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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kelautan dengan kekayaan maritim yang sangat 

melimpah, secara geografis Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan 

dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa 

terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 

81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah 

Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. 

Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan 

perekonomian Indonesia dan wajar apabila indonesia memiliki potensi 

penangkapan ikan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut 

pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (nomorkep.18/men/2011), 

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap sebesar 6,4 juta ton 

per tahun dengan produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 juta ton dari 

jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton pertahun. Di lain 

pihak, sumber daya laut di beberapa wilayah perairan di Indonesia sedang 

menghadapi suatu kondisi yang dinamakan overfishing. Keadaan sumber daya 

laut di suatu daerah yang mengalami tingkat penangkapan yang berlebih, 

dikarenakan tingkat eksploitasi yang tinggi yang tidak sebanding dengan 
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kemampuan sumber daya ikan untuk diperbaharui kembali. Sejalan dengan 

kenyataan tersebut, potensi perikanan di Indonesia belum dapat dimanfaatkan 

secara optimal.  

Modal  menurut Munawir (2006:19) modal merupakan faktor yang 

mempengaruhi pendapatan nelayan. Dalam kehidupan nelayan modal merupakan 

hal pokok yang harus ada dalam kegiatan melaut. Modal tersebut yang menjadi 

akses nelayan untuk mencari ikan di laut. Dengan modal para nelayan akan 

dengan mudah menangkap ikan dan memperoleh pendapatan. Modal dalam 

kegiatan nelayan sangat mutlak dibutuhkan, semakin besar modal maka semakin 

besar hasil tangkapan ikan yang diperoleh. Indikator Modal yang digunakan 

nelayan terdiri dari biaya perawatan seperti, alat tangkap dan mesin. Sedangkan 

biaya pengeluaran produksi seperti bahan bakar, es dan bahan makanan.  

Tenaga Kerja Menurut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker 2007:5) Tenaga kerja 

merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan, Sebagaimana 

diketahui dalam teori faktor produksi jumlah output atau produksi berhubungan 

dengan pendapatan bergantung pada jumlah tenaga kerja. Semakin besar jumlah 

tenaga kerja maka hasil tangkapan juga akan semakin besar. 

Jam kerja Menurut (Su’ud, 2007:132) Merencanakan pekerjaan-pekerjaan 

yang akan datang merupakan langkah-langkah memperbaiki pengurusan waktu. 

Apabila perencanaan pekerjaan belum dibuat dengan teliti, tidak ada yang dapat 
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dijadikan panduan untuk menentukan bahwa usaha yang dijalankan adalah 

selaras dengan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya pengurusan kegiatan-

kegiatan yang hendak dibuat, sesorang itu dapat menghemat waktu dan kerjanya. 

Desa Panggung Rejo Merupakan salah satu kampong nelayan yang berbeda 

di Kota Pasuruan karena banyaknya masyarakat yang berpropesi sebebagai 

nelayan. Nelayan di Desa Panggung Rejo merupakan nelayan tradisonal yang 

dimana mereka menggunakan alat tangkap ikan yang sederhana sehingga tidak 

merusak biota laut serta sebagian nelayan Panggung Rejo menggunakan kapal 

berukuram kecil dan sedang oleh sebab itu penghasilan setiap nelayan berbeda-

beda. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Rata-rata Jam 

kerja nelayan Kelurahan Panggung Rejo adalah Jam ± 03.15 Am - 02.00 Pm di 

karenakan angin yang bertiup saat malam berarah dari darat ke laut  dan 

sebaliknya bila saat siang, Oleh karena itu para nelayan masyarakat Kelurahan 

Panggung Rejo memanfaatkan angin ini utuk berlayar di malam hari. Kondisi 

Nelayan Kelurahan Panggung Rejo mengalami permasalahan yang sama pada 

umumnya  di Indonesia yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah yang 

membuat ratusan nelayan Kelurahan Panggung Rejo Kecamatan Panggung Rejo 

Kota Pasuruan Jawa Timur mengeluhkan kurang peralatan yang bisa 

memaksimalkan hasil tangkap ikan para nelayan. 
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Sumber daya Perikanan secara potensial dapat meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya cukup banyak nelayan yang 

belum meningkatkan hasil penangkapan ikan dan menyebabkan nelayan tidak 

bisa meningkatkan pendapatan. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan 

merupakan salah satu dari kelompok yang melakukan aktivitas usaha dengan 

mendapatkan penghasilan yang bersumber dari mata pencarian nelayan itu 

sendiri. Untuk menunjang agar tangkapan lebih maksimal biasanya para nelayan 

memperlengkapi peralatan dan perlengkapan di malam hari sebelum mereka 

berangkat melaut dan tidak menghambat proses penangkapan ikan nanti. 

Tabel 1.1 Peralatan dan Perlengkapan Melaut 

No. Peralatan Melaut Perlengkapan Melaut 

1 Kait,benang pancing dan pemberat pancing BBM 

2 Batang pancing Pelampung 

3 Roda pancing Kotak P3K 

4 Tombak Es batu 

5 Jaring ikan Box Ikan 

6 Jebakan Ikan Bekal  

Sumber : Nelayan Panggung Rejo Pasuruan (2018), diolah. 

Pengembangan teknologi penangkapan ikan dimasa mendatang menurut 

Wiyono (2005), lebih ditekankan pada teknologi penangkapan yang ramah 

lingkungan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan secara 

berkelanjutan, karena teknologi ini tidak memberikan dampak negatif terhadap 

lingkungan, seperti merusak dasar perairan, dampak terhadap biota laut dan 
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target komposisi hasil tangkapan, dan ikan tangkapan non target yang kurang 

termanfaatkan, mengingat hilangnya biota laut dalam struktur ekosistem akan 

mempengaruhi secara keseluruhan ekosistem yang ada. Hasil identifikasi dari 

Tabel 1.1 termasuk alat penangkapan ramah lingkungan karena dalam 

pengoprasianya tidak merusak lingkungan dan kelestarian yang ada. Hasil 

identifikasi alat tangkap ikan ramah  

Tabel 1.2 Biaya Oprasional per Trip 

Sumber : Nelayan Panggung Rejo Pasuruan (2018), diolah. 

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat diketahui total biaya yang dikeluarkan per 

trip berupa solar Rp 90.000 untuk 10 liter, bensin Rp 78.000 untuk 10 liter, 

umpan Rp 75.000 untuk 5 kg dan rokok Rp 110.000 untuk 5 unit dengan total 

biaya sebesar Rp 353.000. Para nelayan melakukan perkerjaan ini dengan tujuan 

memperoleh pendapatan untuk melangsungkan kehidupanya. Sedangkan dalam 

pelaksanaanya di butuhkan beberapa perlengkapan dan juga di pengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti modal,tenaga kerja,jam kerja dalam guna mendukung 

keberhasilan kegiatanya.  

 

 Jenis Biaya Kebutuhan (Unit) Satuan Harga per Satuan 

Solar 10 Liter Rp 9.000 

Bensin 10 Liter Rp 7.800 

Umpan 5 Kg Rp 15.000 

Rokok 5 Unit Rp 22.000 

            Total  Rp 353.000 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat pendapatan nelayan pesisir Panggung Rejo 

2. Bagaimana pengaruh  modal, tenaga kerja dan hasil tangkapan terhadap tingkat 

pendapatan nelayan pesisir Panggung Rejo 

1.3 Batasan Masalah 

1. Objek penelitian hanya fokus pada nelayan kelurahan Panggung Rejo 

kecamatan Panggung Rejo. 

2. Objek penelitian fokus terhadap Pendapatan 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menganalisis tingkat pendapatan nelayan pesisir Panggung Rejo 

b. Untuk menganalisis pengaruh modal, tenaga kerja dan hasil tangkapan  

nelayan terhadap tingkat  pendapatan di pesisir Panggung Rejo. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Pemerintah, sebagai masukan khususnya bagi pemerintah daerah dengan 

para nelayan demi terciptanya kesejahteraan nelayan Kelurahan Panggung 

Rejo sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah 



7 
 

b. Nelayan, penelitian diharapkan dapat memberi informasi dalam 

peningkatan hasil penangkapan ikan berdasarkan faktor-faktor yang 

berpengaruh pada pendapatan nelayan 

Dari semua hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak baik 

dari Pemerintah maupun dari pihak Nelayan kelurahan Panggung. 

 


