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ABSTRAK 

 Penelitian bertujuan: (1) Berapa total pendapatan rumahtangga nelayan di 

pulau Bajo Desa Kwangko Kabupaten Dompu; (2) Berapa besar pengeluaran 

rumahtangga nelayan di Pulau Bajo Desa Kwangko Kabupaten Dompu. 

 

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

tanpa mesin yaitu Rp 19.705.277/tahun, yang bersumber dari pendapatan on fishing 

Rp 19.705.277/tahun. Pendapatan total rumahtangga nelayan motor tempel yaitu Rp 

36.415.252/tahun, yang terdiri atas pendapatan on fishing Rp 29.491.443/tahun, off 

fishing Rp 149.375/tahun, dan non fishing Rp 416.750/tahun. Pendapatan total 

rumahtangga nelayan kapal motor Rp 78.372.549/tahun, yang terdiri atas pendapatan 

on fishing Rp 75.216.549/tahun, dan non fishing Rp 3.156.000/tahun; (2) Pengeluaran 

rumahtangga nelayan tanpa mesin yaitu Rp 15.908.667/tahun, yang terdiri atas 

pengeluaran pangan Rp 13.204.000/tahun dan non pangan Rp 2.704.667/tahun. 

Pengeluaran rumahtangga nelayan motor tempel yaitu sebesar Rp 19.719.844/tahun 

yang terdiri atas pengeluaran pangan Rp 15.488.438/tahun dan non pangan Rp 

4.231.406/tahun. Pengeluaran rumahtangga nelayan kapal motor yaitu sebesar Rp 

26.187.500/tahun, yang terdiri atas pengeluaran pangan Rp 17.622.000/tahun dan non 

pangan Rp 8.565.500/tahun. 

Kata kunci: Pendapatan dan pengeluaran. 

 

 

ABSTRACT  
              The research aims: (1) What is the total household income of fishermen on 

the island of Bajo in the Dompu District Kwangko Village; (2) How much is the 

expenditure of fishermen's household on Bajo Island, Dompu District Kwangko 

Village.  

  

              The results of this study indicate: (1) The total income of fishermen 

households without machines is Rp 19,705,277/year, which comes from income on 

fishing Rp 19,705,277/year. The total income of outboard motor fishermen 

households is Rp 36,415,252/year, which consists of on fishing income of Rp 

29,491,443/year, off fishing Rp 149,375/year, and non fishing Rp 4,16,750/year. The 

total income of motorized fishing boat households is Rp 78,372,549/year, which 

consists of on fishing income of Rp 75,216,549/year, and non fishing Rp 
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3,156,000/year; (2) Household expenditure of fishermen without machines is Rp 

15,908,667/year, which consists of food expenditure Rp 13,204,000/year and non 

food Rp2,704,667/year. The expenditure of outboard motorbike fishing households is 

Rp 19,719,854/year which consists of food expenditure of Rp 15,488,438/year and 

non food Rp 4,231,406/year. The fishing boat motorbike household expenditure is Rp 

26,187,500/year, which consists of food expenditure Rp 17,622,000/year and non-

food Rp 8,565,500/year.  

Keywords: Income and expenditure .  

 

 

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan salah satu negara maritim dengan wilayah perairan lebih 

luas dibandingkan wilayah daratan yaitu luas wilayah perairan 3.257.357     dan 

luas wilayah daratan 1.919.443      Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi 

perairan yang luas dan letaknya sangat strategis ditinjau dari berbagai sudut pandang 

geologi, oceanografi dan klimatologi. (Primyastanto et al., 2012). 

 Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, khususnya perikanan laut 

(tangkap) sampai saat ini masih didominasi oleh usaha perikanan rakyat yang 

umumnya memiliki karakteristik skala usaha kecil, aplikasi teknologi yang sederhana, 

jangkauan penangkapan yang terbatas di sekitar pantai dan produktivitas yang relatif 

rendah (Sahri, 2002). 

 Produksi usaha perikanan oleh nelayan umumnya masih rendah. Hal ini 

disebabkan oleh masalah keterampilan dan pengetahuan serta penggunaan alat 

penangkapan maupun perahu yang masih sederhana, sehingga efektifitas dan efisiensi 

alat tangkap dan penggunaan faktor-faktor produksi lainnya belum optimal. Keadaan 

ini sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan (Ginting, 2010). 

 Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Luas areal penangkapan 

ikan di NTB yaitu 29.159,0     dengan volume produksi sebesar 170.166 ton, dan 

potensi lestari sebesar 129.863 ton (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB, 

2016). 

 Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten di Provinsi 

NTB yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan memiliki 23 pulau kecil 

yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Kabupaten Dompu memiliki luas 

wilayah perairan laut 2.753    , serta panjang pantai 272,6 Km. Adapun jumlah 

nelayan di Kabupaten Dompu sebanyak 3.422 nelayan. Produksi perikanan laut 

sebesar 67.306,5 ton/tahun. Nilai produksi perikanan laut di Kabupaten Dompu yaitu 

sebesar Rp 865.431.882/tahun (BPS Provinsi NTB, 2016). 

 Desa Kwangko merupakan desa yang terletak di Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu, dengan luas wilayah 23,83     dan tinggi wilayah 2 m dari 



4 

 

permukaan laut. Desa Kwangko memiliki pulau kecil yang berpenghuni yaitu Pulau 

Bajo. 

 Pulau Bajo merupakan pulau kecil yang terletak di Desa Kwangko Kecamatan 

Manggelewa Kabupaten Dompu yang memiliki luas wilayah 64,43 Ha dan panjang 

pantai yaitu 5,10 Km. Pulau Bajo memiliki tipologi daratan dengan permukaan datar, 

bergelombang dan berbukit. Tipe pantai landai berlumpur dan berhutan bakau 

(Anonim, 2012) 

 Potensi perikanan dan kelautan merupakan andalan bagi masyarakat yang 

tinggal di Pulau Bajo. Masyarakat memanfaatkan semua potensi yang ada untuk 

memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai mata pencaharian utamanya. Nelayan di 

Pulau Bajo melakukan penangkapan ikan di sekitar Teluk Saleh. Jumlah rumahtangga 

nelayan yang ada di Pulau Bajo yaitu 244 rumahtangga. Nelayan di Pulau Bajo 

terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan armada tangkap yang digunakan yaitu nelayan 

tanpa mesin, motor tempel, dan nelayan kapal motor. Penggunaan armada tangkap 

tergantung dari kemampuan nelayan itu sendiri.  

 Seperti yang diketahui bahwa pendapatan dari hasil bekerja sebagai nelayan 

seringkali tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga sehingga kesejahteraan nelayan 

masih jauh dari yang diharapkan, oleh karena itu sebagian rumahtangga nelayan 

melakukan kegiatan di luar perikanan tangkap sebagai tambahan pendapatan dari 

kegiatan nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

 Puncak permasalahan yang dihadapi oleh nelayan adalah apabila menghadapi 

musim barat, pada musim ini sebagian besar nelayan tidak melakukan operasi 

penangkapan ikan dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim. 

 Akibat dari hasil penangkapan yang berfluktuasi dari musim ke musim 

menuntut kemampuan pengaturan ekonomi rumahtangga yang lebih baik. Setiap 

rumahtangga nelayan selalu ingin memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi 

kebutuhan tersebut bisa terpenuhi jika rumahtangga tersebut mempunyai daya beli 

untuk itu.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang 

berjudul: “Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga Nelayan di 

Pulau Bajo Desa Kwangko Kabupaten Dompu”.    
Rumusan masalah: (1) Berapa total pendapatan rumahtangga nelayan di Pulau Bajo 

Desa Kwangko Kabupaten Dompu; (2) Berapa besar pengeluaran rumahtangga 

nelayan di Pulau Bajo Desa Kwangko Kabupaten Dompu. 

 Penenlitian bertujuan: (1) Menganalisis total pendapatan rumahtangga nelayan 

di Pulau Bajo Desa Kwangko Kabupaten Dompu; (2) Menganalisis pengeluaran 

rumahtangga nelayan di Pulau Bajo Desa Kwangko Kabupaten Dompu. 

 Manfaat penelitian: (1) Sebagai bahan acuan bagi pemerintah atau instansi 

terkait dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan tingkat kondisi 

ekonomi nelayan dan penanggulangannya; (2) Sebagai pedoman bagi rumahtangga 

nelayan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penangkapan untuk 

meningkatkan pendapatan; (3) Tambahan pengetahuan, informasi dan pengalaman 
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yang berkesan dan mendidik bagi peneliti, serta dapat menyalurkan ilmu yang 

diperoleh kepada masyarakat terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan teknik Survei. Unit analisis dari penelitian ini 

adalah rumahtangga nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Pulau 

Bajo Desa Kwangko Kabupaten Dompu. 

 

Teknik Penentuan Sampel  
  Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Bajo Desa Kwangko. Desa Kwangko 

terdiri atas enam dusun, dari keenam dusun tersebut ditetapkan tiga dusun sebagai 

sampel yaitu Dusun Cau, Dusun Tua, dan Dusun Baru. Penentuan dilakukan secara 

“Purposive Sampling” atas dasar Pulau Bajo terdapat nelayan yang paling banyak.  

 Responden dalam penelitian ini adalah rumahtangga nelayan tanpa mesin, 

rumahtangga nelayan motor tempel, dan rumahtangga nelayan kapal motor. Jumlah 

rumahtangga nelayan di Pulau Bajo yaitu 244 rumahtangga, yang terdiri atas 11 

rumahtangga nelayan tanpa mesin, 219 rumahtangga nelayan motor tempel, dan 14 

rumahtangga nelayan kapal motor. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi 

digunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus tersebut, sehingga diperoleh 

responden sebanyak 71 rumahtangga nelayan, yang terdiri atas 3 rumahtangga 

nelayan tanpa mesin, 64 rumahtangga nelayan motor tempel, dan 4 rumahtangga 

nelayan kapal motor. Penentuan sampel dilakukan Secara Proportional Stratified 

Random Sampling.  

 

Cara Pengumpulan Data dan Analisis Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif, yaitu data 

disusun, diolah, disajikan, dan ditarik kesimpulan. Analisis data meliputi: 

 

1. Pendapatan On Fishing Rumahtangga Nelayan 

 Untuk mengetahui pendapatan rumahtangga nelayan digunakan analisis biaya 

dan pendapatan, dirumuskan sebagai berikut: 

  

I = TR – TC ……………………………………………………………………… (1) 

 Pendapatan on fishing rumahtangga nelayan adalah pendapatan rumahtangga 

yang diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap. Pendapatan rumahtangga terdiri 

atas pendapatan bapak,istri, dan anak. Untuk mengetahui pendapatan rumahtangga 

nelayan dari perikanan tangkap dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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    =       +        +          …………………………………………………....... 

(2) 

 

 

Keterangan: 

        = Pendapatan on fishing rumahtangga nelayan (Rp)   

     = Pendapatan on fishing dari bapak nelayan (Rp) 

      = Pendapatan on fishing dari istri nelayan (Rp) 

     = Pendapatan on fishing dari anak nelayan (Rp) 

 

2. Pendapatan Off Fishing Rumahtangga Nelayan 

Pendapatan off fishing rumahtangga nelayan adalah pendapatan rumahtangga 

yang diperoleh dari kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan perikanan. 

Pendapatan rumahtangga terdiri atas pendapatan bapak, istri, dan anak. Adapun 

untuk mengetahui pendapatan rumahtangga nelayan dari luar kegiatan perikanan 

tangkap dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    

   =     +    +       ……….………………………………………………......  (3) 

 

Keterangan:  

        = Pendapatan off fishing rumahtangga nelayan (Rp) 

     = Pendapatan off fishing dari bapak nelayan (Rp) 

       = Pendapatan off fishing istri nelayan (Rp) 

      = Pendapatan off fishing dari anak nelayan (Rp) 

 

3. Pendapatan Non Fishing Rumahtangga Nelayan 

 Pendapatan rumahtangga nelayan adalah pendapatan rumahtangga nelayan 

yang diperoleh dari kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan 

perikanan. Yang terdiri atas pendapatan bapak, istri, dan anak. Adapun untuk 

mengetahui pendapatan rumahtangga nelayan dari bukan kegiatan perikanan 

tangkap dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

   =     +    +     ………………………………………………... (4) 

 

Keterangan:  

        = Pendapatan non fishing rumahtangga nelayan (Rp). 

     = Pendapatan non fishing dari bapak nelayan (Rp). 

       = Pendapatan non fishing istri nelayan (Rp). 

      = Pendapatan non fishing dari anak nelayan (Rp). 
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4. Total Pendapatan Rumahtangga Nelayan 

 Total pendapatan rumahtangga nelayan adalah jumlah keseluruhan 

pendapatan rumahtangga nelayan yang terdiri atas pendapatan on fishing, 

pendapatan off fishing, dan pendapatan non fishing, dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

    =    +     +    …………………………………………………………………. (5) 

Keterangan: 

   = Pendapatan total  rumahtangga nelayan (Rp) 

   = Pendapatan total on fishing rumahtangga nelayan (Rp). 

   = Pendapatan total off fishing rumahtangga nelayan (Rp). 

   = Pendapatan total non fishing rumahtangga nelayan (Rp). 

 

 

5.  Pengeluaran Rumahtangga Nelayan 

Pengeluaran rumahtangga nelayan terdiri atas pengeluaran pangan dan 

pengeluaran non pangan. Pengeluaran pangan adalah pengeluaran rumahtangga 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan seperti beras, ikan, sayur-

sayuran, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran non pangan adalah pengeluaran 

rumahtangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan seperti 

pakaian, pendidikan, keperluan sosial, dan lain-lain. Untuk mengetahui 

pengeluaran rumahtangga digunakan analisis Deskriptif, yaitu mengumpulkan 

data, menyusun dan menganalisis. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendapatan Rumahtangga Nelayan 

 

 Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan pengeluaran. Pendapatan 

rumahatangga nelayan terdiri atas pendapatan bapak, istri, dan anak nelayan, yang 

bersumber dari pendapatan on fishing, pendapatan off fishing, dan pendapatan non 

fishing. 

 

Pendapatan On Fishing 

 Pendapatan on fishing adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan 

menangkap ikan di laut. Nelayan di Pulau Bajo terbagi menjadi tiga jenis yaitu 

nelayan tanpa mesin, nelayan motor tempel, dan nelayan kapal motor. Adapun total 

pendapatan on fishing  nelayan di Pulau Bajo dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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     Tabel 4.6. Rata-rata Pendapatan On Fishing Nelayan di Pulau Bajo Tahun 2017 

No Armada Tangkap Pendapatan (Rp/Tahun) 

1 Tanpa Mesin 19.705.277 

2 Motor Tempel 35.849.127 

3 Kapal Motor 75.216.549 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Tabel 4.6. menunjukkan bahwa total pendapatan on fishing nelayan tanpa 

mesin Rp 19.705.277/tahun, nelayan motor tempel Rp 35.849.127/tahun, dan nelayan 

kapal motor Rp 75.216.549/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan on fishing 

terbesar nelayan di Pulau Bajo yaitu pendapatan nelayan kapal motor Rp 

75.216.549/tahun, dan pendapatan terkecil diperoleh nelayan tanpa mesin Rp 

19.705.277/tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai pendapatan on fishing  nelayan di 

Pulau Bajo dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

     Tabel 4.7. Rata-rata Nilai Produksi dan Biaya Produksi Nelayan di Pulau Bajo        

           Tahun 2017 

 

No 

 

Keterangan 

Armada Tangkap 

Tanpa Mesin 

(Rp/thn) 

Motor Tempel 

(Rp/thn) 

Kapal Motor (Rp/thn) 

1. Nilai Produksi 30.300.000 54.338.438 95.793.000 

2. Biaya Produksi 10.594.723 18.489.311 20.576.451 

Pendapatan 19.705.277 35.849.127 75.216.549 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Dari Tabel 4.7. menunjukkan bahwa jumlah nilai produksi yang diperoleh 

nelayan tanpa mesin yaitu sebesar Rp 30.300.000/tahun, nelayan motor tempel Rp 

54.338.438/tahun, dan nelayan kapal motor Rp 95.793.000/tahun. Biaya produksi 

tertinggi yaitu dikeluarkan oleh nelayan kapal motor Rp 20.576.451/tahun. 

Biaya Operasional 

 Biaya operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh nelayan dalam proses produksi (menangkap ikan), yang terdiri atas 

biaya bensin, oli, es batu, tenaga kerja, minyak tanah, dan konsumsi. Biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh nelayan di Pulau Bajo dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Rata-rata Biaya Operasional Nelayan di Pulau Bajo Desa Kwangko Tahun 

   2017 

No. 
Biaya 

Operasional 

Armada Tangkap 

Tanpa 

Mesin 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) 
Motor 

Tempel 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) Kapal Motor 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) 

1. Bensin 0 0 2.410.313 14,77 3.510.000 21,88 

2. Oli 0 0 426.125 2,61 1.474.200 9,19 

3. Es Batu 400.000 3,96 421.563 2,58 540.000 3,37 

4. Tenaga Kerja 7.500.000 74,26 9.679.688 59,33 6.000.000 37,41 

5. Minyak Tanah 750.000 7,43 875.000 5,36 840.000 5,24 

6. Konsumsi 1.450.000 14,36 2.501.875 15,34 3.675.000 22,91 

Jumlah 10.100.000 100 16.314.564 100 16.039.200 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.8. menunjukkan bahwa jumlah biaya operasional 

nelayan motor tempel lebih besar dibandingkan dengan nelayan tanpa mesin dan 

kapal motor dikarenakan selain perebedaan jenis sarana yang digunakan, juga 

disebabkan oleh perbedaan jumlah trip penangkpan, sehingga mempengaruhi jumlah 

biaya operasaional per tahun yang dikeluarkan oleh setiap nelayan. Selain itu, nelayan 

tanpa mesin tidak mengeluarkan biaya operasional bensin dan oli dikarenakan 

nelayan tersebut menggunakan dayung untuk mencapai lokasi penangkapan, 

sedangkan nelayan motor tempel dan kapal motor sama-sama mengeluarkan biaya 

operasional untuk bensin, oli, es batu, tenaga kerja, minyak tanah, dan konsumsi.  

 Biaya tertinggi yang dikeluarkan oleh nelayan tanpa mesin yaitu biaya tenaga 

kerja (74,26%), kemudian dilanjutkan dengan biaya konsumsi (14,36%), minyak 

tanah (7,43%), dan es batu (3,96%). Biaya tertinggi yang dikeluarkan oleh nelayan 

motor tempel yaitu biaya tenaga kerja (59,33), kemudian dilanjutkan dengan biaya 

konsumsi (15,34%), bensin (14,77%), minyak tanah (5,36%), oli (2,61%), dan es batu 

(2,58%). Biaya tertinggi yang dikeluarkan oleh nelayan kapal motor yaitu biaya 

tenaga kerja (37,41%), kemudian dilanjutkan dengan biaya konsumsi (22,91%), 

bensin (21,88%), oli (9,19%), minyak tanah (5,24%), dan es batu (3,37%). Jadi 

jumlah biaya operasional yang dikeluarkan oleh nelayan tanpa mesin yaitu sebesar Rp 
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10.100.000/tahun, nelayan motor tempel Rp 16.314.564/tahun, dan nelayan kapal 

motor sebesar Rp 16.039.200/tahun. Jadi jumlah biaya operasional yang dikeluarkan 

oleh nelayan tanpa mesin yaitu sebesar Rp 10.100.000/tahun, nelayan motor tempel 

Rp 16.314.564/tahun, dan nelayan kapal motor sebesar Rp 16.039.200/tahun. 

 

Biaya Tetap 

 

 Biaya tetap dalam penelitian ini yaitu biaya penyusutan alat, seperti biaya 

penyusutan perahu/kapal, pukat, mesin, coolbox, dan dayung. Jumlah biaya 

penyusutan alat dapat dilihat pada Tabel 4.9.  

      Tabel 4.9. Rata-rata Biaya Penyusutan Alat Nelayan di Pulau Bajo Tahun 2017 

 

No. 
Biaya 

Penyusutan 

Armada Tangkap 

Tanpa 

Mesin 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) Motor tempel 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) Kapal Motor 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) 

1. Perahu 416.667 84,22 1.325.130 60,93 3.025.000 66,67 

2. Pukat 0 0 220.117 10,12 497.917 10,97 

3. Mesin 0 0 554.974 25,52 892.917 19,68 

4. Pancing 28.833 5,83 0 0 0 0 

5. Coolbox 31.667 6,40 53.234 2,45 63.250 1,39 

6. Dayung 17.556 3,55 21.292 0,98 58.167 1,28 

Jumlah 494.723 100 2.174.747 100 4.537.251 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.9. menunjukkan bahwa jumlah biaya penyusutan alat 

yang dikeluakan oleh nelayan tanpa mesin yaitu sebesar Rp 494.723/tahun, nelayan 

motor tempel Rp 2.174.747/tahun, dan nelayan kapal motor Rp 4.537.251/tahun, 

sehingga dapat dilihat bahwa biaya penyusutan alat terbesar yaitu dikeluarkan oleh 

nelayan kapal motor dan biaya terkecil dikeluarkan oleh nelayan tanpa mesin.  

 Biaya tetap tertinggi yang dikeluarkan oleh nelayan tanpa mesin yaitu biaya 

perahu (84,22%), kemudian dilanjutkan dengan biaya coolbox (6,40%), pancing 

(5,83%), dan dayung (3,55%). Biaya tetap tertinggi yang dikeluarkan oleh nelayan 

motor tempel yaitu biaya perahu (60,93%), kemudian dilanjutkan dengan biaya mesin 

(25,52%), pukat (10,12%), coolbox (2,45%), dan dayung (0,98%). Biaya tetap 

tertinggi yang dikeluarkan oleh nelayan kapal motor yaitu biaya perahu (66,67%), 

kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran mesin (19,68%), pukat (10,97%), coolbox 

(1,39%), dan dayung (1,28%). Besar kecilnya biaya penyusutan alat yang dikeluarkan 

oleh setiap nelayan tergantung pada jenis alat, jumlah, harga dan lama pakai. 
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Total Biaya 
 Total biaya yaitu jumlah kesuluruhan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan 

perikanan tangkap yang terdiri atas biaya operasional dan biaya tetap. Total biaya 

dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

 Tabel 4.10. Rata-rata Total Biaya Penangkapan Ikan di Pulau Bajo Tahun  

          2017 

No. Jenis Biaya 

Armada Tangkap 

Tanpa Mesin 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) 
Motor 

Tempel 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) Kapal Motor 

(Rp/Tahun) 

Pers. 

(%) 

1. Biaya operasinal 10.100.000 95,33 16.314.564 88,24 16.039.200 77,95 

2. Biaya tetap 494.723 4,67 2.174.747 11,76 4.537.251 22,05 

Total 10.594.723 100 18.489.311 100 20.576.451 100 

  Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 

 Pada Tabel 4.10. menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh 

nelayan tanpa mesin yaitu sebesar Rp 10.594.723/tahun, yang terdiri atas biaya 

operasional Rp 10.100.000/tahun (95,33%) dan biaya tetap Rp 494.723/tahun 

(4,67%), sedangkan total biaya nelayan motor tempel yaitu Rp 18.489.311/tahun, 

yang terdiri atas biaya operasional Rp 16.314.564/tahun (88,24%), dan biaya tetap Rp 

2.174.747/tahun (11,76%), dan total biaya yang dikeluarkan oleh nelayan kapal motor 

sebesar Rp 20.576.451/tahun yang terdiri atas biaya operasional Rp 16.039.200/tahun 

(77,95%) dan biaya tetap Rp 4.537.251/tahun (22,05%). 

 

Produksi dan Nilai Produksi 

 Produksi yang dimaksud dalam penelitian adalah hasil tangkapan ikan oleh 

nelayan. Nilai produksi adalah hasil kali antara jumlah produksi dengan harga 

produksi. Jumlah produksi yang diperoleh nelayan mempengaruhi besar kecilnya 

pendapatan yang diperoleh. Jumlah produksi dan nilai produksi nelayan di Pulau Bajo 

dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11. Rata-rata Produksi dan Nilai Produksi Nelayan di Pulau Bajo Tahun 2017 

No. Uraian  

Armada Tangkap 

 

Tanpa Mesin Motor Tempel Kapal Motor 1. Produksi (Kg/Thn) 

  a. Teri 0 433 786 

  b. Sunglir 0 604 0 

  c. Kembung 0 503 717 

  d. Tongkol 0 644 423 

  e. Cumi-cumi 580 0 0 

  f. Ekor Kuning 0 0 414 

  g. Ketambak 0 0 609 

 

h. Tengiri 0 0 558 

2. 

Nilai Produksi 

(Rp/Thn) Tanpa Mesin Motor Tempel Kapal Motor 

  a. Teri 0 6.873.594 13.002.000 

  b. Sunglir 0 19.556.250 0 

  c. Kembung 0 11.244.141 16.635.000 

  d. Tongkol 0 16.664.453 11.121.000 

  e. Cumi-cumi 30.300.000 0 0 

  f. Ekor Kuning 0 0 15.900.000 

  g. Ketambak 0 0 20.385.000 

 

h. Tengiri 0 0 18.750.000 

Jumlah 30.300.000 54.338.438 95.793.000 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.11. menunjukkan bahwa jumlah produksi ikan setiap 

nelayan berbeda-beda. Adapun jenis ikan yang diperoleh nelayan di Pulau Bajo yaitu 

ikan teri, sunglir, kembung, tongkol, cumi-cumi, ekor kuning, ketambak, dan tengiri. 

Cumi-cumi diperoleh nelayan tanpa mesin, sedangkan ikan teri, sunglir, kembung, 

dan tongkol diperoleh nelayan motor tempel, dan nelayan kapal motor memperoleh 

ikan teri, kembung, tongkol, ekor kuning, ketambak, dan tengiri. 

 Jumlah nilai produksi yang diperoleh nelayan tanpa mesin yaitu sebesar Rp 

30.300.000/tahun, nelayan motor tempel Rp 54.338.438/tahun, dan nelayan kapal 

motor Rp 95.793.000/tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai produksi terbesar 

diperoleh nelayan kapal motor. 
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Pendapatan Off Fishing  

    Pendapatan off fishing adalah pendapatan nelayan yang diperoleh dari 

kegiatan perikanan diluar perikanan tangkap seperti bapak nelayan bekerja sebagai 

petambak udang. Total pendapatan off fishing dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

    Tabel 4.12. Rata-rata Pendapatan Off  Fishing Nelayan di Pulau Bajo Tahun 2017 

No Armada Tangkap Pendapatan (Rp/Tahun) 

1 Tanpa Mesin 0 

2 Motor Tempel 149.375 

3 Kapal Motor 0 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

   Pada Tabel 4.12. menunjukkan bahwa total pendapatan off  fishing nelayan 

motor tempel yaitu sebesar Rp 149.375/tahun, yang bersumber dari pendapatan bapak 

nelayan yang bekerja sebagai petambak udang. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 

nelayan motor tempel yang memiliki pendapatan off fishing yaitu sebesar Rp 

149.375/tahun. 

 

Pendapatan Non Fishing 

   Pendapatan non fishing yaitu pendapatan rumahtangga nelayan yang diperoleh 

dari kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perikanan, seperti bapak 

nelayan yang bekerja sebagai ojek perahu/kapal, buruh proyek, dan anak nelayan 

yang bekerja sebagai guru honor. Total pendapatan non fishing dapat dilihat pada 

Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Rata-rata Pendapatan Non Fishing Rumahtangga Nelayan di Pulau Bajo 

          Tahun 2017 

No Armada Tangkap Pendapatan (Rp/Tahun) 

1 Tanpa Mesin 0 

2 Motor Tempel 416.750 

3 Kapal Motor 3.156.000 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 

   Pada Tabel 4.13. menunjukkan bahwa total pendapatan non fishing 

rumahtangga nelayan motor tempel Rp 4160.750/tahun, yang bersumber dari 

pendapatan bapak nelayan yang bekerja sebagai ojek perahu/kapal, dan sebagai buruh 
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proyek, dan bersumber dari anak nelayan yang bekerja sebagai guru honor. 

Pendapatan nelayan kapal motor yaitu Rp 3.156.000/tahun, yang bersumber dari 

bapak nelayan yang bekerja sebagai ojek perahu/kapal. Hal ini menunjukkan bahwa 

hanya rumahtangga nelayan tanpa mesin yang tidak memiliki pendapatan non fishing. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14. Sumber Pendapatan Non Fishing Rumahtangga Nelayan di Pulau Bajo 

     Tahun 2017 

 

No 

 

Uraian 

Armada tangkap 

Tanpa mesin Motor tempel Kapal motor 

  Rp/Thn % Rp/Thn % Rp/Thn % 

1. Bapak  0 0 400.500 96,1 3.156.000 100 

2. Anak 0 0 16.250 3,9 0 0 

Jumlah 0 0 416.750 100 3.156.000 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

   Pada Tabel 4.14. sumber pendapatan non fishing nelayan motor tempel yatu 

dari bapak nelayan Rp 400.500/tahun (96,1%) yang bekerja sebagai ojek perahu dan 

buruh proyek. pendapatan non fishing nelayan kapal motor diperoleh dari bapak 

nelayan Rp 3.156.000/tahun (100%) yang bekerja sebagai ojek kapal, sedangkan 

nelayan tanpa mesin tidak memiliki pendapatan non fishing. 

Total Pendapatan Rumahtangga Nelayan 

   Total pendapatan rumahtangga nelayan adalah jumlah keseluruhan 

pendapatan yang diperoleh dari pendapatan on fishing, off fishing, dan non fishing 

yang dilakukan oleh anggota rumahtangga nelayan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.15. 

  Tabel 4.15. Total Pendapatan Rumahtangga Nelayan di Pulau Bajo Tahun 2017 

Uraian  

Armada Tangkap 

Tanpa Mesin Motor Tempel Kapal Motor 

Rp/Thn % Rp/Thn % Rp/Thn % 

1. Pendapatan On 

Fishing 

19.705.277 100 35.849.127 98,45 75.216.549 95,97 

2. Pendapatan Off 

Fishing 0 0 149.375 0,41 0 0 

1. Pendapatan 

Non Fishing 0 0 416.750 1,14 3.156.000 4,03 

Jumlah 19.705.277 100 36.415.252 100 78.372.549 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

   Tabel 4.15. menunjukkan bahwa total pendapatan rumahtangga nelayan 

tanpa mesin sebesar Rp 19.705.277/tahun (100%). Total pendapatan rumahtangga 
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nelayan motor tempel Rp 36.415.252/tahun yang terdiri atas pendapatan on fishing 

Rp 35.849.127/tahun (98,45%), pendapatan off fishing Rp 149.375/tahun (0,41%), 

dan pendapatan non fishing Rp 416.750/tahun (1,14%). Total pendapatan 

rumahtangga nelayan kapal motor sebesar Rp 78.372.549/tahun yang terdiri atas 

pendapatan on fishing sebesar Rp 75.216.549/tahun (95,97%) dan pendapatan non 

fishing sebesar Rp 3.156.000/tahun (4,03%). Hal ini menunjukkan bahwa total 

pendapatan rumahtannga nelayan tertinggi di Pulau Bajo yaitu pendapatan 

rumahtangga nelayan kapal motor. 

Pengeluaran Rumahatangga 

    Pengeluaran rumahtangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh rumahtangga. Pengeluaran tersebut berupa 

pengeluaran pangan (beras, ikan, daging, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan,makan 

jadi, dan minyak goreng), dan pengeluaran non pangan (listrik, minyak tanah, 

pendidikan, pakaian, air, rekreasi, keperluan sosial, dan lain-lain). Total pengeluaran 

rumahtangga nelayan di Pulau Bajo dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

 Tabel 4.16. Rata-rata Pengeluaran Rumahtangga Nelayan di Pulau Bajo Tahun 2017 

 
No. Pengeluaran 

Rumahtangga 

Armada Tangkap 

Tanpa Mesin Motor Tempel Kapal Motor 

Rp/Thn % Rp/Thn % Rp/Thn % 

1.  Pangan 13.204.000 83,00 15.488.438 78,54 17.622.000 67,29 

2.  Non pangan 2.704.667 17,00 4.231.406 21,46 8.565.500 32,71 

Total 15.908.667 100 19.719.844 100 26.187.500 100 

  Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 

   Dari Tabel 4.16. menunjukkan bahwa total pengeluaran rumahtangga nelayan 

tertinggi yaitu pengeluaran rumahtangga nelayan kapal motor sebesar Rp 

26.187.500/tahun, kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran nelayan motor tempel 

Rp 19.719.844/tahun, dan nelayan tanpa mesin Rp 15.908.667/tahun.  

   Pengeluaran pangan (beras, ikan, daging, minyak goreng, sayuran, bumbu, 

dan lain-lain)  rumahtangga nelayan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran 

non pangan (listrik, air, minyak tanah, pendidikan, pakaian, keperluan sosial, dan 

lain-lain), dikarenakan bahan pangan sangat dibutuhkan untuk konsumsi 

rumahtangga setiap harinya agar terpenuhi gizi dan kesehatan anggota keluarga. 

Pengeluaran Pangan Rumahtangga Nelayan 

    Pengeluaran pangan rumahtangga nelayan adalah sejumlah pengeluaran oleh 

rumahatangga nelayan untuk memenuhi kebutuhan makanan, seperti: beras, ikan, 

daging, sayur-sayuran, bumbu, dan minyak goreng. Berikut rincian pengeluaran 

pangan rumahtangga nelayan di Pulau Bajo disajikan pada Tabel 4.17. 



16 

 

 

Tabel 4.17. Rata-rata Pengeluaran Pangan Rumahtangga Nelayan di Pulau Bajo  

          Tahun 2017 

 
No. Pengeluaran 

Rumahtangga 

Armada Tangkap 

A. Pengeluaran 

Pangan 

Tanpa Mesin Motor Tempel Kapal Motor 

Rp/Thn % Rp/Thn % Rp/Thn % 

1 Beras  5.110.000 38,70 6.022.500 38,88 6.570.000 37,28 

2 Ikan 4.880.000 36.96 5.745.000 37,09 6.720.000 38,13 

3.  Daging 361.667 2,74 417.813 2,70 490.000 2,78 

4.  Minyak goreng 288.000 2,18 324.000 2,09 432.000 2,45 

5.  Sayur 2.068.333 15,66 2.418.125 15,61 2.555.000 14,50 

6.  Bumbu 256.000 1,94 285.375 1,84 525.000 2,98 

7.  Makanan jadi 240.000 1,82 275.625 1,78 330.000 1,87 

Jumlah 13.204.000 100 15.488.438 100 17.622.000 100 

  Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

    Tabel 4.17. menunjukkan bahwa, jumlah pengeluaran pangan rumahtangga 

nelayan tanpa mesin sebesar Rp 13.204.000/tahun, nelayan motor tempel Rp 

15.488.438/tahun, dan nelayan kapal motor sebesar Rp 17.622.000/tahun. 

Berdasarkan alokasi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumahtangga 

nelayan di Pulau Bajo, pengeluaran pangan tertinggi yang dikeluarkan oleh nelayan 

tanpa mesin yaitu pengeluaran untuk beras (38,70%), kemudian dilanjutkan dengan 

pengeluaran ikan (36.96%), sayur (15,66%), daging (2,74%), minyak goreng 

(2,18%), bumbu (1,94%), dan makanan jadi (1,82%). Pengeluaran pangan tertinggi 

rumahtangga nelayan motor tempel dikeluarkan untuk beras (38,88%), kemudian ikan 

(37,09%), sayur (15,61%), daging (2,70%), minyak goreng (2,45%), bumbu (1,84%), 

dan makanan jadi (1,78%). Alokasi pengeluaran pangan tertinggi rumahtangga 

nelayan kapal motor yaitu untuk beras (38,13%), kemudian ikan (37,28%), sayur 

(14,50%), daging (2,78%), minyak goreng (2,52%), bumbu (2,98%), dan makanan 

jadi (1,87%). 

Pengeluaran Non Pangan Rumahtangga Nelayan 

    Pengeluaran non pangan adalah sejumlah pengeluaran rumahtangga nelayan 

untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan, seperti: listrik, air, minyak tanah, 

pendidikan, pakaian, keperluan sosial, dan lain-lain. Berikut rincian pengeluaran 

pangan rumahtangga nelayan di Pulau Bajo disajikan pada Tabel 4.18. 
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Tabel 4.18. Rata-rata Pengeluaran Non Pangan Rumahtangga Nelayan di Pulau Bajo 

       Tahun 2017 

No. Pengeluaran 

Rumahtangga 

Armada Tangkap 

B. Pengeluaran 

Non Pangan 

Tanpa Mesin Motor Tempel Kapal Motor 

Rp/Thn % Rp/Thn % Rp/Thn % 

1 Listrik 528.000 19,52 540.000 12,76 888.000 10,39 

2 Air  60.000 2,22 60.000 1,42 60.000 0,70 

3 Minyak tanah  220.000 8,13 237.188 5,61 330.000 3,86 

4 Pendidikan 800.000 29,58 1.565.625 37,00 3.900.000 45,64 

5 Pakaian  433.333 16,02 628.906 14,86 887.500 10,39 

6 Keperluan 

Sosial  

120.000 4,44 200.625 4,74 465.000 5,44 

7 Kesehatan 160.000 5,92 186.563 4,41 360.000 4,21 

8 Rekreasi 66.667 2,46 337.500 7,98 550.000 6,44 

9 Perbaikan aset  316.667 11,71 475.000 11,23 1.125.000 13,16 

Jumlah  2.704.667 100 4.231.407 100 8.545.500 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

   Tabel 4.18. menunjukkan bahwa, jumlah pengeluaran non pangan tertinggi 

yaitu pengeluaran rumahtangga nelayan kapal motor Rp 8.545.500/tahun, kemudian 

dilanjutkan dengan pengeluaran rumahtangga nelayan motor tempel Rp 

4.231.407/tahun, dan rumahatangga nelayan tanpa mesin  Rp 2.704.667/tahun. 

Berdasarkan alokasi pengeluaran non pangan terhadap total pengeluaran rumahtangga 

nelayan di Pulau Bajo, pengeluaran non pangan tertinggi nelayan tanpa mesin yaitu 

pendidikan (29,58%), kemudian dilanjutkan dengan listrik (19,52%), pakaian 

(16,02%), perbaikan aset (11,71%), minyak tanah (8,13%), kesehatan (5,92%), 

keperluan sosial (4,44%), rekreasi (2,46%), dan air (2,22%). Pengeluaran non pangan 

tertinggi nelayan tanpa mesin yaitu pengeluaran pendidikan (37,00%), pakaian 

(14,86%), listrik (12,76%), perbaikan asset (11,23%), rekreasi (7,98%), minyak tanah 

(5,61%), keperluan sosial (4,74%), kesehatan (4,41%) dan air (1,42%). Pengeluaran 

non pangan tertinggi nelayan kapal motor yaitu pengeluaran pendidikan (45,64%), 

perbaikan asset (13,16%), pakaian (10,39%), listrik (10,39%), rekreasi (6,44%), 

keperluan sosial (5,44%), minyak tanah (3,86%), kesehatan (4,21%), dan air (0,70%). 

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa adanya persamaan pengeluaran tertinggi 

yaitu pengeluaran untuk pendidikan dan pengeluaran terendah untuk air. Jadi sisa 

pendapatan rumahtangga nelayan kapal motor yaitu sebesar Rp 3.796.611/tahun, 

rumahtangga nelayan motor tempel Rp 16.695.409/tahun, dan rumahtangga nelayan 

kapal motor Rp 52.185.050/tahun 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Nelayan di Pulau Bajo terbagi atas tiga yaitu nelayan tanpa mesin, nelayan 

motor tempel, dan nelayan kapal motor. Dari ketiga nelayan tersebut memiliki 

perbedaan pendapatan dan pengeluaran, yaitu : 

 

1. Pendapatan total rumahtangga nelayan tanpa mesin yaitu Rp 19.705.277/tahun, 

yang bersumber dari pendapatan on fishing Rp 19.705.277/tahun. Pendapatan total 

rumahtangga nelayan motor tempel yaitu Rp 36.415.252/tahun, yang terdiri atas 

pendapatan on fishing Rp 29.491.443/tahun, off fishing Rp 149.375/tahun, dan non 

fishing Rp 416.750/tahun. Pendapatan total rumahtangga nelayan kapal motor Rp 

78.372.549/tahun, yang terdiri atas pendapatan on fishing Rp 75.216.549/tahun, 

dan non fishing Rp 3.156.000/tahun. 

2. Pengeluaran rumahtangga nelayan tanpa mesin yaitu Rp 15.908.667/tahun, yang 

terdiri atas pengeluaran pangan Rp 13.204.000/tahun dan non pangan Rp 

2.704.667/tahun. Pengeluaran rumahtangga nelayan motor tempel yaitu sebesar Rp 

19.719.844/tahun yang terdiri atas pengeluaran pangan Rp 15.488.438/tahun dan 

non pangan Rp 4.231.406/tahun. Pengeluaran rumahtangga nelayan kapal motor 

yaitu sebesar Rp 26.187.500/tahun, yang terdiri atas pengeluaran pangan Rp 

17.622.000/tahun dan non pangan Rp 8.565.500/tahun. 

 

Saran 

 

1. Bagi rumahtangga nelayan agar memanfaatkan waktu luang untuk melakukan 

pekerjaan lain di luar usaha penangkapan ikan, supaya bisa menambah pendapatan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

2. Diharapkan kepada istri nelayan untuk mengusahakan pengolahan hasil laut seperti 

menjual ikan bakar, membuat kerupuk, dan bakso ikan. 

3. Bagi pemerintah agar memberikan bantuan berupa sarana penangkapan dan 

pelatihan keterampilan kepada istri nelayan sehingga dapat memberikan kontribusi 

yang besar terhadap pendapatan rumahtangga. 
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