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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Tuban merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang 

memiliki potensi perikanan laut yang potensial, dengan garis pantai sepanjang 65 

Km dan wilayah laut seluas 22.068 km2. Aji, Wibowo, & Asriyanto, (2013). Pada 

umumnya penduduk kabupaten tuban berprofesi sebagai nelayan khususnya di 

daerah pesisir seperti Kecamatan Palang, dimana profesi tersebut di dukung 

dengan sumber daya kelautan yang sangat melimpah. Nelayan merupakan suatu 

kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, 

baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya Apriliani, (1988: 41) 

dalamImron, (2003). 

  Nelayan dapat di bedakan bedasarkan alat tangkap yang di gunakan. Pada 

Febuari 2015 KKP Menerbitkan undang-undang tentang 17 alat tangkap yang di 

larang melalui PERMEN KP NO.2 Tahun 2015 yang meskipun PERMEN 

tersebut telah di batalkan kembali oleh Mentri Kelautan Susi Pujiastuti karena 

desakan nelayan yang di lakukan beberapa waktu lalu. Hal ini berdampak besar 

bagi nelayan cantrang yang sedang mengalami masa transisi untuk menggunakan 

alat bantu ikan yang lebih ramah lingkungan , alat bantu cantrang mayoritas di 

gunakan nelayan di daerah Tuban, Lamongan dan Situbondo. 

 Nelayan cantrang merupakan nelayan yang menggunakan alat bantu 

tanggap yang biasa di sebut (traws) yang menyerupai pukat harimau , alat bantu 

ini memiliki bentuk dengan adanya kantong besar yang mengerucut , yang 
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kebelakang semakin mengerucut dengan alat bantu tangkap seperti ini target dari 

tangkapan ikan yang berada di dasar laut meskipun tidak jarang pula ada jenis 

ikan yang ada di permukaan laut yang tertangkap. 

 Hasil tangkapan ikan nelayan cantrang merupakan ikan yang berada di 

dasar laut dengan nilai jual yang cukup tinggi seperti ikan kakap merah , kerapu , 

kunigan , bawal dan udang. Hasil tangkapan sampingan dari nelayan cantrang 

yang memiliki harga ekonomis yang agak lebih rendah seperti ikan cumi-cumi , 

kepiting dan ikan kecil-kecil lainya . Alat bantu cantrang dipilih nelayan karena 

lebih efisien dimana alat digunakan secara menebarkan jaring di tengah laut 

dengan kedalaman sampai kedasar laut kemudian diseret menggunakan kapal 

kemudian nelayan akan mendapatkan hasil tangkapannya ,Alat cantrang juga 

merupakan alat bantu tangkap ikan yang cocok dan tahan terhadap cuaca apapun . 

 Kecamatan Palang secara geografis merupakan daerah pesisir yang terletak 

di kawasan Kabupaten Tuban dimana  sebagian besar masyarakat di daerah 

tersebut berprofesi sebagai nelayan cantrang yang ada di Kabupaten Tuban . 

Palangmerupakan salah satu daerah pantura yang dimana diuntungkan dengan 

akses distribusi penangkapan ikan hingga penjualan yang mudah di tambah lagi 

aktivitas tambahan seperti pengelolaan ikan dapat menambah penghasilan nelayan 

di daerah tersebut .Desa Palang merupakan TPI yang keseluruhannya merupakan 

nelayan cantrang dimana terdapat sebanyak 170 kapal cantrang dan 170 juragan 

dimana setiap juragan mempunyai 12-32 orang anak buah kapal (ABK) dimana 

setiap juragan atau pemilik kapal tersebut memiliki anak buah kapal tetap dan 
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tidak berganti sesuai dengan kecocokan antar anak buah kapal dan kecocokan 

dengan juragan pemilik kapal. 

 Tingkat pendapan nelayan berhubungan lurus sangat berpengaruh terhadap 

taraf hidup dan kesehjateraan  nelayan tersebut,  dan ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan cantrang baik faktor internal maupun 

eksternal , dalam teori ekonomi mikro digambarkan dengan rumus Q = f ( K L R 

T ) dimana Q (jumlah) f (fungsi) K (modal) L (pekerja) T (teknologi) dan setiap 

ada perubahan dari salah satu variable tersebut maka akan mengubah output 

kearah positif atau kearah negatif sedangkan perubahan input akan terjadi karena 

dipengaruhi dari faktor luar seperti pajak. Sesuai dengan uraian diatas penelitian 

kali ini mengkaji faktor-faktor pendapatan nelayan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan peneliti yang dikemukakan 

merupakan sebagai berikut : 

1. Apakah jumlah anak buah kapal (ABK), modal, dan ukuran alat 

tangkapberpengaruh terhadap pendapatan nelayan cantrang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan : 

1. Untuk menganalisa pengaruh jumlah anak buah kapal (ABK),modal dan 

ukuran alat tangkap mempengaruhi pendapatan nelayan cantrang 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan di bidang ekonomi mikro dan ekonomi publik

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan cantrang

dan dapat menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat Sekitar

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat sekitar dan berpengaruh

terhadap perekonomian Kecamatan Palang.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input pertimbangan bagi

pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih efisien yang dapat

meningkatkan taraf hidup nelayan.

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak melebar dan tujuan penelitian ini bisa tercapai, 

maka penulis hanya membatasi pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan nelayan cantrang yang berada di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 

dengan studi kasus di  Palangdengan menggunakan data dari instansi terkait. 


