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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah negara bahari, dimana Indonesia memiliki lautan yang 

luas dengan sumberdaya perikanan yang cukup tinggi. Selain itu, Indonesia yang 

juga merupakan negara dengan luas kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang 

dimiliki Indonesia sendiri terdiri dari sepertiga daratan dan duapertiga perairan 

lautan (samudera) dengan wilayah daratan mencakup 17.508 pulau dibatasi oleh 

garis pantai sepanjang 81.000 km. Indonesia memiliki Zona Ekonomi Ekslusif 

Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta kilometer, dimana zona ini merupakan suatu 

zona yang dapat dimanfaatkan dan dikelola potensi sumberdaya alamnya 

(Murdjijo F. X, 2001). Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa potensi 

kelautan yang kita miliki mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam 

menyongkong kehidupan masyarakat pesisir pantai. Akan tetapi, pada 

kenyataannya tidak berbanding lurus dengan ekspektasi yang kita harapkan. 

Penghasilan masyarakat atau negara/daerah sebagian besarnya masih berasal dari 

sektor-sektor non perikanan. 

Potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara maritim 

amat besar, dimana potensi tersebut tersebar dari ujung kepulauan Indonesia baik 

dari keberagaman hingga kuantitas yang sangat berlimpah. Indicator pengelolaan 

laut yang baik dapat dilihat dari perikanan. Hal ini dikarenakan di sektor kelautan 

terdapat sumber daya ikan yang sangat besar sehingga perikanan sebagai salah 

satu sumber daya alam yang mempunyai peran penting dan strategis dalam 

pembangunan perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan perluasan 
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kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup bangsa 

pada umumnya, nelayan kecil, pembudidayaan ikan kecil dan pihak-pihak pelaku 

usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan 

ketersediaan sumber daya (Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan 

Perikanan Biak, 2018). 

Dalam konsepnya, sumber daya perikanan dapat digunakan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun dalam praktiknya, 

para nelayan masih terlihat dan terdapat cukup banyak yang belum dapat 

meningkatkan hasil tangkapnya sehingga tingkat pendapatan nelayan tersebut 

tidak meningkat. Masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan 

mencari penghasilan dari hasil tangkapan ikan di laut merupakan salah satu dari 

kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapatkan 

penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha nelayan itu sendiri. Orang yang 

secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dan binatang 

air lainnya merupakan sebutan untuk nelayan sehingga parameter kesejahteraan 

dari para nelayan ini sangat ditentukan dari hasil tangkapannya ketika pergi 

melaut. Jumlah tangkapan dari para nelayan ini mencerminkan pendapatan yang 

diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga mereka. Dari parameter ini dapat diketahui bahwa tingkat pemenuhan 

kebutuhan konsumsi keluarga atau kebutuhan fisik minimum (KFM) sangat 

ditentukan oleh pendapatan yang diterima oleh para nelayan. 

Kebutuhan hidup para nelayan dipenuhi dari pekerjaan mereka, oleh sebab 

itu pekerjaan yang dilakukan oleh para nelayan tersebut bertujuan untuk 

memperoleh pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam prosesnya 
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melaksanakan pekerjaan, para nelayan memerlukan beberapa perlengkapan. 

Selain itu ada banyak faktor yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan 

pekerjaannya. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan usaha 

nelayan meliputi sektor sosial dan ekonomi yang terdiri dari besarnya modal, 

jumlah tenaga kerja, pengalaman, jarak tempuh melaut (Salim, 1999). Dengan 

demikian pendapatan nelayan berdasarkan besar kecilnya volume tangkapan. 

Jenis nelayan jika dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan 

ketika melaut guna menangkap ikan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 

nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern adalah mereka yang 

menggunakan teknologi penangkapan lebih canggih dibandingkan dengan usaha 

nelayan tradisional. Ukuran modernitas peralatan bukan semata-mata karena 

penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya 

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

Beberapa perbedaan tersebut membawa implikasi pada tingkat pendapatan para 

nelayan. 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 bahwa nelayan 

tradisional merupakan nelayan kecil ukuran kapal penarikkan yang digunakannya, 

paling besar 5 grosstonase (GT). Ketika suatu negara ingin mewujudkan 

pembangunan nasional yang terpadu dan merata, maka pembangunan sector 

ekonomi mutlak diperlukan. Dimana pembangunan ekonomi yang berimbang 

terdapat kemampuan dan juga kekuatan industry yang maju dengan didukung oleh 

kekuataan serta kemajuan salah satu sector unggulannya. Indonesia sebagai 

negara dengan luas wilayah perairan yang mendominasi, memiliki kekuatan yang 

tangguh di sector perikanan dan kelautan. Keuntungan ini harus tepat sasaran 
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untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Upaya peningkatan 

kehidupan untuk lebih sejahtera ini dapat dilakukan melalui peningkatan setiap 

produk yang dihasilkan oleh sektor kegiatan ekonomi unggulan, yaitu sector 

perikanan dan kelautan. Rencana kebijakan pembangunan sector perikanan dapat 

dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:  

a. Produksi dan mutu dari hasil perikanan harus ditingkatkan guna memenuhi 

kebutuhan pangan, gizi dan bahan baku industri olahan ikan dalam negeri 

serta kebutuhan ekspor hasil perikanan. 

b. Produktivitas dan nilai dari hasil perikanan harus ditingkatkan. Selain itu 

pendapatan nelayan juga harus meningkat agar kinerja para nelayan tidak 

terganggu karena kurang sejahteranya mereka. 

c. Penambahan lapangan pekerjaan serta perluasan kesempatan usaha guna 

mendukung pembangunan daerah. 

d. Menggalakkan program pembinaan kelestarian lingkungan laut serta 

pembudidayaan sumber daya perikanan. 

 

Potensi dari sumber daya perikanan yang ada harus dikembangkan guna 

mencapai tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan berhasilnya 

perkembangan sumber daya perikanan, maka hasil dari penangkapan sumber daya 

perikanan dapat digunakan untuk memakmurkan rakyat. Sumber daya perikanan 

tidak hanya dikonsumsi saja, namun juga harus dipelihara dan dijaga 

kelestariannya. Selain itu juga harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mendukung perolehan hasil produksi usaha nelayan. Kecamatan Plampang 

memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Kecamatan Plampang 
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memiliki sekitar tujuh pulau diantaranya ialah pulau Santigi, Mariam Ode, 

Mariam Rea, Lampe, Kebo, Lipan, dan Batu Rea. 

Sector perikanan merupakan sector dengan sumber pendapatan yang 

terbesar di Kecamatan Plampang. Kecamatan Plampang yang sebagian besar 

masyarakatnya memiliki mata pencaharian utama di sektor perikanan. 

Berpenghasilan dari mata pencaharian sebagai nelayan adalah mata pencaharian 

utama yang dapat memberikan penghasilan untuk masyarakat Kecamatan 

Plampang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lautan yang berada di 

Kecamatan Plampang masih terjaga kelestariaannya, selain itu keanekaragaman 

faunanya juga banyak. Hal inilah yang menjadikan sektor perikanan Kecamatan 

Plampang memiliki potensi yang besar sehingga diharapkan mampu menjadi roda 

penggerak perekonomian pendudukan setempat. 

Tabel 1.1 

Jumlah Produksi Ikan Kabupaten Sumbawa 

Menurut Kecamatan, 2014-2015 

Kecamatan 
Produksi Ikan (Ton) 

2014 2015 

Lunyuk 854.55 906.69 

Orong Telu 45.43 54.90 

Alas 16.192.41 20.124.24 

Alas Barat 44.522.23 66.900.42 

Buer 27.945.31 39.860.29 

Utan 36.836.99 38.310.35 

Rhee 9.781.91 10.663.21 

Batulanteh 63.348.92 104.60 

Sumbawa 39.27 8.002.33 

Labuhan Badas 207.39 88.247.93 

Unter Iwes 78.91 97.10 

Moyohilir 50.623.69 80.251.44 

Moyo Utara 44.09.01 4.914.51 

Moyohulu 1.053.89 1.149.71 

Ropang 33.17 61.92 

Lenangguar 28.02 47.34 

Lantung 31.21 47.41 



6 
 

                      

(lanjutan) Tabel 1.1 

Jumlah Produksi Ikan Kabupaten Sumbawa 

Menurut Kecamatan, 2014-2015 

Kecamatan 
Produksi Ikan (Ton) 

2014 2015 

Lape 48.539.73 72.893.50 

Lopok 612.18 659.85 

Plampang 59.132.16 100.880.49 

Labangka 6.784.47 12.388.83 

Maronge 52.010.74 87.708.31 

Empang 1.159.34 1217.01 

Tarano 68.318.35 100.634.87 

Kabupaten Sumbawa 492.589.27 736.127.25 
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (tahun), 2019 

 

Jumlah Produksi Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa pada 

tahun 2015 yang terbanyak memproduksi ikan yaitu berada di Kecamatan 

Plampang sejumlah 100.880.490 ton. Pengelolaan potensi sumber daya alam, 

khususnya sumber daya laut di wilayah perairan Kabupaten Sumbawa, Kecamatan 

Plampang desa Labuhan jontal berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi 

penduduk, kehidupan penduduk sangat bergantung pada pemanfaatan potensi 

sumberdaya laut. Apabila produksi meningkat maka pendapatan juga akan 

meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun akan lebih baik. Namun hal tersebut 

pada kenyataanya belum mencerminkan tingkat pendapatan nelayan yang lebih 

baik jika di lihat dari struktur sosial kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi 

tingkat pendapatan nelayan yaitu, biaya oprasional, produktivitas anggota 

kelompok nelayan, pengalaman kerja dan teknologi. 

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rofiza Ardhianto 

(2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Nelayan 

Perahu Rakit Terhadap Pola Konsumsi Warga Desa Surodadi Kecamatan Sayung 
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Kabupaten Demak”. Dengan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), 

menarik kesimpulan yaitu pendapatan dan pengeluran berpengaruh signifikan 

dengan arah hubungan positif. Sedangkan peran pemerintah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pola konsumsi warga Desa Surodadi Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak. Teori pendapatan digunakan sebagai teori utama dalam 

penelitian ini, dimana diasumsikan ada empat variable independent yaitu modal 

kerja, jarak tempuh berlayar, waktu yang digunakan untuk melaut, dan juga 

jumlah ABK. 

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Yasrizal (2017) yang 

berjudul “Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Dan Modern Di Kabupaten 

Aceh Selatan”. Teknologi yang digunakan nelayan ketika mereka pergi melaut 

untuk menangkap ikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan yang 

diperoleh para nelayan di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu modal kerja juga 

mengambil peran penting dalam peningkatan pendapatan para nelayan di 

Kabupaten Aceh Selatan. 

Dalam penelitian ini, modal kerja digunakan sebagai variable karena 

secara teoritis modal kerja mempengaruhi pendapatan usaha. Modal kerja yang 

semakin meningkat akan berpengaruh dalam peningkatan pendapatan usaha. 

Dalam kaitannya, ketika modal kerja mengalami peningkatan maka akan 

mempengaruhi jumlah tangkapan ikan atau hasil produksi para nelayan sehingga 

dengan begitu akan meningkatkan pendapatan. Modal kerja ini adalah biaya yang 

dialokasikan para nelayan sebelum berangkat melaut untuk menangkap ikan. 

Dimana biaya yang dialokasikan berupa pembelian bahan bakar mesin motor 
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kapal, pembelian perbekalan konsumsi para nelayan, pembelian bahan pengawet 

ikan, pembelian bahan bakar generator untuk menghidupkan listrik kapal. 

Selain modal kerja, konsep dari biaya operasional juga digunakan dalam 

penelitian ini karena dalam konsepnya biaya operasional merupakan biaya yang 

dialokasikan guna mendukung kegiatan produksi. Namun juga harus diperhatikan 

bahwa semakin tingginya biaya operasional yang dikeluarkan maka akan secara 

langsung mengurangi penghasilan. Dalam penelitian ini ada juga konsep 

produktifitas yang digunakan karena anggota nelayan merupakan faktor 

pendukung keberhasilan yang memiliki peranan besar dalam kegiatan mencari 

ikan. Semakin bagus produktivitas kerja anggota kelompok nelayan maka dapat 

menghasilkan produksi yang banyak sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 

Kemudian ada juga faktor teknologi yang dapat mempengaruhi 

pendapatan karena semakin canggih teknologi yang digunakan nelayan maka akan 

semakin meningkatkan output produksi. Dengan meningkatnya output produksi, 

maka pendapatan para nelayan akan semakin meningkat. Dalam konsepnya, 

pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan hidup, tingkat 

kemakmuran, dan juga parameter kemajuan ekonomi masyarakat di setiap 

daerah/negara. Oleh karenanya besarnya pendapatan yang diperoleh akan 

mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, maka sama juga 

dengan perekonomiannya meningkat. Namun sebaliknya jika pendapatan 

seseorang rendah, maka berakibat perekonomian orang tersebut tidak mengalami 

peningkatan. 
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Fenomena yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitaran pesisir 

pantai khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan di Desa 

Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa menggambarkan 

kondisi ekonomi masyarakat yang tidak pasti karena terkadang mereka ada yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun ada juga yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena ini terjadi karena pendapatan 

masyarakat di Kecamatan Plampang tidak seimbang dengan jumlah kebutuhan 

sehari-hari mereka. Tidak seimbangnya pendapatan dengan jumlah kebutuhan ini 

terjadi karena masyarakat sangat bergantung pada situasi dan kondisi alam. 

Situasi dan kondisi alam yang tidak pasti mengakibatkan keberadaan ikan sering 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Terkadang arus laut tidak stabil, 

munculnya angin (baik angin timur, barat, barat laut dan barat daya) yang 

berakibat ombak besar, fasilitas alat tangkap tidak memadai, harga bahan bakar 

mesin dan harga barang penunjang yang tinggi, serta adanya kerusakan mesin dan 

perahu bocor merupakan penyebab pendapatan nelayan menurun. Hal ini 

berakibat pendapatan masyarakat rendah dan tidak merata sehingga mereka 

terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Ketika mereka 

memiliki suatu keinginan, mereka tidak mampu untuk mewujudkannya, dan 

bahkan untuk membiayai anak mereka untuk mengenyam pendidikan pun tidak 

semua masyarakat bisa. 

Dari uraian tersebut maka penulis akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha nelayan dalam judul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Desa Labuhan Jontal 

Kecamatan Pelampang” 
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B. Rumusan Masalah  

Dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis lebih 

memusatkan permasalahan pada pengaruh modal kerja dan teknologi terhadap 

pendapatan nelayan di Desa Labuhan Jontal Kecamatan Palampang kabupaten 

Sumbawa Hal-hal yang dijadikan inti masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Desa 

Labuhan Jontal Kecamatan Palampang kabupaten Sumbawa? 

2. Apakah penggunaan teknologi berpengaruh terhadap pendapatan nelayan 

di Desa Labuhan Jontal Kecamatan Palampang kabupaten Sumbawa? 

3. Manakah diantara modal kerja dan teknologi yang berpengaruh dominan 

terhadap pendapatan nelayan di Desa Labuhan Jontal Kecamatan 

Palampang kabupaten Sumbawa? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya terbatas pada usaha nelayan khususnya pada nelayan  

tradisional dan nelayan modern dengan fokus pada tingkat perbedaan pendapatan 

nelayan dan lebih efisien mana yang menggunakan alat tangkap tradisional atau 

menggunakan alat tangkap modern yang berada di Desa Labuhan Jontal 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 

 

D. Tujuan Penelitian 
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Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap pendapatan nelayan di 

Desa Labuhan Jontal Kecamatan Palampang kabupaten Sumbawa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap pendapatan nelayan di 

Desa Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh mana diantara modal kerja dan teknologi 

yang dominan terhadap pendapatan nelayan di Desa Labuhan Jontal 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi 

terhadap kebijakan pemerintah dan pihak lain dalam upaya mencari 

konsep dan strategi yang efektif guna meningkatkan pendapatan nelayan 

yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

2. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan informasi dalam penelitian–

penelitian berikutnya dengan permasalahan penelitian yang sama serta 

menjadi referensi pustaka bagi pemenuhan kebutuhan penelitian lanjutan. 


