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ANALISIS PENDAPATAN NELAYAN PENERIMA BANTUAN
PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM

THE ANALYSIS OF INCOME OF FISHERMEN RECEIVING LOCAL
GOVERNMENT ASSISTANCE IN AMPENAN SUBDISTRICT, MATARAM CITY

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi bantuan pemerintah
daerah di Kecamatan Ampenan Kota Mataram; (2)  untuk mengetahui pendapatan
nelayan penerima bantuan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram; (3) untuk
mengetahui kendala yang dialami nelayan dalam kegiatan melaut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bantuan yang diberikan oleh
pemerintah daerah kepada nelayan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram yaitu
berupa alat-alat nelayan seperti perahu 1 unit tahun 2014, mesin 1 unit tahun 2015, tali
dandan 10 Unit tahun 2013 dan 2014, jaring ikan 60 pis tahun 2015 dan 2017, cool
box 9 unit tahun 2014, 2015 dan  tahun 2016. (2) rata-rata pendapatan per bulan
nelayan penerima bantuan pada musim timur sebesar Rp.12.521.119 dan musim barat
sebesar Rp.9.655.178, sedangkan rata-rata pendapatan per bulan nelayan yang tidak
menerima bantuan pada musim timur sebesar Rp.13.055.024 dan musim barat sebesar
Rp.10.231.857. (3) hambatan yang dihadapi oleh nelayan penerima bantuan maupun
nelayan yang tidak menerima bantuan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram adalah
cuaca 90% untuk nelayan penerima bantuan dan 95% nelayan yang tidak menerima
bantuan, sedangkan peralatan rusak 10% untuk nelayan penerima bantuan, dan 5%
nelayan yang tidak menerima bantuan.

ABSTRACT

The objectives of this research are: (1) to identify local government
assistance in Ampenan Subdistrict, Mataram City; (2) to find out the income of
fishermen receiving assistance in Ampenan Sub-District, Mataram City; (3) to find out
the obstacles experienced by fishermen in fishing activities.

The results showed that: (1) assistance provided by the local government to
fishermen in the Ampenan District of Mataram City was in the form of fishing
equipment such as 1 unit boat in 2014, 1 unit engine in 2015, 10 units of grooming in
2013 and 2014, nets fish 60 pis in 2015 and 2017, cool box 9 units in 2014, 2015 and
2016. (2) the average income of month of fishermen receiving assistance in the east
season is Rp. 12,521,119 and the west season is Rp. 9,655,178 while the average
income of month of fishermen who did not receive assistance in the east season was
Rp. 13,055,024 and the west season was Rp. 10,231,857. (3) the obstacles faced by
fishermen who received aid and fishermen who did not receive assistance in Ampenan
Sub-District, Mataram City were 90% of the weather for fishermen who received aid
and 95% of fishermen who did not receive assistance, while the equipment was
damaged 10% for the recipient fishermen, and 5 % of fishermen who did not receive
assistance.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perikanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban
manusia, perikanan tidak saja mengubah pola peradaban tetapi juga telah mengubah
pola pemanfaatan sumber daya ikan dari sekedar kebutuhan pangan menjadi cara
hidup (way of life) dan juga kebutuhan ekonomi.

Sektor perikanan mempunyai peran dalam perekonomian yang bisa dilihat
berdasarkan kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara
langsung maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan orang yang
bergantung hidupnya pada sektor perikanan. Dalam rilis Badan Pusat Statistik
Indonesia tahun 2013 jumlah total tenaga kerja yang terlibat dalam sektor perikanan
(tangkap dan budi daya) mencapai 2.216.119 orang. (Badan Pusat Statistik Indonesia,
2013).

Di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat di daerah pesisir sangat
bergantung hidupnya dari sektor perikanan sehingga tidaklah mengherankan jika
sektor perikanan sering disebut sebagai "employment of the last resort” dimana tenaga
kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan.
Salah satu kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya perikanan adalah
masyarakat nelayan, masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang
melakukan aktivitas usaha dengan mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan
menangkap ikan, semakin banyak ikan yang didapat maka semakin besar pula
pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan
konsumsi keluarga, dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi
keluarga ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. Sumber daya perikanan
sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan belum dapat
meningkatkan pendapatannya.

Salah satu wilayah perairan indonesia adalah perairan yang terletak di Provinsi
Nusa Tenggara Barat dengan luas laut 29.159.04 km2. Menurut data Dinas Perikanan
Provinsi NTB jumlah produksi perikanan Laut Provinsi NTB  pada tahun 2014
tercatat sebesar 8.469.512.308 ton, dengan nilai sebesar Rp. 15.231.204.930. (Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB, 2015).

Kecamatan Ampenan Kota Mataram adalah salah satu wilayah yang terletak di
NTB memiliki luas wilayah sebesar 946.000 Ha yang terbagi kedalam masing-masing
Kelurahan, Ampenan tergolong sebagai Kecamatan dengan topografi dataran rendah
hal ini mengingat wilayah Kecamatan Ampenan memiliki kawasan pantai dengan
panjang garis pantai mencapai + 7 km2 yang melintasi Kelurahan Ampenan Selatan,
Kelurahan Banjar, Kelurahan Ampenan Tengah dan Kelurahan Bintaro. Menurut
dinas perikanan Kota Mataram jumlah nelayan di seluruh Kota Mataram berjumlah
sebanyak 1.446 orang. Selain itu dari semua Kelurahan di Kecamatan Ampenan,
Kelurahan Bintaro memiliki penduduk dengan  pekerjaan sebagai nelayan terbanyak
yaitu 833 orang. (Kec. Ampenan Kota Mataram, 2016).

Melihat banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan
Ampenan Kota Mataram dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan, pemerintah
daerah melalui dinas terkait di Kota Mataram telah memberikan bantuan untuk
meningkatkan pendapatan nelayan, bantuan yang di berikan dalam bentuk perahu,
mesin, jaring dan peralatan nelayan lainnya.
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Diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat mampu menjadi sarana
dalam mengembangkan potensi perikanan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram
sehingga mampu meningkatkan pendapatan nelayan di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: Analisis Pendapatan  Nelayan Penerima Bantuan Pemerintah
Daerah di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini terdiri dari beberapa pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana mengidentifikasi bantuan pemerintah daerah di Kecamatan

Ampenan Kota Mataram ?
2. Bagaimana pendapatan nelayan penerima bantuan di Kecamatan Ampenan

Kota Mataram ?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh nelayan dalam kegiatan  melaut ?

1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengidentifikasi bantuan pemerintah daerah di Kecamatan

Ampenan Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui pendapatan nelayan penerima bantuan di Kecamatan

Ampenan Kota Mataram.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami nelayan dalam kegiatan melaut.

1.4. Manfaat Penelitian
1. Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam

menetapkan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di
Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

2. Sebagai informasi bagi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan
dalam upaya meningkatkan pendapan nelayan di Kecamatan Ampenan
Kota Mataram

3. Hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi bagi peneliti lain yang
berminat menkaji masalah yang berhubungan dengan penelitian ini

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam
meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuannya adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta perubahan antara fenomena yang di selidiki
(Nazir, 2005).

Dalam penelitian ini peneliti terdahulu melakukan observasi ke daerah
penelitian, baru kemudian memberikan daftar pertanyaan kepada nelayan dengan
melalui wawancara langsung.
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3.2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah penerima bantuan dan nelayan yang
tidak menerima bantuan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel
3.3.1. Penentuan Daerah Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram  yang
terdiri dari Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Ampenan Selatan, Kelurahan Banjar,
Kelurahan Ampenan Tengah, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dayen Peken, Kelurahan
Ampenan, Kelurahan Ampenan Utara, Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan
Pejarakan. Dari 10 Kelurahan yang ada di Kota Mataram dipilih dua Kelurahan yaitu
Kelurahan Ampenan Selatan dan Kelurahan Bintaro. Penentuan lokasi penelitian
dilakukan secara Purposive Sampling atas dasar dari dua Kelurahan tersebut terdapat
nelayan terbanyak yang ada di Kecamatan Ampenan.
3.3.2. Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini adalah nelayan yang ada di Kecamatan
Ampenan Kota Mataram. Penentuan jumlah responden secara “Quota Sampling”
sebayak 40 responden”. Penentuan masing-masing responden di lakukan dengan cara
“Accidental Sampling” yaitu penentuan sampel secara sengaja disesuaikan dengan
tujuan peneliti yang terdiri dari 20 nelayan penerima bantuan dan 20 nelayan yang
tidak mendapat bantuan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar. 2. Penentuan Jumlah Responden

Nelayan

Kecamatan Ampenan

Kelurahan Ampenan
Selatan

Kelurahan Bintaro

N= 40

n= 20
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Bantuan

= 10

Tidak
menerima
Bantuan

= 10
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n= 20
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Bantuan

= 10
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menerima
Bantuan

= 10
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3.4. Jenis dan Sumber Data
3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data kuantitatif dan
kualitatif yaitu :
1. Data kuantitatif adalah data atau informasi yang dapat dihitung dengan angka-

angka.
2. Data kualitatif adalah data bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui

wawancara seperti masalah dan hambatan yang dihadapi  nelayan dalam kegiatan
melaut.

3.4.2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan

sekunder yaitu :
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (nelayan

responden) melalui hasil wawancara langsung yang berpedoman pada daftar
pertanyaan yang telah disiapkan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas/ instansi yang ada kaitannya
dengan masalah penelitian dan jejaring sosial (internet).

3.5. Variabel dan Cara Pengukuran
Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Biaya produksi yaitu semua biaya yang digunakan dalam kegiatan perikanan
antara lain:

a. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak habis dalam satu kali proses
penangkapan biasanya diganti lebih dari satu tahun sekali. yang termasuk biaya
tetap dalam penelitian ini adalah perahu, mesin, jaring tangkap yang dinyatakan
dalam rupiah.

b. Biaya tidak tetap (variabel cost) yaitu biaya yang dikeluarkan tergantung pada
besar kecilnya produksi yaitu biaya operasional melaut, termasuk biaya ini adalah
biaya biaya oli, es batu, konsumsi, bensin dan air aki.

c. Produksi yaitu jumlah ikan yang didapat yang dinyatakan dalam kg.
d. Harga jual yaitu harga jual ikan yang dipasarkan dinyatakan dalam rupiah per kg.
e. Nilai produksi merupakan jumlah ikan yang didapat dikalikan dengan harga

satuan produksi.
2. Pendapatan yaitu jumlah penghasilan yang diterima oleh nelayan dalam periode

waktu tertentu.
3.6. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan
data dengan cara bertanya langsung kepada nelayan berdasarkan pada pertanyaan
yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
3.7. Analisis Data

Untuk mengetahui tujuan penelitian maka dilakukan analisis sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui tujuan pertama yaitu dengan cara wawancara terhadap

responden secara langsung kemudian dianalisis secara deskriptif.
2. Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diterima oleh nelayan baik

penerima bantuan maupun yang tidak mendapat bantuan maka dianalisis dengan
analisis biaya dan pendapatan.= −
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Keterangan :Pd = Income (pendapatan) nelayan penerima bantuan/ nelayan yang tidak
menerima bantuan.TR = Total Revenue (total penerimaan) nelayan penerima bantuan/ nelayan  yang
tidak menerima bantuan.TC = Total Cost (total biaya) nelayan penerima bantuan/ nelayan yang tidak
menerima bantuan.

3. Untuk mengetahui kendala dalam kegiatan melaut, maka data yang telah
dikumpulkan diidentifikasi kemudian disajikan dalam bentuk tabulasi sederhana
dan dianalisis secara deskriptif.
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IV. HASIL PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Karakteristik petani responden yang di bahas dalam penelitian ini meliputi: umur,
tingkat pendidikan, pekerjaan responden, jumlah anggota keluarga dan pengalaman
melaut.
Umur Responden. Kisaran umur responden nelayan penerima bantuan terbanyak
berkisar antara 40-45 tahun sebanyak 8 orang atau 40%, kisaran umur 34-39 dan 28-
33 tahun sebanyak masing-masing 4 orang atau persentase 20% dengan rata-rata umur
36 tahun, sedangkan kisaran umur responden nelayan yang tidak menerima bantuan
terbanyak berkisar antara 34-39 tahun sebanyak 6 orang atau 30%, kisaran umur 40-
45 dan 22-37 tahun sebanyak masing-masing 4 orang atau persentase 20%, kisaran
umur 28-33 dan >46 tahun sebanyak masing-masing 3 orang atau persentase 20%
dengan rata-rata umur 37 tahun. Maka dapat di jelaskan bahwa responden nelayan
penerima bantuan maupun nelayan yang tidak menerima bantuan di Kecamatan
Ampenan Kota Mataram berada pada kriteria umur produktif untuk melakukan
aktivitas perikanan, umur produktif yang dimaksud adalah para nelayan tersebut baik
secara fisik maupun mental mempunyai kemampuan untuk beraktivitas atau bekerja.

Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang untuk
berfikir secara rasional selain itu tingkat pendidikan yang pernah ditempuh merupakan
salah satu faktor yang turut mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menciptakan
ide, keterampilan dan mengelola hasil produksinya. tingkat pendidikan responden
nelayan penerima bantuan sebanyak 2 orang atau 5,00% yang tidak sekolah,  tingkat
pendidikan lainnya Tamat Sekolah Dasar dan Tidak Tamat Sekolah Dasar masing-
masing 7 orang dengan persentase sebanyak 35,00%, sendangkan Tamat Sekolah
Menengah pertama sebanyak 3 orang dengan persentase 15,00%, Tamat Sekolah
Menengah Pertama sebanyak 1 orang dengan persentase 5,00%. Tingkat pendidikan
responden nelayan yang tidak menerima bantuan tidak ada atau 0% yang Tidak
Sekolah, tingkat pendidikan lainnya tamat sekolah dasar sebanyak 8 orang dengan
persentase 40,00% dan Tidak Tamat Sekolah Dasar sebanyak 9 orang dengan
persentase 45,00%, sendangkan Tamat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3 orang
dengan persentase 15,00%, Tidak Tamat Sekolah Menengah Pertama dan Tamat
Sekolah Menengah Pertama 0,00%.

Pekerjaan Responden. Sebagian besar pekerjaan pokok nelayan penerima bantuan
dan nelayan yang tidak menerima bantuan adalah sebagai nelayan yaitu masing-
masing sebanyak 20 orang dengan persentase 100%, sedangkan untuk pekerjaan
sampingan dari 20 responden baik nelayan penerima bantuan maupun yang tidak
menerima bantuan didominasi oleh pekerjaan sampingan sebagai buruh nelayan yakni
12 orang  dengan persentase 60% nelayan penerima bantuan dan 10 orang dengan
persentase 50%  nelayan yang tidak menerima bantuan.

Jumlah Anggota Keluarga. Kisaran jumlah anggota keluarga nelayan penerima
bantuan 1-2 orang berjumlah 14 orang dengan persentase 70%, 3-4 tahun sebanyak 6
orang dengan persentase 30%, sedangkan jumlah anggota keluarga nelayan yang tidak
menerima bantuan 1-2 orang berjumlah 13 orang dengan persentase 65%, 3-4 tahun
sebanyak 7 orang dengan persentase 35%. Menurut Ilyas (1988), bahwa jumlah
anggota keluarga yang berkisar antara 1-2 tergolong kecil, 3–4 orang tergolong
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keluarga menengah, dan jumlah anggota keluarga 5 orang atau lebih tergolong dalam
keluarga yang besar. Berdasarkan kriteria tersebut maka keluarga responden nelayan
penerima bantuan maupun yang tidak menerima bantuan tergolong keluarga kecil.

Pengalaman Melaut. Pengalaman melaut responden nelayan penerima bantuan antara
10-15 tahun berjumlah 10 orang dengan persentase 50%, 16-21 tahun sebanyak 4
orang dengan persentase 20%, 22-27 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 30%,
28-33 tahun tidak ada atau 0%, sedangkan pengalaman melaut responden nelayan
yang tidak menerima bantuan antara 10-15 tahun berjumlah 11 orang dengan
persentase 55%, 16-21 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 5%, 22-27 tahun
sebanyak 1 orang dengan persentase 5%, 28-33 tahun sebanyak 4 orang dengan
persentase sebanyak 20%.

4.2. Identifikasi Bantuan Pemerintah Daerah Di Kecamataran Ampenan Kota
Mataram

Sarjono Soekanto (2009:212) mengemukakan : “Peran merupakan aspek
dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu
tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan
tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut di jalankan
dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena
kedudukannya”.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Ampenan Kota
Mataram Pemerintah daerah melalui dinas terkait memberikan bantuan terhadap
nelayan, banyak dari nelayan yang sebelummya hanya menjadi buruh nelayan atau
ikut melaut dengan nelayan yang lain dalam satu perahu sehingga pemerintah
memberikan bantuan terhadap nelayan yang tidak memiliki perahu ataupun nelayan
yang tidak memiliki alat-alat melaut. Adapun bantuan yang diberikan berupa perahu,
mesin, jaring dan peralatan lainnya. Berikut tabel bantuan yang di berikan pemerintah
kepada nelayan melalui dinas terkait yang ada di Kecamatan Ampenan Kota Mataram

No
Jenis

Peralatan

Nelayan Penerima Bantuan
Nelayan Tidak Menerima

Bantuan
Bantuan

pemerintah
Milik Sendiri Milik Sendiri

(Unit) (%) (Unit) (%) (Unit) (%)
1 Perahu 1 5 19 95 20 100
2 Mesin 1 5 19 95 20 100
3 Coll box 9 53 8 47 15 100
4 Jaring (pis) 60 45 132 55 234 100
5 Tasik 0 0 69 100 80 100
6 Tali 10 50 10 50 20 100
7 Pancing 0 0 79 100 73 100
8 Aki Lampu 0 0 20 100 20 100

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa jenis peralatan nelayan penerima bantuan
terbagi menjadi dua yaitu peralatan bantuan pemerintah dan peralatan yang dimiliki
sendiri oleh nelayan, sedangkan peralatan nelayan yang tidak menerima bantuan
100% membeli sendiri peralatan tersebut tampa ada bantuan dari pemerintah. Berikut
penjelasan untuk masing-masing peralatan:
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1. Perahu
Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 1 unit perahu

kepada 1 orang responden dengan persentase 5% sedangkan 19 unit perahu dimiliki
sendiri oleh responden penerima bantuan dengan persentase sebesar 95%.
2. Mesin

Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 1 unit mesin kepada
1 orang responden dengan persentase 5%, sedangkan 19 unit mesin dimiliki sendiri
oleh responden penerima bantuan dengan persentase sebesar 95%.
3. Cool Box

Cool box adalah tempat mengawetkan ikan, jumlah nelayan yang
menggunakan cool box sebanyak 17 orang responden, jumlah bantuan yang diberikan
oleh pemerintah sebanyak 9 unit cool box kepada 9 orang responden dengan
persentase 53%, sedangkan 8 unit dimiliki sendiri oleh responden penerima bantuan
dengan persentase sebesar 47%.
4. Jaring

Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 60 pis jaring kepada
9 orang responden dengan persentase 45%, sedangkan 11 responden  memiliki sendiri
peralatan jaring yaitu sebanyak 132 pis jaring dengan persentase sebesar 55%.
5. Tasik, Pancing dan Aki lampu

Peralatan tasik, pancing dan aki lampu adalah peralatan yang tidak diberikan oleh
pemerintah daerah sehingga nelayan membeli sendiri peralatan tersebut, jumlah tasik
yang digunakan oleh responden yang penerima bantuan sebanyak 69 unit, pancing 79
unit dan aki lampu 20 unit

4.3. Analisis Pendapatan Nelayan
4.3.1. Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dari proses
pengolahan input untuk menghasilkan output. Menurut Suriatiyah (2008), hubungan
antara input (penggunaan biaya) dengan output (hasil produksi) berpengaruh terhadap
biaya produksi.

Biaya yang di maksud dalam penelitian ini adalah semua biaya yang
dikeluarkan oleh nelayan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan di laut, biaya
produksi disini dibedakan atas biaya tetap dan biaya variabel.
a. Biaya Tetap

Biaya tetap (fixed cost) merupakan biaya yang dikeluarkan yang besar
kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, biaya tetap dalam penelitian
ini meliputi biaya penyusutan alat-alat seperti: (perahu, mesin, cool box, jaring, tasik,
tali, pancing dan aki lampu). Untuk lebih jelasnya berikut tabel biaya penyusutan alat-
alat nelayan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
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Tabel 4.11. Rata-Rata Biaya Penyusutan Per Bulan Alat-Alat Nelayan Penerima
Bantuan Dan Nelayan Yang Tidak Menerima Bantuan Di Kecamatan
Ampenan Kota Mataram Tahun 2017

No
Jenis Biaya Tetap Musim Timur Musim Barat

Total (Rp)
Penyusutan Alat-Alat

Nelayan
Penyusutan/

Bln
Penyusutan/ Bln

Penerima Bantuan
1 Perahu 52.213 52.213 52.213
2 Mesin 47.160 47.160 47.160
3 Cool Box 371 371 371
4 Jaring 31.317 31.317 31.317
5 Tasik 3.363 3.363 3.363
6 Tali 1.083 1.083 1.083
7 Pancing 12.204 12.204 12.204
8 Aki Lampu 5.069 5.069 5.069

Rata-rata 152.781 152.781 152.781
Tidak Menerima Bantuan

1 Perahu 64.053 64.053 64.053
2 Mesin 41.514 41.514 41.514
3 Cool Box 558 558 558
4 Jaring 16.350 16.350 16.350
5 Tasik 2.985 2.985 2.985
6 Tali 1.093 1.093 1.093
7 Pancing 2.937 2.937 2.937
8 Aki Lampu 4.736 4.736 4.736

Rata-Rata 134.226 134.226 134.226
Data Primer di olah, 2018

Tabel 4.11. menunjukkan rata-rata penyusutan alat-alat nelayan penerima
bantuan per bulan pada musim timur dan musim barat sebesar Rp.152.781, sedangkan
rata-rata biaya penyusutan bulan nelayan yang tidak menerima bantuan pada musim
timur dan musim barat sebesar Rp.134.226. Dari tabel 4.11. menunjukkan biaya
penyusutan alat-alat nelayan penerima bantuan lebih tinggi di bandingkan dengan
biaya penyusutan alat-alat nelayan yang menerima bantuan.

b. Biaya Variabel
Biaya variabel adalah biaya tidak tetap (variable cost) merupakan biaya yang

dikeluarkan tergantung pada besar kecilnya produksi. yang dimaksud biaya variabel
dalam penelitian ini adalah biaya operasional yaitu semua biaya yang dikeluarkan
untuk operasi penangkapan ikan. biaya operasional ini meliputi biaya oli, es batu,
konsumsi, bensin dan air aki. Untuk lebih jelasnya berikut tabel rata-rata biaya
variabel per bulan pada musim timur dan musim barat nelayan penerima bantuan dan
nelayan yang tidak menerima bantuan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram 2017.
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Tabel 4.12. Rata-Rata Biaya Variabel Per Bulan Pada Musim Timur Dan Musim
Barat Nelayan Penerima Bantuan Dan Nelayan Yang Tidak Menerima
Bantuan Di Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2017

No Jenis Biaya Variabel
Musim Timur

(Rp)
Musim Barat

(Rp)
Total (Rp)

1

Penerima Bantuan
a.  Oli 38.600 28.917 67.517
b.  Es Batu 105.000 87.500 192.500
c. Konsumsi 1.500.000 1.125.000 2.625.000
d. Bensin/ Solar 960.000 724.375 1.684.375
e. Air Aki 15.000 11.250 26.250

Rata-rata/ Bln 2.618.600 1.977.042 2.351.284

2

Tidak menerima Bantuan
a.  Oli 38.500 28.917 67.417
b.  Es Batu 135.000 95.000 230.000
c. Konsumsi 1.500.000 1.125.000 2.625.000
d. Bensin/ Solar 894.750 801.250 1.696.000
e. Air Aki 15.000 11.250 26.250
Rata-rata/ Bln 2.583.250 2.061.417 2.365.819

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 4.12. menunjukkan bahwa rata-rata biaya variabel per bulan yang
dikeluarkan oleh nelayan penerima bantuan pada musim timur sebesar Rp.2.618.600,
musim barat sebesar Rp.1.977.042 sehingga total rata-rata biaya variabel yang di
keluarkan pada musim timur dan musim barat sebesar Rp.2.351.284. sedangkan rata-
rata biaya variabel per bulan yang dikeluarkan oleh nelayan yang  tidak menerima
bantuan pada musim timur sebesar Rp.2.583.250, musim barat sebesar Rp.2.061.417
sehingga total rata-rata biaya variabel yang di keluarkan pada musim timur dan musim
barat sebesar Rp.2.351.284.

4.3.2. Produksi
Semua nelayan mempunyai tujuan untuk memperoleh produksi, nilai produksi

dan pendapatan yang tertinggi dari usaha penangkapan, dengan melihat pendapatan
nelayan akan bisa diketahui sejauh mana keberhasilan nelayan itu sendiri, tinggi
rendahnya produksi ikan tangkap nelayan tergantung dari jenis alat tanggkap yang
digunakan dan jumlah trip pada saat melaut.

Suatu jenis alat tangkap hanya mampu digunakan untuk menangkap jenis-
jenis ikan lainnya, jenis ikan tertentu mendapat harga yang berbeda dengan jenis ikan
lainnya, jenis ikan yang umumnya ditangkap oleh nelayan dengan alat tangkap jaring
adalah ikan tongkol, pencaran sedangkan jenis ikan yang ditangkap oleh pancing
adalah ikan kembung, tengiri dll, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.13.
berikut :
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Tabel 4.13. Rata-Rata Produksi Dan Nilai Produksi Per Bulan Pada Musim Timur Dan
Musim Barat Antara Nelayan Penerima Bantuan Dan Nelayan Yang Tidak
Menerima Bantuan Di Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2017

No

Produksi Musim Timur Musim Barat

Jenis Tangkapan
Harga/

Kg
(Rp)

Hasil
Tangkapan

/ (Kg)

Nilai
Produksi/

Bulan  (Rp)

Hasil
Tangkapan

(Kg)

Nilai Produksi/
Bulan  (Rp)

I Penerima Bantuan

1

- Tongkol 12.000 585 7.020.000 420 5.040.000
- Tengiri 50.000 74 3.675.000 60 2.975.000
- Kacangan 20.000 30 600.000 23 450.000
- Kembung 15.000 32 472.500 9 382.500
- Pencaran 10.000 353 .,525.000 268 2.937.500
Rata-Rata/ Bulan 1073 15.292.500 778 11.785.000

II Tidak Menerima Bantuan

2

- Tongkol 12.000 495 5.940.000 405 4.860.000
- Tengiri 50.000 95 4.725.000 63 3.150.000
- Kacangan 20.000 30 600.000 23 450.000
- Kembung 15.000 41 607.500 27 405.000
- Pencaran 10.000 390 3.900.000 356 3.562.500
Rata-Rata/ Bulan 1050 15.772.500 874 12.427.500

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 4.13, menunjukkan total rata-rata produksi per bulan yang diperoleh
nelayan penerima bantuan pada musim timur sebesar 1.073 (Kg), dengan nilai sebesar
Rp.15.292.500, musim barat sebesar 778 (Kg) dengan nilai sebesar Rp.11.785.000.
sedangkan total rata-rata produksi per bulan yang diperoleh nelayan yang tidak
menerima bantuan sebesar 1.050 (Kg), dengan nilai sebesar Rp.15.772.500, musim
barat sebesar 874 (Kg) dengan nilai Rp.12.427.500.

Tabel 4.13. mununjukkan nilai produksi tertinggi nelayan penerima bantuan
pada musim timur dan musim barat yaitu jenis tangkapan ikan tongkol dengan nilai
sebesar Rp.7.020.000 musim timur dan Rp.5.040.000 musim barat, sedangkan nilai
produksi yang terendah yaitu jenis tangkapan ikan kembung dengan nilai sebesar
Rp.472.500 musim timur dan Rp.382.500 musim barat.

4.3.3. Pendapatan Nelayan
Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan suatu usahatani atau usaha

perikanan dapat diketahui dengan melakukan perhitungan pendapatan. Besarnya
pendapatan ditentukan oleh biaya produksi yang dikeluarkan dengan nilai produksi
yang dihasilkan. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan
bersih per bulan. Pendapatan bersih merupakan selisih antara produksi yang didapat
oleh nelayan dengan biaya-biaya produksi meliputi biaya tetap dan biaya variabel
yang dikeluarkan oleh petani responden (nelayan). Pendapatan petani responden
(nelayan) yang mengelola usaha perikanan antara nelayan penerima bantuan dan
nelayan yang tidak menerima bantuan di Kecamamatan Ampenan Kota Mataram
disajikan pada tabel 4.15 berikut :
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Tabel 4.14. Rata-Rata Pendapatan Per Bulan Pada Musim Timur Dan Musim Barat
Antara Nelayan Penerima Bantuan Dan Nelayan Yang Tidak Menerima
Bantuan Di Kecamatan Ampenan Kota Mataram Tahun 2017

No
Pendapatan

Uraian Musim Timur Musim Barat Rata-Rata
I Penerima Bantuan

1

a. Biaya Variabel/ Bln (Rp) 2.618.600 1.977.042 2.351.284
b. Biaya Tetap/ Bln (Rp) 152.781 152.781 152.781
c. Total Biaya / Bln (Rp) 2.771.381 2.129.822 2.504.065
d. Nilai Produksi Bln (Rp) 15.292.500 11.785.000 13.831.042

Rata-Rata Pendapatan/ Bln 12.521.119 9.655.178 11.326.977
II Tidak Menerima  Bantuan

2

a. Biaya Variabel/ Bln (Rp) 2,583,250 2.061.417 2.365.819
b. Biaya Tetap/ Bln (Rp) 134,226 134.226 134.226
b. Total Biaya / Bln (Rp) 2,717,476 2.195.643 2.500.046
d. Nilai Produksi/ Bln (Rp) 15,772,500 12.427.500 14.378.750

Rata-Rata Pendapatan/ Bln 13,055,024 10.231.857 11.878.704
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Tabel 4.14. menunjukkan rata-rata pendapatan nelayan penerima bantuan pada
musim timur sebesar Rp.12.521.119. pada musim barat sebesar Rp.9.655.178. sedangkan
rata-rata pendapatan nelayan yang tidak menerima bantuan pada musim timur sebesar
Rp.13.055.024. pada musim barat sebesar Rp.10.231.857.

Adapun perbedaan pendapatan nelayan yang tidak menerima bantuan lebih
tinggi di bandingkan dengan pendapatan nelayan penerima bantuan disebabkan antara
lain jumlah peralatan tangkap nelayan penerima bantuan seperti jaring maupun
pancing yang di gunakan lebih sedikit dibandingkan dengan nelayan yang tidak
menerima bantuan, alat tangkap jaring yang digunakan untuk nelayan penerima
bantuan sebanyak 6-12 pis jaring, jika dirata-ratakan jaring yang digunakan nelayan
penerima bantuan  sebanyak 9,6 pis jaring per nelayan, sedangkan nelayan yang tidak
menerima bantuan menggunakan 8-15 pis jaring, jika dirata-ratakan masing-masing
nelayan menggunakan 11,7 pis jaring, sedangkan rata-rata peralatan pancing yang
digunakan nelayan penerima bantuan sebesar 3,95 unit Pancing sedangkan nelayan
yang tidak menerima bantuan sebesar 5,25 unit pancing untuk masing-masing
nelayan, semakin banyak peralatan jaring maupun pancing yang digunakan semakin
semakin banyak pula ikan yang bisa di tangkap.

4.4. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Nelayan

Seperti halnya dengan usaha-usaha lain kegiatan usaha nelayan baik itu nelayan
penerima bantuan ataupun nelayan yang tidak menerima bantuan dalam kegiatan
usaha perikanan dijumpai pula kendala-kendala yang mengarah pada tidak tercapainya
tujuan dari nelayan untuk memperoleh produksi dan pendapatan yang tinggi, khusus
kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan penerima bantuan dan nelayan yang tidak
menerima bantuan meliputi cuaca yang tidak menentu dan peralatan nelayan yang
putus atau rusak
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Tabel 4.15. Kendala Yang Dihadapi Nelayan Penerima Bantuan Dan Nelayan Yang
Tidak Menerima Bantuan Dalam Usaha Nelayan Di Kecamatan
Ampenan Kota Mataram Tahun 2017

No. Kendala

Penerima Bantuan Tidak Menerima Bantuan
Jumlah
Nelayan
(orang)

Persentase
(%)

Jumlah
Nelayan
(orang)

Persentase (%)

1 Cuaca 18 90 19 95
2 Peralatan rusak 2 10 1 5

Jumlah 20 100 20 100
Sumber : Data Primer diolah 2018

Tabel 4.15. menunjukan kendala yang dihadapi oleh nelayan penerima bantuan
di Kecamatan Ampenan Kota Mataram adalah cuaca 90%, peralatan rusak 10%,
sedangkan kendala yang paling banyak dihadapi oleh nelayan yang tidak menerima
bantuan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram adalah cuaca 95%, peralatan rusak
5%. Dari jumlah responden yang paling banyak kendala yang dihadapi adalah cuaca,
cuaca yang buruk dan tangkapan ikan juga ikut menurun sehingga banyak nelayan
yang memilih tidak melaut akibat dari kondisi cuaca yang tidak menentu. Atas kondisi
itu nelayan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram memilih untuk tidak melaut dan
mengisi waktu dengan memperbaiki alat tangkap dan perahu masing-masing, namun
ada juga beberapa nelayan yang tetap pergi melaut walaun dalam keadaan cuaca yang
buruk sehingga menyebabkan kerusakan pada peralatan nelayan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada nelayan di Kecamatan

Ampenan Kota Mataram yaitu berupa alat-alat nelayan seperti perahu 1 unit tahun
2014, mesin 1 unit tahun 2015, tali dandan 10 Unit tahun 2013 dan 2014, jaring
ikan 60 pis tahun 2015 dan 2017, cool box 9 unit tahun 2014, 2015 dan tahun
2016.

2. Rata-rata pendapatan per bulan nelayan penerima bantuan pada musim timur
sebesar Rp.12.521.119 dan musim barat sebesar Rp.9.655.178, sedangkan rata-
rata pendapatan per bulan nelayan yang tidak menerima bantuan pada musim
timur sebesar Rp.13.055.024 dan musim barat sebesar Rp.10.231.857.

3. Hambatan yang dihadapi oleh nelayan penerima bantuan maupun nelayan yang
tidak menerima bantuan di Kecamatan Ampenan Kota Mataram adalah cuaca
90% untuk nelayan penerima bantuan dan 95% nelayan yang tidak menerima
bantuan, sedangkan peralatan rusak 10% untuk nelayan penerima bantuan, dan
5% nelayan yang tidak menerima bantuan.

5.2. Saran
1. Disarankan kepada pemerintah daerah supaya bantuan yang diberikan kepada

nelayan di berikan secara merata agar bantuan tersebut didapat oleh nelayan yang
benar-benar membutuhkan bantuan.

2. Jumlah bantuan yang di berikan agar ditambah dari segi kuantitas maupun
kualitas.
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