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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Zulfikar (2012), hasil penelitian tentang analisis bagi hasil terhadap 

pendapatan buruh nelayan di Kabupaten Deli Serdang, bahwa hasil analisis dapat 

diketahui ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan melaut marawai dan 

pancing. Untuk uji beda rata-rata melaut pancing dan melaut jaring Tabel maka  

Ho terdapat perbedaan yang signifikan antara melaut pancing dan jaring. 

KurniaSari (2016), Hasil penelitian menunjukkan pendapatan nelayan dan 

dependency ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi 

nelayan. Tenaga kerja berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pola 

konsumsi nelayan. 

Nurlaila Hanum (2018), Hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan, 

jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah 

tangga nelayan di Desa Seuneubok Rambong Aceh Timur, menunjukkan 

pendapatan nelayan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi 

nelayan.  

Lisiana (2015), dalam penelitian tentang analisis pendapatan masyarakat 

nelayan desa Grajangan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten banyuwangi, 

menyatakan bahwa variabel independent adalah Modal, Jam kerja, Usia, 

Pengalaman Melaut, dan Hasil Tangkapan. Dan variabel dependentnya adalah 

variabel pendapatan. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 
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adalah variabel Modal, Jam kerja dan Hasil Tangkapan. Sedangkan variabel yang 

tidak signifikan adalah variabel Usia dan pengalaman Melaut.  

Irmawati (2014), dalam penelitian tentang Analisis Pendapatan Nelayan 

Pesisir Pantai Sendang Biru di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing, 

Kabupaten Malang, dari hasil regresinya menunjukkan bahwa variabel 

independent  adalah usia, jam kerja, dan modal. Dan variabel dependentnya 

adalah variabel pendapatan. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan adalah modal. Sedangkan variabel yang tidak pengaruh signifikan 

adalah variabel usia dan jam kerja. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada 

obyek penelitian dan variabel yang digunakan, sedangkan persamaannya adalah 

melakukan analisis terhadap pendapatan nelayan. 

2.2 Landasan Teori 

1. Pendapatan  

Menurut Niswonger (2006;56) Pendapatan merupakan kenaikan kotor 

(gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, 

pelaksanaan jasa kepada klien, menyewakan harta, peminjaman  uang, dan 

semua kegiatan usaha profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pendapatan sebagai 

imbalan atau penghasilan selama sebulan baik berupa uang maupun barang 

yang diterima oleh seseorang yang bekerja dengan status pekerja bebas di 
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pertanian atau pekerjaan bebas non pertanian. BPS memberikan pengertian 

pendapatan yang digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut : 

a. Pendapatan berupa uang, yaitu sebagai penghasilan berupa uang yang 

sifatnya regular dan biasanya diterima sebagai balas jasa atau 

kontraprestasi yang meliputi : 

1. Gaji dan Upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja lembur, kerja 

sampingan dan kerja kadang-kadang 

2. Pendapatan dari usaha sendiri yang meliputi hasil bersih usaha 

sendiri, konsumsi dan penjualan dari kerajinan rumah tangga. 

3. Pendapatan dari hasil investasi seperti bunga, modal dan tanah 

4. Pendapatan dari keuntungan sosial (dari kerja sosial) 

b. Pendapatan berupa barang adalah penghasilan yang sifatnya reguler 

akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa yang diterima dalam 

bentuk barang dan jasa. Barang atau jasa yang diperoleh dinilai 

dengan harga pasar sekalipun tidak disertai transaksi uang oleh yang 

menikmati barang atau jasa tersebut.  

c. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan 

yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang 

dipakai, pinjaman uang, hadiah, warisan dan sebagainya. 
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Pendapatan merupakan indicator untuk mengetahui keberhasilan suatu 

kegiatan perekonomian. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa 

uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain. Pendapatan 

merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari 

– hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan 

seseorang secara langsung mau pun tidak langsung (Suroto, 2000:19). Dan 

juga dapat diartikan sebagai keberhasilan atas seseorang yang telah 

melakukan pekerjaannya sesuai prosedur sehingga atasan mereka 

memberikan balasan atas apa yang mereka lakukan. Seperti halnya nelayan. 

Apabila nelayan mendapatkan tangkapan yang besar maka mereka 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Untuk mengetahui besarnya pendapatan ada tiga pendekatan perhitungan 

yaitu:   

1. Pendekatan hasil produksi (product approach)  

Dengan pendekatan hasil produksi, besarnya pendapatan dapat 

diketahui dengan mengumpulkan data tentang hasil akhir barang atau jasa 

untuk suatu periode tertentu dari suatu unit produksi yang menghasilkan 

barang atau jasa. 

2. Pendekatan pendapatan   

Menghitung pendapatan dengan mengumpulkan data tentang 

pendapatan yang diperoleh seseorang.  
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3. Pendekatan pengeluaran  

Menghitung besarnya pendapatan dengan menjumlahkan seluruh 

pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit ekonomi. 

Pada umumnya, rumah tangga penduduk yang memiliki pendapatan 

rendah kemudian akan diikuti dengan pengeluaran yang rendah pula. Hal 

demikian menyebabkan sebagian besar pendapatan yang diperoleh akan 

dialokasikan pada kebutuhan makan (pangan) sehingga pada akhirnya akan 

meningkatkan angka kemiskinan dalam masyarakat. kemiskinan tersebut 

dapat terjadi karena keterbatasan pemilikan sumber daya alam, keterbatasan 

penguasaan dan penerapan teknologi serta unsur pendukungnya, sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan rendahnya pendidikan dan produktivitas 

kerja, serta prasarana dan permodalan termasuk kelembagaan yang tidak 

memadai (Mubyarto, 2002: 35-45). Sedangkan pendapatan menurut Sukirno 

(2002) kalau pendapatan tersebut bisa dihitung lewat menghitung dengan 

menjumlahkan nilai pengeluaran  barang-barang serta jasa yang di keluarkan. 

Sedangkan menurut Nuraini (2001:72) menyatakan bahwa besarnya 

pendapatan bersih secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

        

Dimana : 

    = Pendapatan bersih 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC = Total Cost (Biaya total yang dikeluarkan) 
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Besarnya pendapatan nelayan yang diterima oleh nelayan tidak tetap, 

dikarenakan adanya pengelolahan manajemen yang kurang baik seperti 

pembukuan modal kerja, dan target keuntungan dari pekerja sendiri. 

Akibatnya pendapatan yang diterima nelayan tergolong dalam pendapatan 

berpenghasilan rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh hanya cukup 

untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini berdasarkan banyaknya hasil tangkapan 

nelayan dalam melaut. Meskipun begitu para nelayan masih dapat terus 

bertahan untuk melaut karena modal yang tidak terlalu besar dan bahan baku 

yang mudah dapat memberikan hasil yang cukup. 

2. Modal  

Masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan 

pernah berakhir, mengingat masalah modal mengandung begitu banyak 

aspek. Untuk mengetahui pengertian modal dalam keputusan pendanaan 

dapat dipahami malalui definisi-definisi modal yang dikemukakan oleh para 

ahli keuangan berikut Riyanto, (2010:18).mengartikan modal sebagai  

“keloktifitas ” dari barang-barang modal  yang terdapat dalam neraca sebelah 

debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua 

barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi 

produktifnya untuk membentuk pendapatan. Dengan demikian modal adalah 

yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan 

barang-barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang 

belum digunakan.Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit.  
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Bakker dalam buku yang sama mengartikan modal adalah baik yang 

berupa barang-barang konkrit yang masih ada di dalam rumah tangga 

perusahaan yang terdapat dineraca sebelah debit. Maupun berupa daya beli 

atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat disebalah kredit. Adapun 

menerut Naiggolan, (2004:3) yaitu modal merupakan kelompok yang berisi 

dari pemilik terhadap perusahaan. Selain itu menurut (Atmaja, 2008:155) 

mengemukakan modal ialah dana yang digunakan untuk membaca pengadaan 

aktiva dan koperasi perusahaan. 

Pengertian modal menurut Munawir (2006:19) adalah hak atau bagian 

Modal adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor 

atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekeyaan itu hasil aktivitas usaha 

itu sendiri. 

3. Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja terdiri atas mereka yang untuk bekerja diri sendiri maupun 

juga dalam anggota keluarga yang tidak menerima bayaran baik yang terdiri 

berupa upah atau yang sesungguhnya bersedia dan mampu dalam bekerja, 

dalam arti mereka yang menganggur dengan terpaksa karena tidak terdapat 

kesempatan kerja. Jadi tenaga kerja adalah semuah orang yang bersedia dan 

sanggup dalam bekerja.  

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

tenaga kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun keatas dan telah 

mampu untuk melaksanakan pekerjaan.  
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a) Jenis-Jenis Tenaga Kerja  

Tenaga kerja juga sangat luas, dapat dilihat dari gagasan yang disampaikan 

oleh Dumairy yang memberikan dua macam jenis tenaga kerja. Adapun jenis-

jenis tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

1) Angkatan Kerja 

Pengertian angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia 

kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan atau untuk sementara tidak 

sedang bekerja dan juga sedang mencari pekerjaan.  

2) Bukan Angkatan Kerja  

Pengertian angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia 

kerja yang tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan dan juga sedang tidak 

mencari pekerjaan, yakni orang yang memiliki kegiatan untuk bersekolah 

(pelajar), mahasiswa, mengurus rumah tangga, serta yang menerima 

pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan yang langsung atas jasa 

kerjanya.  

b) Jenis-Jenis Tenaga Kerja Nelayan Berdasarkan Klasifikasinya  

Dalam menguraikan jenis-jenis tenaga kerja Nelayan. Terdapat klasifikasi 

yang mana menyusun sistem atau kelompok sesuai standar yang telah 

ditentukan. Adapun klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan tenaga 

kerjaan yang telah disusun sesuai jenis-jenis kriteria. Jenis-jenis tenaga kerja 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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Menurut Wahyuningsih dkk (2003: 33) masyarakat nelayan dapat dibagi 

menjadi tiga jika dilihat dari segi kepemilikan modal, yaitu: 

1. Nelayan Juragan 

Nelayan juragan, nelayan ini merupakan nelayan pemilik perahu 

dan alat penangkapan ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja 

sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan dilaut. Nelayan ini 

memiliki tanah yang digarap pada musim paceklik. Nelayan juragan ada 

tiga macam yaitu nelayan juragan laut, nelayan juragan darat yang 

mengendalikan usahanya dari darat, dan orang yang memiliki perahu, 

alat penangkap ikan dan uang tetapi bukan nelayan asli, yang disebut 

tauke (toke) atau cakong.  

2. Nelayan pekerja 

Nelayan pekerja, nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan 

modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk 

membantu menjalankan uasaha penangkapan ikan dilaut, nelayan ini 

disebut juga nelayan penggarap atau sawi (awak perahu nelayan). 

Hubungan kerja antara nelayan ini berlaku perjanjian tidak tertulis yang 

sudah dilakukan ratusan tahun lalu. Juragan dalam hal ini berkewajiban 

menyediakan bahan makanan dan bahan bakar untuk keperluan operasi 

penangkapan ikan, dan bahan makanan untuk dapur keluarga yang 

ditinggalkan selama berlayar. Hasil tangkapan di laut dibagi menurut 

peraturan tertentu yang berbeda-beda antara juragan yang satu dengan 

juragan yang lainnya setelah dikurangi biaya produksi. 
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3. Nelayan Pemilik 

Nelayan pemilik, merupakan nelayan yang kurang mampu. 

Nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya 

sendiri dan alat penangkap ikan sederhana, karena itu disebut juga 

nelayan perorangan atau nelayan miskin. Nelayan ini tidak memiliki 

tanah untuk digarap pada musim paceklik. Dari pendapat di atas dapat 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan adalah mereka yang 

selalu aktif dalam penangkapan ikan di laut dan dalam operasi 

penangkapan ikan diperlukan alat-alat yang memadai agar hasil 

penangkapan ikan melimpah.Sedangkan nelayan yang ada di Desa Maja 

termasuk nelayan miskin karena pendapatan dari hasil melaut tidak 

mencukupi kebutuhan 

4. Hasil Tangkapan 

Setiap nelayan pasti memiliki keinginan memiliki tangkapan ikan 

yang besar setiap harinya. Hal tersebut dapat menyebabkan pendapatan 

nelayan terus mengalami peningkatan. Menurut Suhartati dalam buku 

teori ekonomi mikro (2003:139) menyatakan bahwa produsen dianggap 

akan selalu memilih tingkat output yang dapat memperoleh keuntungan 

total maksimum yaitu kondisi yang memaksimalkan perbedaan antara 

total pendapatan dan total biaya. Teori tersebut dapat diaplikasikan 

kedalam kehidupan nelayan , dimana nelayan pasti akan memilih tingkat 

output yang maksimum dan terus bertambah setiap hari.   
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Menurut Roger (2000:163) teori tentang Total Revenue (TR), 

menyatakan bahwa berbagai harga persatuan (Unit) kali jumlah 

permintaan. Inilah besarnya pendapatan yang diterima oleh suatu produk 

yang berharga, P untuk sejumlah Q satuan yang terjual. Berdasarkan teori 

diatas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah ikan yang 

ditangkap oleh nelayan maka semakin besar pendapatan yang didapatkan 

nelayan. Ikan dapat dikatakan sebagai unit Output yang mampu 

menghasilkan pendapatan yang diterima nelayan, semakin banyak 

tangkapan ikan maka semakin banyak pendapatan yang akan diperoleh. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, apabila hasil 

tangkapan nelayan cenderung meningkat maka pendapatan yang 

diperoleh akan semakin tinggi dan sebaliknya, apabila hasil tangkapan 

nelayan cenderung rendah maka pendapatan yang dihasilkan akan rendah 

pula. 

5. Pengertian Nelayan 

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. 

Di Indonesia para nelayan biasanya bermukin di daerah pinggir pantai 

atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang 

bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir 

(Sastrawidjaya. 2002). Menurut curahan waktu kerja, nelayan di 

klasifikasikan sebagai berikut : 

1. Nelayan penuh yaitu Nelayan tipe ini hanya memiliki satu mata 

pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Hanya menggantungkan hidupnya 
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dengan profesi kerjanya sebagai nelayan dan tidak memiliki pekerjaan 

dan keaahllian selain menjadi seorang nelayan.  

2. Nelayan Sambilan Utama Nelayan tipe ini mereka menjadikan 

nelayan sebagai profesi utama tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk 

tambahan penghasilan. Apabila sebagian besar pendapatan seseorang 

berasal dari kegiatan penangkapan ikan ia disebut sebagai nelayan. 

(Mubyarto, 2002:18). 

3. Nelayan Sambilan Tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu 

kerjanya digunakan untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan 

ikan. Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu: pendapatan 

dari usaha penangkapan ikan dan pendapatan dari luar usaha 

penangkapan ikan. Sumber pendapatan utama bagi nelayan yaitu 

berasal dari usaha penangkapan ikan sedangkan pendapatan dari luar 

usaha penangkapan ikan, biasanya lebih rendah. Peningkatan 

pendapatan nelayan sangat terkait dengan tingkatan jumlah hasil 

tangkapan bila hasil tangkapan besar maka pendapatan yang diperoleh 

maksimal juga sebaliknya bila hasil tangkapan sedikit maka 

pendapatan nelayan kurang memuskan. 

6. Faktor –faktor yang mempengaruhi Pendapatan Nelayan 

Pendapatan Nelayan adalah hasil dari tangkapan nelayan yang kemudian 

di jual untuk mendapatkan uang sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, ada  

beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan yaitu : 
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a. Teknologi 

Teknologi terkait dengan peralatan yang digunakan oleh nelayan dalam 

penangkapan ikan adalah perahu tanpa mesin atau perahu dengan mesin, 

jaring dan pancing. Peralatan atau modal nelayan adalah nilai daripada 

peralatan yang digunakan seperti : Perahu dan harga peralatan dari 

memancing. Ini akan membantu meningkatkan kapasitas produksi 

penghasilan nelayan. 

b. Sosial Ekonomi 

1. Usia  

Seseorang dengan usia minimal 15 tahun baru bisa dikatakan sebagai 

nelayan apabila masih di bawah usia 15 tahun tetapi melakukan kegiatan 

menangkap ikan di laut mereka tidak bisa di anggap sebagai nelayan 

melainkan hanya sekedar melaut. 

2. Pendidikan 

Pada umumnya nelayan telah menempuh pendidikan SD,SMP,SMA atau 

tidak sama sekali  

3. Pengalaman  

Apabila nelayan telah melakukan kegiatan menangkap ikan yang berkisar 

cukup lama maka  pengalaman mereka dapat digunakan dalam upaya 

peningkatan pendapatan dan keuntungan   
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4. Musim 

Musim sangat berpengaruh terhadap hasil penangkapan ikan nelayan. 

Dalam 1 tahun terdapat dua musim yaitu musim barat dan musim timur. 

Pada musim timur yaitu antara bulan juni sampai agustus biasanya para 

nelayan mendapatkan hasil yang kurang memuskan dikarenakan pada 

bulan juni-agustus angin yang bertiup kencang sehingga ombak di laut 

tidak dapat di prediksi yang mengakibat para nelayan hanya melaut 

setengah hari  

c. Modal dan Biaya Produksi 

Setiap produksi sektor perikanan dipengaruhi oleh faktor produksi modal 

kerja, semakin tinggi modal per unit usaha yang digunakan maka 

diharapakan produksi ikan itu akan lebih baik, usaha tersebut dinamakan 

pada modal. Sebagian modal yang dimiliki nelayan digunakan sebagai 

biaya produksi atau biaya operasi yaitu penyediaan sarana produksi , biaya 

operasi dan biaya lainnya. 

7. Perilaku Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan 

Sebagian besar kategori sosial ekonomi nelayan indonesia adalah nelayan 

tradisional dan nelayan buruh. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat 

yang hidup bergantung langsung dari hasil laut, baik dengan cara melakukan 

penangkapan. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah 

pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron : 2003). Mereka 

adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. 
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Dan posisi ekonomi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi 

ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, 

nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling 

beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. 

Para pedagang inilah yang sesungguhnya manjadi penguasa ekonomi di desa-

desa nelayan. 

Dari sejumlah masalah sosial ekonomi yang ada di masyarakat nelayan. 

Namun masalah aktivitas perdagangan tersebut bukanlah satu-satunya masalah 

yang timbul di masyarakat nelayan. Faktor-faktor lain yang sinergi seperti 

semakin meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan 

ekosistem pesisir dan laut. Serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi 

penagkapan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses 

terhadap sumberdaya perikanan, serta lemahnya proteksi kebijakan dan 

dukungan fasilitias untuk masyarakat nelayan.  

Keadaan tersebut berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima nelayan 

relatif rendah, keadaan ekonomi dan kesejahteraan nelayan pada umumnya 

masih tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat petani atau msayrakat 

lainnya. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa usaha dalam 

penangkapan ikan bertujuan untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal, 

maupun untuk memperoleh nilau tambah.  Sumber daya perikanan merupakan 

salah satu faktor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 

nelayan.  
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Perikanan tangkap adalah kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati 

perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi 

dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan serta 

lingkungannya. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan 

hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, 

pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan 

atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah 

ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis).  

Kondisi perikanan tangkap saat ini tengah mengalami stagnasi, bahkan 

cenderung menglami penurunan produksi dibeberapa wilayah di Indonesia. 

Degradasi lingkungan perairan laut akibat perubahan iklim global, ditambah 

lagi dengan eksploitasi ikan yang berlebih tanpa kontrol berdampak pada 

menurunnya  produksi perikanan laut. Disisi lain perikanan di Indonesia mulai 

dapat berkembang setelah mengalami keterpurukan akibat serangan hama 

penyakit, terutama perikanan  budidaya yang semakin lama semakin diminati 

oleh banyak kalangan dan memiliki andil yang cukup besar dalam upaya 

peningkatan pendapatan.  

Budidaya  perikanan merupakan salah satu sumber devisa negara yang 

cukup besar dan menjanjikan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan 

pembangunan di bidang sub sektor perikanan, yaitu dengan pembangunan 

budidaya ikan air tawar, payau, maupun laut. 
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8. Pengaruh Modal terhadap Pendapatan Nelayan 

Menurut Case & Fair (2007:268) menyebutkan bahwa “Modal (Capital) 

adalah barang yang diproduksi oleh sistem ekonomi yang di gunakan sebagai 

input untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Barang modal 

adalah barang yang diproduksi oleh sistem ekonomi yang di gunakan sebagai 

input untuk memproduksi barang dan jasa lain di masa depan. Barang modal 

oleh sebab itu menghasilkan jasa produktif yang bernilai dari waktu ke waktu.  

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara 

langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. 

Dapat dikatakan kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk biaya 

produksi pada saat yang akan datang. Modal sebagai alat pendorong 

perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik, 

perbaikan-perbaikan dalam pendidikan, kesehatan dan keahlian. Untuk 

mengatasi kesulitan modal, masyarakat nelayan disarankan untuk 

mengembangkan suatu mekanisme sendiri yaitu sistem modal bersama. 

Sistem ini memnugkinkan terjadinya antara kerja sama nelayan dalam 

pengadaan modal, juda menunjukkan terjadinya pemerataan resiko karena 

kerugian besar dapat terjadi setiap saat, seperti perahu hilang atau rusaknya 

alat tangkap, akan dapat ditanggung bersama. (Mulyadi, 2005:23). 

Modal yang biasanya digunakan nelayan terdiri dari biaya perawatan dan 

biaya pengeluaran produksi. Semakin besar modal yang dikeluarkan nelayan 

maka penghasilan yang didapat akan semakin besar. Indikator dari modal itu 

sendiri adalah : 
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a. Biaya Perawatan  

Biaya yang dipakai nelayan untuk merawat perlengkapan yang digunakan 

untuk melaut. Seperti Kapal, alat tangkap dan Mesin perahu. 

b. Biaya pengeluaran produksi 

Biaya yang digunakan nelayan untuk pengeluaran secara langsung dalam 

proses produksi. Seperti bahan bakar, es dan bahan makanan.  

Modal dalam kehidupan nelayan 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, karena tanpa alat Nelayan 

bukanlah nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya modal, nelayan 

dapat melaut untuk menangkap ikan. Makin besar modal yang digunakan 

maka semakin besar hasil tangkapan yang diperoleh (produksi). 

9. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Nelayan 

Menurut Mulyadi dalam Lamia (2013) tenaga kerja atau manpower 

adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah 

seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa 

jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja adalah penduduk 

dalam usia kerja 15-64 tahun yang dapat bekerja untuk memproduksi. 
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Pengaruh tenaga kerja terhadap produksi tidak sama pada setiap cabang 

produksi.  

Setiap usaha kegiatan nelayan yang akan dilaksanakan pasti 

memerlukan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus 

disesuaikan dengan kapasitas kapal motor yang dioperasikan sehingga 

akan mengurangi biaya melaut (lebih efisien) yang diharapkan pendapatan 

tenaga kerja akan lebih meningkat, karena tambahan tenaga kerja tersebut 

professional.  

Indikator yang dapat memberikan kelengkapan untuk tenaga kerja ini 

adalah jumlah tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja banyak, ,maka hasil 

tangkapan juga akan besar. Tenaga kerja memberikan indikasi bahwa 

semakin banyak jumlah tenaga kerja maka akan semakin memberikan 

peluang bagi nelayan untuk memperoleh jumlah ikan yang banyak. Hal ini 

dikarenakan jumlah tenaga kerja yang ada akan mempermudah 

pengoperasian alat tangkap dalam usaha penangkapan ikan, sehingga 

pendapatan yang diterima juga akan meningkat sesuai dengan hasil 

produksi yang diperoleh. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Jumlah tenaga kerja yang 

digunakan dalam satu perahu dihitung dari jumlah tenaga kerja yang 

dipakai sebagai proses seberapa banyak tangkapan yang dihasilkan dari 

satu orang tenaga kerja. Semakin besar tangkapan yang didapat maka akan 

semakin besar pendapatan yang akan diterima. 
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10. Pengaruh Hasil Tangkapan terhadap Pendapatan Nelayan 

Menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 4 ayat (5) 

bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang 

tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan atau tanpa cara apapun, 

termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, 

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau 

mengawetkan(DinasLingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 

2008). Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan bahwa aspek-aspek 

yang berperan dalam penangkapan ikan antara lainsumberdaya ikan, alat 

tangkap, kapal, fishing ground dan sumberdaya manusiaPola penangkapan 

ikan satu hari biasanya nelayan berangkat melaut sekitar jam 14.00 

kembali sekitar jam 09.00 hari berikutnya. Penangkapan ikan seperti ini 

biasanya dikelompokkan juga sebagai penangkapan ikan lepas pantai. 

Pola penangkapan ikan tengah hari Penangkapan ikan seperti ini 

merupakan penangkapan ikan dekat pantai.Umumnya mereka berangkat 

sekitar jam 03.00 dini hari atau setelah subuh,dan kembali   pagi harinya 

sekitar jam 09.00. Pada umumnya penangkapan ikan lepas pantai yang 

dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan lebih jauh dari daerah sasaran 

tangkapan ikan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil 

tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan 

pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan 

dekat pantai. 
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2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian maka diketahui beberapa faktor 

terkait dengan upaya peningkatan pendapatan Nelayan di Desa Panggung 

Rejo Kota Pasuruan, dimana Modal, Tenaga Kerja, dan Hasil Tangkapan 

merupakan Variabel Independent. Sedangkan pendapatan Nelayan merupakan 

Variabel Dependent 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga Modal, Tenaga Kerja, 

Hasil tangkapan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Nelayan 

Kelurahan Panggung Rejo Kecamatan Panggung Rejo Kota Pasuruan. 
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