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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Nurlita (2017) tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendapatan 

rumah tangga nelayan buruh dan pengeluaran rumah tangga di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tahun 2016. Metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan oleh peneliti. Sampling kebetulan 

(accidental sampling) merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat 23 

sampel yang ada dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder. Serta peneliti mengumpulkan data dengan teknik: 

observasi, dokumentasi dan wawancara terstruktur. Analisis presentasi 

merupakan analisis data yang dipakai dalam penelitian. Adapun penelitian ini 

memberikan hasil bahwa: nelayan buruh beserta istrinya bekerja sampingan 

seperti penjual ikan, warung kelontong, dan buruh filet. Hal ini dikarenakan 

pendapatan nelayan buruh di lampung dibawah UMP. 

Siskawati et al. (2016) tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 

pendapatan antara nelayan yang menggunakan jaring insang dan alat tangkap 

bubu di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Metode survey 

merupakan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun teknik 

wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan. Terdapat 14 

sampel pada penelitian ini yang dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. Dimana data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan berbeda- beda meskipun
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kapasitas motor yang digunakan sama namun dengan alat tangkap yang 

berbeda. Pendapatan sebesar Rp.138.375.060/tahun didapat oleh nelayan yang 

menggunakan jaring insang dan nelayan yang menggunakan  bubu memperoleh 

pendapatan sebesar Rp.92.726.962/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan 

jaring insang pendapatan per tahunnya lebih besar. Nelayan jaring insang dalam 

analisis BCR (Benefit Cost Ratio) sebesar 1,98 sedangkan 1,78 merupakan hasil 

analisis BCR (Benefit Cost Ratio) nelayan yang menggunakan alat tangkap 

bubu. Berdasarkan kriteria BCR (Benefit Cost Ratio) diketahui bahwa angka 

hasil perhitungan >1 menandakan usaha nelayan layak untuk dijalankan. 

Swastika D. W (2018) tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kondisi 

sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo 

Kabupaten Trenggalek. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi nelayan 

peneliti harus menghitung pendapatan dan tingkat efisiensi usaha yang 

dijalankan oleh nelayan tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

adalah analisis deskriptif kuantitatif. Ada 3 teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dokumentasi, kuisioner dan wawancara terbuka. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung pendapatan kotor nelayan yaitu TR = PxQ, 

sedangkan rumus TC = FC+VC digunakan untuk menghitung total biaya 

pengeluaran untuk kegiatan produksi. Setelah diketahui pendapatan kotor dan 

total biaya maka dihitung pendapatan bersih nelayan dengan menggunakan 

rumus π = TR-TC. Selain untuk menghitung pendapatan bersih, pendapatan 

kotor dan total biaya juga digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dengan 

rumus 𝐸 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa pendapatan 

nelayan cukup baik. Pendapatan bersih rata-rata nelayan sebesar 
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Rp.13,907,191,-. Dan usaha nelayan juga efisiensi karena berdasarkan 

perhitungan hasil angka yang didapat sebesar 2,5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa berdasarkan kriteria R/C rasio usaha nelayan menguntungkan dan efisien 

karena >1. Usaha ini juga dapat menjadi salah satu pekerjaan yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat sekitar  dan mengurangi pengangguran serta dapat 

mengentaskan masalah kemiskinan. 

Dahen (2016) terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya 

menganalisis pengaruh modal terhadap pendapatan nelayan payang, pengaruh 

jam kerja terhadap pendapatan nelayan payang, pengaruh pengalaman terhadap 

pendapatan nelayan payang di kecamatan Koto Tangah kota Padang. Nelayan 

pemilik payang merupakan populasi yang ada dalam penelitian ini. Purposive 

sampling merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dan terdapat 111 sampel. Peneliti mendapatkan data dengan 

cara memberikan kuisioner terbuka kepada nelayan. analisis yang digunakan 

adalah analisis Regresi Linear Berganda. Adapun hasil penelitian yaitu modal, 

jam kerja, pengalaman secara parsial mempengaruhi pendapatan secara 

signifikan. Pendapatan juga dipengaruhi oleh modal, jam kerja dan pengalaman 

secara simultan. Modal merupakan variabel yang paling dominan yang 

mempengaruhi pendapatan dalam kegiatan melaut  nelayan payang di wilayah 

ini. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Nelayan 

Orang yang mata pencarian utama adalah menangkap ikan disebut 

dengan nelayan ( Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)). Menurut UU No.45 

Tahun 2009 – Perikanan orang yang mata pencaarian utamanya adalah 

menangkap ikan disebut dengan nelayan. Menurut Standar Statistik Perikanan 

nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan serta binatang dan 

juga tanaman air yang ada dilaut secara aktif. 

Orang yang hidup dan mata pencahariannya mennagkap ikan disebut 

dengan nelayan. Pesisir dan daerah pinggir pantai merupakan tempat tinggal 

para nelayan. menurut Sastrawidjaya (2002) tempat tinggal di pinggir pantai 

dan pesisir serta bermata pencaharian mennagkap ikan merupakan seorang 

nelayan. 

Terdapat 3 kategori nelayan berdasarkan waktu kerja, yaitu : 

a. Orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk menangkap ikan 

atau disebut nelayan penuh. 

b. Sebagian besar waktu kerja digunakan untuk menangkap ikan adalah 

yang termasuk kedalam kategori nelayan sambilan utama  

c. Dalam kegiatan menangkap ikan orang ini hanya menggunakan 

sebagian kecil dari waktu kerjanya atau disebut nelayan sambilan 

tambahan. 

Kelompok atau grup kerja nelayan dapat dibagi dalam beberapa 

deskripsi, yaitu: 

a. Dalam kegiatan menangkap ikan orang tersebut memiliki peralatan 

tangkap sendiri disebut nelayan perorangan. 
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b. Nelayan gerombolan perjuangan bersama (kub), atau nelayan yang 

tergabung dalam satu kelompok yang terorganisir dalam kegiatan 

mennagkap ikan, minimal orang dalam kelompok ini sebanyak 10 

orang. 

c. Nelayan yang terikat perjanjian kerja laut (pkl) dengan perjuangan 

perikanan merupakan nelayan perusahaan. 

Nelayan dibagi juga dalam pembagian lain seperti pembagian 

terstruktur mengenai nelayan berdasar mata pencaharian, : 

a. Kegiatan menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

disebut nelayan subsisten (subsistence fishers). 

b. Nelayan asli (native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu nelayan yang 

sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, 

namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial 

walaupun dalam skala yang sangat kecil. 

c. Kegiatan menangkap ikan yang dilakukan oleh seseorang hanya untuk 

kesenangan atau olahraga merupakan atau biasa disebut dengan nelayan 

rekreasi. 

d. Orang yang menangkap ikan bertujuan menjualnya kembali atau untuk 

dipasarkan disebut nelayan komersial (commercial fishers). nelayan 

komersial dibagi menjadi dua yaitu nelayan skala kecil dan nelayan 

skala besar. 
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2.2.2 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan arus masuk bruto yang muncul dari aktivitas normal 

perusahaan dalam satu periode  pembukaan yang menambah ekuitas (modal) 

yang bukan berasal dari penanaman modal hal ini oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia. 

Penambahan sejumlah aktiva yang juga berpengaruh dengan 

bertambahnya modal melalui penjualan barang dagang maupun pelayanan jasa 

kepada pihak lain dan bukan berasal dari penyertaan penambahan modal dari 

investor adalah pengertian pendapatan (Kusnadi, 2000;9). 

Keuntungan yang diperoleh dari suatu perusahaan disebut pendapatan. 

Pendapatan merupakan kenaikan laba dari hasil pengadaan barang dan jasa dan 

penjualan dalam waktu tertentu. Satuan moneter (uang) adalah hal yang 

menyatakan pendapatan (Tuankotta, 2000;152). 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:236) mengemukakan bahwa 

pendapatan ialah: “pendapatan ialah hasil penjualan barang dan jasa yang 

dibebankan kepada langganan/mereka yang menerima”. Hasil dari penerimaan 

antara penerimaan total dengan biaya total merupakan cara untuk menentukan 

laba atau keuntungan dari suatu perusahaan (Rahardja dan Manurung, 

2010;151). 

Pemanfataan sumberdaya perikanan yang ada dilaut adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Kualitas hidup masyarakat 

nelayan baik secara langsung atau tidak dipengaruhi oleh hasil melaut atau 

pendapatan. Hal ini dikarenakan melaut merupakan penghasilan atau 
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pemasukan utama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga 

pendapatan sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka. 

Menurut Nuraini (2001;81) rumus untuk menghitung pendapatan kotor 

adalah sebagai berikut: 

TR = P x Q 

Dimana: 

TR = Pendapatan 

P  = Harga 

Q  = Jumlah 

Pendapatan yang dimaksud berdasarkan hal ini merupakan faktor yang 

diperoleh dari penjualan barang. Besarnya faktor didapat dengan mengalikan 

harga tiap barang dengan barang yang laku terjual. 

Menurut Nuraini (2001:72) rumus untuk menghitung pendapatan 

bersih adalah sebagai berikut: 

π = TR-TC 

Dimana: 

π    = Keuntungan 

TR = Penerimaan  

TC = Pengeluaran 

 

2.3 Kurva Permintaan dan Penawaran 

2.3.1 Kurva Permintaan 

Permintaan suatu barang dipengaruhi 7 faktor diantaranya adalah harga 

dari barang itu sendiri, harga dari barang lain yang mempunyai kaitan dengan 
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barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, 

corak distribusi pendapatan masyarakat, cita rasa dari masyarakat, jumlah 

penduduk serta ramalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang (Sukirno, 

2011:76). 

Berdasarkan hukum permintaan diketahui bahwa permintaan 

dipengaruhi oleh harga, jika harga naik maka permintaan barang akan menurun 

begitupun sebaliknya. Berlakunya hukum permintaan adalah dengan 

mengasumsikan bahwa faktor lain yang bukan harga harus dianggap konstan 

(Ceteris Paribus) (Ahman, 2009:93). 

Hal-hal lain dianggap sama atau semua variabel yang tidak dipelajari 

dianggap konstan merupakan ungkapan latin dari ceteris paribus. Kurva 

permintaan tersaji pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva Permintaan 

Berdasarkan kurva diatas diketahui bahwa kemiringan dan lurusnya 

kurva permintaan menandakan adanya hukum permintaan dan juga anggapan 

ceteris paribus. 

Hukum permintaan dapat dikatakan juga bahwa:  

1. Kendala yang dialami oleh konsumen yang berpengahasilan tetap ketika 

harga barang naik yaitu dalam hal pembelian barang dalam jumlah yang 

lebih banyak. 
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2. Kebanyakan konsumen apabila harga suatu barang mengalami kenaikan 

maka mereka akan mencari barang lain sebagai pengganti barang tersebut. 

 

2.3.2 Kurva Penawaran 

Menurut Sukirno (2011:85) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penawaran diantaranya adalah harga dari barang itu sendiri, harga dari barang 

lain, biaya produksi, tujuan dari operasi perusahaan tersebut, serta teknologi 

yang digunakan. 

Berdasarkan hukum penawaran diketahui bahwa penawaran merupakan 

perbandingan lurus antara harga dan jumlah barang, penawaran akan naik bila 

harga naik, dan akan turun jika harga barang yang ditawarkan turun dengan 

mengasumsikan anggapan dari ceteris paribus (Ahman, 2009:102). 

Hal-hal lain dianggap sama atau semua variabel yang tidak dipelajari 

dianggap konstan merupakan ungkapan latin dari ceteris paribus. Kurva 

penawaran dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kurva Penawaran 

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara 

harga dan kuantitas yang diatawrkan adalah searah (positif). Konsekuensinya 

P 
S 

Q 

P2 

P1 

Q1 Q2 
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apabila harga naik, kuantitas barang yang ditawarkan semakin meningkat dan 

sebaliknya. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mempunyai kerangka pikir yaitu untuk menghitung 

pendapatan bersih dan juga tingkat efisiensi usaha nelayan. Pendapatan bersih 

nelayan dapat dihitung dengan cara mengurangi pendapatan kotor dengan total 

biaya, sedangkan tingkat efisiensi dapat dihitung dengan membagi pendapatan 

bersih dan total biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efisiensi = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

 

Dengan kriteria atau keputusan efisiensi sebagai berikut : 

1. R/C rasio >1, dapat dikatakan usaha nelayan di Desa Blimbing Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan yang dijalankan efisiensi atau 

menguntungkan. 

Pendapatan Kotor Total Cost

 
 Pendapatan Kotor 

TR = P x Q TC = FC +VC 

Pendapatan Bersih 

π = TR -TC 
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2. R/C rasio =1, dapat dikatakan usaha nelayan di Desa Blimbing Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan yang dijalankan dalam kondisi tidak 

menguntungkan dan tidak rugi (seimbang). 

3. R/C rasio <1, dapat dikatakan usaha nelayan di Desa Blimbing Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan yang dijalankan tidak efisiensi (mengalami 

kerugian). 


