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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kehidupan Masyarakat Pesisir 

Ada beragam pengertian mengenai masyarakat pesisir yang tinggal ditepi 

pantai. Menurut Satria(2009:30), yang disebut sebagai masyarakat pesisir adalah 

sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir 

membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan 

ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir. Masyarakat 

pesisir tentu bukan hanya nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah 

ikan, bahkan pedagang ikan. Masalah yang biasanya dihadapi oleh masyarakat 

pesisir antara lain: ketidakadilan harga, lemahnya teknologi dan modal, 

terbatasnya SDM, terbatasnya sumberdaya, serta lemahnya organisasi. Sehingga 

sering kali mereka lemah terhadap pelaku usaha lain. 

Berdasarkan geografis, Kusnaidi (2006:3), masyarakat pesisir merupakan 

masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang diwilayah pesisir. Mereka 

menggantungkan hidupnya dari upaya mengelola sumber daya alam yang tersedia 

dilingkungannya, yakni dikawasan pesisir, perairan, dan pulau-pulau kecil. Secara 

umum, sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam 

menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Karena itu sumberdaya 

perikanan mempunyai peranan yang besar sebagai penggerak dinamika lokal 

didesa-desa pesisir. 
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2.1.  Nelayan dan Kemiskinan 

 Nelayan merupakan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya 

pada hasil sumberdaya perikanan laut seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

Selanjutnya Kusnaidi dalam Nugraha (2008:14) mengidentifikasikan sebab-sebab 

pokok yang menimbulkan kemiskinan pada nelayan: 

a. Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir 

dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku 

pembangunan. 

b. Menjaga konsistensi kuantitas produksi (hasil tangkap) sehingga 

aktifitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan berlangsung terus. 

c. Masalah isolasi geografis desa nelayan sehingga menyulitkan keluar 

masuk barang, jasa, kapital, dan manusia. Berimplikasi pada dinamika sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakat nelayan. 

d. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan 

nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya. 

e. Adanya relasi sosial ekonomi eksploitatif antara pemilik perahu 

dengan pedagang perantara dalam kehidupan masyarakat nelayan. 

f. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan yang 

berdampak pada sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup. 

g. Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi 

mobilitas sosial. 

Menurut Satria (2009:31), kemiskinan masyarakat pesisir dapat dibagi menjadi 

tiga macam: kemiskinan struktural (disebabkan struktur ekonomi, sosial dan 
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politik yang tidak kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir), 

kemiskinan cultural (disebabkan oleh faktor budaya seperti kemalasan, cara 

berfikir, rendahnya etos kewirausahaan, dll), dan kemiskinan alamiah (disebabkan 

karena kondisi sumberdaya alam yang serba terbatas untuk dimanfaatkan guna 

kepentingan produksi). 

 

2.1.2 Tingkat Kesejahteraan Nelayan 

Kesejahteraan nelayan menurut Satria (2009:49) terkait dalam dua hal, yaitu 

akses pada pemanfaatan sumberdaya, dan akses kontrol pada pengelolaan 

sumberdaya. Semakin kecil akses pada kedua hal tersebut maka dapat diduga 

bahwa kesejahteraan nelayan akan semakin terancam. 

Konsep kesejahteraan yang digunakan selama ini, masih mengandalkan 

pendapatan perkapita sebagai indikator. Seperti diketahui bahwa konsep 

kesejahteraan tersebut terkait di dalamnya konsep kemiskinan. Dimana ada dua 

kemiskinan yang digunakan, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. 

Kemiskinan relatif adalah ukuran bagaimana pendapatan itu terbagi di antara 

masyarakat pada suatu wilayah atau lokasi. Sedangkan kemiskinan absolut adalah 

suatu ukuran minimal, dimana dapat dikatakan bahwa seseorang itu berada 

dibawah garis kemiskinan.  

 

2.1.3 Karateristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir 

 Mata pencaharian : sebagian besar penduduk di wilayah pesisir 

bermatapencaharian di sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan (marine 
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resources base), seperti nelayan, petani ikan (budidaya tambak dan laut), 

Kemiskinan masyarakat nelayan (problem struktural), penambangan pasir, kayu 

mangrove dan lain-lain. Tingkat pendidikan : sebagian besar penduduk wilayah 

pesisir memiliki tingkat pendidikan yang rendah.Lingkungan pemukiman : 

kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih 

belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. 

 Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam 

tingkat kesejahteraa rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap 

sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan pokoknya. 

 

2.2 Pemberdayaan masyarakat 

 Pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu inti setiap proses 

pengembangan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan 

oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan 

masyarakat tersebut. 

 

2.2.1 Pemberdayaan masyarakat pesisir 

 Konsep pemberdayaan berbeda dengan konsep pembangunan. Konsep 

pembangunan lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan 

implementasi kebijakan yang bersifat top down yaitu elit-elit tertentu saja, 

sedangkan pemberdayaan lebih bersifat bottom up yaitu berbasis kepentingan 

kongkret masyarakat (Azis dalam Kusnaidi, 2006:1). Isu konsep pemberdayaan 

menjadi wacana publik ketika kebijakan pembangunan masih kurang memberikan 
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manfaat yang adil dan merata bagi seluruh warga masyarakat, khususnya pada 

mereka yang miskin sumber daya. 

 Kondisi masyarakat nelayan saat ini menurut Kusnaidi (2006:3) 

merupakan hasil dari kebijakan pembangunan disektor perikanan yang disebut 

modernisasi perikanan yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1970-an. Kebijakan 

yang bertumpu pada orientasi produktifitas ini telah melahirkan berbagai 

perubahan yang sangat penting dibidang sosial, ekonomi, dan ekologi 

dimasyarakat kawasan pesisir laut. Akhirnya berbagai masalahpun muncul dan 

belum bisa terselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Persoalan masyarakat 

pesisir dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 

1. Masalah sosial mencangkup isu kemiskinan, kesenjangan sosial dan konflik 

sosial nelayan. 

2. Masalah lingkungan yang mencangkup isu kerusakan ekosistem pesisir laut, 

pulau-pulau kecil, dan kelangkaan sumber daya perikanan. Serta 

3. Masalah modal pembangunan yang mencangkup isu pengolahan potensi 

sumber daya yang belun optimal sehingga menyebabkan surutnya peranan 

ekonomi desa nelayan beserta tradisi maritimnya. 

Memperhatikan masalah-masalah sosial yang secara langsung sering 

dihadapai oleh masyarakat pesisir, khusunya masalah kemiskinan dan kerusakan 

lingkungan, merupakan latar belakang yang patut dipertimbangkan secara 

seksama tentang masih diperlukannya program-program pemberdayaan 

masyarakat pesisir. Melalui program ini, wawasan visioner dan kemampuan 
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masyarakat pesisir dalam mengelola potensi sumber daya lingkungannya secara 

lestari dan berkelnjutan diharapakn akan terbangun dengan baik. 

 

2.3 Unsur Kegiatan Ekonomi 

Proses produksi barang dan jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi dalam 

prosesnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber ekonomi tersbut 

merupakan variabel ekonomi disetiap proses produksi dan sumber-sumber 

ekonomi yang tersedia tersebut terbatas jumlahnya. Menurut Boediono (1982:3), 

sumber-sumber ekonomi ini dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Sumber-sumber alam, misalnya tanah, minyak bumi, hasil tambang lain, air 

termasuk laut, udara dan sebagainya. 

b. Sumber ekonomi yang berupa manusia dan tenaga manusia, termasuk bukan 

hanya kemampuan fisik manusia, tetapi juga kemampuan mental, keterampilan 

dan keahlian. 

c. Sumber-sumber ekonomi buatan manusia, termasuk mesin-mesin, gedung-

gedung, jalan-jalan dan sebagainya. Sering disebut dengan istilah barang-barang 

modal dan capital. 

d. Kepengusahaan (entrepreneurship), mereka adalah pihak-pihak yang berinisiatif 

menggabungkan sumber-sumber yang lain sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Sedangkan teknologi biasanya tidak dianggap sebagai suatu sumberdaya 

teknologi tersendiri. Teknologi memang diperlukan dalam setiap proses produksi, 

tetapi teknologi dianggap terkandung dalam sumber-sumber ekonomi yang 
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disebutkan di atas. Teknologi tercermin dalam kecekatan para pengusaha, 

keterampilan dan keahlian para karyawan, efisiensi dan sebagainya. Jadi teknologi 

seringkali banyak dikaitkan dengan kualitas sumber-sumber ekonomi. Adanya 

kemajuan teknologi dapat diartikan sebagai adanya peningkatan kualitas sumber-

sumber ekonomi yang tersedia. 

 

2.3.1 Biaya Produksi 

Dalam suatu proses produksi, tentunya diperlukan biaya-biaya untuk 

mendapatkan input yang digunakan dalam proses tersebut. Menurut Boediono 

(1982:87) dari segi sifat biaya dalam hubungannya dengan tingkat output, maka 

biaya produksi bisa dibagi antara lain: 

a. Total Fixed Cost(TFC) atau biaya total, adalah jumlah biaya-biaya yang tetap 

dibayar perusahaan (produsen) berapapun tingkat outputnya. (misalnya: 

penyusutan, sewa gedung dan sebagainya). 

b. Total Variabel Cost(TVC) atau biaya variabel total, adalah jumlah biaya-biaya 

yang berubah menurut tinggi rendahnya output yang diproduksikan. (misalnya 

ongkos untuk bahan mentah, upah, ongkos angkut dan sebagainya). 

c. Total Cost (TC) atau biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap maupun 

biaya variabel. 

d. Average Fixed Cost (AFC) atau biaya tetap rata-rata, adalah biaya tetap yang 

dibebankan pada setiap unit output. 

e. Average Variabel Cost (AVC) atau biaya variabel rata-rata adalah semua biaya-

biaya, selain AFC yang dibebankan pada setiap unit output. 
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f. Average Total Cost (ATC) atau biaya total rata-rata, adalah biaya produksi dari 

setiap unit output yang dihasilkan. 

g. Marginal Cost (MC) atau biaya marginal, adalah kenaikan dari total cost yang 

diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu unit output. 

Biaya untuk proses produksi ikan nelayan tangkap yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu biaya variabel seperti biaya upah buruh nelayan dan biaya 

bekal melaut. 

 

2.4 Modal 

 Dalam ilmu ekonomi, istilah capital (modal) merupakan konsep yang 

pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran 

pemikiran yang dianut. John Stuart Mill dalam Principle of Political Economy 

(1848) menggunakan istilah modal dengan arti: (1) barang fisik yang 

dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia 

untuk mengupah buruh. 

 

2.4.1 Bantuan modal 

Permodalan merupakan masalah mendasar terutama bagi usaha kecil. 

Masalah paling besar yang dihadapi usaha kecil adalah masalah pemsaran dan 

keterbatasan modal. Kekurangan modal yang dihadapi pengusaha industri kecil 

disebabkan karena adanya keterbatasan fasilitas-fasilitas perkreditan khusus 

(fasilitas keuangan) untuk usaha kecil yang disediakan oleh lembaga keuangan 

formal (bank) maupun lembaga keuangan non-formal, seperti BUMN, LSM, dsb. 
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Kerena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka sebagian atau seluruh modalnya 

berasal dari sumber informal. Dana tersebut diperlukan untuk investasi (perluasan 

usaha atau peningkatan peroduksi) dan modal kerja. Sumber pembiayaannya 

sangat bervariasi, ada yang berasal dari tabungan pribadi, pinjaman atau bantuan 

dari keluarga atau kenalan. 

Sebenarnya ada alasan yang mendasari lembaga keuangan enggan untuk 

memberikan kredit atau pinjaman bagi pengusaha industri kecil. Alasan yang 

pertama, yaitu pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil di anggap kurang 

menguntungkan karena selain biaya pemberian pinjaman yang relatif tinggi juga 

dibayangi resiko yang lebih besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh modal sendiri 

yang dimiliki pengusaha dan jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil. Yang 

kedua adalah sulitnya lembaga keuangan tersebut untuk memperoleh informasi 

yang cukup memadai mengenai industri kecil sebagai calon debiturnya. Hal ini 

disebabkan oleh tidak adanya laporan keuangan mengenai pengajuan kreditnya, 

walaupun ada laporan tersebut tidak menurut aturan-aturan pembukuan yang 

seharusnya. Sehingga informasi yang dibutuhkan pihak lembaga keuangan relatif 

tidak lengkap atau tidak layak. 

Modal ekonomi memiliki fungsi penting dalam proses produksi terutama 

dalam jangka panjang. Modal ekonomi sendiri terdiri dari modal alam, modal 

manusia, modal fisik dan modal pengetahuan teknologi (mankiw,2000:173). 

Dalam suatu kegiatan usaha, modal bisa dikatakan sebagai faktor utama. Modal 

dalam produksi yaitu ada modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah 

biaya yang digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak habis dalam satu 
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kali proses produksi dan biasanya digunakan dalam jangka waktu yang panjang 

atau lebih dari satu tahun. Sedangkan modal tidak tetap adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan yang habis digunakan dalam sekali 

proses produksi atau jangka waktunya pendek atau kurang dari satu tahun. 

Kenaikan modal dalam skala yang lebih besar akan mendorong kenaikan 

produktifitas dan output. Program bantuan modal dari DKP memberikan bantuan 

peningkatan kinerja masyarakat pesisir dan nelayan sehingga diharapkan dapat 

mendorong produktifitas dalam hasil tangkapan nelayan. 

Bantuan modal ini berasal dari dana alokasi umum atau biasa disebut DAU 

bagi Departemen Kelautan dan Perikanan. Seperti penjelasan Samuelson 

(2001:178) juga menjelaskan bahwa pembelian barang dan jasa oleh pemerintah 

adalah kekuatan dalam menetukan output dan ketenagakerjaan. Hal dikarenakan 

kebijakan fiskal yang menambah pengeluaran pemerintah mempunyai efek 

multiplayer, jika pengeluran pemerintah naik, maka output akan meningkat 

sebesar kenaikan pada pengeluaran sekali multyplier. Efek multiplier yang 

dijelaskan tersebut adalah sama dengan 1/(1-MPC). Sehingga kebijakan pada 

pengeluaran pemerintah memiliki potensi untuk dapat menstabilkan output pada 

siklus bisnis. 

 

2.5 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi, karena 

untuk menghasilkan komoditi tenaga kerjalah yang menggerakkan sumber-sumber 

lain dalam menghasilkan komoditi tersebut. Menurut Partodiredja, tenaga kerja 
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adalah seluruh penduduk dalam suatu negara yang ikut serta dalam proses 

produksi dan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan menurut Simanjuntak 

(1985), pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun atau 

lebih. Jadi tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, 

yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti 

bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir 

pencari kerja, bersekolah, dan yang mengurus rumah tangga walaupun sedang 

tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut 

bekerja.  

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur 

serta golongan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok yang bukan 

angkatan kerja adalah golongan yang sedang bersekolah, golongan yang sedang 

mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan.  

Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997, disebutkan bahwa:  

 

“Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dan/atau 

akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 

 

Sedangkan Djojohadikusumo (1987), memberikan pengertian bahwa tenaga kerja 

adalah: 
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“Semua orang yang bersedia dan yang sanggup bekerja. Golongan ini meliputi 

mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota-anggota keluarga yang tak 

menerima bayaran berupa uang (upah) serta mereka yang bekerja untuk gaji dan 

upah. Golongan tenaga kerja meliputi mereka yang menganggur, tetapi 

sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka 

menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja”. 

 

Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga macam apabila dilihat dari tingkat 

keahliannya, yaitu : 

1) Tenaga kerja tidak ahli adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai 

keahlian dan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, seperti sebagian besar 

tenaga kerja bagian produksi keramik. 

2) Tenaga semi adalah tenaga kerja yang tidak hanya mengandalkan 

keahlian. Biasanya tenaga kerja ini berada pada posisi manajemen tingkat bawah, 

bisa juga termasuk dalam staf. 

3) Tenaga kerja ahli adalah tenaga kerja yang mengandalkan keahlian 

dan kemampuannya. Biasatenaga kerja seperti ini berada pada posisi manajemen 

tingkat atas. 

Pengertian tenaga kerja secara mikro adalah orang yang tidak saja mampu 

melakukan kerja, tetapi juga secara nyata menyumbangkan potensi kerja yang 

dimilikinya kepada lingkungan kerjanya dengan menerima imbalan upah berupa 

barang atau uang. Sedangkan pengertian tenaga kerja secara makro adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan 
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kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat produktifitas 

tenaga kerja yaitu: 

1)  Usia  

Usia merupakan salah satu variabel yang perlu dipertimbangkan. Usia 

seseorang berpengaruh terhadap keputusan dan kemampuan aktivitas fisiknya. 

Golongan usia penduduk yang dikategorikan sebagai golongan yang menyediakan 

tenaga kerja secara ekonomis bekerja aktif atau dikategorikan sebagai golongan 

usia produktif adalah golongan usia antara 15-64 tahun sedangkan usia anak-anak 

(di bawah 15 tahun) dan usia tua (di atas 65 tahun) dikategorikan sebagai 

golongan usia non produktif . 

2) Jam Kerja 

Pekerja-pekerja di sektor informal sebagian besar bekerja dengan jam 

kerja panjang dan berpenghasilan rendah. Golongan pekerja yang mempunyai jam 

kerja rendah adalah pekerja dengan jam kerja kurang dari 34 jam per minggu atau 

rata-rata 5 jam per hari. Pekerja dengan jam kerja antara 35 sampai 39 jam per 

minggu atau rata-rata 5-6 jam per hari dikategorikan sebagai golongan pekerja 

dengan jam kerja normal. Sedangkan pekerja yang dikategorikan sebagai 

golongan pekerja dengan jam kerja panjang adalah pekerja dengan jam kerja per 

minggu 60 jam ke atas atau rata-rata 8-9 jam per hari. Di Indonesia, terdapat 

batasan-batasan mengenai lamanya orang bekerja dalam seminggu. Yakni diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 dan dipertegas dalam Instruksi 
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Direktur Pembinaan Norma-Norma Tenaga Kerja tanggal 1 mei 1970 tentang 

waktu kerja ditetapkan 40 jam per minggu atau rata-rata 6 jam per hari. 

3) Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja merupakan lamanya waktu yang dicurahkan seseorang 

dalam bekerja yang dapat diukur melalui pendapatan yang meningkat, prestasi 

maupun tingkat jabatan yang diperoleh. Beberapa pendapat mengatakan bahwa 

pengalaman merupakan pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan 

seseorang. Melalui pengalaman sering ditemukan kegagalan maupun kesuksesan 

yang pernah diraih seseorang. Dari pengalaman tersebut seseorang akan lebih 

mampu melihat dan belajar mengenai kekurangan dan kelebihan yang ia miliki 

sehingga dapat dijadikan tolok ukur untuk mencapai kesuksesan pada waktu 

mendatang. 

 

2.5.1 Teori Human Capital 

 Investasi dilakukan bukan saja dalam bidang  usaha seperti yang sudah 

kita kenal akan tetapi juga di bidang sumberdaya manusia. Prinsip investasi di 

bidang usaha adalah mengorbankan konsumsi pada saat investasi dilakukan untuk 

memperolah tingkat konsumsi yang lebih tinggi beberapa waktu kemudian.  

 Sedangkan investasi di bidang sumberdaya manusia yang dikorbankan 

adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan 

selama proses investasi. Yang diperoleh sebagai imbalannya adalah tingkat 

penghasilan yang lebih tinggi untuk mampu mencapai tingkat konsumsi yang 

lebih tinggi pula. Investasi yang kemudian dinamakan Human Capital. 
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Penerapannya dapat dilakukan dalam hal: pendidikan dan latihan, migrasi, 

perbaikan gizi dan kesehatan. 

 Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan sumberdaya manusia. Pendidikan dan latihan tidak saja menambah 

pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan 

demikian meningkatkan produktivitas kerja.  

 Pendidikan dan latihan dipandang sebagai investasi yang imbalannya 

dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja.  

Asumsi dasar teori Human Capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan 

melalui peningkatan pendidikan. Berarti setiap penambahan satu tahun sekolah, 

disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, 

akan tetapi di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun 

dalam mengikuti sekolah tersebut. 

 

2.6 Upah 

Upah menurut Undang-Undang: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang 

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / 

pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut 

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk 

tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan." (Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 

2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30) 
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Upah menurut penngertiannya: Upah adalah sebuah kesanggupan dari 

perusahaan untuk menilai karyawannya dan memposisikan diri dalam 

benchmarking dengan dunia industri. Perusahaan wajib memiliki kerangka dasar 

System Pengupahan yang baku & standard untuk dijadikan acuan dalam 

pembicaraan negosiasi gaji. Tujuan utama dari ini adalah untuk menarik, 

mempertahankan, dan memotivasi serta memuaskan karyawan agar tetap bertahan 

& berkarya di perusahaan kita. 

Upah merupakan balas jasa atau imbalan atas kerja seorang. Tenaga kerja, 

namun mengingkat kebutuhan utama yang ingin terpuaskan dari mereka adalah 

memang mendapatkan upah untuk hidup mereka, upah tidak dapat berfungsi 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dengan memberikan 

kepuasan kerja dari penghasilan. 

 Manfaat lain yang diperoleh dari upah juga merupakan alat untuk 

mengingkat serta membentuk loyalitas tenaga kerja untuk bekerja. Pada 

perusahaan yang bersangkutan yang mendasari untuk bekerja pada perusahaan 

yang ingin mendapatkan suatu penghasilan untuk membiayai hidupnya dengan 

upah tersebut, sebagai alat perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

 Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang, yang di hasilkan, jadi tidak 

seperti gaji yang jumlahnya relative tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. 

 Pengertian upah diambil dari Peraturan Pemerinta No/.8 Tahun 1981 

tentang perlindungan upah, menyebutkan bahwa upah adalah sebagai imbalan 

pengusaha kepada buruh untuk pekerjaan atau jasa yang akan dilakukan, 
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dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan 

atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dan buruh termasuk tunjangan, baik untuk buruh tersebut 

ataupun keluarga. 

Dalam penelitian terhadap analisis pengaruh pemberian upah , pemberian 

insentif, masa kerja, dan tingkat pendidikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

, mengemukakan bahwa upah adalah harga untuk balas jasa yang diberikan 

seseorang kepada orang lain. 

 

2.7 Pendapatan 

Pendapatan uang menurut Badan Pusat Statistik adalah segala penghasilan 

yang berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas 

jasa atau kontra prestasi. Sedangkan pendapatan berupa barang adalah segala 

penghasilan yang bersifat reguler dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk 

balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Perincian pendapatan 

menurut BPS pada dasarnya juga dikelompokkan dalam pendapatan sektor formal 

dan informal. Pendapatan sektor formal, yakni segala penghasilan baik dalam 

bentuk uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai 

balas jasa atau kontra prestasi dari sektor formal. Pendapatan ini meliputi: 1. 

Pendapatan uang dari : a. Gaji dan upah b. Hasil investasi. 2. Pendapatan yang 

berupa barang yang meliputi: a. Beras b.pengobatan c.transportasi d.perumahan 

dan e.rekreasi. Pendapatan nelayan yang dimaksud disini adalah pendapatan 

berupa uang dari hasil penjualan tangkapan ikan. 
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Pengertian pendapatan menurut Ilmu ekonomi mikro dan makro adalah sebagai 

berikut: 

1. Menurut ekonomi makro pendapatan di artikan yaitu jumlah dari pendapatan 

faktor-faktor prosuksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa 

selama satu tahun (Sukirno, 1994:32). 

2. Menurut ekonomi mikro pendapatan ada dua pengertian yaitu pendapatan 

nominal (money income) dan pendapatan riil (Riil Income). Pendapatan nominal 

yaitu pendapatan yang di ukur dalam satuan uang, sekian jumlah rupiah 

perminggu atau pertahun. Pendapatan Riil yaitu merupakan daya beli dari 

pendapatan nominalnya, yaitu banyaknya barang dan jasa yang dapat dibeli 

dengan pendapatan nominal tersebut. 

Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga perdesaan yaitu 

sektor pertanian dan non-pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor 

pertanian berasal dari usaha tani atau ternak dan berburuh tani. Sedangkan dari 

sektor non-pertanian berasal dari usaha nonpertanian, profesional, buruh 

nonpertnian dan pekerjaan lainnya disektor non-pertanian. 

 

2.8 Produktifitas Kerja 

Pengertian produktivitas kerja secara definisi kerja adalah bahwa 

produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) 

dengan keseluruhan sumberdaya (masukan) yang dipergunakan persatuan waktu. 

Definisi kerja ini mengandung cara atau metode pengukuran.   Walaupun secara 

teori dapat dilakukan, akan tetapi dalam praktek sukar dilaksanakan, terutama 
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karena sumberdaya masukan yang dipergunakan umumnya terdiri dari banyak 

macam dan dalam proporsi yang berbeda. 

Sumberdaya masukan dapat terdiri dari beberapa produksi seperti tanah, 

gedung, mesin, peralatan, bahan mentah, dan sumberdaya manusia sendiri.  

Produktivitas masing-masing faktor produksi tersebut dapat dilakukan baik secara 

bersama-sama maupun secara berdiri sendiri.  Dalam hal ini peningkatan 

produktivitas manusia merupakan sasaran strategis karena peningkatan 

produktivitas faktor-faktor yang lain sangat tergantung pada kemampuan tenaga 

kerja manusia yang memanfaatkannya. 

Dengan pendekatan sistem, faktor yang mempengaruhi produktivitas 

karyawan perusahaan dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu : yang 

menyangkut kualitas dan kemampuan dan sarana pendukung. 

Kualitas dan kemampuan karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

latihan, motivasi kerja, etos kerja, mental, dan kemampuan fisik karyawan yang 

bersangkutan.  Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung 

dengan pelaksanaan tugas, akan tetapi juga landasan dasar untuk 

memperkembangkan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada 

di sekitar kita untuk kelancaran pelaksanaan tugas.  Semakin tinggi tingkat 

pendidikan/pengalaman maka semakin tinggi produktivitas kerja. 

Latihan kerja melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara 

yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja.  Pada dasarnya latihan melengkapi 

pandidikan.  Pendidikan biasanya bersifat umum, sedangkan latihan bersifat 

khusus dan tehnik operaional.  Tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia 
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dewasa ini umumnya rendah.  Sebab itu latihan kerja diperlukan bukan saja 

sebagai pelengkap pendidikan akan tetapi justru sekaligus untuk memberikan 

dasar-dasar pengetahuan. 

Menurut Simanjuntak (1985:30) dan Sinungan (2008:102), peningkatan 

produktifitas dapat terwujud dalam empat bentuk, yaitu: 

1. Jumlah produksi yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya 

yang lebih sedikit; dan atau. 

2. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang kurang; dan atau. 

3. Jumlah produksi yang lebih besar dapat dicapai dengan menggunakan sumber 

daya yang sama; dan atau. 

4. Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber 

daya yang relatif lebih kecil. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa produktifitas merupaka rasio antara 

keluaran dan masukan, dimana semakin tinggi rasio tersebut maka makin tinggi 

pula tingkat produktifitasnya. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan 

faktor yang sangat menentukan diantara faktor-faktor produksi lainnya secara 

keseluruhan. 

Produktifitas bukan hanya ukuran dari produksi yang dihasilkan, tetapi juga 

tergantung pada tingkat penggunaan sumber-sumber modal untuk mecapai hasil 

yang diharapkan dan terdapat hubungan antara efisiensi dan efektifitas. Proses 

produksi pada umumnya membutuhkan berbagai macam jenis faktor produksi 

atau variabel ekonomi. Faktor-faktor produksi tersebut dapat diklasifikasikan 
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menjadi faktor produksi tenaga kerja, modal dan bahan mentah. Dalam setiap 

proses produksi, ketiga faktor produksi tersebut dikombinasikan dalam jumlah 

dan kualitas tertentu. Khusus untuk produksi perikanan tangkap faktor produksi 

yang biasa digunakan antara lain alat tangkap (jenis perahu, alat dan metode 

penangkapan), jumlah tenaga kerja (jumlah nelayan dalam satu kapal), biaya 

bekal melaut dan lama waktu melaut (Siswanto, 2008:7). 

Untuk lebih mudah, maka faktor produksi dibagi menjadi dua macam, yaitu 

faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah 

faktor produksi dimana jumlah yang digunakan dalam proses produksi bisa di 

ubah dengan cepat, bila pasar menghendaki perubahan dalam jumlah output. 

Misalnya gedung, mesin-mesin dan tenaga pimpinan perusahaan dapat disebutkan 

sebagai contor faktor produksi yang bersifat tetap. Faktor-faktor produksi ini 

dapat ditambah atau dikurangi jumlahnya dalam waktu yang relatif singkat. 

Sedangkan faktor produksi variabel adalah faktor produksi dimana jumlahnya 

dapat di ubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan jumlah output 

yang dihasilkan. Misalnya, faktor produksi tenaga kerja, bahan mentah, dapat 

diklasifikasikan sebagai faktor produksi bersifat variabel. 

 

2.8.1 Pentingnya mengukur produktivitas 

Produktivitas dapat digunakan untuk mengetahui keefektifan dari suatu 

program bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang 

diberikan bantuan. Sinungan (2008:21) menjelaskan sebagai berikut: 

 



31 

 

"Pada tingkat sektoral dan nasional produkrivitas menunjukkan kegunaannya 

dalam mengevaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan pendapatan, upah dan 

harga melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi 

pendapatan, membandingkan sektor-sektor ekonomi yang berbeda untuk 

menentukan prioritas kebijakan bantuan, menentukan tingkat pertumbuhan suatu 

sektor atau ekonomi, mengetahui pengaruh perdagangan internasional terhadap 

perkembangan ekonomi dan seterusnya." 

 

Untuk menentukan perubahan pelayanan kepada masyarakat dari waktu ke 

waktu dan membandingkan efektifitas yang relatif dari pemerintah daerah, 

beberapa negara telah menggunakan pengukur produktifitas masyarakat. 

Disamping itu produktivitas juga digunakan oleh pemerintah pusat untuk 

menyelidiki lingkup persoalan dan mengevaluasi pengaruh program nasional yang 

telah dirancang. Hal ini dapat melacak sektor-sektor penghitungan pembangunan 

ekonomi. 

Dan beberapa indeks pengukuran produktifitas yang sering digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode pengukuran waktu tenaga kerja (jam, hari atau tahun). Pengeluaran 

diubah ke dalam unit-unit pekerja yang biasanya diartikan sebagai jumlah kerja 

yang dapat dilakukan dalam satu jam oleh pekerja yang terpercaya yang bekerja 

menurut pelaksanaan standar. Karena hasil maupun masukan dapat dinyatakan 

dalam waktu, produktivitas tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai suatu indeks 

yang sangat sederhana 
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Produktifitas = Hasil dalam jam-jam yang standar 

      Masukan dalam jam-jam waktu 

Untuk mengukur suatu produktivitas perusahaan dapatlah digunakan dua 

jenis ukuran jam kerja manusia, yakni jam-jam kerja yang harus dibayar dan jam-

jam kerja yang dipergunakan untuk bekerja. Jam kerja yang harus dibayar 

meliputi semua jam-jam kerja yang harus dibayar, ditambah jam-jam yang tidak 

digunakan untuk bekerja namun harus dibayar, liburan, cuti, libur karena sakit, 

tugas luar dan sisa lainnya. Jadi bagi keperluan pengukuran umum produktivitas 

tenaga kerja kita memiliki unit-unit yang diperlukan, yakni: kuantitas hasil dan 

kuantitas penggunaan masukan tenaga kerja (Sinungan, 2003). 

2. Menurut Wignjosoebroto, (2000), produktivitas secara umum akan dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Produktivitas = Output/input (measurable)+ input (invisible) 

Invisible input meliputi tingkat pengetahuan, kemampuan teknis, metodologi kerja 

dan pengaturan organisasi, dan motivasi kerja. Untuk mengukur produktivitas 

kerja dari tenaga kerja manusia, operator mesin, misalnya, maka formulasi berikut 

bisa dipakai untuk maksud ini, yaitu: 

Produktivitas = total keluaran yang dihasilkan 

Tenaga Kerja jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan Di sini produktivitas dari 

tenaga kerja ditunjukkan sebagai rasio dari jumlah keluaran yang dihasilkan per 

total tenaga kerja yang jam manusia (man-hours), yaitu jam kerja yang dipakai 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tenaga kerja yang dipekerjakan dapat 

terdiri dari tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung, akan tetapi biasanya 

meliputi keduanya. 
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3. Menurut Sinungan (2008:27), secara umum pengukuran produktifitas berarti 

perbandingan antara hasil total (output) dengan masukan total (input). Yaitu 

digambarkan dengan indeks sebagai berikut: 

Pt =   Ot   

     L + C + R + Q 

 

Keterangan: 

Pt: produktifitas total (total productivity) 

L: faktor masukan tenaga kerja (labour input factor) 

C: faktor masukan modal (capital input factor) 

R: masukan bahan mentah dan barang-barang yang dibeli (raw material and 

purchased parts input) 

Q: faktor masukan bermacam-macam barang dan jasa (other miscellaneous goods 

and services input factor) 

Ot: hasil total (total output) 

 

2.8.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

 Sumber daya masukan dapat terdiri dari beberapa faktor produksi seperti 

tanah, gedung, peralatan, bahan mentah, dan sumber daya manusia sendiri. Dalam 

hal ini peningkatan produktifitas manusia merupakan sasaran strategis karena 

peningkatan produktifitas dari faktor-faktor lain sangat tergantung pada 

kemampuan tenaga manusia yang memanfaatkannya. 

Menurut Simanjuntak (1985:30), faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas 

dapat digolongkan pada tiga kelompok. Yaitu: 
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1. Kualitas dan kemapuan fisik karyawan. 

2. Sarana pendukung. 

3. Supra sarana. 

Maksud dari ketiga kelompok ini adalah sebagai berikut: 

1.Kualitas dan kemampuan fisik karyawan 

Kualitas dan kemampuan fisik karyawan dapat dipengaruhi oleh: 

- tingkat pendidikan 

- motivasi kerja 

- etos kerja 

- mental dan kemampuan fisik karyawan 

- latihan 

2.Sarana pendukung 

Sarana pendukung untuk peningkatan produktifitas kerja karyawan perusahaan 

dapat dikelompokkan pada dua golongan, yaitu: 

- menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara produksi, sarana dan 

peralatan yang digunakan, tingkat keselamatan dan kesehatan serta suasana dalam 

lingkungan kerja. 

- menyangkut kesejahteraan karyawan tercermin dlaam sistem pengupahan dan 

jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja. 

3.Supra sarana 

Aktifitas perusahaan selalu dipengaruhi oleh apa yang terjadi diluarnya, 

seperti faktor-faktor produksi yang akan digunakan, prospek pemasaran, 

perpajakan, prijinan, lingkungan hidup dan lain-lain. Kebijaksanaan pemerintah 
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dibidang ekspor impor, pembatasan dan pengawasan juga mempengaruhi ruang 

gerak pimpinan perusahaan dan jalannya aktifitas diperusahaan. 

Menurut Sinungan (2008:106), mengatakan bahwa produktifitas yang lebih tinggi 

memungkinkan majikan memberikan upah perjam atau upah perhari yang lebih 

tinggi. Sarana pendukung lain yang terkait penelitian ini yaitu sarana pendukung 

berupa perlengkapan yang juga dapat dipengaruhi produktifitas. Sinungan 

(2008:112) mengatakan bahwa kenaikan produktifitas mungkin disebabkan oleh 

perlengkapan yang lebih baik, keterampilan yang lebih baik, usaha yang lebih 

keras, atau gabungan dari semuanya. Dari keterangan di atas maka perubahan 

terhadap variabel ekonomi dalam suatu proses produksi juga akan mempengaruhi 

produktivitas. 

 

2.8.3 Pengukuran produktifitas 

Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting 

disemua tingkatan ekonomi. Kegunaan pengukuran produktifitas menurut 

Sinungan (2008:21), yaitu membantu mengevaluasi penampilan, perencanaan, 

kebijakan pendapatan, upah dan harga melalui identifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi distribusi pendapatan, membandingkan sektor-sektor ekonomi 

yang berbeda untuk menentukan prioritas kebijakan bantuan, menentukan tingkat 

pertumbuhan suatu sektor ekonomi dsb. Dari pendapat di atas maka pengukuran 

produktifitas dirasa tepat untuk mengevaluasi pengaruh suatu bantuan dari 

pemerintah, dalam penelitian ini adalah bantuan modal kepada nelayan di TPI 

Brondong. 
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Secara umum pengukuran produktifitas berarti perbandingan antara hasil 

total (output) dengan masukan total (input). Sinungan (2008:27), menjelaskan 

salah satu cara pengukuran produktifitas metode finansial atau keuangan. 

Perbandingan ini mengukur produktifitas finansial semua sumber-sumber 

perusahaan secara bersama-sama. Berdasarkan keterangan di atas, maka variabel 

pengukuran yang digunakan dapat berupa variabel finansial atau nilainya 

dijadikan dalam bentuk uang. Sebagaimana rumus berikut: 

Pt =   Ot   

    L + C + R + Q 

 

Keterangan: 

Pt: produktifitas total (total productivity) 

L: faktor masukan tenaga kerja (labour input factor) 

C: faktor masukan modal (capital input factor) 

R: masukan bahan mentah dan barang-barang yang dibeli (raw material and 

purchased parts input) 

Q: faktor masukan bermacam-macam barang dan jasa (other miscellaneous goods 

and services input factor) 

Ot: hasil total (total output) 

 

2.9 Penelitian terdahulu 

Hendrawan (2009:108) dengan judul analisis program pemberdayaan 

masyarakat pesisir (PEMP) terhadap produktivitas rumah tangga miskin 

berpotensi di kabupaten pasuruan. Menyimpulkan bahwa program PEMP di Desa 
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Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan masih belum mampu 

meningkatkan produktifitas rumah tangga miskin berpotensi di sektor usaha mikro 

informal. Masih tingginya jenis usaha yang produktivitasnya rendah dikarenakan 

mereka (penerima bantuan) tidak mampu mengelola bantuan modal dengan baik. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabelnya berupa 

variabel modal sosial (kepercayaan, jaringan dan norma atau institusi). 

Penelitian Kusnaidi (2009:78), tentang program PEMP di Kabupaten Jember 

dalam bukunya yang berjudul Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi 

Pesisir menyimpulkan bahwa program PEMP di Kabupaten Jember dan Koperasi 

LEPP-M3 Busa Barong telah memainkan peranan yang sangat penting dalam 

memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat kampung Getem. 

Kontribusi program ini telah mengurangi ketergantungan ekonomi nelayan kapada 

pedagang perantara lokal, meningkatkan pendapatan nelayan melalui diversifikasi 

usaha, kesejahteraan sosial-ekonomi, dan menggerakkan roda perekonomian 

masyarakat lokal. Mobilitas sosial berkembang sehingga memacu aktivitas 

ekonomi lokal. Kebutuhan modal usaha juga terus meningkat dan Koperasi 

LPEE-M3 memiliki kemampuan terbatas untuk menjawab perkembangan 

ekonomi lokal, sehingga diperlukan bantuan berbagai pihak yang berkomitmen 

terhadap pembangunan masyaralat pesisir khusunya pemerintah kabupaten. 

 Penelitian lain yaitu oleh Faiza (2004:24) tentang kajian beberapa aspek 

program pemberdayaan masyarakat pesisir nelayan pengolah muara angke, 

menyatakan bahwa berdasarkan analisis faktorial diskriminan dua populasi 

diperoleh hasil bahwa perbedaan karakteristik yang nyata antara nelayan pengolah 
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yang mendapatkan program pemberdayaan dan yang tidak. Karakteristik yang 

membedakan dua kelompok tersebut adalah pendapatan dan jumlah produksi. 

Pengukuran tingkat kesejahteraan nelayan pengolah Muara Angke dengan 

menggunakan indikator kesejahteraan menurut Biro Pusat Statistik dalam 

SUSENAS 1991 diperoleh hasil kedua responden memiliki tingkat kesejahteraan 

yang sama tinggi. 

 Penelitian yang lain yaitu oleh Adinata (2010:72) dengan judul analisis 

variabel ekonomi terhadap produktifitas tangkapan nelayan pancing ulur penerima 

bantuan dan non bantuan dari dinas kelautan dan perikanan. Menyimpulkan 

bahwa variabel ekonomi yaitu, biaya upah nelayan, biaya bekal melaut dan biaya 

pengadaan alat tangkap secara umum ketiganya berpengaruh terhadap 

produktifitas nelayan pancing ulur. Pemberian bantuan modal berupa mesin kapal 

dari dinas kelautan dan perikanan kepada nelayan pesisir prigi kabupaten 

trenggalek belum menunjukan adanya perbedaan yang berarti antara nelayan 

penerima bantuan dan non penerima bantuan. Variabel yang paling berpengaruh 

terhadap produktifitas tangkapan nelayan adalah variabel tenaga kerja. 
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2.10 Kerangka Pikir 
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2.11 Hipotesa 

Dari kajian pustaka di atas, kesimpulan sementara yang dapat di ambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa variable tenaga kerja, biaya upah tenaga kerja, biaya bekal 

melaut dan bantuan dari DKP mempengaruhi produktifitas tangkapan nelayan di 

kawasan pesisir Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan. 

2. Diduga ada perbedaan produktifitas antara nelayan yang memperoleh 

bantuan dari DKP dengan nelayan non penerima bantuan di daerah pesisir 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan. 

 


