
 

6 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Harahap (2003) yang menemukan bahwa pengaruh jumlah jam melaut, 

jumlah tanggungan keluarga dan jumlah modal masing-masing nyata dan 

signifikan dengan tingkat pendapatan nelayan di Kelurahan Nelayan Indah 

Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Sedangkan pendidikan terakhir nelayan 

tidak memilki pengaruh yang nyata dan signifikan. 

Sasmita (2006) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa modal kerja, 

tenaga kerja, dan waktu melaut (jam kerja) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan pendapatan usaha nelayan di Kabupaten Asahan sebesar 

60,73 persen. Variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen 

tersebut masing-masing nyata pada taraf signifikansi 99 persen, 90 persen, dan 95 

persen. Sedangkan pengalaman sebagai nelayan berpengaruh positif, tetapi tidak 

signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nelayan. Namun demikian 

modal kerja sangat dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sujarno (2008) menunjukkan bahwa modal 

kerja, tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut memiliki pengaruh 

positif terhadap pendapatan nelayan. Dengan kata lain, apabila modal kerja, 

tenaga kerja, pengalaman dan jarak tempuh melaut meningkat maka pendapatan 

nelayan juga akan meningkat.

Prakoso (2013) yang menemukan bahwa tenaga kerja, modal dan 

tekonologi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 



7 
 

 
 

peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Asemdoyong Kabupaten 

Pemalang, serta ada perbedaan signifikansi antara pendapatan nelayan yang 

menggunakan teknologi modern dengan pendapatan nelayan yang 

menggunakan teknologi tradisional. 

Hasil penelitian Syam (2014) yang menemukan bahwa harga bensin 

dan lama melaut berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan tangkap, 

artinya setiap harga bensin naik dan lama melaut naik, maka pendapatan 

nelayan meningkat sedangkan ukuran mesin tempel, umur, pengalaman, 

tanggungan keluarga, dan pendidikan formal berpengaruh negatif terhadap 

pendapatan usaha tangkap nelayan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pendapatan dan Fungsi Keuntungan Cobb-Douglass 

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah 

pendapatan. Menurut Sukirno (Rahim dan Diah,2012) secara umum 

pendapatan diartikan sebagai balas jasa faktor-faktor produksi kerja, 

modal dan alam dari kegiatan tertentu dengan cara mengurangi berbagai 

biaya yang dikeluarkan dari nilai produksi. Pendapatan juga merupakan 

hal yang paling mendasari seseorang melakukan suatu pekerjaan. Hal ini 

menandakan bahwa suatu usaha memang layak untuk diperjuangkan dan 

dipertahankan karena bisa menghasilkan pendapatan bagi kehidupan 

pekerjanya. Pendapatan dikatakan stabil bagi perekonomian seseorang 

apabila jumlahnya lebih besar dari pengeluaran harian orang tersebut. 
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Pendapatan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan bersih dan 

pendapatan kotor. Pendapatan kotor usaha tani (gross farm income) 

disebut sebagai nilai produksi (value of production) sedangkan 

penerimaan kotor (gross return) adalah nilai produksi usaha tani dalam 

bentuk tertentu baik yang dijual maupun tidak dijual. 

Pendapatan bersih atau keuntungan merupakan selisih antara 

pendapatan kotor dengan pengeluaran total. Secara teknis, keuntungan 

dihitung dari hasil pengurangan antara total penerimaan (total revenue) 

dengan total biaya (total cost). Dimana dalam analisis ekonomibiaya juga 

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

(variable cost). Menurut Soekarwati (1989) penerimaan usahatani 

merupakan perkalian antara produksi dengan harga jual. Untuk usaha 

tangkap nelayan, pendapatan diperoleh dari selisih antara penerimaan 

dengan biaya yang dikeluarkan selama penangkapan. 

Menurut Sharma dan Sharma (1981), Debertin (1986), dan 

Soekarwati (1995) dalam Rahim dan Diah (2012:124) pendapatan bersih 

atau keuntungan usaha pertanian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

π = TR – TC ………………………………………. 

π = TVP – TFC …….……………………………… 

dimana : 

π : keuntungan 

TR : total revenue 
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TC : total cost 

TVP : total value of product 

TFC : total factor cost 

Untuk memperoleh keuntungan maksimum (π) digunakan rumus : 

Py. MPxi - Pxi = 0 

MPxi   = β1Y/Xi………………………….. 

dimana : 

Py : harga produk per output 

MPxi : produk marginal 

Pxi : harga rata-rata input xi per unit 

ᵝi : koefisien regresi input xi 

Y : output rata-rata 

Xi  : rata-rata jumlah penggunaan input xi 

Sehingga diperoleh : 

NPMxi = Pxi  …………………………………….. 

dimana : 

NPMxi : nilai produk marginal 

Kemudian,  fungsi  pendapatan  usaha  pertanian  di  proxy  dengan  

fungsi keuntungan Cobb-Douglas yang dinormalkan dengan harga output. 

Diasumsikan bahwa produsen memaksimumkan keuntungan daripada 

memaksimumkan kepuasan (utilitas) usahanya maka fungsi keuntungan 

yang diturunkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diturunkan 
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dengan teknik unit output price Cobb-Douglas profit function (UOP-

CDPF). Menurut Soekarwati (1994), fungsi keuntungan tersebut 

merupakan fungsi yang melibatkan harga faktor produksi yang telah 

dinormalkan dengan harga output. Berkenaan dengan input yang 

dipergunakan, Yotopoulus dan Nugent (1976) Widodo (1986) dalam 

Rahim dan Diah (2012) menotasikan fungsi keuntungan jangka pendek 

sebagai berikut : 

π = pF(X1, … , Xm ;Z1, … , Zn) − ∑ Ci′ Xi … … … … … . . … 

dimana : 

π  : keuntungan jangka pendek 

P : harga input 

ci’ : harga input variabel ke-i 

Zj : input tetap 

Xi : input variabel 

 

Keuntungan  maksimum  tercapai  pada  saat  nilai  produk  

marjinal  sama dengan harga input. Secara matematis dapat dirumuskan : 

 𝑝 
dF (X,Z)𝑥2

𝑑𝑋𝑖
= 𝐶𝑖′  i = 1,2 … m 

Menurut  Yotopoulus  dan  Lau  (1971)  dalam  Rahim  dan  Diah  

(2012), dengan menyatakan ci = ci’/p sebagai harga input ke-i yang 

dinormalkan, maka persamaan (II.2) dapat ditulis : 

dF

dXi
= 𝐶𝑖   i = 1,2, … m 
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Dengan menormalkan persamaan, maka terjadi : 

π* = 
π

p
= pF (X1, … , Xm ; Z1, … , Zn) - ∑ C𝑖′ X𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1
*…………….. 

d Dimana : p* dikenal sebagai fungsikeuntungan UOP    

Menurut Rahim dan Diah (2012), fungsi keuntungan Cobb-Douglas 

merupakan fungsi harga dari input variabel yang dinormalkan dengan harga 

output dan jumlah input tetap sehingga dapat mengatasi variasi harga yang 

kecil. Bila diasumsikan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan 

produksi merupakan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka fungsi 

keuntungan yang dinormalkan ditulis sebagai berikut ; 

π∗ = A ⊓ (Ci∗) ai ⊓ (Zj) βi … … … … … … … … … … … … 

Yang kemudian dilogaritmakan sebagai berikut: 

Ln π* = Ln A* + ∑ αi * Ln Ci* + ∑ βj Ln Zj 

dimana  : 

π∗ = keuntungan yang dinormalkan dengan harga output 

A∗ = intercept 

αi∗ = koefisien input variable 

βj∗ = koefisien input tetap 

C* = harga input variable yang dinormalkan dengan harga 

output 

Zj = input tetap 
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Dibandingkan dengan fungsi keuntungan translog, fungsi 

keuntungan yang diturunkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas ini dapat 

digunakan karena memberikan nilai elastisitas input-output (perubahan 

harga input dan output) yang lebih baik.  

Menurut Ismail (Syam,2014) berkaitan dengan pendapatan usaha 

tangkap nelayan, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi 

penghasilan nelayan dari kegiatan penangkapan, lokasi penangkapan, 

harga bensin dan modal melaut serta faktor nonfisik berkaitan dengan 

kondisi iklim (musim), umur nelayan, pendidikan nelayan, dan 

pengalaman melaut nelayan. Dari faktor fisik dan nonfisik diduga terdapat 

pengaruh yang lebih kuat terhadap penghasilan nelayan dan kegiatan 

penangkapan. Selanjutnya Ismail (Syam,2014) mengemukakan paling 

tidak ada 6 faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan yaitu kondisi 

lingkungan, teknologi penangkapan (sarana penangkapan), modal melaut, 

pendidikan, pengalaman melaut dan umur. 

C. Kerangka Pemikiran 

Produksi hasil tangkapan merupakan faktor penentu pendapatan 

nelayan. Makin banyak hasil tangkapan maka makin banyak pula 

pendapatan yang diperoleh oleh nelayan. Besarnya pendapatan nelayan 

(Q) ditentukan dari penggunaan faktor-faktor produksi yang 

mempengaruhinya, seperti umur, pendidikan, pengalaman dan lama 

melaut yang digunakan. Pendapatan usaha nelayan diperoleh dari 

pengurangan antara penerimaan (TR) dan total biaya (TC). Jadi rumus 
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pendapatan = TR – TC. Selanjutnya nilai TR diperoleh dari perkalian 

antara harga jual ikan dengan jumlah ikan yang di dapatkan di laut. 

Kemudian nilai TC diperoleh dari biaya tetap yang ditambah dengan biaya 

variabel. Biaya tetap (FC) adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan 

terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. 

Sedangkan biaya variabel (VC) adalah biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. 

Sumber : diolah dari berbagai sumber 

 

D. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Umur Terhadap Pendapatan Nelayan Buruh 

Umur nelayan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tinggi rendahnya pendapatan nelayan. Apabila umur nelayan masih 

berada pada usia produktif, tentunya akan mempengaruhi hasil produksi 

dan kemudian berlanjut pada pendapatan yang maksimal begitu pula 

sebaliknya. 

       H1 : Umur berpengaruh positif terhadap pendapatan 

Produksi Hasil 

Tangkapan 

Nelayan Buruh 

1. Umur 

2. Pendidikan 

3. Pengalaman 

4. Lama Melaut 

 

Pendapatan 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Nelayan Di Desa Sumberbening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang 
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2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pendapatan Nelayan Buruh 

Menurut Abdul Rahman (2013) lamanya pendidikan diyakini 

berpengaruh terhadap kecakapan, tingkah laku dan sikap seseorang, dan 

hal ini semestinya terkait dengan tingkat pandapatan seseorang nelayan. 

Dalam teori human capital menyatakan bahwa seseorang akan dapat 

meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Artinya 

makin lamanya pendidikan seorang nelayan akan memungkinkan 

nelayan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Karena, apabila 

seseorang yang memiliki tingkat pendidikan maka akan cenderung lebih 

banyak diketahui serta mempunyai wawasan yang lebih luas. 

       H2 : Pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan 

3. Pengaruh Pengalaman Terhadap Nelayan Buruh 

Menurut Sujarno (2008), dalam penelitiannya mengenai analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten 

Langkat diketahui bahwa Biaya kerja, jumlah tenaga kerja, pengalaman 

dan jarak tempuh secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap 

pendapatan nelayan di Kabupaten Langkat. 

Pengalaman merupakan jam terbang nelayan buruh dalam melaut 

untuk memporoleh hasil tangkapan, semakin lama pengalaman melaut 

semakin tinggi wawasan dalam melaut atau memperoleh hasil tangkap. 

      H3 : Pengalaman melaut berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan. 
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4. Pengaruh Lama Melaut Terhadap Pendapatan Nelayan Buruh 

Faktor lama melaut mempengaruhi jarak tempuh, hal ini merupakan 

faktor yang menentukan tingkat pendapatan nelayan. Penangkapan ikan 

yang dilakukan dengan jarak yang lebih jauh dari pesisir pantai maka 

akan banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang 

lebih banyak jika dibandingkan dengan hasil tangkapan ikan di sekitar 

pesisir dan tentu memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan 

dengan penangkapan ikan dekat pantai sehingga dapat dikatakan bahwa 

jarak tempuh memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan nelayan 

dan jarak tempuh yang jauh membutuhkan waktu yang lama untuk 

sampai ketempat sasaran. 

      H4 : Lama melaut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. 

E. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang telah dibahas dalam 

tinjauan pustaka, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

1. Diduga bahwa umur, pendidikan, pengalaman dan lama 

melaut berpengaruh terhadap pendapatan nelayan tangkap 

di Desa Sumberbening Kecamatan Bantur Kabupaten 

Malang. 


