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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di dunia, yang

memiliki 17.508 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, yang berjajar dari

sabang sampai merauke. Dua pertiga wilayah terdiri dari laut dengan luas

diperkirakan 5,8 juta km2 dan memiliki garis pantai dengan panjang lebih kurang

81.000 km, dari hal tersebut Indonesia disebut sebagai negara maritim. Potensi

bahari Indonesia lebih kurang 6,17 juta ton per tahun, terdiri atas 4,07 juta ton di

perairan Nusantara yang hanya 38% dimanfaatkan dan 2,1 juta ton pertahun

berada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia mempunyai

presentase dari pemanfaatan potensi bahari tersebut sekitar 20% (Arif, 2018).

Sektor kelautan dan perikanan juga berperan penting dalam pembangunan

ekonomi negara. Besarnya potensi sumber daya kelautan di Indonesia baik berupa

ikan, kerang, rumput laut, udang, terumbu karang, dan biota laut lainnya bisa

dikelola secara optimal sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi

bangsa dan negara.

Salah satu pemanfaatan potensi sumber daya laut yaitu sebagai lumbung

pekerjaan masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat

pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi

yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan kelautan. Masyarakat

pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tingi dengan potensi dan kondisi

sumber daya pesisir dan lautan. Nelayan tangkap merupakan orang yang bekerja
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menangkap biota makhluk hidup yang ada pada permukaan perairan

menggunakan perahu atau kapal sebagai alat transportasi secara bebas.

Mengingat negara Indonesia merupakan negara maritim, maka profesi nelayan

merupakan masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan secara optimal.

Namun pada kenyataannya, kehidupan nelayan senantiasa dilanda kemiskinan.

Kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya modal,

jaring dan perahu yang digunakan, kurangnya pendidikan yang ditempuh, kondisi

cuaca yang sering berganti, harga pasaran hasil melaut, dan hasil tangkapan yang

tidak menentu. Silmi et al., (2018) menyebutkan bahwa akar masalah kemiskinan

nelayan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : (1) faktor teknis, (2) faktor

kultural, dan (3) faktor struktural. Lebih lanjut menyebutkan bahwa dalam tataran

praktis, nelayan miskin karena pendapatannya lebih kecil dari pada pengeluaran

untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan dirinya dalam kurun waktu

tertentu. Pada saat ini pendapatan nelayan tradisional dan nelayan ABK dari kapal

ikan komersial/modern (di atas 30 GT), pada umumnya pendapatan nelayan

kurang dari Rp 1 juta/bulan dikarenakan jumlah produksi yang diperoleh tidak

menentu.

Usaha nelayan tentunya mengeluarkan biaya-biaya sebagai sarana dan

prasarana dalam menangkap ikan di laut. Biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri

dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi biaya pembelian perahu,

mesin, alat tangkap, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel terdiri dari biaya

bahan bakar, tenaga kerja, dan biaya bekal. Pendapatan nelayan tergantung pada

hasil tangkapannya di laut. Seiring dengan banyaknya tangkapan yang didapat



3

maka pendapatan yang dihasilkan juga akan meningkat. Pendapatan yang

diperoleh nantinya akan dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga.

Profesi sebagai seorang nelayan banyak tersebar di Indonesia, terutama bagi

masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Salah satu desa yang  mayoritas

penduduknya berprofesi sebagai nelayan yaitu desa Sidokumpul. Desa

Sidokumpul merupakan desa yang berada di pinggiran pesisir pantai utara

Kecamatan Paciran. Secara geografis perbatasan wilayah desa Sidokumpul bagian

utara berbatasan langsung dengn laut jawa, bagian timur berbatasan dengan Desa

Warulor, bagian selatan berbatasan dengan Desa Campurejo, bagian barat

berbatasan dengan Desa Weru. Penduduk Desa Sidokumpul terdiri dari 1.148 laki

laki dan 1.211 perempuan dari total 2.359 jiwa. Sebagian besar penduduk laki laki

di Desa Sidokumpul berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan sistem informasi

Desa Sidokumpul, tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sidokumpul Rp.

1.100.000/bulan. Mata pencaharian warga masyarakat Desa Sidokumpul dapat

teridentifikasikan ke dalam beberapa sektor yaitu perikanan dan pengusaha kecil.

Nelayan ikan trasak di Desa Sidokumpul di bedakan menjadi 2, yaitu nelayan

juragan dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki

wewenang dalam menyediakan alat-alat untuk menangkap ikan seperti perahu,

mesin, jaring, dan lain-lain. Nelayan juragan juga menyediakan biaya-biaya

operasional untuk melakukan penangkapan ikan seperti biaya bahan bakar dan

bekal. Nelayan buruh merupakan nelayan yang bekerja dengan menggunakan alat

tangkap yang sudah disediakan oleh nelayan juragan. Nelayan juragan di Desa

Sidokumpul tidak hanya menyediakan sarana dan prasana, tetapi juga ikut dalam

kegiatan melaut untuk menangkap ikan.
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Nelayan ikan trasak merupakan nelayan yang khusus untuk mencari ikan

trasak di bagian tengah laut. Ikan trasak adalah ikan-ikan kecil yang hidup di

lautan. Ikan trasak dikelola sebagai makanan menjadi makanan ikan asin. Ikan

trasak merupakan salah satu makanan konsumsi masyarakat pesisir. Waktu kerja

nelayan trasak dilakukan pada waktu dini hari sampai waktu pagi menjelang

siang. Lokasi penangkapan ikan trasak tergantung pada kondisi air laut. Rata-rata

nelayan ikan trasak lebih memilih air laut yang keruh daripada air laut yang

bening karena hasil tangkapan ikan trasak lebih banyak. Nilai ekonomis ikan

trasak di jual dengan harga Rp. 6.500/kg.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang

akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa biaya nelayan juragan ikan trasak di Desa Sidokumpul, Kecamatan

Paciran, Kabupaten Lamongan?

2. Berapa pendapatan nelayan juragan ikan trasak di Desa Sidokumpul,

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan?

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan juragan

ikan trasak di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten

Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian

ini adalah:

1. Mengetahui biaya nelayan juragan ikan trasak di Desa Sidokumpul,

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
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2. Mengetahui pendapatan nelayan juragan ikan trasak di Desa Sidokumpul,

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan

juragan ikan trasak di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten

Lamongan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Peneliti sebagai proses pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan

tentang pendapatan khususnya sektor ilmu kelautan.

2. Nelayan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan hasil pendapatan.

3. Pemerintah daerah sebagai informasi untuk mengembangkan

pembangunan ekonomi desa.

1.5 Batasan Istilah dan PengukuranVariabel

1.5.1 Batasan Istilah

Berikut ini adalah batasan istilah dalam penelitian ini:

1. Nelayan Juragan Ikan Trasak

Nelayan juragan ikan trasak adalah nelayan yang memiliki wewenang

untuk menyediakan alat sarana dan prasarana untuk menangkap ikan

trasak di laut dan mengikuti kegiatan penangkapan ikan di laut.

2. Struktur Biaya Nelayan Juragan Ikan Trasak

Struktur biaya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nelayan

juragan dalam proses produksi dengan tujuan untuk mendapatkan

hasil yang maksimal seperti seperti perahu, mesin, alat tangkap, bahan

bakar, tenaga kerja, dan lai-lain dalam waktu sekali melaut.
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3. Pendapatan Nelayan Juragan Ikan Trasak

Pendapatan nelayan merupakan jumlah yang diperoleh nelayan dari

hasil tangkapan melaut dikurangi biaya pengeluaran dalam waktu

sekali melaut.

4. Penerimaan Nelayan Juragan Ikan Trasak

Penerimaan nelayan juragan yaitu uang yang diterima oleh nelayan

juragan dari penjualan hasil tangkapan ikan trasak dalam waktu sekali

melaut.

5. Ikan Trasak

Ikan trasak merupakan ikan yang hidup di air laut. Nilai ekonomis

ikan trasak sangat terjangkau dengan harga Rp 6.500/kg. Ikan trasak

di olah menjadi makanan ikan asin yang bisa di konsumsi oleh semua

umur.

1.5.2 PengukuranVariabel

1. Biaya perahu merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian

perahu (Rp).

2. Biaya mesin merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian mesin

(Rp)

3. Biaya alat tangkap merupakan biayayang digunakan untuk pembelian

alat tangkap (Rp).

4. Biaya bahan bakar merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian

bahan bakar mesin (Rp).

5. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang digunakan untuk upah pekerja

(Rp).


