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II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

a. Konsep Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan.  Kemiskinan dapat disebab-kan oleh adanya 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan (Retnowati, 2011).  Defenisi kemiskinan terbagi atas 

tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, dan 

kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan 

pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara 

absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan 

pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan 

yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu 

daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009). 

 

Penyebab kemiskinan nelayan menurut  Kusnadi (2003) dibagi menjadi dua 

yaitu 
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(1) Internal 

  

 Kemiskinan yang bersifat internal berkaitan dengan sumber daya nelayan 

dan aktivitas kerja. 

a. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan. 

b. Keterbatasan kemam-puan modal usaha dan teknologi penangkapan. 

c. Hubungan kerja dalam organisasipenangkapan yang seringkali kurang 

menguntungkan buruh. 

d. Kesulitan melakukan diversifikasi usahapenangkapan. 

e. Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut. 

f. Gaya hidup yang dipandang boros,sehingga kurang berorientasi ke 

masa depan. 

 

(2) Eksternal 

a. Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada 

produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan 

parsial. 

b. Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan 

pedagang perantara. 

c. Kerusakan ekosistem pesisir dan lautkarena pencemaran dari wilayah 

darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, peusakan 

terumbu karang,dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir. 

d.  Penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. 

e. Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan. 

f. Terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen. 
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g. Terbatasnya peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di 

desa nelayan. 

h. Kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan 

melaut sepanjang tahun. 

i.  Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, 

jasa, modal dan manusia. 

 

 

b. Pengeluaran Konsumsi 

 

Dumairy (2004) mengatakan konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-

barang dan jasa.  Pembelanjaan atas makanan, pakaian, dan barang-barang 

kebutuhan lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang 

yang diproduksi untuk digunakan memenuhi kebutuhan dinamakan barang 

konsumsi.  Badan Pusat Statistik (2007b) mendefinisikan pola konsumsi 

rumah tangga sebagai proporsi pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan 

untuk kebutuhan pangan dan non pangan.  Pola konsumsi rumah tangga 

merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.  Selama 

ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk 

konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat 

memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.   

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi 

makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah.  Makin 

tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran 

untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.  Dengan kata 

lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera 
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bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan 

persentase pengeluaran untuk non makanan (BPS, 2011a). 

 

Pengeluaran konsumsi kelompok makanan terdiri dari: 

a. Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar 

dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging 

segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayur-

sayuran,kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-

bumbuan, dan konsumsi bahan makanan lainnya. 

b. Makanan dan minuman jadi. 

c. Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan 

 tembakau. 

Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terdiri dari: 

a. Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan. 

b. Aneka barang dan jasa. 

c. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala. 

d. Pajak dan asuransi. 

e. Keperluan untuk pesta dan upacara (BPS, 2011a). 

 

Pada umumnya pola konsumsi makanan di Indonesia masih mengandalkan 

sebagian besar dari konsumsi makanan pada makanan pokok.  Makanan pokok 

yang umumnya digunakan adalah seperti beras, jagung,umbi-umbian 

(singkong dan ubi jalar), dan sagu.  Disamping makanan pokok, penduduk 

Indonesia juga memakan lauk, sayuran, dan buah-buahan. Pada lauk hewani, 
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penduduk Indonesia relatif lebih banyak makan ikan daripada dagingdan telor 

(Almatsier,2006). 

 

Rumahtangga yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai 

kesempatan lebih besar untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu, jumlah, 

dan ragam baik barang maupun jasa yang akan dibeli rumah tangga sedangkan 

untuk rumah tangga  yang mempunyai pendapatan yang rendah, sebagian 

besar pendapatannya akan dialokasikan untuk membeli barang kebutuhan 

primer (pokok) dan hanya sebagian kecil untuk membeli barang kebutuhan 

sekunder (Anggraeni dan Retno, 2005).   

 

Pola konsumsi khususnya konsumsi pangan rumahtangga merupakan salah 

satu faktor penentu tingkat kesehatan dan kecerdasan serta produktivitas 

rumah tangga.  Dari sisi norma gizi terdapat standar minimum jumlah 

makanan yang dibutuhkan seorang individu agar dapat hidup sehat dan aktif 

beraktivitas.  Enerji dan protein yang dibutuhkan oleh setiap individu per hari 

adalah sebesar 2200 Kkal/kapita/hari dan 46,2 gram/kapita/hari.  Kekurangan 

konsumsi bagi seseorang dari standar minimum umumnya akan berpengaruh 

terhadap kondisi kesehatan dan aktivitas serta produktivitas kerja. Dalam 

jangka panjang kekurangan konsumsi pangan dari sisi jumlah dan kualitas 

(terutama pada anak balita) akan berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya 

manusia (Rachman dan Supriyati, 2004). 

 

Secara umum kebutuhan konsumsi/pengeluaran rumah tangga berupa 

kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan, dimana kebutuhan keduanya 

berbeda.  Pada kondisi pendapatan yang terbatas, lebih dahulu mementingkan 
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kebutuhan konsumsi pangan, sehingga dapat dilihat pada kelompok 

masyarakat dengan pendapatan rendah, sebagian besar pendapatan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan makanan.  Namun demikian, seiring dengan 

pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pengeluaran untuk makan 

akan menurun dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan non pangan 

(Sugiarto, 2008). 

 

Kebutuhan manusia itu berjenjang yang artinya, jika kebutuhan yang pertama 

telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang ke dua.  Selanjutnya jika 

kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga 

seterusnya sampai tingkat kebutuhan yang kelima (Setiadi, 2003). 

 

Menurut Setiadi (2003) teori kebutuhan Maslow adalah bahwa kebutuhan 

manusia tersusun dalam suatu hierarki.  Tingkat kebutuhan yang paling rendah 

ialah kebutuhan fisiologis dan tingkat tertinggi ialah kebutuhan akan 

perwujudan diri (self-actualization needs).  Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

antara lain: 

a. Kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit. 

b. Keselamatan dan keamanan yaitu kebutuhan akan kebebasan dari 

ancaman, yakni aman dari ancaman kejadian atau lingkungan. 

c. Rasa memiliki, sosial dan cinta yaitu kebutuhan akan teman, afiliasi, 

interaksi, dan cinta. 

d. Harga diri yaitu kebutuhan akan penghargaan diri dan penghargaan dari 

orang lain. 
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e. Perwujudan diri (yaitu kebutuhan akan memenuhi diri sendiri dengan 

memaksimumkan penggunaan kemampuan, keahlian, dan potensi (Setiadi, 

2003). 

 

Menurut Rahardja dan Mandala (2008) banyak faktor yang mempengaruhi 

besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga.  Faktor-faktor tersebut di 

klasifikasikan menjadi tiga besar yaitu 

 

(1) Faktor-faktor ekonomi 

Empat faktor ekonomi yang menentukan tingkat konsumsi yaitu 

a. Pendapatan rumah tangga 

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat 

konsumsi.  Biasanya makin tinggi tingkat pendapatan, tingkat 

konsumsi makin tinggi, karena ketika pendapatan meningkat, 

kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan 

konsumsi menjadi makin besar atau mungkin juga pola hidup 

menjadi konsumtif, setidak-tidaknya semakin menuntut kualitas 

yang baik. 

b. Kekayaan rumah tangga 

Kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (rumah, tanah, dan 

mobil) dan finansial (deposito berjangka panjang, saham, dan surat-

surat berharga).  Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, 

karena menambah pendapatan. 
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c. Perkiraan tentang masa depan 

Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya makin baik, 

mereka akan merasa lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Oleh 

karena itu, pengeluaran konsumsi cenderung meningkat.  Jika rumah 

tangga memperkirakan masa depannya makin buruk, mereka pun 

mengambil ancang-ancang dengan menekan pengeluaran konsumsi. 

(2) Faktor-faktor demografi  

Menurut Suwarman (2003), ada beberapa faktor demografi yang 

mempengaruhi konsumsi masyarakat, yaitu 

a. Jumlah anggota rumah tangga 

Jumlah anggota rumah tangga akan menentukan jumlah dan pola 

konsumsi suatu produk atau jenis makanan tertentu.  Rumah tangga 

dengan jumlah anggota yang lebih banyak akan membeli dan 

mengkonsumsi beras, daging, sayuran, buah-buahan, dan kacang-

kacangan yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga 

yang memiliki anggota lebih sedikit. 

b. Usia 

Perbedaan usia juga akan mengakibatkan perbedaan selera dan 

kesukaan terhadap jenis makanan tertentu.  Anak-anak akan 

memiliki selera yang berbeda dari orang dewasa, sehingga para ibu 

akan lebih banyak menyajikan makanan sesuai dengan selera 

anggota rumah tangga.  Semakin banyak jenis yang harus 

dihidangkan, maka tingkat konsumsi suatu rumah tangga akan 

semakin tinggi. 
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c. Pendidikan dan pekerjaan 

Pendidikan dan pekerjaan adalah dua karakteristik konsumen yang 

saling berhubungan.  Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan 

yang dilakukan oleh seorang konsumen.  Profesi dan pekerjaan 

seseorang akan mempengaruhi pendapatan yang diterima.  

Pendapatan dan pendidikan tersebut kemudian akan mempengaruhi 

pola konsumsi seseorang. 

 

(3). Faktor-faktor non ekonomi 

Dalam faktor-faktor non ekonomiterdapat faktor ekstrinsik dan faktor 

intrinsik.  Faktor ekstrinsik yaitu faktor yang berasal dari luar diri 

seseorang, seperti lingkungan sosial budaya masyarakat.  Misalnya, 

berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena 

ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat.  

Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut 

atau faktor pribadi, seperti preferensi terhadap makanan tertentu, 

pengetahuan gizi dan status kesehatan (Rahardja dan Mandala, 2008). 

 

 

c. Teori  Pendapatan 

Menurut Hernanto (1994), analisis pendapatan terhadap usahatani penting 

dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap 

usahatanidengan berbagai pertimbangan dan motivasinya.  Pada Soekartawi 

(2003), pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang 

dikeluarkan selama melakukan kegiatan usaha, lebih lanjut Soekartawi 
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mengemukakan bahwa ada beberapa pengertian yang perlu diperhatikan dalam 

menganalisis pendapatan antara lain: 

a. Penerimaan adalah jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan 

usaha dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pasar. 

b. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang 

yang diperlukan untuk menghasilkan produksi. 

c. Pendapatan bersih adalah penerimaan kotor yang dikurangi dengan total 

biaya produksi atau penerimaan kotor dikurangi dengan biaya variabel dan 

biaya tetap. 

 

Pendapatan rumah tangga usaha perikanan dapat bersumber dari pendapatan 

atau penerimaan yang berasal dari sektor perikanan dan dari luar sektor 

perikanan dan dari penerimaan lainnya.  Pendapatan dari sektor perikanan 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu dari sub sektor perikanan dan dari luar 

subsektor perikanan.  Pendapatan dari luar sektor perikanan meliputi 

pendapatan yang bersumber dari industri, perdagangan dan angkutan.  

Sedangkan pendapatan atau penerimaan lainnya bersumber dari penerimaan 

pendapatan seperti pensiun, bunga, tabungan, transfer.  Setiap sumber 

pendapatan dapat diperoleh dari dua jenis status kegiatan atau pekerjaan yaitu 

sebagai kegiatan usaha atau sebagai buruh usaha (BPS, 2011b).  

 

Lebih lanjut menurut BPS (2011b), pendapatan rumah tangga nelayan 

merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan dalam kegiatan perikanan dan 

pendapatan dari luar sektor perikanan.  Secara matematis dirumuskan sebagai 

berikut. 
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Dimana: 

Prt = Jumlah pendapatan rumah tangga nelayan. 

Pp = Jumlah pendapatan dari kegiatan perikanan. 

Pnp = Jumlah pendapatan dari kegiatan luar perikanan  (BPS,2011b). 

Pendapatan usaha tangkap adalah selisih antara penerimaan dengan seluruh 

biaya. Jadi:  

Pp = TR – TC  

Di mana:  

Pp = Pendapatan nelayan. 

TR  = Total penerimaan.  

TC  = Total biaya (Soekartawi, 2003). 

 

Soekartawi (1995) membagi biaya usaha tangkap berdasarkan sifatnya menjadi 

2, yaitu 

1. Biaya tetap yaitu biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar 

kecilnya produksi dan dapat digunakan lebih dari satu kali proses produksi 

contohnya kapal dan alat tangkap. 

2. Biaya variabel yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan dengan besar 

kecilnya produksi dan habis dalam satu kali proses produksi contohnya 

bahan bakar minyak, es, dan bekal makanan. 

 

Peningkatan pendapatan orang kaya (golongan menegah ke atas), seperti tuan 

tanah, politisi, pimpinan perusahaan, dan kaum elit lainnya akan digunakan 

untuk dibelanjakan pada barang-barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang 

mahal, bepergian ke luar negeri, dan atau menyimpan kekaayan di luar negeri 
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dalam bentuk pelarian modal (capital flight).  Sementara golongan menengah 

ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan gizi dan pendidikan 

yang rendah, peningkatan pendapatan ini juga dapat meningkatkan dan 

memperbaiki kesejahteraan mereka.  Peningkatan pendapatan ini juga dapat 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian (Todaro 

dan Stephen, 2003). 

 

 

d. Nelayan 

 

 

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi 

penangkapan ikan/binatang air/ tanaman.  Orang yang hanya 

melakukanpekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alat-

alat/perlengkapan kedalamperahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal 

tidak dimasukkan sebagai nelayan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

2011). 

 

Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain: 

1. Dari segi mata pencaharian. Nelayan adalah mereka yang segala 

aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir atau mereka yang 

menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka. 

2. Dari segi cara hidup. Komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. 

Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada 

saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan 

pengerahan tenaga yang banyak. Seperti saat berlayar. Membangun rumah 

atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa. 
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3. Dari segi ketrampilan. Meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat 

namun pada umumnya mereka hanya memiliki ketrampilan sederhana. 

Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang 

diturunkan oleh orang tua. Bukan yang dipelajari secara professional. 

4. Dari bangunan struktur sosial, komunitas  nelayan terdiri atas komunitas 

yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka 

yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi 

darat. Sedangkan yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil 

biasanya mengunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga 

produktivitas kecil. Sementara itu, kesulitan transportasi angkutan hasil ke 

pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah 

mereka (Sastrawidjaya, 2002). 

 

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan nelayan dapat 

dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan moderen dan nelayan 

tradisional. Nelayan moderen menggunakan teknologi penangkapan yang 

lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional (Imron, 2003).  

Secara lebih rinci menurut Kusnadi (2003), ciri-ciri usaha nelayan 

tradisional yaitu 

1. Teknologi penangkapan bersifatsederhana dengan ukuran perahu yang 

kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, dayajangkau alat 

tangkap terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin 

ber –PK kecil. 

2. Besaran modal usaha terbatas. 
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3. Jumlah anggota organisasi penangkapan kecil antara 2-3 orang, dengan 

pembagian peran bersifat kolektif (non -spesifik), dan umumnya berbasis 

kerabat, tetangga dekat, dan atau teman dekat. 

4. Orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar sehari-hari. 

 

Pada umumnya dalam pengusahaan perikanan laut terdapat tiga jenis nelayan, 

yaitu nelayan pengusaha, nelayan campuran dan nelayan penuh.  Nelayan 

pengusaha yaitu pemilik modal yang memusatkan penanaman modalnya dalam 

operasi penangkapan ikan.  Nelayan campuran yaitu seseorang nelayan yang 

juga melakukan pekerjaan yang lain di samping pekerjaan pokoknya sebagai 

nelayan. Sedangkan nelayan penuh ialah golongan nelayan yang hidup sebagai 

penangkap ikan di laut dan dengan memakai peralatan lama atau tradisional 

(Mubyarto, 2003). 

 

Tingkat pendidikan khususnya bagi nelayan tradisional, untuk bekal kerja 

mencari ikan dilaut, latar belakang seorang nelayan memang tidak penting 

artinya karena pekerjaan sebagai merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak 

mengandalkan otot dan pengalaman, maka setinggi apapun tingkat pendidikan 

nelayan itu tidaklah memberikan pengaruh terhadap kecakapan mereka dalam 

melaut.  Persoalan dari arti penting tingkat pendidikan ini biasanya baru 

mengedepankan jika seorang nelayan ingin berpindah ke pekerjaan lain yang 

lebih menjanjikan.  Dengan pendidikan yang rendah jelas kondisi itu akan 

mempersulit nelayan tadisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain 

menjadi nelayan(Kusnadi, 2002). 
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Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) nelayan diklasifikasikan 

berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi 

penangkapan, antara lain: 

1. Nelayan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan 

untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air 

lainnya/tanaman air. 

2. Nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu 

kerjanyadigunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan 

ikan/binatang air lainnya/tanaman air.  Di samping melakukan pekerjaan 

penangkapan, nelayan kategori ini dapat pula mempunyai pekerjaan lain. 

3. Nelayan sambilan tambahan yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu 

kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan. 

 

Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan 

penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang 

sederhana (tradisional).  Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, 

maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya 

berjarak 6 mil laut dari garis pantai.  Nelayan tradisonal ini biasanya adalah 

nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya.  Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari 

nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi 

perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan 

perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga 
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menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan 

agak meluas atau jauh (Retnowati, 2011). 

 

Besarnya pendapatan nelayan tergantung pada hasil penangkapan dan 

pemasaran.  Sedangkan penangkapan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh 

macam jenis perahu dan alat penangkapan, musim ikan dan keadaan alam 

khususnya angin dan bulan purnama.  Pada musim hujan penangkapan ikan 

sukar dilakukan, sedangkan pada musim kemarau penangkapan ikan mudah 

dilakukan.  Demikian juga pada saat bulan purnama ikan menyebar (terutama 

ikan-ikan permukaan), tetapi pada saat bulan gelap ikan dipasar sangat banyak, 

maka harga ikan menjadi murah sehingga pendapatan nelayan juga rendah 

(Kusnadi, 2000). 

 

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pendapatan,  pengeluaran konsumsi 

pangan dan non pangan, dan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 2.  

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan rumah tangga 

nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman sebagai 

nelayan, modal kerja, teknologi, harga ikan, dan jam kerja melaut.  Hal ini 

berarti bahwa semakin banyak modal kerja yang mereka habiskan untuk 

usaha penangkapan ikan, dan semakin lama jam kerja melaut yang 

dihabiskan untuk menjalankan usaha nelayan, semakin tinggi harga penjualan 

ikan, dan semakin baik teknologi, armada tangkap dan peralatan yang 

digunakan, akan semakin besar pula pendapatan yang diterima nelayan. 
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Tabel 2.  Penelitian mengenai pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan  

tingkat kemiskinan 

 

No Peneliti Alat Analisis Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Sugiarto (2008) Nilai Tukar Petani 

(NTP) dan 

pengeluaran 

konsumsi. 

Dari aspek pengeluaran, jenis komoditas 

bahan makanan lebih besar dalam anggaran 

pengeluaran rumahtangga dibanding bahan 

bukan makanan. 

 

2. Syechalad dan 

Rachmad 

(2009) 

Statistik regresi linier 

dan uji beda rata-rata 

(uji Z). 

Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap 

pendapatan nelayan adalah modal kerja, jam 

kerja melaut, harga ikan, dan teknologi.  

Rendahnya pendapatan yang diperoleh 

nelayan disebabkan sebagian besar nelayan 

di Kota Banda Aceh tergolong nelayan 

buruh.   

 

3. Munparidi 

(2010) 

Analisis pola 

konsumsi dan 

pengeluaran pangan 

dan non pangan. 

Proporsi alokasi pengeluran untuk konsumsi 

pangan berbanding terbalik dengan besarnya 

pendapatan total keluarga, artinya semakin 

besar pendapatan total keluarga maka 

proporsi alokasi untuk konsumsi pangan 

semakinberkurang. 

 

4. Agunggunanto 

(2011) 

Model regresi OLS 

dan model regresi 

logit. 

Pengalaman sebagai nelayan dan jumlah 

anggota keluarga yang bekerja berpengaruh 

terhadap pendapatan keluarga. 

 

5. Rahim (2011) Model Unit Output 

Price Cobb-Douglas 

Profit Function 

(UOP-CDPF) yang 

disusun dalam 

persamaan multiple 

linear regression 

Besar-kecilnya pendapatan usaha tangkap 

nelayan perahu motor per trip di wilayah 

pesisir Sulawesi Selatan dipengaruhi secara 

positif oleh harga minyak tanah, 

produktivitas usaha tangkap, umur, dan alat 

tangkap jenis rawai tetap, sedangkan 

pendapatan usaha tangkap per tahun 

dipengaruhi secara positif oleh harga minyak 

tanah, dan produktivitas usaha tangkap 

 

6. Retnowati 

(2011) 

Kualitatif Dari sisi ekonomi pendapatan nelayan masih 

sangat rendah, sehingga mereka miskin, hal 

ini dikarenakanketerbatasan modal, skill, 

adanya tekanan dari pemilik modal (sistem 

bagi hasil perikanan yang tidak adil), sistem 

perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak 

transparan (tidak ada regulasi yang tepat dan 

lemahnya otoritas atau pemerintah), budaya 

kerja yang masih tradisional atau 

konvensional.Kemiskinan yang dialami 

nelayan Indonesia menjadikan nelayan 

lemah baik di sektor sosial, maupun  

politik. 
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Pendapatan nelayan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan modal, skill, 

adanya tekanan dari pemilik modal, sistem perdagangan atau pelelangan ikan yang 

tidak transparan, budaya kerja yang masih tradisional atau konvensional.   

 

Pendapatan yang didapat nelayan pun berpengaruh terhadap pengeluaran 

konsumsi.  Pendapatan rumahtangga nelayan yang lebih tinggi mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah, mutu dan ragam 

barang dan jasa yang akan dikonsumsinnya.  

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

Provinsi Lampung memiliki kekayaan laut yang beraneka ragam, baik berupa 

sumber daya alam yang dapat pulih dan sumber daya alam yang tak dapat 

pulih.  Salah satu sumber daya yang dapat pulih dan merupakan potensi yang  

dimiliki oleh Provinsi Lampung adalah perikanan. 

Pendapatan nelayan dari usaha penangkapan tidak menentu karena berbagai 

faktor seperti  modal kerja, jam kerja melaut, harga ikan, dan teknologi 

berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan (Syechalad dan Hardiyanto, 

2009).  Jumlah anggota keluarga yang bekerja juga mempengaruhi tingkat 

pendapatan keluarga nelayan (Agunggunanto, 2011).  Semakin meningkatnya 

harga ikan, belum tentu menjadi jaminan pendapatan nelayan akan 

meningkat, karena kenaikan harga ikan juga dipengaruhi oleh biaya produksi 

serta kebutuhan nelayan yang juga meningkat. 
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Nelayan akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya 

dengan cara diversifikasi pendapatan.  Diversifikasi pendapatan rumah 

tangga dapat bersumber dari pendapatan atau penerimaan yang yang berasal 

dari sektor perikanan dan dari luar sektor perikanan dan dari penerimaan 

lainnya.  Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu dari sub sektor 

perikanan dan dari luar subsektor perikanan.   

 

Peningkatan dalam jumlah pendapatan rumah tangga tersebut untuk 

memberikan kesempatan pada rumah tangga  memperbaiki dan meningkatkan 

mutu,  jumlah, dan ragam baik barang maupun jasa yang mereka beli.  Selain 

itu rumah tangga yang pendapatannya meningkat diharapkan dapat menyusun 

anggaran belanjanya sesuai dengan kebutuhan ( Anggareni dan Lantarsih, 

2009).   

 

Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi rumah tangga dalam 

rangka memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.  Dari barangdan jasa 

yang dikonsumsi itulah rumah tangga akan mempunyai kualitas hidup 

tersendiri.  Oleh karena itu, konsumsi seringkali dijadikan salah satu indikator 

kesejahteraan keluarga.  Makin besar pengeluaran untuk konsumsi barang dan 

jasa, maka makin tinggi tahap kesejahteraan keluarga tersebut (Munparidi, 

2010). 

 

Konsumsi yang dikeluarkan oleh rumah tangga berkaitan dengan kemiskinan.  

Menurut Retnowati (2011) definisi kemiskinan adalah keadaan dimana 

terjadi ketidak mampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti 

makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. 
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Kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya kelangkaan alat pemenuh 

kebutuhan dasar, atau pun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. 

 

Nelayan miskin mengalami ketidakpastian dalam kecukupan pangan (food 

sufficiency) dan jaminan pangan (food security) serta keberlanjutan pangan 

(food sustainability).  Hal ini karena secara struktural, nelayan miskin juga 

mengalami kondisi dalam posisi ketiadaan akses pada pilihan-pilihan dan 

hak-hak yang seharusnya melekat di bidang sosial, politik, ekonomi, 

kebudayaan, dan lingkungan hidup (Setiawan, 2010). 
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Gambar 1.  Kerangka pemikiran analisis pendapatan dan tingkat kemiskinan 

rumah tangga nelayan obor di Kota Bandar Lampung. 
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