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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah perairan 

yang mencapai 2/3 dari total wilayah keseluruhan. Wilayah laut Indonesia 

memiliki luas 5,7 juta km luas laut, Sebagai negara yang memiliki wilayah 

perairan yang luas dan sumber daya alam laut yang sangat benarekaragam, 

begitu juga seperti di Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi 

Kabupaten Bangkalan. Desa Banyusangka merupakan desa yang terletak 

di pesisir laut dan  memiliki luas 108.00 Ha (BPS 2015).  

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa Banyusangka 

tahun 2016 wilayah desa Banyusangka di huni oleh 3.242 penduduk 

dengan 1.367 KK yang tersebar di empat dusun yaitu Dusun Karang Laok, 

Dusun Timur, Dusun Tengah, Dusun Barat Sungai, desa Banyusangka 

terkenal sebagai desa “majengan” atau desanya para nelayan, karena 

mayoritas bekerja sebagai nelayan, sebagian bekerja sebagai pegawai negri 

sipil dan sebagai tenaka kerja indonesia diluar negeri. Karena terletak 

dekat dengan pesisir pantai maka  masyarakat di desa Banyusangka 

memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dari 

segi pendapatan. 

Pekerjaan sebagai nelayan dipilih oleh sebagian besar masyarakat 

di desa Banyusangka karena letaknya yang sangat dekat dengan pesisir 

pantai, meskipun merupakan pekerjaan yang sangat berat namun pada 
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umumnya para nelayan hanya memiliki keterampilan yang 

sederhana, karena pekerjaan sebagai nelayan diturunkan oleh orang tua, 

bukan yang dipelajari secara profesional dan pendapatannya bergantung 

pada hasil laut. Pendapatan nelayan bisa dikatakan tidak menentu karena 

disebabkan oleh adanya faktor musim yang dapat mempengaruhi hasil 

tangkapan dan berdampak pada harga jual, terutama saat musim paceklik 

yang biasanya ditandai dengan penurunan jumlah hasil tangkapan. 

Secara umum, pada musim paceklik hasil tangkapan ikan akan 

menurun sehingga harga ikan naik karena permintaan meningkat, berbeda 

dengan kondisi saat musim ikan, harga ikan akan dijual lebih murah dari 

pada harga biasanya karena hasil tangkapan yang sangat melimpah, di 

desa Banyusangka ini para nelayan pendapatannya hanya bergantung pada 

hasil laut sehingga ketika nelayan tidak melaut karena ombak tinggi yang 

dapat membahayakan keselamatan para nelayan itu sendiri atau perahu 

dalam masa perbaikan maka nelayan di desa Banyusangka tidak memiliki 

pendapatan, sehingga para nelayan harus bisa menghemat pada saat berada 

di kondisi ini. 

Nelayan di desa Banyusangka ketika tidak sedang melaut 

memanfaatkan waktu untuk memperbaiki kerusakan – kerusakan kecil 

pada perahu seperti mengecat bagian perahu yang sudah pudar dengan 

tujuan membangkitkan semangat lagi untuk kembali melaut, dan juga 

memperbaiki jaring yang mengalami kerusakan karena tersangkut dibatu 
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karang ataupun dirusak oleh lumba – lumba  pada saat digunakan untuk 

menangkap ikan.  

Sejauh ini, nelayan di desa Banyusangka masih sangat tabu akan 

hal – hal yang bersangkutan dengan pendidikan, masih banyaknya anak – 

anak yang putus sekolah karena beranggapan bahwa bersekolah hanya 

menghabiskan biaya dan tidak lebih baik dari menjadi nelayan, karena 

mereka sudah memiliki kebiasaan “ngojhur” atau meminta hasil tangkapan 

pada saat perahu nelayan akan bersandar di pangkalan pendaratan ikan 

(PPI) mereka akan mendekat dan meminta hasil tangkapan kepada perahu 

yang akan mendaratkan hasil tangkapannya kemudian mereka menjualnya 

kepada pengepul ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) . 

Kurangnya dukungan untuk melanjutkan pendidikan dari orang tua 

menjadi alasan utama  masalah masih banyaknya anak – anak yang putus 

sekolah, sehingga mereka meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai 

nelayan.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dalam 

penelitian ini diambil rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana gambaran secara umum nelayan di Desa Banyusangka 

Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan ? 

2. Berapa rata-rata pendapatan nelayan di Desa Banyusangka Kecamatan 

Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan ? 
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3. Berapa Break Even Point nelayan di Desa Banyusangka Kecamatan 

Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan ? 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitiannya 

untuk mengetahui gambaran secara umum nelayan dan menganalisis rata-

rata pendapatan nelayan, dan BEP (unit) nelayan yang di teliti merupakan 

nelayan perorangan di desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi 

Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya batasan 

masalah ini diharapkan permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mendreskipsikan gambaran secara umum nelayan di Desa 

banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan  

2. Untuk menganalisis rata-rata pendapatan nelayan di Desa 

Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan  

3. Untuk Break Even Point nelayan di Desa Banyusangka Kecamatan 

Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan  
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Nelayan 

Menambah pengetahuan yang lebih mengenai tingkat pendapatan 

nelayan khususnya di Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, 

Kabupaten Bangkalan dapat dikembangkan lagi 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

refrensi penelitian maupun studi banding mahasiswa yang melakukan 

penelitian mengenai pendapatan nelayan. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

yang berharga dala menulis karya ilmiah dan dapat memperdalam 

pengetahuan terutama mengenai pendapatan nelayan. 

  



 

 
 

 


