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ABSTRAK 

Penelitaian bertujuan: (1) Menganalisis besarnya pendapatan dari usaha nelayan dan 

kontribusi usaha nelayan terhadap pendapatan rumah tangga nelayan di Kecamatan Utan 

Kabupaten Sumbawa.; (2) Menganalisis tingkat kemiskinan rumahtangga nelayan di 

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.; (3) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi 

nelayan dalam melakukan usahanya di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pendapatan rumahtangga nelayan di 

Kecamatan Utan adalah  sebesar Rp. 11.487.186  dan Rp 10.185.521 (89%), sedangkan 

pendapatan diluar usaha nelayan sebesar Rp. 310.000 (2,4%) sedangkan kontribusi 

pendapatan dari non usaha nelayan sebesar Rp 991.666 (7,9%). (2)Tingkat kemiskinana 

pangan rumahtangga nelayan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa berdasarkan kriteria 

Sajogyo menunjukkan bahwa rumahtangga nelayan di Kecamatan utan termasuk dalam 

kategori Sangat miskin sebanyak 60 orang responden dengan persentase (93,7%), kategori 

miskin sebesar 2 rumahtannga nelayan  dengan persentase 3,1%.  Sedangkan kategori hamp 

ir tidak miskin sebanyak 2 Rumahtangga nelayan dengan persentase (3,1%). (3) Kendala-

kendala yang dihadapi oleh nelayan di Kecamatan Utan dalam melaksanakan kegiatan usaha 

nelayan adalah kendala alam (cuaca, angin dan musim) saja, dan kendala alam (cuaca, angin 

dan musim) kombinasi kendala ekonomi (modal, manajemen usaha dll.) Kendala terbesar 

yaitu kendala alam (cuaca,angin dan musim ) yang dihadapi oleh 54 nelayan dengan 

persentase (84,3%),dan diikuti oleh kendala alam kombinasi dengan kendala ekonomi yang 

di hadapi oleh 10 nelayan dengan persentase (15,6%).  

Kata kunci : Nelayan, Kontribusi, Kendala 

 

 

 

 

 

  

 



 

PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupahkan negara maritim dengan luas wilayah perairan tiga kali  

dari luas  wilayah daratan. Oleh karena itu Indonesia memiliki potensi perikanan yang 

cukup besar. Letaknya sangat strategis ditinjau dari berbagai sudut pandang dan  

memiliki kekayaan ekosistem yang cukup melimpah seperti hutan mangrove, 

terumbuh karang  padang lamun dan lain-lain, sepanjang wilayah pesisir ini terdapat 

sumberdaya hayati maupun non hayati, sumberdaya buatan dan sumberdaya 

lingkungan yang sangat berpotensi dan mendukung  bagi kelangsungan hidup 

masyarakat  pesisir khususnya, dan potensi perikanan pada umumnya terdapat:17.510 

pulau di Indonesia dengan panjang  garis pantai 95.181 km serta 70% dari luas 

wilayah Indonesia adalah lautan. Ditinjau dari segi ekonomi, kondisi geografis 

Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar tersebut, dapat 

memberi kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional dan masyarakat nelayan 

(pesisir). Pada umumnya Besarnya potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang 

melimpah tersebut, ternyata belum termanfaatkan secara optimal (Arif, 2008., dalam 

Primyastanto, et al., 2012). Salah satu sub sektor dibidang pertanian yang 

memberikan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan 

petani di pedesaan adalah sub sektor perkebunan. Komoditas perkebunan memiliki 

peranan penting dalam perkonomian nasional terutama sebagai sumber devisa 

Negara. Beberapa komuditas perkebunan yang termasuk dalam komoditas tanaman 

tahunan  yaitu karet, kina, kopi, kakao, teh, dan kelapa. Selain itu terdapat tanaman 

perkebunan yang termasuk sebagai tanaman musiman, beberapa diantaranya yaitu 

tebu, kapas, bunga rosella, dan  tembakau. 

Kabupaten Sumbawa merupahkan salah satu kabupaten di NTB yang 

memiliki desa pesisir yang cukup banyak  yaitu mencapai 18 Kecamatan  dan 62 desa 

yang Salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, yang mempunyai desa pesisir 

yang cukup banyak di Kecamatan Utan dengan jumlah desa pesisirnya sebanyak 

Sembilan Desa yaitu:  Desa Labuhan Bajo, Desa Pukat,  Desa Balebrang, Desa Orong 

bawa Desa Stowe Brang,  Desa Jorok, Desa Sabedo, Desa Motong, Desa Tengah. 

Masalah utama yang dihadapi nelayan di wilayah Kecamatan Utan adalah 

keterbatasan modal, tingkat pendidikan yang rendah, teknologi serta alat yang 

penggunaannya masih sederhana, dan kondisi sosial ekonomi yang masih sederhana 

hal-hal tersebut berpengaruh terhadap rumahtangga nelayan.  

Usaha nelayan di Kecamatan Utan terpusat pada perairan laut, tambak dan 

sebagainya dengan berbagai ragam alat tangkap yang masih sederhana. sehingga, 

produksi serta pendapatan yasng diperoleh masih relatif rendah. Kondisi nelayan di 

wilayah ini juga cenderung dipengaruhi oleh berbagai citra yang kurang 

menguntungkan. Mereka diidentikkan pada suatu kondisi di mana kualitas sumber 

daya manusia yang rendah, posisi tawar-menawar lemah, serta hidup dilingkungan 

pesisir yang masih kumuh. 



 Kondisi sosial ekonomi yang terus meningkat mendorong nelayan untuk 

melakukan usaha diluar kegiatan sebagai nelayan karena sampai saat ini pendapatan 

yang diperoleh dari hasil melaut yang tidak menentu membuat nelayan menghadapi 

berbagai persoalan ekonomi. Rendahnya produktivitas nelayan yang rendah 

umumnya diakibatkan oleh rendahnya keterampilan dan pengetahuan serta 

penggunaan alat penangkapan maupun perahu yang masih sederhana sehingga 

efektivitas dan efisiensi alat tangkap dan penggunaan faktor-faktor produksi lainnya 

belum optimal, keadaan ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima 

oleh nelayan. Karena semakin banyaknya jumlah nelayan tangkap tidak diimbangi 

dengan jumlah hasil tangkapan sehingga berujung pada semakin rendahnya 

pendapatan nelayan yang selama ini terjadi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian sebagai 

berikut“Analisis Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan RumahTangga Nelayan di 

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar” 
Penelitian bertujuan: (1) Berapa besar jumlah pendapatan dari usaha nelayan 

dan Seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga di Kecamatan 

Utan Kabupaten Sumbawa? (2) Banyaknya tingkat kemiskinan rumahtangga nelayan 

di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ? (3) Kendala-kendala apa saja yang 

dihadapi nelayan dalam melaksanakan kegiatannya sebagai nelayan di Kecamatan 

Utan Kabupaten Sumbawa? 

 

Manfaat penelitian: (1) Sebagai tambahan informasi dan bahan kajian bagi 

peneliti selanjutnya tentang keterlibatan anak-anak usia sekolah pada usahatani 

Tembakau Virginia; (2) Masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan 

mengenai kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja berdasarkan usia; (3) 

Tambahan wawasan bagi masyarakat petani Tembakau Virginia dalam melibatkan 

anak-anak usia sekolah dalam usahanya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah Rumahtangga nelayan di Kecamatan Utan 

Kabupaten sumbawa  

Teknik Penentuan Sampel 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan 

menggunakan data  Tahun 2017. Kecamatan Utan terdiri atas (sembilan) Desa,dan  

dari (Sembilan) desa tersebut  ditetapkan (dua ) desa yaitu Desa Pukat dan Desa 

Labuan Bajo secara “Purposive sampling” atas  pertimbangan bahwa kedua desa 

tersebut yang terbanyak rumahtangga nelayannya. Responden dalam penelitian ini 



adalah Rumahtangga nelayan di Kecamatan Utan Kabupaten sumbawa. Penentuan 

jumlah responden ditetapkan secara quota sampling sebanyak 64 orang (7,5%) dari 

jumlah populasi. . Penentuan responden masing -masing desa sampel dilakukan 

sebagai Proportional Stratified Sampling sebagai berikut : (1) Desa Pukat nelayan; 

(2) Desa Bajo nelayan.  

Penentuan petani responden masing-masing desa sampel dilakukan secara 

Accidental Sampling. 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 

Sedangkan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. 

Variabel dan Cara Pengukuran 

  Variabel-variabel yang diukur dan cara pengukurannya dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (1) Aspek pendapatan dari usaha nelayan: (a) Pendapatan dari 

hasil perikanan; (b) Pendapatan dari luar hasil perikanan; (2)Kontribusi pendapatan 

usaha nelayan; (3) Biaya produksi dari usaha nelayan antara lain: (a) Biaya bahan 

bakar yang habis dipakai, (b) Biaya penyusutan alat tahan lama; (4) Total biaya 

produksi; (5) Nilai produksi; (6) Kendala-kendala. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Karakteristik petani responden pada usaha Nelayan di Kecamatan Utan 

Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 1 berikut 

Tabel 1. Karakteristik Petani Respomden 

 
No Uraian Kecamatan Utan 

1 Jumlah Responden 64 

2 Umur responden  

 Rata-rata 39 

 Kisaran 15-60 

3 Tingkat pendidikan  

 a.TS 4 (6,25%) 

 b.TTSD 16 (9,375%) 

 c.TSD 33 (51,5%) 



 d.TTSMP 4 (6,25%) 

 e.TSMP 5 (7,81%) 

 g.TSMA 2 (3,1%) 

 h.SI 0 

4 Jumlah tanggungan  

 Rata-rata 3 

 Kisaran 2-5 

5 Pengalaman Usaha  

 Rata-rata 23 

 Kisaran 5-40 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

2. Jumlah Pendapatan dari Usaha Nelayan dan Kontribusi Terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga 
 

Pendapatan rumah tangga nelayan bersumber dari pendapatan on farm, off 

farm dan non farm. Dengan pendapatan on farm sebesar Rp. 7.847.476, dengan 

jumlah persentase sebesar 85,7%.  Sedangkan  pendapatan off farm sebesar Rp. 

320.000 atau 3,3% yang merupakan pendapatan terendah dari total keseluruhan 

pendapatan rumah tangga nelayan. Serta pendapatan non farm sebesar Rp. 991.666 

atau 10,8% disajikan pada Tabel 2 berikut: 

Kontribusi Pendapatan Usaha Nelayan terhadap pendapatan Rumahtangga 

disajikan pada Tabel 2  berikut : 

Tabel 2 Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan di Kecamatan Utan 2018  

Uraian Pendapatan Nelayan 

Rp % 

Pendapatan Usaha Nelayan 10.185.521 89% 

Pendapatan (diluar usaha nelayan) 310.000 2,4% 

Pendapatan  non usaha nelayan 991.666 7,9% 



Jumlah 11.487.186 100 

Sumber  : Data Perimer Diolah Tahun 2018 

Tabel 2 menunjukkan bahwa, rata-rata pendapatan rumahtangga nelayan di 

Kecamatan Utan dari kegiatan usaha nelayan, diluar usaha nelayan, dan non usaha 

nelayan  yang diperoleh rumahtangga nelayan sebesar Rp. 11.487.186/bulan. 

Kontribusi pendapatan dari usaha nelayan sebesar Rp. 10.185.521 (89%), sedangkan 

pendapatan diluar usaha nelayan sebesar Rp. 310.000 (2,4%) sedangkan kontribusi 

pendapatan dari non usaha nelayan sebesar Rp 991.666 (7,9%).  

3. Jumlah Tingkat Kemiskinan Nelayan 

Jumlah tenaga kerja yang terlibat relatif kecil, dari jumlah 4 orang petani yang 

masih melibatkan tenaga kerja anak, hanya terdapat 8 orang anak yang terlibat 

bekerja dengan status pendidikan  serta umur yang berbeda-beda. Secara rinci jumlah 

keterlibatan tenaga kerja anak disajikan pada Tabel 3 berikut:  

 

Rata-rata pendapatan rumahtangga nelayan per tahun, pendapatan per kapita 

dan klasifikasi tingkat kemiskinan rumahtangga nelayan disajikan pada Table 3. 

Tabel 3       . Rata-rata Pendapatan per Kapita per tahun kemiskinan rumahtangga 

Nelayan di Kecamata Utan Tahun 2018 

No Uraian Jumlah 

1 Jumlah anggota rumah tangga nelayan (orang) 4 

2 Pendapatan per kapita (Rp/Thn) 2.871.796 

3 Harga beras (Rp/Kg) 12.000 

4 Pendapatan per kapita setara beras (Kg) 239 

5 Kriteria tingkat kemiskinan nelayan Sangat miskin 

Sumber : Data primer Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 3. rata-rata Pendapatan per kapita sebesar Rp.2.871.796. 
Rumah tangga nelayan di kecamatan utan termasuk dalam kategori sangat miskin 

dengan pendataan per kapita setara beras menurut kreteria Sajogyo sebesar 239 



kg/tahun. Akan tetapi, dilihat dari distribusi di temukan variasi tingkat yang dapat 

dilihat pada Tabel 3 

 

4. Sebaran Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga 

 

Dilihat dari distribusi di temukan variasi tingkat kemiskinan yang dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut: 

 

Tabel 4. Sebaran Tingkat Kemiskinan Rumatangga Nelayan di Kecamatan Utan pada 

tahun 2018 
No Uraian  Banyaknya RT Persentase (%) 

1 Sangat miskin 60 93,7 

2 Miskin 2 3,1 

3 Hampir tidak miskin 2 3,1 

S Jumlah 64 100 

Sumber : Data primer diolah 2018 

Tabel 4  menunjukan bahwa rumahtangga nelayan yang masuk kedalam kisaran 

sangat miskin, miskin, dan hampir tidak miskin. Jumlah tertinggi adalah kategori 

sangat miskin  sebesar 60 dengan persentase 93,7% dan terendah adalah kategori 

hampir  miskin sebesar 2 0rang dengan persentase 3,1% dan miskin 2 orang dengan 

persentase Hal tersebut menunjukkan  bahwa keadaan perekonomian rumahtangga 

nelayan di Kecamatan Utan sanagat memprihatin karena lebih dari 50% rumahtangga 

nelayan berada pada kategori sangat miskin. 

5. Kendala-kendala yang Dihadapi Nelayan 

Kendala-kendala yang dihadapi nelayan di Kecamatan Utan  Kabupaten 

Sumbawa  disajikan pada Tabel 5 

Tabel 5. Kendala Nelayan di Kecamatan utan  

No Uraian Nelayan 

1 A+B 10 

2 A 0 

3 B 54 

Jumlah  64 

Sumber: Data primer diolah 2018 



Keterangan : A. Kendala ekonomi (modal, manajemen usaha, system kemitraan, dll 

          B. Kendala Alam (cuaca, angin dan musim) 

Berdasarkan hasil penenlitian, cuaca yang tidak mendukung pada musim barat 

menjadi salah satu kendala yang dihadapi nelayan. Cuaca yang tidak mendukung 

biasanya dirasakan nelayan pada musim barat, yakni bulan November sampai Maret, 

dimana pada bulan-bulan ini angin akan bertiup kencang disertai dengan gelombang 

laut yang besar. Hal ini menyebabkan  nelayan enggan untuk melaut walaupun harga 

ikan tinggi akibatnya banyaknya trip penangkapan dan lamanya waktu penangkapan 

menjadi tidak maksimal, damana trip penangkapan yang seharusnya dapat mencapai 

hingga  trip penangkapan hanya dapat direalisasikan 256 trip/tahun penangkapan 

pada musim barat. Dan 625 trip/tahun pada musim timur. 

Selain cuaca yang tidak mendukung, rendahnya harga jual ikan pada saat 

musim timur juga merupahakan hambatan yang dilakukan oleh nelayan. Mereka tidak 

berani menaiikan harga ikan karena takut tidak ada konsumen yang mau membeli 

hasil tangkapan mereka. Hal ini dipicu juga oleh sifat ikan yang mudah rusak, 

sehingga akan lebih baik menurut mereka  menjual hasil tangakapannya secepat 

mungkin dengan harga yang rendah dripada mengalami kerusakan produk, hal ini 

adalah ikan, yang dapat berunjung kerugian. 

Kurangnya modal juga menjadi salah satu hambatan bagi nelayan, karena 

membatasii nelayan dalam meningkatkan jumlah trip untuk berlayar. Terutama 

setelha harga bahan bakar minyak (BBM) yang semakin naik serta kelangkapan BBM 

yang sering terjadi membuat nelayan semakin terjepit dalam kemiskinan, sehingga 

sebagian besar nelayan hanya menggunakan uang sendiri yang jumlahnya masih 

sabgat terbatas untuk biaya operasional. 



 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:  

1. Pendapatan rumahtangga nelayan di Kecamatan Utan adalah  sebesar Rp. 

11.487.186  dan Rp 10.185.521 (89%), sedangkan pendapatan diluar usaha 

nelayan sebesar Rp. 310.000 (2,4%) sedangkan kontribusi pendapatan dari 

non usaha nelayan sebesar Rp 991.666 (7,9%).  
2. Tingkat kemiskinana pangan rumahtangga nelayan di Kecamatan Utan 

Kabupaten Sumbawa berdasarkan kriteria Sajogyo menunjukkan bahwa 

rumahtangga nelayan di Kecamatan utan termasuk dalam kategori Sangat 

miskin sebanyak 60 orang responden dengan persentase (93,7%), kategori 

miskin sebesar 2 rumahtannga nelayan  dengan persentase 3,1%.  Sedangkan 

kategori hamp ir tidak miskin sebanyak 2 Rumahtangga nelayan dengan 

persentase (3,1%).  

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan di Kecamatan Utan dalam 

melaksanakan kegiatan usaha nelayan adalah kendala alam (cuaca, angin dan 

musim) saja, dan kendala alam (cuaca, angin dan musim) kombinasi kendala 

ekonomi (modal, manajemen usaha dll.) Kendala terbesar yaitu kendala alam 

(cuaca,angin dan musim ) yang dihadapi oleh 54 nelayan dengan persentase 

(84,3%),dan diikuti oleh kendala alam kombinasi dengan kendala ekonomi 

yang di hadapi oleh 10 nelayan dengan persentase (15,6%).  

 

Saran : (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, pemerintah atupun 

instansi terkait diharapkan memberikan kebijakan berupa penyelenggaraan program 

yang berkaitan dengan pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat nelayan, agar 

masyarakat nelayan mampu memanfaatkan potensi pada diri masing-masing untuk 

tumbuh dan berkembang dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk keterampilan 

maupun pengembangan usaha yang memanfaatkan kekayaan laut untuk 

meningkatkan pendapatan rumahtangga nelayan.; (2) Diharapkan kepada nelayan 

untuk lebih bias memanajemen usaha nelayan dengan mengurangi pengeluaran 

rumahtangga yang terkadang berlebihan, dan diharapkan sebagian pendapatan dari 

sisa pengeluaran rumahtangga untuk ditabung baik untuk perbaikan alat-alat yang 

digunakan untuk melakukan penangkapan ikan atau untuk diinvestasikan pada 

pengembangan usaha lain. 
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