum mendukung kemajuan pembangunan perikanan.

Minimal ada tiga kelemahan kebijakan yang mendasar (Mulyadi, 2007: 31).

Pertama, belum ada kebijakan yang membatasi jumlah (quota) penangkapan stok

ikan di suatu kawasan perairan (laut). Semua nelayan secara bebas dapat

menangkap ikan di suatu wilayah perairan. Akibatnya terjadi overfishing yang

pada gilirannya merugikan usaha perikanan tangkap dan nelayan menjadi miskin.

Kedua, belum ada tata ruang yang mengakomodasi lahan usaha budi daya

perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari

konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (spacing) usaha

budi daya perikanan di suatu kawasan. Ketiga, belum ada kebijakan tentang kredit

murah dan lunak, misalkan bunga sekitar sepuluh persen seperti KUT (Koperasi

Usaha Tangkap), untuk mendukung usaha perikanan tangkap, budi daya ataupun

industri pengolahan.

3. Permasalahan Berkaitan Dengan Aspek Hukum dan Kelembagaan

Instrumen hukum dan kelembagaan yang memadai diperlukan untuk dapat

menerapkan kebijakan pembangunan perikanan. Implementasi dan penegakan

hukum (law enforcement) di bidang perikanan di Indonesia dinilai masih rendah.

Sanksi hukum bagi perusak lingkungan belumlah cukup membuat perusak

menjadi jera. Ironisnya kegiatan yang bersifat destruktif ini tidak hanya dilakukan
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oleh nelayan tradisional, tetapi juga nelayan asing yang banyak melakukan

kegiatan pencurian ikan di perairan nusantara. Ini merupakan bukti lemahnya

hukum dalam menegakkan keadilan di sektor perikanan (Mulyadi, 2007: 32).

Pada sisi kelembagaan, permasalahannya adalah sampai saat ini belum ada

kelembagaan perikanan yang mengakomodasi kekompleksan dan kerumitan

permasalahan yang ada dalam pembangunan perikanan, artinya kelembagaan

setingkat Ditjend (Direktorat Jendral) terlalu kecil untuk mengurusi kompleksitas

permasalahan pembangunan perikanan yang ada. Permasalahan lain dalam

masalah kelembagaan perikanan adalah panjangnya birokrasi yang harus dilalui

dalam proses perizinan sehingga proses pembangunan perikanan yang sedang

berjalan bersifat tidak efisien dan ekonomi biaya tinggi.

4. Permasalahan Berkaitan Dengan Kondisi Ekonomi Politik

Meskipun potensi pembangunan perikanan Indonesia sangat besar dan

sumbangannya terhadap perekonomian nasional pun tidak kecil (berupa

penyediaan protein hewani, perolehan devisa, penyerapan tenaga kerja,

pengembangan wilayah, dan multiplier effects lainnya), tetapi pada kenyataannya

perikanan kurang mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan dan pengambil

keputusan baik di kalangan pemerintah maupun swasta. Ada beberapa hal yang

dapat dijadikan fakta bahwa wacana ekonomi politik masih belum mendukung

kemajuan pembangunan, yaitu sebagai berikut (Mulyadi, 2007: 33). Pertama, di

dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arahan kebijakan

pembangunan nasional sekaligus representasi kemajuan politik pemerintah dalam

mengatur negara, hanya di muat aspek pembangunan sektor kelautan yang tidak
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terfokus pada pembangunan perikanan. Kedua, sampai saat ini pembangunan

perikanan masih kurang menarik jika dibandingkan sektor lain dalam kebijakan

investasi

B. Nelayan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perikanan,

nelayan adalah sumberdaya manusia yang memegang peranan yang sangat

penting dalam kegiatan operasi penangkapan ikan (Sobari dan Suswanti 2007

dalam Yuliriane 2012). Sedangkan menurut Satrawidjaja (2002) dalam MJ

(2011), nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di

Indonesia para nelayan biasanya bermukin di daerah pinggir pantai atau pesisir

laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil

laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir.

Menurut MJ (2011), ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai

segi, sebagai berikut:

1. Segi mata pencaharian. Nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya

berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir. Atau mereka yang menjadikan

perikanan sebagai mata pencaharian mereka.

2. 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 desa.
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3. Segi keterampilan. Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat

namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana.

Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan

oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara professional.

Bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang

heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang

bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat.

Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya

mengunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil.

Sementara itu, kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi

penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka (Sastrawidjaya 2002 dalam

MJ 2011)

Sedangkan menurut Subri (2005) dalam Yuliriane (2012) nelayan

dikelompokan dalam 3 kategori, antara lain:

1. Nelayan Buruh, yaitu nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang

lain.

2. Nelayan Juragan, yaitu nelayan yang memiliki alat tangkap dan dioperasikan

oleh orang lain.

3. Nelayan Perorangan, yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri

dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan

dalam dua kategori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan

modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan
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dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena

penggunaan motor untuk mengerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya

motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan.

Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada

kemampuan jelajah operasional mereka (Imron 2003 dalam MJ 2011).

Menurut MJ (2011) pada umumnya dalam pengusahaan perikanan laut

terdapat tiga jenis nelayan, yaitu antara lain:

1. Nelayan pengusaha, yaitu pemilik modal yang memusatkan penanaman

modalnya dalam operasi penangkapan ikan.

2. Nelayan campuran, yaitu seseorang nelayan yang juga melakukan pekerjaan

yang lain di samping pekerjaan pokoknya sebagai nelayan.

3. Nelayan penuh, ialah golongan nelayan yang hidup sebagai penangkap ikan

di laut dengan memakai peralatan lama atau tradisional.

Namun demikian apabila sebagian besar pendapatan seseorang berasal dari

perikanan (darat dan laut) ia bisa disebut sebagai nelayan (Mubyarto 2002 dalam

MJ 2011). Menurut Monintja dan Yusfiandayani (2011), berdasarkan waktu yang

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan, nelayan ikan

diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Nelayan Penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk

melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air/tanaman air

lainnya.
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2. Nelayan Sambilan Utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya

digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang

air/tanaman air lainnya.

3. Nelayan Sambilan Tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu

kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan

ikan/binatang air/tanaman air lainnya

Menurut Bagong Suyanto, (2013) Kriteria dalam tipologi masyarakat

nelayan dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap yang dimiliki

nelayan. Dalam sudut pandang ini, nelayan bisa dibedakan menjadi dua

golongan, yaitu golongan nelayan yang mempunyai alat-alat produksi

sendiri (pemilik alat produksi) dan golongan nelayan yang tidak mempunyai

alat-alat produksi sendiri (nelayan buruh), dalam hal ini nelayan buruh

hanya dapat menyumbang jasa tenaganya dalam kegiatan menangkap ikan

serta mendapatkan upah yang lebih kecil dari pada nelayan pemilik alat

produksi

2. Dari segi skala investasi modal usahanya. Nelayan yang di pandang dari

sudut pandang ini dapat di golongkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar

yang memberikan modal investasi dengan jumlah yang banyak untuk

kegiatan menangkap ikan dan nelayan kecil yang hanya bisa memberikan

modal investasinya dengan jumlah yang sedikit.

3. Berdasarkan tingkat teknologi peralatan tangkap ikan Berdasarkan teknologi

peralatan tangkap ikan, nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan modern
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dan nelayan tradisional. Nelayan modern cenderung lebih menggunakan

teknologi canggih dan berpendapatan lebih besar dibandingkan dengan

nelayan tradisional, ini dikarenakan nelayan modern wilayah produksinya

dapat menjakau perairan yang lebih jauh.

Arif Satria (2002) menggolongkan nelayan menjadi 4 (empat) tingkatan

yang dilihat dari kapasitas teknologi, orientasi pasar dan karakteristik

hubungan produksi. Keempat tingkatan nelayan tersebut adalah:

1. Peasant-fisher atau nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi

pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). Nelayan ini masih

menggunakan alat tangkap yang tradisional, seperti dayung atau sampan

tidak bermotor dan masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja

utama.

2. Post-peasant fisher, dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan

ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan

sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk

menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih jauh dan memperoleh

surplus dari hasil tangkapannya karena mempunyai daya tangkap lebih

besar. Umumnya, nelayan jenis ini masih beroperasi diwilayah pesisir. Pada

jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja yang

digunakan sudah meluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga saja.

3. Commercial fisher, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan

keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya

jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer.
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Teknologi yang digunakan pun lebih modern dan membutuhkan keahlian

tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya.

4. Industrial fisher, ciri nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan cara-cara

yang mirip dengan perusahaan agroindustri dinegara-negara maju, secara

relatif lebih padat modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi

daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu, dan

menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor

C. Pendapatan Nelayan

Menurut Sukirno dalam Yuliriane (2012), pendapatan adalah jumlah

penghasilan yang diterima atas kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian,

mingguan, bulanan, maupun tahunan. Banyaknya tangkapan tercermin pula

besarnya pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk

keperluan keluarga, dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi

keluarga sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya (Sujarno 2008).

Menurut Salim dalam Sujarno (2008) faktor yang mempengaruhi pendapatan

nelayan meliputi faktor sosial dan ekonomi, dimana faktor tersebut terdiri dari

besarnya modal, jumlah perahu, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh saat melaut,

dan pengalaman.

Pendapatan nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya

perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara

langsung maupun tidak, akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena

pendapatan dari hasil melaut merupakan sumber pemasukkan utama atau bahkan

satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat
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memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap

kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka (Hakim

2011).

Menurut Sitorus (1994) dalam Hakim (2011) pendapatan adalah jumlah

kegunaan yang dapat dihasilkan melalui suatu usaha. Jumlah uang yang

diterima tergantung pada:

1. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen.

2. Jumlah produk yang dipasarkan.

3. Biaya-biaya untuk menggerakan produk ke pasar

Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan dari usaha

penangkapan ikan (pendapatan utama) dan pendapatan dari luar usaha

penangkapan ikan (Hakim 2011).

D. Perikanan Tangkap

Perikanan adalah suatu bentuk sumberdaya alam, tepatnya sumberdaya

perairan (ikan) yang bernilai ekonomis dan dapat dikelola dengan suatu usaha

atau kegiatan. Usaha perikanan tangkap adalah suatu usaha yang menghasilkan,

yaitu usaha mengeksploitasikan seluruh benda-benda yang hidup dan atau berada

di suatu perairan, dalam hal ini adalah ikan. Awalnya masyarakat hanya

melakukan penangkapan saja, selanjutnya baru ada handling, procesing,

marketing, dll. (Arifin 2012)

Usaha pengembangan penangkapan ikan menghadapi beberapa kendala

yang unik dan tidak ditemui pada produksi sektor pertanian lainnya (Rukka 2006

dalam Yuliriane 2012). Hal-hal tersebut antara lain:
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1. Sumberdaya berada dalam air dan bergerak.

2. Produknya mudah sekali rusak.

3. Mempunyai zona kritis.

4. Milik umum.

5. Pengaruh-pengaruh kondisis alam, seperti cuaca, musim, arus, gelombang

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap

adalah ketersediaan sumberdaya ikan, alat tangkap, perahu ikan dan nelayan.

Faktor-faktor tersebut memberikan efek yang signifikan terhadap keberhasilan

operasional perikanan tangkap. Peningkatan produksi perikanan tangkap juga

dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas beberapa faktor-faktor penunjang, namun

juga diakui bahwa tidak semua faktor penunjang memiliki pengaruh positif

terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap. Mahalnya harga BBM

mempengaruhi jumlah trip penangkapan, terutama di laut, sehingga cakupan

daerah penangkapan (fishing ground) menjadi terbatas.

Menurut Monintja dan Yusfiandayani (2011), perikanan tangkap perlu

dikelola karena berbagai hal, yaitu:

1. Perikanan tangkap berbasis pada sumberdaya hayati yang dapat diperbaharui

(renewable), namun dapat mengalami kepunahan. Sumberdaya ikan

memiliki kelimpahan yang terbatas, sesuai carrying capacity habitatnya.

2. Sumberdaya ikan dikenal sebagai sumberdaya milik bersama (common

property) yang rawan terhadap tangkap lebih (over fishing).

3. Pemanfaatan sumberdaya ikan dapat merupakan sumber konflik di daerah

penangkapan ikan maupun dalam pemasaran hasil tangkapan.
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4. Usaha penangkapan harus menguntungkan dan mampu memberi kehidupan

yang layak bagi para nelayan dan pengusahanya. Jumlah nelayan yang

melebihi kapasitas akan menimbulkan kemiskinan para nelayan.

5. Kemampuan modal, teknologi dan akses informasi yang berbeda antar

nelayan menimbulkan kesenjangan dan konflik.

6. Usaha penangkapan ikan dapat menimbulkan konflik dengan subsektor

lainnya, khususnya dalam zona atau tata ruang pesisir dan laut.

Indikator perikanan tangkap yang sukses harus menunjukkan karakteristik

usaha yang berkelanjutan (Monintja dan Yusfiandayani 2011), diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Proses penangkapan yang ramah lingkungan.

2. Volume produksi tidak berfluktuasi drastis (suplai tetap).

3. Pasar tetap/terjamin.

4. Usaha penangkapan masih menguntungkan.

5. Tidak menimbulkan friksi sosial.

6. Memenuhi persyaratan legal.

E. Produksi Ikan

1. Teori Produksi

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di

antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan

untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis

tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya,

yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Juga
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teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi

yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja (Sukirno, 2004).

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Produksi atau memproduksi

menambah kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila

memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Lebih spesifik lagi

produksi adalah kegiatan perusahaan dengan mengkombinasikan berbagai input

untuk menghasilkan output dengan biaya yang minimum (Joesron dan Fathorrosi,

2003).

2. Fungsi Produksi

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat

dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasikan berbagai input atau

masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara input dan output

tersebut dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik merupakan fungsi produksi.

Jadi, fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah

maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi tertentu (Joesron dan

Fathorrosi, 2003)

Masing-masing faktor mempunyai fungsi yang berbeda dan saling terkait

satu sama lain. Kalau salah satu faktor tidak tersedia maka proses produksi tidak

akan berjalan, terutama tiga faktor yaitu tanah, modal dan manajemen saja, tentu

proses produksi tidak akan jalan karena tidak ada tenaga kerja. Tanpa tenaga

kerja, apa yang dapat dilakukan, begitu juga dengan faktor lainnya seperti modal.
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Hubungan antara jumlah output (Q) dengan jumlah input yang digunakan dalam

proses produksi (X1, X2, X3, …, Xn) secara matematika dapat dituliskan sebagai

berikut :

Q = f(X1, X2, X3, … , Xn)

dimana :

Q = output

Xi = input

Input produksi sangat banyak dan yang perlu dicatat disini bahwa input

produksi hanyalah input yang tidak mengalami proses nilai tambah. Jadi didalam

fungsi produksi diatas tidak bisa dimasukkan material sebab dalam fungsi

produksi ada substitusi antara faktor produksi. Hubungan antara input dan output

ini dalam dunia nyata sangat sering kita jumpai. Hubungan antara input dan

output dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, sekalipun ada

disekitar kita, belum banyak yang memahami berbagai model yang dapat

diterapkan untuk mempelajari pola hubungan antara input dan output (Joesron dan

Fathorrosi, 2003)

3.Modal dan Biaya Produksi

Modal (Capital) adalah barang yang diproduksi oleh sistem ekonomi yang

di gunakan sebagai input untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Definisi modal tersebut terdiri dari dua jenis modal. Modal terbagi menjadi dua

jenis yaitu modal berwujud dan modal tak berwujud. Modal tersebut merupakan

modal yang digunakan dalam perusahaan. Modal berwujud adalah modal yang
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dapat dirasakan langsung dan modal tak berwujud di tentukan oleh setiap individu

(Case & Fair, 2007).

Friedman memberikan definisi kekayaan meliputi segala sesuatu yang

merupakan sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan ini berasal dari diri

manusia itu sendiri, yaitu keahlian (skill). Milton Friedman ternyata membagi

kekayaan dengan lima kategori, yaitu uang, kas obligasi, saham, kekayaan yang

berbentuk fisik, dan kekayaan yang berbentuk manusia atau keahlian (skill).

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan di tabung dan di

investasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan

dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku

meningkatkan stock modal secara fisik (yakni nilai riil atas seluruh barang modal

produktif secara fisik) dan hal ini jelas memungkinkan akan terjadinya

peningkatan output di masa mendatang (Sukirno,2000).

Setiap produksi sub sektor perikanan dipengaruhi oleh faktor produksi

modal kerja. Makin tinggi modal kerja per unit usaha yang digunakan maka

diharapkan produksi ikan akan lebih baik, usaha tersebut dinamakan padat modal

atau makin intensif. Sebagian dari modal yang dimiliki oleh nelayan digunakan

sebagai biaya produksi atau biaya operasi yaitu penyediaan input produksi (sarana

produksi), biaya operasi dan biaya-biaya lainnya dalam suatu usaha kegiatan

nelayan. Biaya produksi atau biaya operasi nelayan biasanya diperoleh dari

kelompok nelayan kaya ataupun pemiliki modal (toke), karena adanya hubungan

pinjam meminjam uang sebagai modal kerja dimana pada musim panen, hasil

tangkapan (produksi) ikan nelayan digunakan untuk membayar seluruh pinjaman
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utang, dan tingkat harga ikan biasanya ditentukan oleh pemilik modal

(Sukirno,2000).

Manusia selalu memiliki aset (modal) yang dengan modal itu dia bisa

mempertahankan hidup dengan baik. Bahkan orang yang paling miskin sekalipun

selalu memiliki aset kehidupan atau sumber daya dimana dengan itu mereka

bergantung. Usaha untuk membuat kehidupan yang lebih terjamin dan

berkelanjutan haruslah dibangun diatas pemahaman terhadap aset-aset yang telah

dimiliki dan sejauh mana mereka dalam menggunakan dan mengembangkan aset

tersebut. Adapun modal tersebut adalah modal sumber daya alam, modal

ekonomi, modal fisik dan modal sosial (Mukherjee, 2001)

Modal ada dua macam, yaitu modal tetap dan modal bergerak. Modal tetap

diterjemahkan menjadi biaya produksi melalui deprecition cost dan bunga modal.

Modal bergerak langsung menjadi biaya produksi dengan besarnya biaya itu sama

dengan nilai modal yang bergerak.

Total biaya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed cost) dan

biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap (FC) adalah biaya yang relatif tetap

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun hasil tangkapan ikan (produksi)

diperoleh banyak atau sedikit. Biaya variabel (VC) adalah biaya yang besar

kecilnya dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan (produksi) yang diperoleh,

contohnya biaya untuk tenaga kerja. Total biaya (TC) adalah jumlah dari biaya

tetap (FC) dan biaya variabel (VC), maka TC = FC + VC (Manurung, 2006).
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F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nike Delayanti Zebua, (2014) Analisis

Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, PDRB dan Investasi terhadap

Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel) dengan menggunakan

metode analisis ekonometrika dikenal tiga jenis data yaitu data time series, data

cross section, dan data panel menyimpulkan, bahwa Jumlah armada dan jumlah

nelayan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi perikanan di

Wilayah Nias. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produksi

perikanan di Wilayah Nias. Sedangkan tingkat investasi tidak signifikan

pengaruhnya terhadap produksi perikanan di Wilayah Nias. Hasil uji beda antar

variabel menunjukkan bahwa ada perbedaan produksi perikanan Kabupaten/Kota

di wilayah Nias. Daerah daerah yang memiliki nilai rata-rata produksi perikanan

tertinggi ialah Kabupaten Nias Barat dan Nias Utara. Daerah dengan nilai rata-rata

produksi perikanan terendah ialah Kabupaten Nias Selatan. Hasil Uji Chow dan

Haussman Test menunjukkan bahwa metode yang paling tepat digunakan dalam

penelitian ini adalah metode FEM.

Penelitian yang dilakukan oleh Jamal (2014) tentang analisis faktor-faktor

yang mempengaruhi pendapatan nelayan (Studi Nelayan Pesisir Desa Klampis

Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan) dengan menggunakan metode analisis

linear berganda menyimpulkan, bahwa Variabel modal, umur, curahan jam kerja,

pengalaman kerja, harga dan hasil tangkapan secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap pendapatan nelayan Desa Klampis.
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Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2008), tentang dampak kenaikan

BBM (solar) terhadap usaha penangkapan ikan dengan pukat cincin menggunakan

metode analisis kualitatif deskriptif disertai dengan uji beda menyimpulkan,

bahwa: 1) Jumlah pukat cincin sesudah kenaikan BBM (solar) yakni pada tahun

2006 mengalami peningkatan sebanyak 43 unit (dari 188 unit menjadi 231 unit);

2) Terdapat perbedaan lama nelayan melaut/trip dan frekuensi melaut/bulan

dimana waktunya semakin lama sesudah kenaikan BBM dibandingkan sebelum

kenaikan BBM; 3) Hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan sesudah

kenaikan BBM, dari 15.667,50 kg/bulan menjadi 13.536,67 kg/bulan; 4)

pendapatan nelayan menurun sesudah kenaikan BBM; 5) Nelayan kekurangan

modal sesudah kenaikan BBM; 6) nelayan melakukan upaya peminjaman modal

kepada kerabat, rentenir, koperasi, bank, dan lembaga keuangan lainnya.

G. Kerangka Konseptual

Hubungan antar variabel tersebut diuraikan melalui skema di bawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Jumlah Alat Tangkap

Jumlah Nelayan

Produksi Ikan
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H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah tafsiran yang diruuskan serta diterima untuk sementara

yang akan diuji kebenarannya. Dari kerangka pemikiran diatas maka penelitian

ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Jumlah perahu, alat tangkap dan jumlah nelayan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap produksi ikan di Pulau Madura.

2. Alat tangkap mempunyai pengaruh dominan terhadap produksi ikan di

Pulau Madura.


