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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pratama,dkk, (2012) ,  Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan 

menganilisis pendapatan nelayan menurut ukuran jenis kapal, alat yang di 

gunakan di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Parameter yang 

diukur gaitu pendapatan nelayan dan kesejahteraan. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan survey dengan teknik wawancara (kuisioner). Pengambilan sampel 

dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling  dengan jumlah responden 

sebanyak 50 orang.  

Dewi & Rustariyuni (2014), dalam penelitian menunjukan dengan 

menggunakan analisis regresi berganda dengan variabel jumlah tanggungan ,jarak 

tempuh melaut, usia dan jam kerja dengan hasil variabel yang menunjukan bahwa 

secara parsial hanya variabel usia dan jarak tempuh yang berpengaruh signifikan 

sedangkan jumlah tanggungan dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan. 

Lamia (2013) dalam penelitian dengan mengunakan analisis regrensi linier 

berganda dengan menunjukan bahwa modal , jumlah tenaga kerja dan pengalaman 

kerja berpengaruh signifikan untuk mempengaruhi pendapatan nelayan sedangkan 

pendidikan tidak berpengaruhi pendapatan nelayan. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada tempat dan 

jenis variabel yang digunakan , sedangkan persamaan dari penelitian ini 

merupakan sama-sama meneliti tentang pendapatan nelayan. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Produksi 

Schroeder (1999) produksi merupakan kegiatan tranformasi yang 

memfaatkan input yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Joesran dkk (2003) 

produk merupakan hasil akhir yang menfaatkan ativitas system ekonomi dengan 

mengfaatkan beberapa masukan atau input. Herjanto (2004) produksi merupakan 

penciptaan atau pembuaatan suatu barang  atau jasa melalui transformasi masukan 

menjadi pengeluaran yang diinginkan.Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa 

produksi tidak dapat terlepas dari input-input yang ada untuk menciptakan dan 

menambah kegunaan barang atau jasa, sehingga barang atau jasa tersebut 

memiliki nilai ekonomis yang diinginkan agar sesuai dengan yang di inginkan 

perusahaan untuk memperoleh laba dari hasil yang dilakukan. 

2.2.2 Teori Pendapatan 

Pendapatanmerupakan hasil dari penjualan barang dan pemberian jasa dan 

diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang dan 

jasa yang disiapkan untuk mereka. Pendapatan nelayan merupakan selisih antara 

penerimaan (TR) dan semua biaya (TC). Jadi Pd = TR –TC. Penerimaan nelayan 

(TR) merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh (Y) dengan harga jual 

(Py). Biaya nelayan biasanya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap (FC) merupakan biaya yang 

relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh 

banyak atau sedikit. Biaya variabel (VC) merupakan biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, contohnya biaya untuk tenaga kerja. 

Total biaya (TC) merupakan jumlah dari biaya tetap (FC) dan biaya variabel 

(VC), maka TC = FC + VC Soekartawi,( 2002:212).Menurut Mulyadi (2005:171) 
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dalam Alpharesy dkk, (2012) ,pendapatan para nelayan penggarap ditentukan 

secara bagi hasil dan jarang diterima sistem upah /gaji tetap yang diterima oleh 

nelayan. 

Dalam sistem bagi hasil bagian yang dibagi ialah pendapatan setelah dikurangi 

ongkos-ongkos eksploitasi yang dikeluarkan pada waktu beroperasi ditambah 

dengan ongkos penjualan hasil. Dalam hal ini, termasuk ongkos bahan bakar 

oli, es dan garam serta biaya makan para awak kapal dan pembayaran retribusi. 

Pada umumnya biaya lain yang masih termasuk ongkos eksploitasi seperti 

biaya reparasi merupakan tanggungan dari pemilik alat dan boat. 

Dalam hal bagi hasil yang dibagi merupakan hasil penjualan ikan hasil 

tangkapan. Caranya ialah ikan hasil tangkapan satu unit penangkapan dijual 

olehpemilik kemudian dilakukan perhitungan bagi hasil. Waktu-waktu 

perhitungan 

bagi hasil juga dilakukan sekali sebulan, sehingga para nelayan penggarap 

menerima bagiannya sekali sebulan.Pendapatan nelayan merupakan sumber utama 

para nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pendapatan nelayan bersumber 

dari pendapatan bersih hasil melaut dengan maksud pendapatan yang sudah tidak 

dipotong oleh biaya untuk melaut. 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

1. Faktor Sosial Ekonomi 

Menurut Sujarno (2008) selain Biaya, jumlah tenaga kerja, pengalaman, 

dan jarak tempuh ada tiga faktor lain yang mempengaruhi peningkatan 

pendapatan nelayan yaitu : 

a. Teknologi 
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Teknologi terkait dengan peralatan yang digunakan oleh nelayan dalam 

penangkapan ikan merupakan perahu tanpa mesin atau perahu dengan mesin, 

jaring dan pancing. Peralatan atau Biaya nelayan merupakan nilai dari 

peralatan yang digunakan seperti harga perahu, harga peralatan penangkapan 

ikan, dan bahan makanan yang dibawa melaut dan yang ditinggalkan dirumah. 

Ini merupakan input bagi nelayan dalam melaut (menangkap ikan). Selain itu 

jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam melaut. 

2. Sosial Ekonomi 

Beberapa faktor sosial ekonomi merupakan usia, pendidikan, pengalaman, 

peralatan, keikutsertaan dalam organisasi nelayan, dan musim. Usia 

mempengaruhi pendapatan nelayan karena seseorang yang telah berumur 15 

tahun ke atas yang dapat disebut nelayan. Pendidikan yang ditempuh nelayan 

juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. 

Pengalaman menentukan keterampilan nelayan dalam melaut, semakin 

terampil nelayan maka hasil tangkapan cenderung semakin baik. Faktor 

kepemilikan peralatan yang digunakan nelayan apakah nelayan memiliki 

peralatan sendiri atau tidak. Apabila nelayan tidak memiliki peralatan sendiri 

dan hanya menerima gaji, maka dikatakan buruh nelayan. Keberadaan 

organisasi dan keikutsertaan nelayan dalam organisasi diharapkan dapat 

memberi dampak positif bagi pendapatan nelayan. 

3. Tata Niaga 

Ikan merupakan komoditi yang mudah rusak, jadi proses penyimpanannya 

harus baik. Kualitas ikan mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jadi 
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dilihat nilai efisiensi penggunaan tata niaga perikanan tersebut, semakin baik 

dan efisien tata niaga perikanan tersebut, berarti semakin baik pula harganya. 

4. Tenaga Kerja 

 Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan 

Mulyadi.S, (2003) dalam Karib, (2012), yaitu: 

a. Tenaga Kerja (manpower)merupakan penduduk dalam usia kerja 

(bersia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu 

negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada 

permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

b. Angkatan Kerja (labor force) merupakan bagian tenaga kerja yang 

sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan 

produktif yaitu produksi barang dan jasa. 

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Labor force participation rate) 

Merupakan menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu 

kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur 

tersebut. 

      
              

            
       

d. Tingkat Penganguran (unemployment rate) merupakan angka yang 

menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang 

aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur di sini merupakan 

aktif mencari pekerjaan. 
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e. Pengangguran Terbuka (open unemployment) Pengangguran terbuka 

atau pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang 

sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. 

f. Setengah Menganggur (underemployment) merupakan perbedaan 

antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam 

pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu 

dan ingin dikerjakannya.Setengah Menganggur Yang Kentara (visible 

underemployment)Merupakan jika seseorang bekerja tidak tetap (part 

time) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih 

pendek dari biasanya. 

g. Setengah Menganggur Yang Tidak Kentara (invisible 

underemployment) Merupakan jika seseorang bekerja secara penuh 

(full time) tetap pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena 

pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak 

memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya. 

h. Pengangguran Tidak Kentara (disguised unemployment) Dalam 

angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi 

sebenarnya mereka merupakan penganggur jika dilihat dari segi 

produktifitasnya.Misalnya : Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dua 

orang, tetapi dikerjakan oleh tiga orang sehingga satu orang 

merupakandisguised unemployment. 

i. Pengangguran Friksionalmerupakan penganguran yang terjadi akibat 

pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan 
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akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai 

penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan lain tersebut. 

j. Pengangguran Strukturalmerupakan pengangguran yang disebabkan 

karena ketidak cocokan antara struktur para pencari kerja sehubungan 

dengan keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya 

dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi. 

5. Modal Kerja 

 Santoso, (2013)menyatakan Modal kerja merupakan aspek yang paling 

penting bagi tiap perusahaan karena modal kerja merupakan faktor penentu 

berjalannya kegiatan operasional dalam jangka pendek dalam perusahaan. 

Kegiatan operasional tersebut berpengaruh pada pendapatan yang di peroleh 

perusahaan. Perusahaan yang mampu menghasilkan nilai tambah atau keuntungan 

yang sustainable (berkelanjutan) merupakan perusahaan yang mampu 

memanfaatkan modal kerjanya secara efektif dan efisien. Kesalahan atau tidak 

efektifnya pengelolaan modal kerja bisa menyebabkan menurunnya performa 

operasional perusahaan.Pengukuran kebarhasilan pengelolaan modal kerja dapat 

menggunakan rasio perputaran modal kerja. Dengan menggunakan rasio ini dapat 

diketahui efektifitas penggunaan modal kerja perusahaan pada satu periode 

tertentu, Kasmir (2010:224) dalam Santoso, (2013). Yaitu, apakah perusahaan 

memanfaatkan modal kerjanya dengan baik sehingga bisa menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan atau malah sebaliknya. Mengukur perputaran modal 

kerja merupakan membandingkan penjualan bersih perusahaan dengan modal 

kerjanya selama satu periode, sehingga melalui rasio ini dapat diketahui apabila 

semakin tinggi perputaran modal kerja maka semakin efektif. 
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6. Alat Tangkap Cantrang 

Aji, Wibowo, & Asriyanto,( 2013)Cantrang merupakan alat tangkap yang 

dioperasikan di dasar perairan dengan fish target ikan demersal. Alat tangkap 

cantrang menyerupai kantong besar berbentuk seperti kerucut, semakin 

kebelakang ukuranya semakin mengerucut.Menurut Wardhani( 2012) dalam (Aji, 

Wibowo, & Asriyanto, 2013), Pengoperasian cantrang terbagi 4 tahapan, yaitu 

persiapan, setting, towing dan hauling.Alat tangkap cantrang terbuat dari bahan 

jaring, seperti kantong besar berbentuk seperti kerucut dan semakin kebelakang 

ukuranya semakin mengerucut. Cantrang tidak dilengkapi alat pembuka mulut 

jaring, berupa gawang (beam) atau papan (otter board) dan untuk penarikan tali 

selambar menggunakan winch kapstan dari atas kapal (BPPI, 1999). Cantrang 

dioperasikan pada dasar perairan yang bersubstrat/berpasir dan tidak terdapat 

karang dengan ikan demersal sebagai target penangkapan. Alat tangkap cantrang 

terdiri dari bagian utama, yaitu sayap, badan serta kantong. Sayap mempunyai 

fungsi sebagai penggiring ikan masuk kedalam badan, dan untuk selanjutnya ikan 

akan masuk ke dalam kantong. Kantong merupakan tempat untuk menampung 

ikan hasil tangkapan. 

2.2.3 Hubungan Antar Variabel 

 

1. Jumlah Tenaga Kerja (ABK) terhadap Pendapatan Nelayan 

Tenaga kerja ialah individu yang bekerja dalam membantu menangkap 

ikan di lautuntuk mendapatkan mata pencarianya, Tenaga kerja (ABK) adalah 

unsur penentu dalam pendapatan nelayan. Karena dengan adanya 

penambahan tenaga kerja yang di gunakan maka akan membuka peluang baru 
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lapangan pekerjaan (Kharib, 2012). Nelayan cantrang menggunakan tenaga 

kerja (ABK) untuk memapengoprasian alat tangkap yang di gunakan oleh 

nelayan dan jika semakin banyak jumlah tenaga kerja yang di gunakan maka 

semakin sedikit pula pendapatan nelayan yang di dapatkan. Hubungan tenaga 

kerja dengan hasil pendapatan nelayan juga di dukung dengan penelitian-

penelitian terdahulu dengan menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah pendapatan nelayan (Ida Ayu, 2012). 

2. Modal terhadap Pendapatan Nelayan 

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha menjalankan 

pekerjaan sebagai nelayan cantrang, dengan adanya modal nelayan dapat 

membeli dan memenuhi kebutuhan yang di perlukan untuk aktivitas mencari 

ikan, dengan adanya modal maka nelayan akan berasil dalam usaha 

mendapatkan pendapatannya yang di peroleh dari hasil tangkapan yang di 

peroleh begitu juga sebaliknya jika nelayan mengalami kekurangan modal 

maka semakin sedikit pula hasil tangkapan dan pendapatan yang di peroleh 

nelayan. Hubungan antara modal terhadap hasil pendapatan nelayan di 

dukung dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan 

modal memiliki pengaruh signifikan  terhadap penghasilan nelayan yang 

diperoleh Lamia, (2013) 

3. Ukuran Alat Tangkap terhadap Pendapatan Nelayan 

Alat tangkap merupakan faktor yang sangat penting bagi nelayan cantrang 

dalam mencari ikan, dengan menggunakan alat tangkap maka akan 

mempermudah nelayan cantrang dalam mendapatkan ikan dan juga akan 
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berpengaruh dengan banyaknya hasil tangkapan yang di peroleh nelayan 

cantrang, dengan semakin besar ukuran alat tangkap yang di gunakan nelayan 

maka semakin besar pula peluang nelayan mendapatkan hasil tangkapannya. 

Begitu juga sebaliknya jika smakin kecil alat tangkap yang digunakan 

nelayan maka semakin kecil pula hasil tangkapan nelayan yang di dapatkan. 

Hubungan antara ukuran alat tangkap terhadap hasil tangkapan nelayan di 

dukung dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa ukuran alat 

tangkap berpengaruh signifikan terhadap penghasilan nelayan. Maulina 

(2012) 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka Berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu pengaruh jumlah ABK, modal san alat bantu 

tangkap yang digunakan terhadap jumlah pendapatan nelayan cantrang. Proses di 

dapatkannya pendapatan nelayan akan berjalan lancar apabila (imput) dapat 

terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan dalam 

penelitian ini merupakan jumlah ABK, modal dan alat tangkap yang digunakan. 

Nelayan cantrang di harapkan mampu untuk mengelola faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dengan 

manajemen yang baik  melalui pengelolaan jumlah ABK,modal dan alat tangkap 

yang digunakan secara optimal dan bijak di harapkan mampu membuat 

pertumbuhan kesehjateraan nelayan cantrang diPalang. 

Masyarakat Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban merupakan 

masyarakat pesisir yang mayoritas masyarakat di daerah tersebut 
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merupakannelayan cantrang. Masyarakat di desa tersebut mayoritas tergantung 

dengan hasil sumberdaya laut yang ada di daerah tersebut sebagai mata 

pencariannya sebagai nelayan cantrang. Pendapatan nelayan di desa tersebut 

sangat tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinnya yaitu jumlah 

ABK yang digunakan nelayan dalam satu pemberangkatan melaut untuk mencari 

ikan,modal yang dikeluarkan nelayan untuk memperlancar untuk mencari ikan 

seperti modal yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar kapal, modal untuk 

membeli alat tangkap ikan dan alat tangkap yang digunakan nelayan cantrang 

sesuai dengan ukuran yang diinginkan yang disesuaikan dengan ukuran kapal dan 

jenis ikan yang akan di tangkap oleh nelayan. 

Keterkaitan variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan nelayan 

cantrang dapat di uraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Bagan. 1 Kerangka Berfikir Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan  

pada Nelayan Cantrang  di  Palang Desa Palang Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban dari permasalahan dalam penelitian 

yang sifatnya sementara, sampai data-data yang terkumpul dalam penelitian akan 

membuktikan  (Arikunto, 2006: 64). 

Jumlah ABK (X1) 

Modal (X2) 

 Ukuran Alat Tangkap 

(X3) 

Jumlah Pendapatan 

Nelayan (Y) 



16 

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Jumlah ABK berpengaruh signifikan terhadap penghasilan nelayan di

Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

2. Modal berpengaruh signifikan terhadap penghasilan nelayan di Desa

Palang KecamatanPalang Kabupaten Tuban.

Alat tangkap ikan berpengaruh signifikan terhadap penghasilan nlayan di Desa 

Palang KecamatanPalang 


