
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat nelayan 

merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara intensif dilanda 

kemiskinan. Menurut Sipahelut (2010) kemiskinan tersebut disebabkan oleh 

faktor-faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang 

melemahkan kemampuan masyarakat dalam membangun wilayah dan 

meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Kemiskinan yang dialami masyarakat 

nelayan juga dilatar belakangi oleh kurangnya modal dan teknologi yang 

dimiliki para nelayan, rendahnya akses pasar dan rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam. Selain itu, ada juga penyebab 

lain yaitu faktor sosial seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, 

rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan serta alasan lain 

seperti sarana dan prasarana umum di wilayah pesisir (Prakoso,2013). 

Mengingat Negara Indonesia merupakan negara dengan luas laut terbesar, 

kita memiliki potensi untuk memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan 

khususnya masyarakat nelayan. Namun, realitanya masyarakat belum mampu 

meningkatkan hasil produksi mereka, bahkan profesi sebagai nelayan cenderung 

identik dengan kemiskinan. Menurut Dahuri (Rahim,2012) tingkat kesejahteraan 

para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih dibawah sektor-sektor lain, 

termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan 
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tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai 

lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor 

pertanian. Sedangkan menurut Mubyarto dkk (Rahim,2012) tingkat 

kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir umumnya menempati strata yang 

paling rendah (miskin) dibandingkan dengan masyarakat lainnya di darat. 

Ditambah lagi dengan belum optimalnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah 

yang cenderung lebih berorientasi kearah pengembangan sektor daratan. 

Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya 

atau yang biasa di sebut dengan produksi hasil tangkapan. Banyaknya tangkapan 

secara langsung juga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima 

hingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersedia dan mudah dijangkau 

setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin 

sedikit jumlahnya. 

Kabupaten Malang terletak pada 112 035`10090`` sampai 112``57`00`` 

Bujur Timur 7044`55011`` sampai 8026`35045`` Lintang Selatan memiliki 

potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Luas wilayah Kabupaten 

Malang adalah sekitar 2.977,05 km²  diantaranya merupakan wilayah 

pegunungan dan pesisir laut selatan yang berpotensi terhadap subsektor 

perikanan . Ditambah lagi produksi perikanan darat yang pada umumnya 

dilakukan melalui budidaya. 

Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Malang dari 

tahun ketahun mengalami peningkatan, walaupun tingkat pertumbuhan 
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berfluktuasi. Terlepas dari hal tersebut subsektor perikanan tetap merupakan 

subsektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten 

Malang.  

Produksi atau hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu factor penentu 

atau faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Apabila produksi 

meningkat, pendapatan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh 

karena itu, hal yang diharapkan adalah peningkatan jumlah produksi. Penelitian 

ini akan mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan nelayan tangkap. Menurut Salim (Arliman,2013) faktor yang 

mempengaruhi pendapatan nelayan meliputi faktor sosial dan faktor ekonomi 

terdiri dari besarnya modal, jumlah perahu, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh 

melaut dan pengalaman. Kemudian ada pula faktor umur nelayan, pendidikan 

nelayan dan ukuran mesin yang digunakan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

yaitu faktor apa sajakah yang mempengaruhi pendapatan nelayan buruh di 

Desa Sumberbening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ? 
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C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian yang berjudul tentang “Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Nelayan Di Desa Sumberbening Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang” terdapat batasan-batasan yang harus penulis tetapkan 

demi terdapat kesesuaian hasil yang diinginkan oleh penulis terhadap 

penelitian yang dilakukan kali ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Pertama, klasisifikasi nelayan adalah seorang nelayan buruh. 

2. Kedua, yaitu lingkup nelayan di Desa Sumberbening Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang. 

3. Ketiga, penelitian ini membahas tentang pengaruh usia, Pendidikan, 

pengalaman dan lama melaut terhadap pendapatan nelayan buruh.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor apa sajakah yang mempengaruhi pendapatan nelayan buruh di Desa 

Sumberbening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Malang dan instansi terkait dalam 

meningkatkan pendapatan nelayan buruh di Desa Sumberbening Kecamatan 

Bantur Kabupaten Malang. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan dalam hal 

pengelolaan dan pengalokasian dana sehingga bisa mendapatkan 

keuntungan / profitabilitas yang tinggi. 


