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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian Analisis 

Perbedaan Pendapatan Nelayan Tradisional Dan Nelayan Modern Di Desa 

Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa NTB antara lain: 

1. Mularno, et al. (2007), mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Produksi Dan Pendapatan Nelayan Menggunakan Perahu Mesin Tempel 

(Studi Kasus Di Kelurahan Pasar Mukomuko). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara simultan variabel independent berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai hasil uji F sebesar 

28,019. Yang mana angka ini lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,53. 

Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa faktor produksi ABK, alat 

tangkap, kapal dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap 

produksi hasil tangkapan ikan. 

2. Nasution (2008), mengenai Pendapatan Nelayan Tradisional 

Dibandingkan Dengan Upah Minimum Regional di Kecamatan Meulaboh, 

Kabupaten Aceh Barat, di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 

a. Tingkat pendapatan nelayan tradisional di daerah penelitian adalah 

tinggi. 

b. Pengalaman melaut dan biaya produksi berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan para nelayan, sedangkan variabel umur, 

tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan biaya 
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investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan para 

nelayan. 

c. Pendapatan nelayan di daerah penelitian berada diatas upah 

minimum regional provinsi Nangroe Aceh Daarussalam. 

3. Fauzia S. Nurul (2010), mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Nelayan di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Jakarta 

Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dari uji F lebih kecil dari 

taraf signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan variabel independent 

mempengaruhi variable dependent secara simultan. Selain itu, tidak terjadi 

masalah dalam uji asumsi untuk model persamaan regresi dalam penelitian 

ini. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi pendapatan nelayan dari aspek sosial ekonomi adalah 

modal, hasil tangkapan, jumlah tenaga kerja, pengalaman melaut, usia, 

teknologi alat pancing, dan harga bahan bakar. Sedangkan untuk aspek 

cuaca, yang mempengaruhi pendapatan nelayan secara signifikan hanya 

curah hujan. Kebijakan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

mengoptimalkan fungsi organisasi yang terdapat di pulau Untung Jawa. 

 

B. Pengertian Nelayan 

Nelayan adalah orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

memanfaatkan hasil laut. Pada umumnya, para nelayan Indonesia bermukim di 

daerah pinggiran pantai atau pesisir laut. Dalam kegiatannya, para nelayan 

memiliki suatu komunitas dimana komunitas ini merupakan kelompok individu 

yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hasil laut dan 
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bertempat tinggal di desa-desa atau daerah pesisir (Sastrawijaya, 2002). 

Komunitas nelayan ini memiliki beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut: 

a. Ditinjau dari segi mata pencahariannya, komunitas nelayan adalah mereka 

yang segala aktivitasnya berkaitan dengan laut dan pesisir, atau mereka 

yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka. 

b. Ditinjau dari segi cara mereka hidup, komunitas nelayan adalah komunitas 

gotong royong. Gotong royong berarti saling tolong menolong pada saat 

mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan 

pengerahan tenaga yang banyak seperti saat berlayar, membangun rumah 

atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa. 

c. Ditinjau dari segi keterampilannya, jika dilihat pekerjaan nelayan 

termasuk dalam kategori pekerjaan yang berat namun pada umumnya 

mereka hanya memiliki keterampilan yang sederhana. Kebanyakan profesi 

nelayan adalah profesi turun temurun dari leluhur mereka, bukan yang 

dipelajari secara profesional. 

 

Jika ditinjau dari jenis teknologi peralatan tangkap yang digunakan ketika 

melaut guna menangkap ikan, jenis nelayan dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

nelayan modern dan nelayan tradisional. Yang dimaksud dengan nelayan modern 

adalah nelayan yang telah mengganti cara dan peralatan mereka dengan yang 

canggih dan efektif jika dibandingkan dengan nelayan tradisional. Untuk lebih 

jelasnya, apa yang dimaksud dengan nelayan modern dan juga nelayan tradisional 

maka akan dijelaskan secara sistematis pada poin-poin selanjutnya di bawah ini. 
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C. Nelayan Tradisional 

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir mayoritas adalah masyarakat 

yang masih tergolong dalam nelayan tradisional, dimana nelayan tradisional 

adalah golongan yang mengalami penderitaan karena berada dibawah garis 

kemiskinan dan tidak jarang mereka menjadi korban marginalisasi akibat 

kebijakan modernisasi. Secara umum, yang disebut sebagai nelayan tradisional 

adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan alat tangkap 

yang sederhana, modal usaha yang kecil, dan tidak tergabung dalam organisasi 

yang baik. Nelayan tradisional juga dapat diartikan sebagai nelayan yang pergi 

melaut dengan menggunakan perahu layar tanpa motor, sedangkan nelayan yang 

sudah pergi melaut dengan menggunakan perahu bermotor atau kapal bermesin 

disebut nelayan modern. 

Adanya klasifikasi antara nelayan tradisional dan nelayan modern juga 

muncul dari dua sebab akibat, yaitu yang pertama dikarenakan kegiatan warisan 

turun temurun dari nenek moyang dan yang kedua adalah masyarakat yang 

tumbuh didasarkan pada pertimbangan ekonomis semata. Kalangan nelayan yang 

pertama adalah termasuk ke dalam kategori nelayan tradisional. Dengan demikian, 

klasifikasi dari nelayan tradisional tidak hanya factor teknologi yang digunakan 

untuk menangkap ikan, akan tetapi juga adanya faktor turunan yang diwariskan 

oleh nenek moyang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data bahwa sekitar 

70% dari nelayan yang berusaha dengan perahu tanpa motor adalah nelayan yang 

melakukan kegiatan menangkap ikan secara turun temurun. Artinya, nelayan 

tradisional muncul sebagai kelanjutan dari usaha orang tua mereka yang juga 

memiliki kegiatan utama sebagai nelayan (Adiningsih, 1999). 
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Nelayan tradisional adalah nelayan dengan skala usaha yang kecil, dimana 

mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Kegiatan yang dijalankan padat karya (labour intensive). 

2. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan masih sangat sederhana. 

3. Tingkat pendidikan yang relative rendah dan keterampilan yang dimiliki 

sedikit dan sederhana. 

 

Terdapat beberapa kriteria yang mendefinisikan nelayan tradisional secara 

umum. Selain definisi yang telah dipaparkan di atas, ada juga definisi dari nelayan 

tradisional yang menjelaskan bahwa nelayan tradisional adalah nelayan yang 

hanya mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja, dan 

biasanya nelayan ini dalam usahanya menangkap ikan hanya berdasarkan 

kebiasaan-kebiasaan yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka, baik 

mengenai jenis ikan yang ditangkap dan wilayah tangkapannya dimana. Dalam 

pasal 1 ayat 8 UNCLOS tahun 1982, yang dimaksud dengan nelayan tradisional 

adalah nelayan-nelayan yang sumber utama kehidupannya secara langsung 

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi yang sederhana di 

daerah perikanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. 

 

D. Nelayan Modern 

Definisi dari nelayan modern adalah nelayan yang telah beralih teknologi 

penangkap ikannya, dimana yang sebelumnya mereka menggunakan teknologi 

penangkapan tradisional dan menggantinya dengan teknologi yang lebih canggih. 

Dalam hal ini, parameter modernitas bukanlah semata-mata karena penggunaan 
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motor penggerak kapal, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan 

serta tingkat eksploitas dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas 

teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah 

operasional para nelayan (Imron, 2003:68). 

Nelayan modern cenderung lebih menggunakan teknologi canggih dan 

berpendapatan lebih besar dibandingkan dengan nelayan tradisional, ini 

dikarenakan nelayan modern wilayah produksinya dapat menjangkau perairan 

yang lebih jauh. Adapun karakteristik nelayan modern, yaitu sebagai berikut: 

1. Menangkap ikan menggunakan kapal yang desainnya lebih canggih. 

2. Tenaga mesin sampai ke tengah laut sehingga mendapatkan hasil 

tangkapan yang lebih banyak. 

3. Penghasilan lebih banyak dalam waktu singkat. 

4. Menggunakan radar. 

5. Jumlah tangkapan dan produksivitas dari per unit usaha sudah berada pada 

level yang sedang sampai cukup tinggi. 

6. Hasil tangkapan yang diperolah sudah dijual kepada pasar besar yang 

diorganisir secara baik. 

 

E. Teori Pendapatan 

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa konsep dari pendapatan dapat 

ditentukan dari kemampuan faktor produksi dalam menghasilkan barang atau jasa. 

Semakin besar kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa, 

maka akan semakin besar pula pendapatan yang akan dihasilkan. Adanya usaha 

perdagangan merupakan tujuan pokok untuk memperolah sejumlah pendapatan, 
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dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan kelansungan hidup usaha perdagangannya. Mayoritas pendapatan yang 

diterima oleh seseorang adalah berupa uang, dimana uang merupakan alat 

pembayaran atau alat pertukaran yang sah dalam sejarah peradaban manusia 

(Samuelson dan Nordhaus, 1997). 

Sukirno (2006) mendefinisikan pendapatan sebagai jumlah penghasilan 

yang diterima oleh seseorang atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, 

baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Adapun beberapa klasifikasi 

dari pendapatan yaitu sebagai berikut: 

a. Yang pertama adalah pendapatan pribadi, yaitu pendapatan yang diperoleh 

oleh seseorang tanpa memberikan sejumlah nilai tertentu kepada negara. 

b. Yang kedua adalah pendapatan disposibel, yaitu pendapatan pribadi yang 

dikurangi dengan pajak. Dimana pajak ini harus dibayarkan oleh para 

penerima pendapatan, lalu sisa dari pendapatan yang sudah dikurangi 

dengan pajak tersebut yang disebut dengan  pendapatan disposibel. 

c. Yang ketiga adalah pendapatan nasional, yaitu nilai seluruh barang dan 

jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu periode tertentu. 

 

F. Teori Produksi 

Dalam proses produksi aspek penting yang harus tersedia adalah sumber 

daya dan bahan baku. Tentu saja pada sector perikanan pun memiliki faktor 

produksi yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu tenaga kerja, 

modal kerja dan teknologi yang digunakan. Dalam hal ini Subiyanto (1990) 

mendefinisikan apa yang dimaksud dengan produksi adalah hasil yang diperoleh 
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sebagai akibat dari bekerjanya faktor-faktor produksi antara lain tanah, modal, dan 

tenaga kerja. Adapun faktor produksi tersebut dapat diartikan sebagai sumber 

daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Penggabungan sumber daya yang 

dimiliki harus efektif dan efisien sehingga mempu menekankan biaya-biaya 

selama proses produksi. 

Seorang nelayan dapat dikatakan sebagai produsen dalam pelaksanaan 

setiap produksinya, dimana kewajiban dalam melakukan pengeluaran tidak akan 

bisa terlepas dalam berbagai input yang digunakan dalam menghasilkan 

produksinya, sebagai contoh pembayaran tenaga kerja, pembelian bahan bakar 

mesin kapal, pembelian bahan bakar generator listrik, pembelian konsumsi selama 

pergi melaut, pembelian bahan pengawet ikan, dan biaya-biaya lainnya. Secara 

keseluruhan biaya-biaya yang telah dialokasikan kegunaannya tersebut telah 

dikeluarkan guna memperlancar proses produksinya sehingga inilah yang disebut 

dengan biaya produksi. 

Berkenaan dengan ini, Kartasapoetra (1997) menggambarkan atau 

memberikan penjelasan mengenai produksi tersebut, yang mana produksi 

merupakan proses mengolah beberapa input yang selanjutnya diubah menjadi 

barang atau jasa yang disebut output. Dan dari beberapa definisi tentang produksi 

di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah suatu 

proses pengolahan beberapa input yang dikombinasikan untuk menghasilkan 

barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomis dalam memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. 
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G. Modal Usaha 

Definisi dari modal usaha yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, 

melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang 

dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. 

Dalam penelitian ini, pengertian dari modal usaha adalah sejumlah uang yang 

dialokasikan guna para nelayan untuk melaut dalam kegiatannya menangkap ikan. 

Namun ada banyak golongan yang menganggap bahwa modal usaha berupa uang 

bukanlah segala-galanya dalam bisnis. Dalam kasus seperti ini perlu dipahami 

bahwa uang sangat diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis, khusunya untuk 

diperhatikan bahwa uang tersebut haruslah dikelola secara optimal sehingga bisnis 

yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005:7). 

 

H. Faktor Penentu Pendapatan Nelayan 

Mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memiliki kualitas 

yang rendah, dimana rendahnya kualitas ini tampak dalam bentuk tingkat 

ekonomi yang berada dibawah bawah garis kemiskinan dan juga hal ini erat 

kaitannya dengan faktor yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat. 

Secara internal misalnya pertumbuhan jumlah masyarakat yang sangat cepat, 

kurang beraninya mereka mengambil resiko pekerjaan dan kebiasaan buruk 

lainnya yang tidak mendukung modernisasi. Sedangkan pada sisi yang lain 

nelayan memiliki kelemahan dalam hal modal usaha. Sedangkan dari sisi 

eksternal, menyebabkan masyarakat nelayan mengalami kemiskinan rumah 

tangga pada tingkat lapisan nelayan tingkat bawah, seperti proses produksi yang 



21 
 

                      

didominasi oleh pemilik perahu atau modal dan sifat pemasaran produksiinya 

dikuasai oleh kelompok tertentu dalam bentum pasar monopoli (Aditiwati dan 

Kusnadi, 2003). 

Dalam hal ini terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 

pendapatan nelayan yaitu: 

1. Teknologi 

Ketika nelayan ingin meningkatkan pendapatannya, maka mereka harus 

mengganti alat tangkap ikan yang masih menggunakan alat tangkap 

tradisional dengan alat tangkap yang modern. Namun untuk mengganti 

alat tangkap dengan yang lebih modern, para nelayan membutuhkan modal 

yang menjadi masalah utama ketika ingin mengganti alat tangkap dengan 

yang lebih modern. Adapun biaya yang dialokasikan seperti: 

 Untuk membeli perahu baru ataupun meningkatkan kapasitas 

mesin kapal, dalam hal ini nelayan perlu memperhitungkan untuk 

menggunakan kapal dengan mesin besar ataukah perahu dengan 

mesin kecil yang digunakan untuk pergi melaut. 

 Untuk membeli peralatan tangkap ikan seperti jaring, pancingan 

dan lain-lain. 

2. Sosial Ekonomi 

 Umur, dikatakan sebagai nelayan jika seseorang tersebut telah 

berumur 15 tahun ke atas, artinya bahwa walaupun ia melaut jika 

masih dibawah umur maka ia belum dikatakan sebagai nelayan. 
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 Pengalaman, apabila sebagai nelayan yang telah berumur 15 

sampai 30 tahun, sedangkan yang diatas 30 tahun dianggap sebagai 

nelayan berpengalaman. 

 Peralatan, jika nelayan memiliki peralatan sendiri dalam melaut 

dan menangkap ikan ataupun hanya menyewakannya saja. Namun 

jika tidak memiliki peralatan sendiri dan hanya menerima gaji 

maka disebut sebagai buruh nelayan. 

 Musim merupakan factor penting dalam kehidupan nelayan, yang 

mana musim ini dibagi menjadi dua yaitu musim timur dan musim 

barat. Ketika masuk musim timur yang terjadi pada bulan Maret 

sampai dengan bulan Agustus, pada umumnya gelombang besar, 

pasang tinggi, arus deras, curah hujan yang tinggi. Dalam keadaan 

seperti ini, banyak nelayan yang sangat jarang melaut karena 

mereka khawatir dengan resikonya yang berbahaya, sehingga hasil 

produksi sedikit dan harga ikan akan tinggi karena jumlah supply 

dan demand tidak seimbang. Lain halnya ketika masuk musim 

barat yang terjadi pada bulan September sampai dengan bulan 

Februari. Dimana keadaan pada musim ini pasang tidak terlalu 

tinggi, arus tidak terlampau deras, gelombang tidak terlampau 

besar. Keadaan pada musim ini sangat bersahabat sehingga 

membuat banyak nelayan yang pergi melaut. Selain dari dua 

musim yang terjadi dalam satu tahun, ada lagi pengaruh musim 

bulanan seperti pada bulan purnama. Ketika bulan purnama, arus 

akan deras dan pasang akan tinggi. Sebaliknya pada bulan gelap, 
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gelombang akan kecil, arus tidak bergerak yang disebut dengan 

istilah pasang mati. Pada kedua keadaan tersebut para nelayan 

biasanya kurang mendapatkan hasil tangkapan, namun harga ikan 

pada saat itu akan lebih mahal ditambah lagi jika memasuki musim 

timur yang pada umumnya para nelayan tidak akan turun melaut, 

adapun yang melaut namun mereka hanya dipinggir saja. 

3. Tata Niaga 

Ikan merupakan komoditi yang tidak dapat bertahan dalam jangka waktu 

yang sangat lama artinya mudah rusak, jadi pendistribusiannya dari 

produsen (nelayan) kepada konsumen harus lebih cepat agar kualitas dan 

kondisi ikan tersebut masih dalam keadaan bagus dan tidak rusak ketika 

ikan tersebut diolah. Harga ikan sendiri sangat bergantung dari kondisi 

ikan tersebut, selain itu termasuk nilai gizi dari pada ikan itu sendiri juga 

mempengaruhi harga ikannya. Oleh sebab itu, nilai efisiensi dari tata niaga 

perikanan dari produsen kepada konsumen berarti semakin baik. 

 

I. Modal Kerja dan Biaya Produksi 

Milton Friedman berpendapat bahwa uang adalah salah satu bentuk 

kekayaan yang sama bentuknya dengan jenis kekayaan lainnya, misalanya surat 

berharga, tanah, dan skill. Untuk seorang entrepreneur, uang adalah salah satu 

jenis barang yang memiliki nilai produktifitas. Jika seorang entrepreneur 

memiliki uang lalu uang tersebut dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya, 

maka seorang entrepreneur tersebut dapat menghasilkan suatu barang. Dengan 
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demikian, teori permintaan uang dapat pula dipandang sebagai teori tentang 

modal (capital theory). 

Milton Friedman mendefinisikan bahwa apapun yang dapat dijadikan 

sebagai sumber pendapatan merupakan definisi dari kekayaan. Salah satu jenis 

kekayaan yang berasal dari dalam diri manusia adalah keterampilan (skill). Lebih 

lanjut, Milton Friedman membagi kekayaan kedalam lima kategori, yaitu uang, 

obligasi, saham, kekayaan yang berbentuk fisik dan juga keterampilan (skill). 

Peningkatan jumlah modal hanya terjadi jika sebagian atau semua sumber 

pendapatan ditabung ataupun diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar 

output sehingga pendapatan tersebut dapat menjadi lebih besar dikemudian hari. 

Contoh langkah-langkah konkret dari peningkatan modal kedalam bentuk fisik 

adalah dengan pengadaan pabrik baru, penambahan mesin-mesin produksi, 

penambahan peralatan dan meningkatkan jumlah pembelian bahan baku. Dengan 

begitu, ketika langkah-langkah konkret ini dilakukan maka akan memungkinkan 

terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang (Sukirno, 2006). 

Dalam usahanya mempertahankan hidup dengan baik, manusia selalu 

memiliki modal bahkan untuk orang paling miskin sekalipun. Dalam usaha 

mempertahankan hidup dengan baik sehingga terjamin dan juga kontinu haruslah 

dimulai dengan dasar pemahaman terhadap modal yang dimiliki dan sejauh mana 

modal tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat 

berkembang. Menurut Mukherjee (2001), yang dimaksudkan dengan modal 

adalah adalah modal sumber daya alam, modal ekonomi, modal fisik dan modal 

sosial. 
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Biaya produksi diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed cost) 

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

jumlahnya dan rutin dikeluarkan walaupun hasil tangkapan ikan dan hasil 

produksi yang diperoleh banyak ataupun sedikit. Biaya variabel adalah biaya yang 

besarannya tergantung dari jumlah tangkapan ikan dan hasil produksi yang 

diperoleh. Rumus yang digunakan untuk menghitung total biaya yang dikeluarkan 

ketika akan melakukan suatu kegiatan adalah dengan menjumlahkan biaya tetap 

dengan biaya variabel (Rahardja, Manurung, 2006). 

 

J. Faktor Teknologi 

Teknologi yang digunakan oleh para nelayan tradisional ketika pergi 

melaut guna menangkap ikan terdiri dari alat tangkap yang sederhana, mulai dari 

pancingan, jala, jaring, pukat, dan lainnya. Namun seiring dengan perkembangan 

jaman, nelayan tradisional mulai beralih menggunakan teknologi yang lebih 

canggih dan juga efektif guna menangkap ikan. Nelayan yang beralih 

menggunakan teknologi yang lebih canggih ini adalah nelayan modern, dimana 

mereka menangkap ikan dengan alat yang lebih modern contohnya kapal ikan 

yang dilengkapi dengan alat tangkap bermesin. Hal ini berarti semakin canggih 

teknologinya, maka juga semakin meningkatkan produktifitas hasil tangkapannya 

sehingga lebih meningkatkan hasil produksi. Dengan begitu, nelayan dapat 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya ketika 

mereka menggunakan teknologi sederhana. 
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Ditinjau dari kapasitas teknologinya (baik itu alat tangkap yang digunakan, 

maupun armada yang dikemudikan), nelayan digolongkan menjadi empat 

tingkatan sebagai berikut (Satria, 2002): 

a. Nelayan tradisional (peasant fisher), adalah nelayan dengan teknologi 

sederhana yang orientasinya hanya pada pemenuhan kebutuhan sendiri. 

b. Nelayan dengan teknologi yang lebih maju (post peasant fisher), adalah 

nelayan yang orientasinya masih sama dengan peasant fisher namun sudah 

beralih menggunakan teknologi modern seperti kapal yang dilengkapi 

dengan alat tangkap ikan bermesin. 

c. Nelayan komersial (commercial fisher), adalah nelayan yang 

menggunakan teknologi sama dengan post peasant fisher namun dengan 

tujuan yang telah berorientasi pada peningkatan pendapatan. 

d. Nelayan industrial (industrial fisher), adalah nelayan yang telah 

terorganisasi, padat modal, pendapatan lebih tinggi, dan berorientasi pada 

ekspor. 

 

K. Kerangka Pikir 

Dalam kerangka pemikiran perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka kerangka 

pemikiran peneliti dalam penelitian ini adalah pendapatan nelayan (sebagai 

variabel terikat) yang dipengaruhi oleh modal dan teknologi (sebagai variabel 

bebas). 

Modal kerja dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini dikarenakan 

secara teori modal kerja berpengaruh terhadap pendapatan. Seiring dengan 
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meningkatnya modal kerja, maka pendapatan pun juga akan meningkat. Alur dari 

meningkatnya pendapatan dari modal kerja yang dikeluarkan adalah ketika terjadi 

penambahan modal kerja, maka akan berpengaruh terlebih dahulu pada jumlah 

tangkapan ikan dan juga hasil produksinya. Lalu setelah jumlah tangkapan ikaan 

dan juga hasil produksinya meningkat, maka pendapatan yang diperoleh para 

nelayan pun juga akan meningkat. Modal kerja dalam penelitian ini adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan nelayan untuk pergi melaut, 

misalnya: pembelian bahan bakar mesin kapal, bahan bakar generator listrik 

pembelian pengawet ikan hasil tangkapan, pembelian perbekalan konsumsi 

nelayan selama pergi melaut. 

Selain modal kerja, ada juga teknologi yang digunakan sebagai variabel 

bebas penelitian ini. Dimana semakin canggih teknologi yang digunakan nelayan 

ketika pergi melaut guna menangkap ikan, maka akan terjadi peningkatan 

produktifitas hasil tangkapan, dimana ketika produktifitas hasil tangkapan ini 

meningkatkan maka pendapatan yang diperoleh para nelayan juga akan 

meningkat. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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Sumber: Peneliti, 2019 

 

L. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu pernyataan tentang hubungan dua variabel atau 

lebih yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teori dan kerangka 

konsep yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H1 : Modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan di Desa 

Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa NTB. 

H2 : Teknologi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan di Desa 

Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa NTB. 

H3 : Teknologi berpengaruh dominan terhadap pendapatan nelayan di Desa 

Labuhan Jontal Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa NTB. 


