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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2018) mengenai analisis pendapatan

dan tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di Kenagarian Tiku V Jorong

Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Metode yang digunakan dari

penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan

kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan total pendapatan

nelayan di Kenagarian Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara

Kabupaten Agam berada pada rentang Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000 yang

berarti ada pada kategori sedang. Tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di

Kenagarian Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam

berada pada rentang 7-14 yang berarti ada pada kategori belum sejahtera.

Perbedaan antara penelitian (Arif, 2018) dengan penilitian yang dilakukan,

yaitu terletak pada tujuan awal dimana pada peniltian sebelumnya bertujuan

untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sedangkan penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis struktur biaya dan pendapatan nelayan di Desa

Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Yasrizal (2018) melakukan penelitian mengenai analisis variabel yang

mempengaruhi pendapatan nelayan di Seumelu. Metode analisis data yang

digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel

dalam penelitin adalah 30 nelayan yang diambil dari total populasi

menggunakan metode insidental sampling. Variabel dari penelitian ini yaitu :

modal yang dikeluarkan responden, pengalaman kerja responden, jumlah
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tangkapan responden, dan harga. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

variabel seperti modal, pengalaman kerja, jumlah tangkapan dan harga secara

signifikan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Simeulu. Perbedaan

antara penelitian (Yasrizal, 2018) dengan penelitian saat ini, yaitu terletak

pada variabel yang mempengaruhi pendapatan nelayan dimana pada

penelitian sebelumnya menggunakan variabel modal, pengalaman kerja,

jumlah tangkapan, dan harga, sedangkan pada penelitian yang dilakukan

menggunakan variabel perahu, mesin, alat tangkap, bahan bakar, dan tenaga

kerja untuk menganalisis struktur biaya dan pendapatan nelayan di Desa

Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Rahim et al., (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh lama melaut,

kekuatan mesin tempel, dan karakteristik responden terhadap pendapatan

nelayan tangkap tradisional di Kabuaten Takalar. Metode analisis yang

digunakan yaitu metode analisis data menggunakan Ordinary Least Square

(OLS) dengan jumlah responden 84 orang. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa lama melaut dan ukuran kekuatan mesin tempel berpengaruh positif

terhadap pendapatan nelayan tangkap tradisional di Kabupaten Takalar,

sedangkan karakteristik responden berupa pendidikan, pengalaman melaut,

umur, dan tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap pendapatan

nelayan tangkap tradisional di Kabupaten Takalar.  Perbedaan penelitian

antara (Rahim et al., 2018) dengan penelitian yang dilakukan terletak pada

variabel yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan

variabel pengaruh lama melaut, kekuatan mesin tempel, dan karakteristik

responden. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan variabel
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perahu, mesin, alat tangkap, bahan bakar, dan tenaga kerja untuk

menganalisis struktur biaya dan pendapatan nelayan di Desa Sidokumpul,

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Rahman dan Awalia (2016) melakukan penelitian tentang faktor yang

mempengaruhi pendapatan nelayan di Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan

Galesong Utara Kabupaten Takalar. Metode analisis yang digunakan adalah

metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara simultan pada variabel modal kerja, pengalaman, jarak tempuh,

teknologi, dan pendidikan berpengaruh secara signifikan dan berhubungan

positif terhadap pendapatan nelayan. Dan secara parsial modal kerja,

pengalaman, jarak tempuh, dan teknologi berpengaruh signifikan dan

berhubungan positif, sedangkan variabel pendidikan tidak berpengaruh

signifikan tapi berhubungan positif terhadap pendapatan nelayan. Perbedaan

penelitian antara (Rahman dan Awalia, 2016) dengan penelitian yang

dilakukan, yaitu terletak pada variabel yang digunakan dimana penelitian

sebelumnya menggunakan variabel modal kerja, pengalaman, jarak tempuh,

teknologi, dan pendidikan. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel

perahu, mesin, alat tangkap, bahan bakar, dan tenaga kerja untuk

menganalisis struktur biaya dan pendapatan nelayan di Desa Sidokumpul,

Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Putra dan Kartika (2016) melakukan penelitian mengenai analisis

pengaruh modal, umur, jam kerja, pengalaman kerja, dan pendidikan terhadap

pendapatan nelayan di Kedonganan. Metode analisis data penelitian yang

digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan jumlah
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sampel 73 nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan

pada variabel modal, umur, pengalaman kerja, pendidikan, dan jam kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nelayan di Desa

Kedongan. Secara parsial variabel modal, pengalaman kerja, pendidikan, dan

jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nelayan di

Desa Kedongan, sedangkan pada variabel umur berpengaruh negatif dan tidak

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan di Desa Kedonganan.

Perbedaan penelitian antara (Putra dan Kartika, 2016) dengan penelitian yang

dilakukan adalah terletak pada variabel yang digunakan dimana pada

penelitian sebelumnya menggunakan variabel seperti modal, umur,

pengalaman kerja, pendidikan, dan jam kerja. Sedangkan pada penelitian

yang digunakan menggunakan variabel perahu, mesin, alat tangkap, bahan

bakar, dan tenaga kerja untuk menganalisis struktur biaya dan pendapatan

nelayan di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Nelayan

Nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang mata pencahariannya

tergantung pada proses hasil tangkapan di laut seperti ikan, udang, dan biota

laut lainnya yang mengandung nilai ekonomis baik dengan cara melakukan

penangkapan ataupun budidaya (Arif, 2018). Masyarakat yang hidup di

daerah pesisir pantai mayoritas bekerja sebagai nelayan. Masyarakat nelayan

yang kehidupannya tergantung dari pengelolaan potensi sumberdaya

perikanan sehingga masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir mempunyai

karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah
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daratan. Masyarakat yang berada di kawasan pesisir memiliki struktur

masyarakat yang bersifat heterogen, semangat kerja tinggi, tingkat solidaritas

sosial yang kuat, serta mudah terbuka terhadap perubahan dan interaksi

sosial. Akan tetapi, masalah kemiskinan masih mendera sebagian masyarakat

pesisir sehingga fakta sosial ini terkesan ironis di tengah kekayaan sumber

daya pesisir lautan (Ruswanty et al., 2019). Nelayan juragan merupakan

nelayan yang memiliki kuasa untuk menyediakan perahu dan alat tangkap

yang dipergunakan untuk menangkap ikan di laut.

2.2.2 Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima nelayan dari hasil total

penerimaan dikurangi total biaya yang dikeluarkan pada produksi

penangkapan ikan. Pendapatan nelayan tangkap (khususnya tradisional)

sangat berbeda dengan jenis usaha lainnya, seperti pedagang atau bahkan

petani. Jika pedagang, dapat dikalkulasi keuntungan yang diperolehnya setiap

bulannya, begitu pula petani dapat memprediksi hasil panennya, maka tidak

demikian dengan nelayan yang kegiatannya penuh dengan ketidakpastian

(uncertainty) serta bersifat spekulatif dan fluktuatif (Rahim & Dwi, 2016).

Pendapatan nelayan di peroleh dari jumlah uang hasil tangkapan dari melaut

dikurangi faktor – faktor biaya yang dikeluarkan selama proses melaut.

Menurut (Pratama et al., 2012) Pendapatan total nelayan dianalisis

menggunakan rumus sebagai berikut:



12

π = TR – TC

Keterangan :

π = Pendapatan total

TR = Total penerimaan

TC = Total Biaya

2.2.3 Struktur Biaya

Biaya (cost) merupakan suatu pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk

memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang

(Jannah, 2018). Struktur biaya yaitu biaya-biaya yang di keluarkan untuk

menghasilkan suatu produk secara maksimal yang meliputi biaya tetap dan

biaya variabel. Kegiatan nelayan tidak terlepas dari biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk diperhitungkan dalam meningkatkan pendapatan produksi.

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi mulai

dari produksi usaha nelayan hingga menjadi produk hasil tangkapan yang

meliputi biaya tetap (fix cost) dan biaya tidak tetap (variable cost).

Biaya tetap yaitu biaya yang dikeluarkan tidak ada keterkaitannya dengan

hasil produksi. Misalnya perahu yang digunakan sebagai transportasi nelayan,

bahan dan alat yang mengalami penyusutan masa. Biaya variabel merupakan

biaya yang dikeluarkan ada keterkaitannya dengan hasil produksi. Misalnya

seperti biaya sarana produksi meliputi bahan bakar dan tenaga kerja. Total

biaya (total cost) adalah hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak

tetap. Menurut (Suriadi dkk, 2015) rumus dari total biaya adalah :



13

TC = FC + VC

Dimana :

TC = Total Cost/ Biaya Total

FC = Fix Cost/ Jumlah Biaya Tetap

VC = Variable Cost / Jumlah biaya variabel

2.2.4 Perahu

Perahu merupakan alat transportasi nelayan yang digunakan untuk mencari

ikan di laut. Nelayan juragan ikan trasak di Desa Sidokumpul menggunakan

perahu dengan bahan baku kayu jati yang berukuran panjang 8 m, lebar 2,5

m, kedalaman perahu 1 m, dan tinggi tiang 1 m. Perahu yang digunakan

nelayan ikan trasak memiliki kapasitas rata-rata kurang dari 5 GT.

2.2.5 Mesin

Mesin yang digunakan nelayan juragan ikan trasak di Desa Sidokumpul

rata-rata menggunakan mesin dengan kekuatan 23 PK dan 24 PK. Kekuatan

mesin yang digunakan tergantung pada pemilik atau juragan untuk

menggunakan mesin yang dipilih.

2.2.6 Alat Tangkap

Alat tangkap yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan trasak adalah

jaring insang. Di sebut jaring insang karena ikan tertangkap dengan cara

terjerat pada bagian insang ikan. Jaring insang ini berbentuk persegi panjang

dengan ukuran jala 1 cm. Bahan untuk membuat jaring insang terbuat dari

senar yang transparan sehingga tidak bercampur dengan warna laut. Pemberat

yang digunakan memakai timah dan pelampung terbuatdari karet sandal

plastik. Untuk bahan tali ris atas dan bawah memakai tali tampar. Di setiap
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alat tangkap harus dipasang pelampung tanda agar pada saat menurunkan alat

tangkap dapat diketahui posisinya (Muhammad, 2014).

2.2.7 Bahan Bakar

Bahan bakar merupakan suatu materi yang apapun yang bisa diubah

menjadi energi. Untuk menjalankan perahu mesin sebagai sarana transportasi

nelayan harus menggunakan bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan

perahu mesin nelayan juragan ikan trasak adalah solar.

2.2.8 Tenaga Kerja Nelayan

Tenaga kerja nelayan ikan trasak adalah pekerja yang berada dalam satu

perahu untuk mencari ikan. Satu perahu nelayan ikan trasak terdiri dari 3-4

tenaga kerja.

2.2.9 Waktu Jam Kerja Nelayan

Nelayan ikan trasak biasanya melakukan proses penangkapan ikan trasak

pada jam 01.00 WIB sampai jam 11.00 WIB. Dalam waktu satu minggu ada

waktu libur pada hari Jumat. Pada bulan tertentu, nelayan ikan trasak

mengurangi aktifitasnya karena ombak di laut besar atau sering di sebut angin

baratan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Ikan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat

dimanfaatkan sebagai bahan pangan masyarakat Indonesia. Ikan

dikategorikan sebagai SDA yang dapat diperbarui dan juga dipulihkan,

namun hal tersebut tidak dimaksudkan bahwa ikan bisa ditangkap secara

sembarangan seperti menggunakan bahan peledak atau alat tangkap yang

membahayakan karena bisa merusak ekosistem laut dan juga mencegah
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berkembangnya biota laut lain. Untuk mencegah kepunahan sumber daya

ikan sebagai biota laut sangat diperlukan faktor pendukung lain seperti faktor

lingkungan laut dan budidaya terumbu karang sebagai sarana

perkembangbiakan sumber daya ikan (Retnowati, 2011).

Nelayan sebagai pelaku atau pekerja dalam menangkap sumber daya ikan

sebaiknya mengetahui beberapa hal penting bagaimana cara pemanfaatan

sumber daya ikan yang baik dan benar sehingga tidak mengakibatkan

kerusakan pada alam laut. Produksi hasil tangkapan adalah salah satu faktor

penentu pendapatan nelayan. Semakin besar hasil tangkapan maka

pendapatan yang diterima nelayan semakin besar. Besarnya pendapatan

nelayan dipengaruhi faktor-faktor seperti perahu, mesin, alat tangkap, bahan

bakar, dan tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan di wilayah pesisir Desa Sidokumpul mengenai

analisis struktur biaya dan pendapatan nelayan ikan trasak. Masyarakat pesisir

masih menjadi masyarakat dengan taraf menengah ke bawah. Penelitian yang

dilakukan di harapkan dapat menambah informasi terhadap nelayan juragan

ikan trasak untuk lebih meningkatkan pendapatannya dalam berusaha tani,

sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kerangka pemikiran

ini akan di gambarkan agar lebih mudah di pahami sebagai berikut:
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Bagan 1Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Total Biaya Nelayan Juragan Ikan Trasak

Biaya Tetap:

 Perahu
 Mesin
 Alat Tangkap

Biaya Variabel:

 Bahan Bakar
 Tenaga Kerja

Variabel Penelitian:

 Perahu
 Mesin
 Alat Tangkap
 Bahan Bakar
 Tenaga Kerja

Analisis Regresi Linier Berganda dan
Analisis Pendapatan

Pendapatan Nelayan Juragan
Ikan Trasak
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2.4 Hipotesis

Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan juragan ikan

trasak di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan adalah

perahu, mesin, alat tangkap, bahan bakar, dan tenaga kerja.


