
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA  

PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Konsep Nelayan 

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung 

langsung pada hasil laut baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi 

daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggiran pantai, sebuah lingkungan 

pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya Imron (2003) dalam Mulyadi 

(2007 ; 7). 

Nelayan merupakan orang yang secara aktif melakukan penangkapan 

(budidaya) di laut dan di tempat yang masih dipengaruhi pasang surut, dan bila ada 

yang menangkap ikan di tempat budidaya ikan seperti tambak, kolam ikan, danau, 

sungai tidak termasuk nelayan. Selanjutnya, menurut Tarigan (2000), berdasarkan 

pendapatnya, nelayan dapat dibagi menjadi empat yaitu :  

a) Nelayan tetap atau nelayan penuh, yakni nelayan yang pendapatan seluruhnya  

berasal dari perikanan. 

b) Nelayan sambil utama, yakni nelayan yang sebagian besar pendapatannya 

berasal dari perikanan. 

c) Nelayan sambilan tambahan, yakni nelayan yang sebagian kecil 

pendapatannya berasal dari perikanan. 
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d) Nelayan musiman, yakni orang yang dalam musim-musim tertentu yang aktif 

sebagai nelayan.  

Nelayan merupakan orang yang mata pencahariannya tergantung pada  hasil 

laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau 

pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian 

hasil laut dan tinggal di sekitar daerah pantai atau pesisir (Sastrawidjaya : 2002). 

Nelayan sebagai orang yang pekerjaan sehari-harinya menangkap ikan dilaut 

dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sumber pendapatan utama. Kegiatan 

utama nelayan yaitu menangkap ikan atau hasil laut, kehidupan para masyarakat 

nelayan yang merupakan bagian dari kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sebagai 

Negara kepulauan yang kurang lebih sepertiga wilayahnya terdiri dari laut sehingga 

menempati posisi yang baik dalam meningkatkan produksi disektor pertanian pada 

subsektor perikanan. 

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat nelayan yang terefleksi 

dalam bentuk kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal 

masyarakat. Faktor internal misalnya pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang 

berani mengambil resiko, cepat puas dan kebiasaan lainnya yang tidak mengandung 

modernisasi. Selain itu kelemahan modal usaha dari nelayan sangat dipengaruhi oleh 

pola pikir nelayan itu sendiri. Faktor eksternal yang mengakibatkan kemiskinan 

rumah tangga nelayan lapisan bawah antara lain proses produksi didominasi oleh toke 
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pemilik perahu/kapal atau modal dan sifat pemasaran produksi hanya dikuasai 

kelompok dalam bentuk pasar monopsoni, Kusnandi (2003). 

Ditinjau dari cara kerja maka dapat digolongkan atas nelayan pantai dan 

nelayan lepas pantai, kedua golongan nelayan ini tergantung pada jenis usaha yang 

dapat dikelolanya. Jika dilihat dari sudut modal, nelayan dapat di golongkankan 

menjadi dua golongan yaitu: 

a) Nelayan pemilik modal adalah nelayan yang memiliki alat tangkap dan 

fasilitas yang disewakan kepada yang tidak mempunyai modal dan dapat 

dioperasikan oleh orang lain. Misalnya, perahu layar, bagan, serta 

penangkapan ikan lainnya. 

b) Nelayan penangkap atau buruh nelayan adalah para pekerja (buruh)  yang 

siap mengoperasikan peralatan penangkapan ikan yang disiapkan oleh 

pemilik modal. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan 

adalah suatu unit atau bagian-bagian dari kelompok masyarakat yang saling 

berinteraksi serta mendiami suatu wilayah tertentu dan mempunyai mata mencaharian 

pokok sebagai penangkap ikan (nelayan). 

 

2.1.2. Konsep Pendapatan  

Pendapatan nelayan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. 

Penerimaan nelayan adalah perkalian antara pendapatan yang diperoleh dengan harga 
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jual. Biaya nelayan biasanya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap 

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau 

sedikit. Biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi 

yang diperoleh, misalnya biaya untuk tenaga kerja. Total biaya adalah jumlah dari 

biaya tetap dan biaya variabel, Soekartawi (2002). 

Pendapatan ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dalam 

menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar kemampuan faktor-faktor produksi 

menghasilkan barang dan jasa, semakin besar pula pendapatan yang diciptakan. 

Sukirno (2006) bahwa pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima 

oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, 

mingguan bulanan atau tahunan, dan ada beberapa klasifikasi pendapatan yaitu : 

a) Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa 

memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara. 

b) Pendapatan disposibel yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus 

dibayarkan oleh penerima pendapatan, dan sisa pendapatan yang siap untuk 

dibelanjakan. 

c) Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang 

diproduksi oleh suatu Negara dalam satu tahun. 
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Pendapatan tergantung pada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan, jenis 

kegiatan yang mengikut sertakan modal atau keterampilan mempunyai produktivitas 

tenaga kerja lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu memberikan pendapatan. 

Sobri (1999) mengatakan bahwa pendapatan disposibel adalah suatu jenis 

penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap untuk membelanjakan atau 

dikonsumsikan. Besarnya pendapatan disposibel yaitu pendapatan yang diterima 

dikurangi dengan pajak langsung (pajak perseorangan) seperti pajak penghasilan. 

Pendapatan menekankan pada perwujudan balas jasa dari partisipasi 

seseorang dalam satu kegiatan produksi dimana tergambar pada faktor-faktor 

produksi atas nilai tambah (value added) pada tingkat output tertentu. Nilai tambah 

inilah yang merupakan pokok utama dari balas jasa yang selanjutnya disebut 

pendapatan. Pendapatan tersebut dipilih menurut jangka waktu tertentu sehingga arti 

praktisnya Nampak, misalnya satu bulan, dan lain sebagainya. Tingkat pendapatan 

rumah tangga tergantung kepada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan 

yang mengikut sertakan modal atau keterampilan mempunyai produktivitas tenaga 

kerja lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu memberikan pendapatan yang lebih 

besar, Winardi (1988). 

Swasta Basu (1990 ; 175) bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang 

diterima oleh setiap orang dalam kegiatan ekonominya pada satu periode atau kurun 

waktu tertentu. Selanjutnya pendapatan ini diartikan sebagai selisih yang 

menguntungkan dari hasil penjualan yang diperoleh dan pengorbanan-pengorbanan 

yang terjadi dan penghasilan atau imbalan dari penjualan faktor-faktor produksi yang 
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digunakan dalam proses produksi, upah atau gaji yang diberikan kepada tenaga kerja, 

bunga kepada pemilik modal, sewa untuk tanah dan sumber-sumber alam serta 

keuntungan untuk pengusaha. 

Pendapatan dibedakan menjadi dua jenis yaitu pendapatan asli dan 

pendapatan turunan. Pendapatan asli adalah pendapatan yang diterima golongan 

tertentu yang turut serta memproduksi barang-barang baik dengan bekerja maupun 

dengan menyerahkan tanah dan modal, Tohir (1983 ; 86) sedangkan pendapatan 

turunan merupakan pendapatan yang tidak secara langsung mengalir dari produksi 

barang-barang yang timbul dan penggunaan pendapatan dari golongan penduduk 

yang lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian pendapatan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendapatan perorangan atau pendapatan pribadi dan pendapatan disposibel dan 

pendapatan nasional. Tujuan dari meraih pendapatan yang tinggi tidak lain hanyalah 

untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak serta menaikan tingkat kesejahteraan. 

Tingkat kehidupan yang layak dan tingkat kesejahteraan seseorang dapat diukur dari 

tingkat pendapatan yang diterimanya, begitu juga tingkat kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat dalam suatu Negara maupun daerah juga diukur dari 

pendapatan yang diterimanya.  

 

2.1.3. Konsep Ikan 

Ikan adalah komoditi yang mudah rusak dan busuk, jadi penyampaiannya 

dari produsen (nelayan) kepada konsumen harus cepat agar kualitas atau kondisinya 
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tidak rusak atau busuk jika ikan itu diolah. Kondisi atau keadaan ikan ini sangat 

berpengaruh kepada harga ikan, demikian juga nilai gizinya. 

Habitat ikan terdiri dari dua yaitu ikan air laut dan ikan air tawar. Ikan yang 

hidup di air laut misalnya ; ikan tembang, tuna/cakalang, belang kuning, kombong, 

nipi, raja, dan lain-lain. Sedangkan ikan air tawar misalnya ; ikan mujair, lele, dan 

lain-lain, ikan air tawar umumnya dibudidayakan oleh manusia. 

Ensiklopedia Bahasa Indonesia Seri Fauna Ikan, Anonymous (1991 ; 48) 

ikan diartikan menjadi dua pengertian antara lain : 

1. Golongan hewan bertulang belakang tertua dan pertama yang pernah muncul 

di bumi. 

2. Suatu kelompok besar yang berdarah dingin yang sebagian besar bernafas 

dengan bantuan insang dan hidup di air. 

Peter Salim (1990 ; 57) ikan di artikan sebagai hewan bertulang belakang 

yang hidup di air dan umumnya bernapas dengan insang. Sedangkan perikanan 

adalah sesuatu yang bersangkutan dengan pemeliharaan, penangkapan dan 

pembudidayaan ikan. 

 

1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan 

2.2.1. Modal 

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah 

dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru. Modal sebagai hak kekuasaan 
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dalam tangan pimpinan sentral dan dalam tangan rumah tangga perusahaan, dalam 

masyarakat dengan hubungan pertukaran bebas Mubyarto (1986 ; 91-92). Modal 

berhubungan dengan uang modal yang berarti uang itu tidak dibelanjakan, namun, 

disiapkan untuk kemudian hari. Modal selalu dinyatakan nilainya dalam uang. Tetapi 

pada umumnya modal merupakan sejumlah uang dapat digunakan untuk usaha. 

Modal (capital) mengandung banyak arti, tergantung pada penggunaannya. 

Dalam kehidupan sehari-hari modal diartikan sebagai harta kekayaan seseorang 

berupa uang, tanah, gedung dan sebagainya yang dimiliki seseorang. Suatu sifat 

khusus dari modal menurut pengertian sehari-hari adalah bahwa modal itu 

mendatangkan pendapatan (income). Jadi modal adalah tiap-tiap barang yang 

memberikan suatu pendapatan bagi yang mempunyai dan terlepas dari pekerjaannya. 

Barang modal diartikan sebagai segala sumber daya kerja manusia dan 

pemberian alam yang digunakan dalam proses atau barang-barang hasil produksi 

yang dipakai sebagai sarana atau masukan (input) untuk menghasilkan barang lain, 

Gilarso (1993 ; 100). Selanjutnya modal juga berarti barang-barang modal (capital 

goods) ini sering di sebut sebagai sumber daya. 

Modal terdiri dari persediaan segala macam benda, yang dimiliki oleh 

masyarakat baik anggota maupun milik gabungan seperti pemerintah pada suatu 

keadaan tertentu. Modal dibentuk dengan menabung dan menabung tidak berarti 

sebagiannyaa dipergunakan dari pendapatan. Dalam perekonomian yang mengenal 

tukar-menukar berdasarkan uang maka seseorang atau individu yang mencapai 

pendapatan dapat menggunakan seluruh atau sebagian dari pendapatan. 
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Von Bohm Bawerk dalam Mohar Daniel (2002 ; 74), modal merupakan 

segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat, disebut dengan 

kekayaan masyarakat. Sebagian kekayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk memproduksi barang-barang dan 

disebut juga dengan modal masyarakat dan modal sosial, dan dapat digunakan untuk 

memproduksi hasil selanjutnya. 

Modal ada dua macam, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap, modal tetap 

diterjemahkan menjadi biaya produksi melalui depricition cost dan bunga modal. 

Modal bergerak atau tidak tetap langsung menjadi biaya produksi dengan besarnya 

biaya itu sama dengan nilai modal yang bergerak. 

Rianto B (1981 ; 11) peranan modal dalam usaha sangat membantu  dalam 

upaya melakukan dan mengembangkan pengelolaan usaha. Sedangkan modal sendiri 

atau sering juga disebut modal dari usaha adalah yang berasal dari pemilik usaha itu 

sendiri. 

Modal juga merupakan nilai asset atau inventaris tetap dalam suatu unit 

penangkap ikan tersebut disebut juga sebagai modal, modal tidak hanya berupa uang 

tetapi juga berupa alat-alat penangkapan (pukat dan lain-lain), sampan penangkap, 

alat-alat pengolahan di dalam kapal dan alat-alat pengangkutan laut. 

 

2.2.2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk yang sedang bekerja atau yang sudah bekerja, 

yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah atau 
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yang sedang mengurus rumah tangga. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya 

dibedakan oleh umur (Simanjuntak ; 1977 ; 1). 

Supermoko (1990 ; 85) tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja dan 

penduduk yang belum bekerja namun siap bekerja dan yang sedang mencari 

pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kemudian penduduk yang bekerja adalah 

mereka yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk 

memperoleh penghasilan. 

Dalam teori Keynes mengatakan bahwa cara mengurangi pengangguran 

yaitu dengan memperbanyak investasi, misalnya mesin karena mesin membutuhkan 

operator otomatis akan menyerap tenaga kerja. Selain itu konsumsi harus sama 

dengan pendapatan, karena banyaknya tingkat konsumsi akan memerlukan juga 

banyak output sehingga otomatis harus menambah pekerja, apabila outputnya banyak 

otomatis gaji para pekerja akan naik sehingga daya serap tenaga kerja semakin 

meningkat, (Noer; 2009). 

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam produksi, karena 

tenaga kerja merupakan faktor penggerak faktor input yang lain, tanpa adanya tenaga 

kerja maka faktor produksi lain tidak akan berarti. Dengan meningkatnya 

produktifitas tenaga akan mendorong peningkatan produksi sehingga pendapatan pun 

akan ikut meningkat. 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan nelayan pasti memerlukan tenaga kerja, 

banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan kapasitas kapal motor 

yang dioperasikan sehingga akan mengurangi biaya melaut (lebih efisien) yang 
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diharapkan pendapatan tenaga kerja meningkat, karena tambahan tenaga kerja 

tersebut professional, (Masyuri ;1999). Oleh karena itu dalam analisa ketenagakerjaan 

dari nelayan, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan kerja. 

Curahan tenaga kerja yang dipakai dalam besarnya tenaga kerja secara efektif yang 

dipakai. 

 

2.2.3. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah 

diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang 

telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu, (Trijoko, 1980). 

Pengalaman sebagai nelayan secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memberikan pengaruh kepada hasil penangkapan ikan. Semakin lama seseorang 

mempunyai pengalaman kerja sebagai nelayan, semakin besar hasil dari penangkapan 

ikan maka dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, (Yusuf ; 2003). 

Pengalaman secara langsung misalnya mereka terlibat langsung pada proses 

produksi dan pengalaman secara tidak langsung misalnya mereka yang tidak terlibat 

langsung pada proses produksi atau belum mempunyai pengalaman dalam 

menangkap ikan. 

Rangkuti (1995) berpendapat bahwa seseorang yang telah menekuni 

pekerjaannya selama beberapa tahun. Seorang nelayan yang telah menekuni 

pekerjaannya selama 15 sampai 30 tahun dapat disebut sebagai nelayan yang 

berpengalaman dan dapat dijadikan pawang. 
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Pengalaman kerja bagi seorang nelayan merupakan salah satu hal yang 

berharga karena pengalaman ini tidak dapat diperoleh pada suatu jenjang pendidikan 

tertentu melainkan diperoleh ditempat ia bekerja sehingga dengan demikian 

pengalaman kerja seseorang dapat menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan 

tersebut. 

 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Hubungan antara Modal dengan Pendapatan 

Modal adalah salah satu faktor yang menyumbang langsung kepada 

pendapatan. Modal yang digunakan pada proses produksi nelayan di Kelurahan 

Fatubesi terdiri atas biaya perawatan dan biaya pengeluaran dalam proses produksi, 

apabila semakin besar modal yang digunakan, maka akan semakin besar pula 

pendapatan yang diterima oleh nelayan. 

Modal merupakan sejumlah dana yang digunakan selama suatu periode 

tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan suatu produksi dalam jangka pendek 

yang sesuai dengan maksud utama memulainya suatu usaha. Dalam memulai 

usahanya seorang nelayan membutuhkan modal yang cukup untuk digunakan dalam 

penangkapan ikan. 

Modal dalam nelayan ini, seperti kapal, alat tangkap dan bahan bakar yang 

digunakan dalam proses produksi untuk mencari ikan. Sebagian modal yang nelayan 

dimiliki digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi, penyediaan input 

produksi (sarana produksi). 
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2.3.2. Hubungan antara Tenaga Kerja dengan Pendapatan 

Tenaga kerja merupakan mereka yang terlibat langsung pada proses 

penangkapan ikan, dan apabila jumlah tenaga kerja meningkat maka jumlah 

pendapatan yang mereka terima akan semakin meningkat. Lamanya seseorang 

bekerja dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan. Selain itu, tenaga kerja 

dapat melaksanakan dan menggerakan segala kegiatan menggunakan peralatan  maka 

tenaga kerja tersebut mempunyai keahlian dan lebih terampil dalam bekerja. 

Setiap kegiatan usaha nelayan yang akan dilaksanakan memerlukan tenaga 

kerja, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan kapasitas 

kapal motor yang dioperasikan sehingga akan mengurangi biaya melaut yang 

diharapkan sehingga pendapatan semakin meningkat. 

2.3.3. Hubungan antara Pengalaman Kerja dengan Pendapatan 

Pengalaman kerja bagi seorang nelayan itu mereka mengawalinya sebagai 

buruh kemudian setelah memiliki banyak pengamalan dan modal maka tenaga kerja 

tersebut memisahkan diri dengan orang yang sudah melatihnya atau yang telah lama 

menjadi nelayan (Ponggawanya) untuk dapat memulai usahanya sendiri. 

Pengalaman yang dimaksudkan adalah suatu latihan bagi seorang nelayan 

sehingga kemampuan yang diperoleh nelayan tersebut bisa mereka gunakan untuk 

menentukan lokasi penangkapan, arah angin, musim panen dimana pada musim 

tersebut jumlah tangkapan yang diperoleh dapat lebih banyak dari biasanya. Memiliki 
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keterampilan dalam menggunakan alat-alat penangkapan dan lain-lain, sehingga 

dengan bertambahnya pengalaman pendapatan nelayan tersebut semakin meningkat. 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Adapun hasil penelitian dari peneliti sebelumnya sebagai berikut : 

Tabel. 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Gabriela Deran 

Ola, 2004 

Analisis Faktor-

faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

Nelayan 

Tradisional di 

Desa Loang 

Kecamatan 

Nagawutung 

Kabupaten 

Lembata 

Analisis Korelasi 

Sederhana 

Dari hasil 

analisis korelasi 

sederhana yang 

dilakukan, 

diperoleh hasil 

yang 

menunjukan 

hubungan yang 

erat antara 

pengalaman 

kerja (X1), dan 

peralatan (X2) 

terhadap 

pendapatan (Y) 

sedangkan harga 

(X3) tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pendapatan (Y). 

 

2. Hilarius R. 

Raja Lewa, 

2005 

Dampak 

Penggunaan Alat 

Tangkap Bagan 

Tancap Terhadap 

Tingkat 

Pendapatan 

Nelayan Bagan di 

Kelurahan Oesapa 

Analisis Statistik 

Deskriptif  

Terdapat 

perbedaan 

pendapatan 

nelayan yang 

sangat 

signifikan 

sebelum dan 

sesudah 
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Kecamatan 

Kelapa Lima 

Kota Kupang 

menggunakan 

alat tangkap 

bagan tancap 

atau penggunaan 

alat tangkap 

bagan tancap 

sangat 

berpengaruh 

dalam upaya 

meningkatkan 

pendapatan para 

nelayan bagan di 

Kelurahan 

Oesapa 

Kecamatan 

Kelapa Lima 

Kota Kupang 

3. Maria 

Katharina 

Bupu, 2001 

Analisis Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

Pendapatan 

Nelayan di 

Kelurahan Kelapa 

Lima Kecamatan 

Kelapa Lima 

Kota Kupang 

Analisis Korelasi 

Sederhana 

Dari hasil 

analisis korelasi 

sederhana yang 

dilakukan, 

diperoleh hasil 

yang 

menunjukan 

hubungan yang 

erat antara 

modal kerja 

(X1), 

pengalaman 

kerja (X2), dan 

harga (X3), 

dengan 

pendapatan 

nelayan (Y), 

sedangkan 

dalam analisis 

regresi berganda 

diperoleh hasil 

yang 

menunjukan 

pengaruh yang 

kuat dan 
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signifikan secara 

persial maupun 

secara simultan 

antara modal 

kerja (X1), 

pengalaman 

kerja (X2), dan 

harga (X3), 

dengan 

pendapatan 

nelayan (Y). 

4. Adhar, 2012  Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Pendapatan Usaha 

Nelayan di 

Kabupaten Bone 

Analisis Statistik 

Koefisien 

Determinasi 

Variabel modal 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

usaha nelayan di 

Kabupaten 

Bone. Semakin 

tinggi modal 

usaha maka 

semakin besar 

peluang 

pendapatan hasil 

tangkapan yang 

lebih banyak. 

 

 

 

5 Judirman 

Lumbang Goal, 

2015 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

Nelayan Jermal 

dan Kapal Motor 

< 5GT di 

Kecamatan 

Simeulue Timur 

Kabupaten 

Simeulue Provinsi 

Aceh 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Faktor jenis 

armada yang 

digunakan dan 

produksi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadadap 

pendapatan 

nelayan di 

Kecamatan 

Simeulue Timur, 

Kabupaten 
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Simeulue, 

sedangkan 

faktor-faktor, 

alat tangkap 

(teknologi), trip 

melaut, modal, 

tenaga kerja, 

dan pengalaman 

nelayan tidak 

berpengaruh 

nyata terhadap 

pendapatan. 

Kerusakan 

lingkungan, 

armada dan alat 

tangkap yang 

masih 

tradisional serta 

pencurian ikan 

dari luar wilayah 

Kabupaten 

Simeulue 

menjadi 

penyebab 

turunnya 

produksi 

perikanan 

tangkap. 

Keterampilan 

nelayan juga 

perlu 

ditingkatkan 

guna 

mendapatkan 

pendapatan yang 

lebih baik dari 

pekerjaan 

sampingan 

lainnya. 
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2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas jumlahnya, hanya saja 

kebutuhan dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima 

oleh seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang  

dilakukannya. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan 

yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari 

kenaikan hasil pendapatan, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola 

hidup yang baik untuk mempertahankan hidupnya. Pendapatan merupakan suatu hasil 

yang diterima oleh seorang nelayan dari berusaha atau bekerja. 

Berdasar pada uraian sebelumnya pada latar belakang dan landasan teori 

maka kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini adalah pendapatan nelayan 

(sebagai variabel terikat) yang dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan pengalaman 

kerja, (sebagai variabel bebas). 

Untuk mempertahankan hidupnya seseorang harus bekerja demi menafkahi 

hidup dan keluarganya, begitupun dengan nelayan yang ada di kelurahan Fatubesi 

kecamatan Kota Lama Kota Kupang, yang sepanjang hari menggantungkan hidupnya 

dengan hasil laut yaitu hasil dari penangkapan ikan, disamping itu para nelayan juga 

perlu membangun usaha lain untuk mendukung pendapatan jika cuaca buruk. 
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Dalam hal ini modal karena pendapatan sangat di pengaruhi oleh modal 

kerja sebagaimana diketahui bahwa dalam teori faktor produksi jumlah 

output/produksi yang artinya berhubungan dengan pendapatan itu tergantung pada 

modal, hal ini berarti bahwa adanya modal kerja maka usaha para nelayan dapat 

melaut untuk menangkap ikan dan kemudian mendapatkan ikan. Makin besar modal 

maka makin besar pula peluang hasil tangkapam yang diperoleh. 

Faktor tenaga kerja adalah faktor yang penting dalam proses produksi, 

karena secara teoritis tenaga kerja mempengaruhi pendapatan dan berpengaruh juga 

pada output/produksi. Tenaga kerja yang dimaksud disini adalah banyaknya orang 

yang pergi melaut dalam satu perahu atau kapal.  

Faktor pengalaman kerja, juga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan 

karena dalam suatu usaha tentu memerlukan suatu pengalaman sehingga dalam 

penangkapan ikan (produksi) dalam hal ini usaha nelayan akan meningkatkan 

pendapatan. 

Berdasarkan pada penjelasan dari kerangka pemikiran diatas maka dari 

modal, tenaga kerja, dan pengalaman kerja, dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Skema Kerangka pemikiran 
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2.5. Hipotesis Skripsi 

Berdasarkan permasalahan pokok dan tinjauan pustaka di atas, maka dapat 

dibuat hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga modal, tenaga kerja, dan pengalaman kerja, ini berpengaruh 

secara simultan, positif (+) dan signifikan terhadap pendapatan 

nelayan di Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. 

2. Diduga modal, tenaga kerja, dan pengalaman kerja, ini berpengaruh 

secara parsial, positif (+) dan signifikan terhadap pendapatan nelayan 

di Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang. 

 

 

 


