
ANALISIS PENDAPATAN RUMAH TANGGA NELAYAN BURUH
DI WILAYAH PESISIR KELURAHAN KANGKUNG

KECAMATAN BUMI WARAS
KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2016

(Skripsi)

Oleh
Fitri Nurlita

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



i

ABSTRACT

Analysis of Household Fisherman’s Revenue
In Coastal District, Kangkung Village,

Bumi Waras Bandar Lampung
in 2016

By:

Fitri Nurlita

The purpose of this research is to anlyze the income of fisherman household
workers, household expenditures will be the minimum requirement in Kangkung
Village, Bumi Waras, Bandar Lampung in 2016. The method used in this research
is descriptive method. Sampling technique used is the technique of accidental
sampling (accidental sampling). Sample analysis was taken as many as 23 of
sample fishing workers. The data used are form of primary data and secondary
data. Data collecting technique are: observation, structured interviews, and
documentation. Analysis data used table analysis. The results of this research
show:  the income of  labour fishermen is under Lampung UMP in 2015. To meet
the household need fisherman labour, the wife fisherman's labour work’s
labouring pilet, the fishmonger, and grocery stalls.

Keywords: income, fisherman labour, household expenditure
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ABSTRAK

Analisis Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Buruh
Di Wilayah Pesisir Kelurahan Kangkung

Kecamatan Bumi Waras
Kota Bandar Lampung

Tahun 2016

Oleh :

Fitri Nurlita

Penelitian ini bertujuan menganalisis pendapatan rumah tangga nelayan buruh dan
pengeluaran rumah tangga di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota
Bandar Lampung tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik
sampling kebetulan (acidental sampling). sampel yang diambil yaitu sebanyak 23
sampel nelayan buruh. Data yang digunakan berupa data primer dan data skunder.
Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara terstruktur, dan
dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis persentase. Hasil penelitian
ini menunjukan: Pendapatan nelayan buruh di bawah UMP Lampung tahun 2015.
Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan buruh, istri nelayan buruh
bekerja sebagai buruh pilet, penjual ikan, dan warung kelontong.

Kata kunci : pendapatan ,nelayan buruh, pengeluaran rumah tangga
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber

daya perikanan laut. Kota Bandar Lampung memiliki daerah penangkapan ikan

yaitu sekitar Teluk Lampung. Wilayah tersebut mempunyai karakteristik biofisik,

sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Memiliki banyak potensi sumber

daya perikanan laut masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah pesisir

memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber mata pencaharian sebagai

nelayan dengan memanfaatkan lingkungan dan potensi di dalamnya.

Menurut Supriharyono (2002:1) wilayah pesisir yaitu daerah pertemuan antara

darat dan laut. Kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian darat baik kering

maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke

arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh

proses alami yang terjadi di darat. Teluk Lampung merupakan salah satu wilayah

pesisir yang ada di Lampung yang sebagian besar masyarakat yang tinggal di

wilayah pesisir yaitu bekerja sebagai nelayan.

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras merupakan wilayah pesisir yang

berada di Teluk Lampung yang memiliki jumlah penduduk 13194 jiwa dan 2870

KK. Menurut data monografi terdapat tiga lingkungan di Kelurahan Kangkung
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yaitu Lingkungan I yang memiliki 4 RT yaitu (01,02,03, dan 04). Lingkungan II

memiliki 10 RT (05-14), dan Lingkungan III mempunyai 13 RT, yaitu (RT 15-

27). Pada lingkungan II dan III merupakan wilayah pesisir teluk Lampung,

sedangkan pada lingkungan I wilayah ini jauh dari wilayah pesisir. Perbedaan

Lingkungan I, II dan III ini mengakibatkan beragamnya jenis pekerjaan penduduk

di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung bila

ditinjau dari segi lingkungannya.

Mata pencaharian masyarakat yang ada di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi

Waras Kota Bandar Lampung sangatlah kompleks. Adapun jenis pekerjaannya

yaitu PNS, pedagang atau wiraswasta, buruh, nelayan, pensiunan dan lain-lain.

Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Kelurahan Kangkung dibagi menjadi

dua jenis yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh. Secara umum dalam

kehidupan masyarakat nelayan terdapat corak lapisan sosial ekonomi, mereka

yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan

yang sukses, lapisan tengah ditempati oleh juragan laut atau pemimpin awak

perahu, lapisan terbawah ditempati oleh nelayan buruh. Nelayan yang menepati

lapisan bagian atas hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan

bagian besar warga masyarakat nelayan berada pada lapisan bawah.

Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki alat tangkap (perahu atau jaring),

sedangkan nelayan buruh adalah mereka yang bekerjanya mengoprasikan alat

tangkap bukan miliknya sendiri (menjadi tenaga pada pemilik alat tangkap)

Wahyono (2001:57). Berikut ini tabel jumlah dan persebaran jenis pekerjaan
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nelayan yang ada di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar

Lampung tahun 2016.

Tabel 1.1. Jumlah Persebaran Kepala Keluarga Nelayan Buruh Kelurahan
Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun
2016

Lingkungan Jenis pekerjaan nelayan Jumlah

Nelayan buruh Nelayan pemilik

Lingkungan 2 232 116 348

Lingkungan 3 367 193 560

Jumlah total nelayan 599 309 908

Sumber : Hasil Wawancara Prasurvei Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas data jumlah dan jenis pekerjaan nelayan mayoritas

bekerja sebagai buruh nelayan yaitu terdapat di Lingkungan 2 dan Lingkungan 3

hal ini dikarenakan tempat tinggalnya berada di wilayah pesisir, sedangkan pada

Lingkungan 1 tidak terdapat nelayan hal ini dikarenakan lokasi Lingkungan 1 jauh

dari wilayah pesisir. Jumlah nelayan buruh berdasarkan Kartu Keluarga pada

Lingkungan 2 yaitu terdapat 232 KK, sedangkan pada Lingkungan 3 terdapat 367

KK nelayan buruh. Banyaknya nelayan buruh yang tinggal pada Lingkungan 3

dikarenakan lokasinya merupakan tempat pelelangan ikan (TPI) dan juga terdapat

pasar ikan yang setiap harinya selalu buka pada pukul 15.30 – 18.00 WIB. Jumlah

keseluruhan nelayan buruh pada Lingkungan 2 dan 3 yaitu 599 KK nelayan

buruh.

Nelayan pemilik dan nelayan buruh hidup berdampingan di Lingkungan 2 dan

Lingkungan 3, dengan jumlah nelayan pemilik pada Lingkungan 2 yaitu 116 KK

dan pada Lingkungan 3 terdapat 193 KK nelayan pemilik. Jumlah keseluruhan

nelayan pemilik di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar



4

Lampung yaitu 309 KK. Jumlah keseluruhan nelayan yang ada di Kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yaitu sebesar 908 KK.

Nelayan buruh yang tinggal di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan sumber

daya laut yang memiliki berbagai kekayaan laut, mulai dari ikan, kerang-kerangan

(molusca), udang kepiting, dan berbagai sumber daya laut lain yang siap untuk

dieksploitasi oleh para nelayan. Memiliki banyak potensi laut yang baik nelayan

buruh menggunakan potensi ini sebagai mata pencarian mereka sebagai nelayan.

Tetapi nyatanya masih banyak nelayan buruh yang memanfaatkan sumber daya

laut yang berlimpah ini terjerat dalam lingkar kemiskinan, tingkat kesejahteraan

yang masih rendah, rumah pemukiman nelayan yang kumuh dan non permanen

terletak sepanjang garis pantai serta tingkat pendapatan yang rendah. Menurut

Kusnadi (2003:17) kemiskinan dan rendahnya derajat kesejahteraan sosial

menimpa sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan buruh yang merupakan

kelompok sosial terbesar dalam populasi masyarakat nelayan.

Kondisi cuaca yang tidak menentu, buruk atau baiknya kondisi laut menentukan

penghasilan dan pendapatan mereka dalam menangkap ikan hal tersebut jelas

mempengaruhi kehidupan nelayan buruh. Musim hujan yang terjadi dari bulan

September – Desember disebut sebagai angin muson barat mengakibatkan cuaca

buruk, angin yang kuat, ombak yang besar mempengaruhi pekerjaan sebagai

nelayan sehingga pada musim ini jumlah ikan yang diperoleh nelayan berkurang

dan berdampak pada pendapatan mereka, sehingga nelayan buruh akan
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mengandalkan pekerjaan tambahan atau sampingan untuk menambah pendapatan

dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Angin muson timur merupakan angin

yang menyebabkan terjadinya musim kemarau di Indonesia yang terjadi pada

bulan Juni, Juli, dan Agustus pada musim kemarau ini kekuatan angin dan ombak

bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut mencari ikan.

Selain menggantungkan pendapatan nelayan buruh terhadap cuaca, pasang

purnama juga mempengaruhi aktivitas nelayan dalam menangkap ikan. Pasang

laut purnama berdampak besar terhadap pendapatan nelayan dikarenakan pada

saat ini ikan tidak mudah ditemukan, pasang purnama terjadi pada tanggal 1

(berdasarkan kalender bulan) hal tersebut sungguh merugikan nelayan dalam

membangun pondasi perekonomian keluarga sehingga tidak dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Pasang purnama dan pasang laut purnama memang tidak

dapat diprediksi kapan datang dan pergi selain itu juga pasang ini berlangsung

tidak lama, namun keadaan tersebut meresahkan masyarakat nelayan dalam

memperoleh pendapatan.

Nelayan di Kelurahan Kangkung  Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung

rata-rata dari mereka tidak memiliki kapal dan peralatan sendiri. Kapal dan

peralatan yang mereka gunakan untuk menangkap ikan merupakan kapal milik

boss/juragan/ponggawa, ponggawa sangat berpengaruh penting terhadap

kehidapan keluarga ABK (anak buah kapal) selain sebagi sumber mendapatkan

pekerjaan dan penghasilan juga sebagai tempat peminjaman uang pada saat

musim sulit mencari ikan, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari.
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Satu kali melaut mencari ikan yaitu memakan waktu 1 minggu atau 1 bulan,

dengan tujuan  Kalianda, Liwa, Pulau Condong dan lain sebagainya. Jika kondisi

cuaca yang baik maka baik juga hasil tangkapan mereka, jika cuaca buruk angin

yang kuat, ombak laut yang tinggi hal tersebut dapat menyebabkan sulitnya

mendapatkan ikan, sehingga faktor cuaca sangat mempengaruhi besar kecilnya

pendapatan nelayan buruh. Biasanya istri nelayan memiliki pekerjaan lain atau

pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan nelayan pada saat cuaca buruk

yaitu menjual makanan hasil tangkapan, warung klontongan, dan lain sebagainya.

Jenis ikan yang ditangkap nelayan buruh bervariasi diantaranya yaitu Kerisi dijual

Rp. 30.000/kg, Simba Rp .30.000 ribu/kg, Selar dan Bekerek dijual Rp .25.000

ribu/kg, Bawal Rp. 20.000 ribu/kg, Tongkol Rp. 20.000 ribu/kg, dan teri Rp.

25.000 ribu/kg. Harga tersebut disesuaikan dengan musim laut jika cuaca laut

buruk dan sulit mencari ikan maka harga ikan bisa melonjak tinggi. Dengan

kondisi cuaca laut yang tidak menentu tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan

buruh nelayan tidak menentu dan berbeda-beda.

Pendapatan yang diperoleh nelayan buruh merupakan upah  hasil dari penjualan

tangkapan ikan yang diberikan oleh boss atau nelayan pemilik. Upah tersebut

merupakan hasil bagi dari modal dan penyewaan kapal serta alat tangkap milik

boss atau nelayan pemilik, upah yang diterima oleh nelayan buruh yaitu berupa

uang dari hasil penjualan ikan yaitu dengan cara mertelon (bagi 3) atau bagi dua,

upah yang mereka peroleh digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

oleh nelayan buruh.
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Hasil tangkapan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan yang diperoleh

nelayan buruh. Pendapatan rumah tangga nelayan akan mempengaruhi

pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan maupun non pangan dan tingkat

kesejahteraan, dengan demikian pengeluaran rumah tangga bergantung pada

besarnya pendapatan yang diperoleh nelayan buruh. Akan tetapi sampai pada saat

ini belum diketahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh nelayan buruh.

Berdasarkan uraian di atas yang menggambarkan berbeda-bedanya hasil

pendapatan nelayan buruh. Maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai

“Analisis Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Buruh di Wilayah Pesisir

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun

2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat

diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Pendapatan pokok nelayan buruh.

2. Pendapatan saat cuaca bagus dan cuaca buruk

3. Kondisi pasang purnama dan pasang laut purnama.

4. Pendapatan tambahan nelayan buruh.

5. Pendapatan total nelayan buruh.

6. Upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

7. Pengeluaran rumah tangga makanan dan non makanan.

8. Saldo pendapatan rumah tangga nelayan buruh.
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C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian amatlah sangat penting, agar penelitian

terarah dan meminimalisir kesalahan selama melakukan penelitian. Adapun

batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut

1. Pendapatan pokok nelayan buruh per bulan.

2. Pendapatan total nelayan buruh per bulan.

3. Pendapatan tambahan nelayan buruh per bulan.

4. Pengeluaran rumah tangga makanan dan non makan.

5. Saldo pendapatan rumah tangga nelayan buruh.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut

1. Berapakah pendapatan pokok nelayan buruh per bulan di Kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

2. Berapakah pendapatan total nelayan buruh di Kelurahan Kangkung

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

3. Berapakah pendapatan tambahan nelayan buruh per bulan di Kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

4. Berapa pengeluaran rumah tangga pangan dan non pangan nelayan buruh di

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

5. Berapa saldo pendapatan rumah tangga nelayan buruh di Kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari

penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pendapatan pokok nelayan buruh per bulan

di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung

tahun 2016.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pendapatan total nelayan buruh di Kelurahan

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2016

3. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pendapatan tambahan nelayan

buruh di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar

Lampung tahun 2016.

4. Untuk mengetahui berapa pengeluaran konsumsi makanan dan non pangan

rumah tangga nelayan buruh di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras

Kota Bandar Lampung tahun 2016.

5. Untuk mengetahui saldo pendapatan rumah tangga nelayan buruh di

Keluurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tahun

2106.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
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2. Menerapkan ilmu geografi yang diperoleh selama belajar di Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Pendidikan IPS Program

Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung.

3. Sebagai bahan refrensi dan informasi bagi peneliti yang hendak mengkaji

masalah-masalah yang berhubungan mengenai karakteristik keadaan sosial

ekonomi masyarakat nelayan dalam rangka menambah wawasan dan

pengetahuan.

4. Sebagai penunjang bahan ajar SMA kelas XI pada mata pelajaran Geografi

semester 1 dengan pokok bahasan tentang sosial ekonomi masyarakat

pedesaan, SMA kelas XI semester 2 dengan pokok bahasan tentang

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, dengan standar

kompetensi: memahami pengertian dinamika interaksi manusia dengan

lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi.

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi

penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian sosial ekonomi.

G. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Ruang lingkup objek dalam penelitian ini yaitu pendapatan nelayan buruh

pada saat cuaca bagus dan buruk, pendapatan bersih, pendapatan tambahan

atau sampingan nelayan buruh, pendapatan keseluruhan nelayan buruh,

pengeluaran rumah tangga akan kebutuhan pokok.

2. Ruang lingkup subjek adalah nelayan buruh di Kelurahan Kangkung

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tahun 2016.
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3. Ruang lingkup tempat dan waktu yaitu di wilayah pesisir Teluk Lampung

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tahun

2016.

4. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu tahun 2016.

5. Ruang lingkup ilmu yaitu Geografi Ekonomi.

H. Robinson dalam Suharyono (1994:34) mengartikan geografi ekonomi

sebagai cabang ilmu yang membahas mengenai cara-cara manusia dalam

kelangsungan hidupnya berkaitan dengan aspek keruangan. Dengan demikian

hal ini berhubungan dengan eksplorasi sumber daya alam dari bumi oleh

manusia, produksi dari komoditi (bahan mentah, bahan pangan, barang

pabrik), kemudian usaha transportasi, distribusi, dan konsumsi. Pada

penelitian ini  digunakan ruang lingkup geografi ekonomi karena disesuaikan

dengan tujuan penelitian yang meneliti kegiatan ekonomi keluarga nelayan

buruh di wilayah pesisir Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota

Bandar Lampung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Pengertian Geografi 

Seminar peningkatan relevansi metode penelitian geografi tanggal 24 Oktober 

1981 Prof. Bintarto dalam papernya berjudul Suatu Tinjauan Filsafat Geografi 

mengemukakan definisi geografi sebagai berikut : 

Geografi mempelajari hubungan kasual gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-

peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang fisikal maupun yang menyangkut 

mahluk hidup beserta permasalahanya, melalui pendekatan keruangan, ekologikal 

dan regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan” 

dalam Sumadi (2010:21). 

 

Menurut IGI (1988) dalam Sumadi (2010:19) geografi adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut 

pandang  kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa geografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari 

fenomena-fenomena geosfer baik aspek fisik ataupun sosial, aspek fisik yaitu 

meliputi morfologi, hidrologi, atmosfer dan lain sebagainya. Sedangkan aspek 

sosial yaitu mempelajari hubungan manusia dalam memanfaatkan alam, 

kebudayaan, ekonomi, tradisi dan lain sebagainya yang dikaji menggunakan 3 

pendekatan geografi yaitu kerungan, kewilayahan, dan lingkungan. 
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2. Pendekatan Geografi 

 

 

Penelitian ini mengidentifikasi kenyataan-kenyataan yang terjadi di lokasi 

penelitian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang telah 

dikembangkan dalam kajian geografi. 

Menurut Sumadi (2010:23) “terdapat 4 pendekatan secara epistimologi  atau sudut 

pandang mempelajari geografi dengan cara  yaitu diantaranya: 1. Pendekatan 

keruangan atau sepasial, 2. Pendekatan kewilayahan atau regional, yang terpusat 

pada kajian karakteristik ensensial tempat/kawasan. 3. Pendekatan kajian 

hubungan manusia dengan alam, yang perhatianya terpusat pada interaksi manusia 

dengan lingkungannya, dan 4. Pendekatan ilmu kebumian yang mendeskripsikan 

ciri-ciri permukaan bumi dimana hubungan tersebut dapat searah maupun timbal 

balik”. 

 

 

Adapun fokus pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pendekatan 

kajian hubungan manusia dengan alamnya, hal ini dikarenakan kajian analisis 

pendapatan nelayan buruh, masih berkaitan dengan kondisi lingkungan yang 

bergantung pada sumber daya laut dan memanfaatkannya sebagai sumber 

pendapatan nelayan buruh. 

 

3. Geografi Ekonomi 

 

 

Menurut Nursid (1988:56) geografi ekonomi adalah cabang geografi manusia 

yang bidang studinya struktur keruangan aktivitas ekonomi. Dengan demikian 

titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang 

termasuk kedalam bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, 

komunikasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini  digunakan ruang lingkup 

geografi ekonomi karena disesuaikan dengan tujuan penelitian yang meneliti 

kegiatan ekonomi rumah tangga nelayan buruh di wilayah pesisir Kelurahan 
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Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang membahas 

mengenai cara-cara manusia memanfaatkan sumber daya laut dan mengelolanya 

sehingga dapat dikonsumsi atau sebagai sumber pendapatan yang digunakan 

untuk kelangsungan hidup. 

 

4. Pasang Purnama  

 

 

Pasang purnama, ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut tertinggi 

(besar). Pasang besar terjadi pada tanggal 1 (berdasarkan kalender bulan) dan 

pada tanggal 14 (saat bulan purnama). Pada kedua tanggal tersebut posisi Bumi – 

Bulan – Matahari berada satu garis (konjungsi) sehingga kekuatan gaya tarik 

bulan dan matahari berkumpul menjadi satu menarik permukaan bumi. 

Permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami pasang naik besar. 

Sedangkan permukaan bumi yang tidak menghadap ke bulan mengalami pasang 

surut besar (edukasi.net).  

Adapun dalam pengertian pasang laut purnama (spring tide) terjadi ketika bumi, 

bulan dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan 

pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut 

purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama 

(id.wikipedia.org/wiki/). Pasang purnama mengakibatkan nelayan kesulitan dalam 

menangkap ikan diakibatkan oleh sinar bulan yang datang mempengaruhi ikan 

yang datang pada malam hari. Hal tersebut dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

pendapatan nelayan. 

 

http://e-dukasi.net/
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5. Nelayan Buruh 

 

 

Kusnadi (2003) dalam Suhana (2011:92) menyatakan bahwa  nelayan buruh  

adalah masyarakat miskin yang dominan di desa-desa nelayan. Faktor kemiskinan 

inilah yang mendorong mereka terlibat dalam jaringan utang piutang yang 

kompleks di komunitasnya, sedangkan menurut penelitian Zamzani (2007) dalam 

Suhana (2011:97) bahwa nelayan buruh atau nelayan penggarap, yaitu nelayan 

yang tidak memiliki alat penangkap, tetapi mereka menyewa alat tangkap dari 

orang lain atau mereka yang menjadi buruh atau pekerja pada orang yang 

mempunyai alat penangkapan.   

 

Kusnadi (2003: 17) menyatakan bahwa nelayan buruh adalah masyarakat miskin 

yang dominan di desa-desa nelayan. Faktor kemiskinan inilah yang menyebabkan 

mereka terlibat dalam jaringan utang piutang yang kompleks dalam 

komunitasnya. Menurut Mubyarto (1984:10) bahwa nelayan miskin yaitu nelayan 

yang dari pendapatan perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga 

harus ditambah dengan pekerjaan lain baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan 

anak-anaknya. 

Sedangkan menurut Suhana (2011: 99) karakteristik nelayan buruh yakni : 

1. Tidak memiliki faktor produksi (kapal dan alat tangkap) dan 

mengoprasikan alat tanggap yang bukan miliknya. 

2. Bermodalkan tenaganya dalam proses penangkapan ikan. 

3. Bekerja pada pemilik faktor produksi (juragan/bos). 

4. Berpendidikan rendah. 

5. Minim dan tidak memiliki informasi akses pasar. 

6. Terjebak pada lingkar kemiskinan dan bermukim di desa-desa miskin. 

7. Memiliki ketergantungan ekonomi secara permanen terhadap pemilik 

modal. 
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Penyebab kemiskinan nelayan menurut Kusnadi (2003: 18-19) dibagi menjadi dua 

yaitu : 

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 organisasi penangkapan yang seringkali kurang 

menguntungkan buruh (d) Kesulitan melakukan diversifikasi usaha 

penangkapan (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 laut karena pencemaran dari wilayah 

darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan 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.  

g. Terbatasnya peluang kerja di sektor nonperikanan 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.  

 

Sedangkan menurut Basir (1999:19) buruh atau karyawan adalah mereka yang 

bekerja pada orang lain atau instansi atau kantor perusahaan dengan menerima 

upah/gaji baik berupa uang maupun barang, seperti: pegawai negri/swasta, buruh 

tani dan sebaginya. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

nelayan di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung 

yaitu nelayan buruh yang mata pencahariannya mengandalkan sumberdaya laut 

dengan bekerja mencari ikan dengan tidak memiliki modal, alat tangkap, dan 

hanya bermodal tenaga dalam mencari ikan.  

 



17 

 

6. Rumah Tangga 

 

 

Menurut (Badan Pusat Statistik 2016) rumah tangga dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah 

seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan 

fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. 

Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang 

termasuk/dianggap sebagai RT biasa antara lain sebagai berikut.  

1. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi 

makannya diurus sendiri.  

2. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari 

satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.  

3. Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. 

Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.  

4. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan 

sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah 

tangga biasa. 

Rumah tangga khusus, yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga khusus 

antara lain: Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang 

pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, 

misalnya, asrama perawat, asrama TNI dan POLRI (tangsi). Anggota TNI dan 

POLRI yang tinggal bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan 

sehari-harinya bukan RT khusus.  
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1. Orang-orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, rumah 

tahanan.  

2. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah 

lebih besar atau sama dengan 10 orang. 

Penelitian ini rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga biasa yang 

terdiri dari ibu, bapak, dan anak yang tinggal dalam satu atap atau bangunan 

makan bersama dari satu dapur.  

7. Jumlah Tanggungan  

 

 

Tanggungan adalah orang-orang yang masih berhubungan keluarga atau masih 

dianggap berhubungan keluarga serta hidupnyapun ditanggung (Ridwan,1990: 

12). Jumlah tanggungan adalah banyaknya jumlah jiwa (anggota rumah tangga) 

yang masih menempati atau menghuni satu rumah dengan kepala runah tangga, 

serta masih menjadi beban tanggungan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Jumlah tanggungan menurut Abu (2007:231) dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

a. Tanggungan besar, apabila jumlah tanggungan > 5 orang. 

b. Tanggungan kecil, apabila jumlah tanggungan < 5 orang. 

Kesimpulannya semakin banyak jumlah tanggungan, semakin banyak pula 

kebutuhan konsumsi sehari-hari yang harus dikeluarkan setiap keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya. 
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8. Usia  

 

 

Usia kerja adalah tenaga kerja yang berusia tertentu yang siap aktif 

mendistribusikan tenaga, pikiran dan waktunya dalam proses memproduksi 

barang dan jasa dengan tujuan ekonomi. Menurut Daldjoeni (1992:32) 

menyatakan bahwa penggolongan usia produktif dibuat lebih teliti yaitu usia 0-4 

tahun (belum produktif), usia 15-19 tahun (belum produktif penuh), usia 20-54 

tahun (produktif penuh), usia 55-64 tahun (tidak produktif penuh lagi), dan 65 

tahun ketas (tidak produktif lagi). 

 

Usia seseorang mempengaruhi dalam menghasilkan barang dan jasa, berdasarkan 

teori diatas usia produktif seseorang untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

maksimal yakni diantar usia 20-54 tahun. Sehingga pabrik atupun perusahan yang 

memperkerjakan kariawan tidak mengalami kerugian dalam memperoduksi 

barang maupun jasa. 

 

 

9. Upah 

 

 

Menurut Kartasapoetra (1982:120-121) upah ialah bagian dari penghasilan 

masyarakat yang diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam 

memproduksi atau harga yang dibayarkan kepada pengusaha kepada para pekerja 

dalam penggunaan tenaga kerja mereka. Berdasarkan undang-undang Republik 

Indonesia nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 no. 30 dalam 

Andi (2012:41) upah adalah hak pekerja yang diterima dan diyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
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peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.  

 

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP Pengupahan, Gubernur 

wajib menetapkan upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula 

perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP tersebut  yakni Rp. 

1.908.447 (bpkp.go.id). 

 

10. Pendapatan  

 

 

Menurut Mulyanto (1982:244) pendapatan dapat dibedakan menjadi 3 macam 

yaitu : 

a) Pendapatan pokok artinya pendapatan yang utama atau pokok yaitu hasil yang 

didapat oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara teratur dan tetap 

untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. pendapatan pokok nelayan 

buruh dihitung berdasarkan musim laut dan pada musim tidak melaut yang bisa 

dihitung dalam satuan rupiah per minggu,bulan/tahun. 

b) Pendapatan tambahan/sampingan yaitu pendapatan yang tidak tetap atau tidak 

teratur namun hasilnya dapat membantu untuk menambah pendapatan setiap 

bulan, dan selalu berusaha mencari tambahan, misalnya berjualan hasil kebun, 

hasil ternak, serta usaha lain yang dapat menambah penghasilan rumah tangga. 

c) Pendapatan keseluruhan yaitu pendapatan pokok ditambah pendapatan 

tambahan yang diperoleh keluarga pada setiap bulan.  Pendapatan yang 

http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/faq
http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/faq
http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/faq
http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-minimum/faq
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dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh dalam 

keluarga, baik dari pekerjaan pokok maupun tambahan dalam satuan rupiah.  

 

Menurut Sonny (2009:176) pendapatan keluarga adalah penghasilan keluarga 

yang berbentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dapat diuangkan dari hasil 

usaha yang dilakukan oleh anggota keluarga. Pendapatan keluarga adalah 

penjumlahan seluruh pemasukan keluarga yaitu pendapatan suami dan pendapatan 

istri. Nelayan buruh yang ada di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras 

pendapatan yang diperoleh yaitu hasil upah penjualan tangkapan ikan yang  telah 

dilelang di (TPI) setempat kemudian dibagi dengan modal hasilnya dibagi dengan 

boss/juragan dan ABK (Anak Buah Kapal) selama sekali melaut mencari ikan (1 

minggu). Sedangkan pendapatan istri adalah pendapatan tambahan atau 

sampingan yang dilakukan untuk membantu menambah pendapatan suami. 

Pendapatan keluarga dirumuskan sebagai berikut :  

 

Keterangan : 

Pdk  : Pendapatan keluarga 

Pdwanita : Pendapatan wanita/istri 

Pdsuami : Pendapatan suami 

 

Tinggi rendahnya pendapatan keseluruhan menurut Sumardi (1985 : 308) tingkat 

pendapatan dapat dikelompokan menjadi 3 yaitu :  

a. Pendapatan rendah, jika ≤ rata-rata pendapatan keseluruhan responden. 

b. Pendapatan sedang, jika = rata-rata pendapatan keseluruhan responden. 

c. Pendapatan tinggi, jika ≥ rata-rata pendapatan keseluruhan responden. 

Pdk = Pdwanita + Pdsuami 
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11. Pengeluaran Rumah Tangga 

 

 

Pengeluaran menurut BPS (2013:1) adalah pengeluaran per kapita untuk makanan 

dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk 

makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup 

perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Sedangkan 

pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk konsumsi semua tanggungan keluarga selama sebulan dibagi dengan 

banyaknya jumlah tanggungan keluarga. Sedangkan untuk pengeluaran untuk non 

konsumsi menurut BPS seperti tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1.   Jenis Pengeluaran Konsumsi Non Makan Provinsi Lampung Tahun     

   2015 

No Non pangan 

1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga 

2. Barang dan jasa  

3. Biaya pendidikan  

4. Biaya kesehatan  

5. Pakaian, alas kaki, penutup kepala  

6. Barang- baramg tahan lama 

7. Pajak dan asuransi 

8. Keperluan pesta dan upacara 

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Susenas 2015 

 

Menurut Badan Pusat Statistik (2016:31) pola konsumsi dapat digunakan sebagai 

salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, di mana 

semakin rendah persentase pengeluaran pengeluaran untuk makanan terhadap 

total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. 

 

12. Upaya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Nelayan Buruh 

 

 

Kebutuhan rumah tangga merupakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan 

masyarakat untuk bertahan dan melangsungkan hidupnya, kebutuhan rumah 
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tangga bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang di konsumsi setiap hari baik 

pangan atau non pangan. Usaha yang dikembangkan keluarga-keluarga miskin 

untuk tetap bertahan hidup adalah dengan menggadaikan atau menjual barang, 

utang ke sana kemari, dan yang tak kalah penting dengan mengandalkan pada 

dukungan kerabat, semacam mekanisme bertahan hidup dengan cara mencari 

asuransi sosial dari kerabat (Sudarso 2006:8). 

 

B. Penelitian Sejenis 

 

 

Penelitian sejenis yang digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

Judul Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Obor di 

Kota Bandar Lampung 

Penulis Fadilah, Zainal Abidin, Umi Kalsum 

Tujuan Untuk mengkaji tingkat pendapatan rumah tangga nelayan obor , 

untuk mengkaji alokasi pengeluaran rumah tangga nelayan obor, 

untuk mengkaji tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan obor 

Variabel Pendapatan rumah tangga 

Alokasi pengeluaran 

Kesejahteraan rumah tangga 

Kesimpulan Pendapatan rumah tangga nelayan obor bersumber dari kegiatan 

penangkapan ikan serta aktifitas di luar kegiatan perikanan serta 

agota keluarga lain yang bekerja.   

Rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan obor adalah sebesar 

RP. 30.187.572,00/ tahun. 

Pendapatan tersebut dialokasi untuk pangan sebesar 60,09%, 

sedangkan untuk pengeluaran konsusmsi nonpangan sebesar 

39,91%. 

Terkait dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan obor, 

dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rumah tangga nelayan 

obor sebagian besr masuk dalam kriteria cukup(74,42%). Selain 

itu, terdapat juga rumah tangga nelayan obor yang tergolong 

nyaris miskin (9,3%) dan hidup layak (16,28). 
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C. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir 

Masyarakat nelayan memanfaatkan potensi sumber daya laut dan pesisir ini untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai salah satu ladang pekerjaan. Di 

Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras terdapat masyarakat yang 

mengandalkan potensi laut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bekerja dengan 

memanfaatkan potensi laut dan bekerja sebagai nelayan. Masyarakat nelayan yang 

tinggal di wilayah pesisir teluk lampung ini dibagi menjadi 2 nelayan, yaitu 

nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik/juragan disini dimasukan 

dalam nelayan yang mempunyai modal, alat tangkap, serta perahu, sedangkan 

Masyarakat Nelayan 

Nelayan Buruh Nelayan Juragan/Pemilik 

Analisis  Pendapatan Nelayan Buruh 

 Pendapatan pokok nelayan buruh per 

bulan. 

 Pendapatan total nelayan buruh per 

bulan. 

 Pendapatan tambahan nelayan buruh 

per bulan. 

 Pengeluaran rumah tangga nelayan 

buruh makanan dan non makanan. 

 Saldo pendapatan rumah tangga 

nelayan buruh. 



25 

 

nelayan buruh yaitu nelayan yang tidak memiliki modal, alat tangkap ataupun 

perahu, disini nelayan buruh hanya bermodalkan tenaga saja.  

Nelayan buruh bekerja dengan mengandalkan segala kebutuhan  seperti modal, 

alat tangkap dan kapal yang berasal dari boss/juragan pemillik kapal tersebut. 

Pendapatan yang diperoleh oleh nelayan buruh bergantung pada keadaan cuaca 

laut, jika cuaca baik maka hasil tangkapan dan pendapatan juga akan baik, jika 

cuaca buruk akan mempengaruhi pendapatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

pendapatan nelayan berbeda-beda bergantung dengan keadaan cuaca. Pendapatan 

nelayan buruh sangat berpengaruh terhadap kehidupan nelayan buruh untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga pangan dan non pangan serta 

bagaimana upaya yang dilakukan nelayan buruh pada saat musim tidak melaut 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif karena mengungkapkan 

masalah serta fakta sebagai mana adanya di lapangan, dengan memberikan 

analisis atau interprestasi. Selain itu juga penelitian lebih fokus memberikan 

gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Menurut Tika (2005:4) 

penelitian deskriptif lebih mengarah kepada pengungkapan suatu masalah atau 

keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, 

walaupun kadang-kadang diberikan interprestasi atau analisis. Dan jika ditinjau 

berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya yaitu termasuk dalam kategori 

studi kasus. Menurut Tika (2005:5) studi kasus adalah suatu bentuk penelitian 

yang intensif, terintergrasi, dan mendalam. Subjek yang diteliti terdiri dari suatu 

unit atau satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. 

 

 

B. Populasi 

 

 

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak 

terbatas (Tika 2005: 24). Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 599 KK  

nelayan buruh yang tersebar di Lingkungan 2 dan Lingkungan 3. Penelitian ini 
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berfokus pada seluruh nelayan buruh khususnya kepala keluarga di Kelurahan 

Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. 

 

C. Sampel  

 

 

Menurut Tika (2005:24) sampel adalah sebagian dari objek atau individi –individu 

yang mewakili suatu populasi. Populasi yang terdapat di Kelurahan Kangkung 

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 599 KK. Namun 

disesuaikan dengan kondisi nelayan buruh yang memiliki jam kerja yang lama 

dan tidak pasti sehingga sampel yang diambil yaitu sebanyak 23 kepala keluarga 

nelayan buruh yang ditemui pada saat di lokasi pemberhentian kapal 

(dermaga/TPI).  

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sampling kebetulan 

(Acidental Sampling). Menurut Husaini (2009:45)  teknik sampling kebetulan 

dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau 

benda yang kebetulan ada atau dijumpai. Pemilihan penggunaan sampel kebetulan 

dikarenakan wilayah pada Lingkungan 2 dan dan 3 sangat luas dan dibagi menjadi 

RT (Rukun Tangga), sehingga responden yang ditemui di TPI (Tempat 

Pelelangan Ikan) atau di tempat bekerja dapat diwawancarai untuk mendapatkan 

data yang peneliti butuhkan, selain itu juga nelayan buruh memiiki mobilitas yang 

tinggi dalam bekerja melaut yaitu banyak menghabiskan waktunya mencari ikan 

yang bisa sampai satu minggu hingga satu bulan di laut, sehingga sulit ditemui 

untuk melakukan wawancara memperoleh data yang diinginkan sehingga peneliti 

menggunakan sampel acidental sampling. 
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D. Variabel Penelitian 

 

 

Menurut Sugiyono (2014:38) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian 

ini yaitu pendapatan nelayan buruh yang tinggal di wilayah pesisir Teluk 

Lampung Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung 

Tahun 2016. 

 

E. Indikator Penelitian 

 

 

Pada penelitian ini hanya terdapat variabel tunggal yaitu nelayan buruh, dengan 

indikator yaitu sebagai berikut:  

1) Pendapatan pokok nelayan buruh per bulan. 

2) Pendapatan total nelayan buruh per bulan 

3) Pendapatan tambahan atau sampingan per bulan.  

4) Pengeluaran rumah tangga makanan dan non makanan. 

5) Saldo pendapatan rumah tangga nelayan buruh per bulan. 

 

F.  Devinisi Oprasional Variabel 

 

 

Devinisi oprasional pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1) Pendapatan Pokok Nelayan Buruh  

Pendapatan pokok adalah pendapatan yang diperoleh para responden yang 

memiliki pekerjaan pokok sebagai nelayan buruh di Kelurahan Kangkung 
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Kecamatan Bumi Waras. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendapatan nelayan buruh pada saat cuaca baik dan pendapatan nelayan buruh 

pada saat cuaca buruk yang diperoleh dari upah hasil penjualan ikan. Hasil 

pelelangan penjualan ikan yang diperoleh, dihitung berdasarkan harga jenis ikan. 

Kemudian hasil pelelangan ikan tersebut dikurangi dengan modal, hasil 

pendapatan bersih dibagi dengan nelayan pemilik dan nelayan buruh, pendapatan 

bersih tersebutlah yang menjadi pendapatan pokok nelayan buruh pada saat cuaca 

baik dan cuaca buruk, yang dihitung dalam dalam rupiah selama satu bulan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan nelayan buruh per bulan 

yaitu hasil dari penjumlahan pendapatan nelayan pada saat cuaca baik dan pada 

saat cuaca buruk yaitu sebagai berikut : 

A. Pendapatan Saat Kondisi Cuaca Bagus 

Pendapatan saat kondisi cuaca bagus yaitu Pendapatan yang diperoleh 

nelayan buruh per bulan dalam rupiah selama 8 bulan saat kondisi cuaca 

baik  

B. Pendapatan Saat Kondisi Cuaca Buruk  

Pendapatan saat kondisi cuaca buruk yang dimaksud pada penelitian ini 

adalah pendapatan yang diperoleh nelayan buruh per bulan dinyatakan 

dalam rupiah selama 4 bulan saat kondisi cuaca buruh  

C. Pendapatan Pokok 

Pendapatan pokok yang dimaksud yaitu total pendapatan nelayan buruh 

saat kondisi cuaca bagus dan saat kondisi cuaca buruk per bulan selama 

satu tahun dan dinyatakan dalam rupiah. 
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2) Pendapatan Total  

 

 

Pendapatan total yaitu pendapatan pokok dikurang dengan pengeluaran rumah 

tangga nelayan buruh dalam jangka waktu satu bulan dan dinayatakan dalam 

rupiah.  

 

3) Pendapatan Tambahan 

 

 

Pendapatan tambahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendapatan yang 

diperoleh dari pekerjaan istri yang dijadikan tambahan pendapatan untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang diperoleh tidaklah tetap 

namun dapat menambah pendapatan pokok nelayan buruh, yang hasilnya dapat 

dihitung dalam satuan rupiah perbulan. 

 

4) Pengeluaran Rumah Tangga 

 

 

Pengeluaran rumah tangga pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu makanan 

dan non makan. 

a. untuk tolak ukur pengeluaran rumah tangga makanan berdasarkan kebutuhan 

pokok minimum makanan yang meliputi, beras, minyak, lauk pauk, dan gas 

per bulan yang dikonversikan kedalam rupiah.  

b. peneluaran non pangan pada penelitian ini yaitu pengeluaran rumah tangga 

nelayan buruh berdasarkan kebutuhan akan kebutuhan perumahan dan 

fasilitas(membayar listrik), barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya 

kesehatan, pakaian, alas kaki, dan penutup kepala, barang barang tahan lama, 
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pajak dan asuransi, keperluan pesta dan upacara selama satu bulan dalam 

rupiah.  

 

5) Saldo Pendapatan  

 

 

Saldo pendapatan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu sisa dari pendapatan 

total yang diperoleh nelayan buruh setiap bulan yang ditambah dengan 

pendapatan tambahan/sampingan istri nelayan buruh yang dinyatakan dalam 

rupiah.   

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik Observasi  

 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala pada objek penelitian Tika 

(2005:44). Teknik observasi dilakukan dengan cara nonpartisipasi, dalam 

observasi ini peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang atau atau objek yang 

diobservasi. 

 

2. Teknik Wawancara Terstruktur 

 

 

Wawancara menurut Nasution dalam Tika  (2005:49) adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal. Percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Sedangkan 

wawancara berstruktur adalah wawancara yang terlebih dahulu membuat daftar 

pertanyaan untuk responden. Teknik wawancara digunakan untuk mencari data 

mengenai, pendapatan pokok, pendapatan dari pekerjaan sampingan, pendapatan 
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keseluruhan, dan pengeluaran rumah tangga nelayan buruh dengan cara 

menggunakan alat yaitu berupa kuesioner, jenis kuesioner yang digunakan yaitu 

kuesiosner terbuka. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

 

 

Menurut Suharsimi (2010:274), dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat legger, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini teknik 

dokumentasi digunakan untuk mencari data skunder maupun primer mengenai 

data monografi desa, jumlah penduduk, jumlah nelayan, peta Kelurahan, dan lain-

lainnya yang diproleh melalui lembaga instansi ataupun dari masyarakat. 

 

H. Teknik Analisi Data 

 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk analisis 

pendapatan adalah analisis data kuantitatif, yang diperoleh dari analisis tabel 

dalam bentuk presentase. Data tersebut diinterprestasikan untuk menanalisis data 

dengan begitu dapat melihat bagaimana potensi sumber daya laut yang ada di 

Teluk Lampung dalam bidang perikanan mampu mempengaruhi pendapatan 

nelayan buruh di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar 

Lampung. Data yang telah dipersentasikan kemudian dianalisis sebagai laporan 

hasil penelitian, dan ditarik kesimpulan sebagai laporan akhir penelitian, rumus 

yang digunakan dalam persentase yaitu dengan rumus sebagai berikut: 
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% = 
 

 
 X 100 

Keterangan : 

%     = persentase yang diperoleh. 

n      = jumlah jawaban yang diperoleh. 

N     = jumlah seluruh responden. 

100  = konstanta (Moh Nazir, 2003 :366). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kelurahan Kangkung 

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tahun 2016 dan diolah dengan 

statistik persentase, kemudian dianalisis secara deskriptif maka dapat disimpulkan 

pendapatan rumah tangga nelayan buruh di Kelurahan Kangkung Kecamatan 

Bumi Waras Kota Bandar Lampung tahun 2016 yaitu sebagai berikut : 

1. Pendapatan pokok nelayan buruh per bulan yaitu hasil dari pendapatan pada 

saat cuaca baik dan cuaca buruk, sehingga diperoleh rata-rata pendapatan 

per bulan yakni Rp. 1.173.000. Jika dibandingkan dengan UMP Lampung 

Tahun 2015 (Rp.1.908.447) pendapatan pokok rendah dan jauh berbeda. 

Rendahnya pendapatan nelayan buruh diakibatkan karena rendahnya 

pendidikan, pembagian upah yang tidak transparan, minim informasi akses 

pasar, tidak memiliki faktor produksi, dan kondisi alam yang tidak 

memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun. 

2. Pendapatan total  kepala kelurga nelayan buruh di Kelurahan Kangkung 

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2106 yaitu 

berdasarkan hasil penelitian dari 23 kepala kelurga nelayan buruh yang 

diteliti  terdapat 3 kepala keluarga memiliki pendapatan total (surplus), 20 

kepala kelurga nelayan buruh tidak memiliki pendapatan total dalam arti 
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minus, hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan pokok dari pekerjaan 

sebagai nelayan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non 

pangan rumah tangga nelayan buruh sehingga diperlukan pendapatan 

tambahan dari anggota keluarga lainya.   

3. Pendapatan tambahan atau sampingan dalam penelitian ini yaitu pendapatan 

istri dalam satu bulan dalam rupiah. Dari hasil penelitian rata-rata 

pendapatan istri nelayan buruh per bulan dari pekerjaan tambahan yakni 

sebesar Rp. 350.000. Interval pandapatan tambahan istri nelayan buruh 

paling banyak memperoleh pendapatan yaitu sebanyak 8 istri nelayan buruh 

atau 34.8% memiliki pendapatan Rp. 373.000 - 413.000, sedangkan yang 

terendah yakni sebanyak 3 istri nelayan buruh atau 13.0% memiliki 

pendapatan tambahan  Rp. 250.000 – 290.000. Rendahnya pendapatan 

disebabkan karena jenis pekerjaan yang berbeda. Jenis pekerjaan sampingan 

istri nelayan buruh yaitu buruh pilet ikan, penjual makanan ringan, penjual 

sayuran penjual ikan, dan warung kelontong. 

4. Pengeluaran rumah tangga nelayan buruh di Kelurahan Kangkung 

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dari hasil penelitian rata-

rata pengeluaran rumah tangga yaitu Rp. 1.390.000 per bulan, dengan 

interval pengeluaran rumah tangga sebanyak 10 rumah tangga nelayan 

buruh atau 43,4% memiliki pengeluaran rumah tangga tinggi dengan 

pengeluaran rumah tangga per bulan Rp. 1.474.000 – 1.670.000, tingginya 

pengeluaran rumah tangga tergantung pada banyaknya jumlah anggota 

rumah tangga dan pendapatan. 
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5. Dari hasil penelitian rata-rata saldo pendapatan rumah tangga nelayan buruh 

yang mengalami surplus yaitu Rp. 268.000, dari 19 rumah tangga nelayan 

buruh. Sedangkan sebanyak 4 rumah tangga nelayan buruh tidak memiliki 

saldo pendapatan (minus). Interval saldo pendapatan yaitu sebanyak 1 

rumah tangga nelayan buruh atau 5,3% berpendapatan Rp. 438.000 -  

534.000, sedangkan yang paling tinggi sebanyak 7 rumah tangga nelayan 

buruh atau 36,8% memiliki saldo pendapatan  sebanyak  Rp. 234.000 -  

335.000. 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya koperasi khusus untuk nelayan buruh sehingga dapat 

memberikan bantuan baik berupa dana ataupun alat-alat nelayan kepada 

nelayan buruh  sehingga mereka tidak memiliki ketergantungan ekonomi 

secara permanen kepada nelayan pemilik dan terjerat dalam lingkar 

kemiskinan.  

2. Pada saat kondisi cuaca bagus, pendapatan yang diperoleh sebaiknya 

disisihkan disimpan dalam bentuk tabungan, uang, emas,  atau bentuk 

lainnya. Sehingga tabungan tersebut dapat digunakan saat cuaca buruk. 

3. Pengeluaran rumah tangga nelayan buruh merupakan total dari pengeluaran 

makanan dan non makanan sebaiknya diimbangi dengan pendapatan pokok 

yang diperoleh, agar tidak terjadi kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dengan cara gaya hidup yang tidak konsumtif saat pedapatan 

melimpah pada saat cuaca baik. Sehingga kurang berorientasi kemasa depan. 
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