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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Definisi Dan Profil Pelabuhan Perikanan 

Pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan merupakan 

suatu tempat yang terlindung dari gerakan gelombang laut sehingga bongkar muat 

dapat dilakukan demi menjamin keamanan barang (Kramadibrata, 1985) 

Sedangkan menurut Salim (1994), pelabuhan secara umum bisa di artikan 

sebagai tempat (daerah perairan dan daratan) kapal yang berlabuh dengan aman 

dan dapat melakukan bongkar muat barang serta turun naik penumpang. 

Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor: 

PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan perikanan adalah 

tenpat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas 

tertentu sebagai kegiatan sistem bisnis perikanan bersandar, berlabuh, dan atau 

bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan 

kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Pengembangan merupakan strategi 

secara komparatif dan kompetitif yang bertujuan untuk memperluas fungsi dan 

peranan dengan cara melengkapi, memperbaiki serta membangun fasilitas-fasilitas 

yaitu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional pelabuhan 

perikanan.  
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Pelabuhan perikanan menentukan dalam pengembangan perikanan tangkap, 

karena kapal perikanan memerlukan tempat yang aman untuk berlabuh guna 

membongkar hasil tangkapannya, serta melakukan persiapan ke laut (Hamzah, 

1990). 

Sebagai landasan hukum pelabuhan perikanan adalah Undang-Undang 

Perikanan nomor 9 atahun 1985 pasal 18 yang menyebutkan bahwa pemerintah 

membangun dan membina pra sarana perikanan. Ketentuan pelaksanaan, 

kedudukan, fungsi, pengelolaan dan penggunaan pra sarana perikanan di atur 

dengan peraturan pemerintah. Sebagai tugas pokoknya sebagai pengembangan 

perikanan, maka pelabuhan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi 

dalam arti luas meliputi pelayanan operasi penangkapan ikan, pembongkaran hasil 

tangkapan, pemasaran, pengawetan ikan, perawatan kapal dan peralatannya serta 

pembinaan masyarakat nelayan (Effandi, 1994). 

Jika tujuan di adakannya pelabuhan perikanan tercapai akan sangat bermanfaat 

sekali, hal ini sesuai dengan fungsi pelabuhan perikanan itu sendiri. Adapun 

fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan dan ekonomi perikanan. 

2. Tempat berlabuhnya kapal perikanan 

3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 

4. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan 

5. Pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan 

6. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan 

7. Serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. 
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4.1.1.1 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 

Sesuai bobot kerja, kapasitas sarana pokok, fungsional san penunjang serta 

pengembangannya, berdasarkan KEPMEN kelautan dan perikanan No : 

KEP.10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan, pelabuhan diklarifikasikan 

menjadi 4 kelas dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Pelabuhan Perikanan tipe A (pelabuhan perikanan samudra) 

- memiliki jangkauan operasional diperairan jarak jauh sampai perikanan Zona 

Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia dan perairan Internasional. 

- mempunyai perlengkapan untuk menangani dan mengolah sumber daya ikan 

sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. 

- penjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-

kurangnya minus 3 m. 

- jumlah ikan yang didartkan minimum sebanyak 200 ton per hari atau 73.000 ton 

per tahun (baik pemasaran di dalam maupun di luar negeri). 

- pelabuhan ini menampung kapal berukuran lebih besar 60 GT (Gross Tonage), 

dengan jumlah sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. 

- mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 ha. 

2. Pelabuhan Perikanan tipe B (pelabuhan perikanan nusantara) 

- memiliki jangkauan operasional di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke 

dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan zona ekonomi eksklusif 

indonesia 

- mempunyai perlengkapan untuk menangani atau mengolah sumber daya ikan 

sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang di daratkan. 
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- panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-

kurangnya minus 3 m. 

- jumlah ikan yang di daratkan minimum sebanyak 55 ton per hari atau 18.250 ton 

per tahun untuk pemasaran di dalam negeri. 

- pelabuhan ini menampung kapal berukuran 15 - 60 GT dengan jumlah sampai 

dengan 50 unit kapal sekaligus. 

- mempunyai cadangan lahan pengembangan seluas 10 ha. 

3. Pelabuhan Perikanan C (pelabuhan perikanan pantai) 

- memiliki jangkauan operasional di perairan pantai. 

- mempunyai perlengkapan untuk menangani atau mengolah sumber daya ikan 

sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang di daratkan. 

- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-

kurangnya minus 2 m. 

- jumlah ikan yang di daratkan minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton 

per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau untuk dikumpulkan dan 

dikirim ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. 

- Pelabuhan ini menampung kapal berukuran 25 GT dengan jumlah sampai dengan 

25 unit kapal sekaligus. 

- mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 ha. 

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

- dibangun untuk melengkapi ke tiga tipe pelabuhan perikanan tersebut di atas yaitu 

suatu pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan yang berskala 
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lebih kecil daripada pelabuhan perikanan pantai yang ditinjau dari kapasitas 

penanganan jumlah produksi ikan maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya. 

- menampung pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 

5 ton per hari. 

- menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT sebayak 15 unit 

sekaligus. 

- Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-

kurangnya minus 2 m. 

- mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 1 ha. 

 

4.1.1.2 Kontribusi Sektor Perikanan Dalam Pembangunan Daerah 

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, 

pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 

peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal. 

Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan penting dalam segala 

fasilitasnya sebagai penunjang dalam menunjang pemanfaatan produksi pasca 

panen antara lain mencakup tiga aspek, yaitu: 

1. Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional. 

2. Pembangunan industri baik hulu maupun hilir. 

3. Pembangunan masyarakat (perikanan) di sekitar pelabuhan perikanan sehingga 

menjadi lebih kreatif dan dinamis. (Direktorat Jendral Perikanan, 1994). 

Sehingga peranan pelabuhan perikanan sangat penting sekali dalam aktivitas 

kegiatan perekonomian. Didalam pembangunan pelabuhan perikanan harus 
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diperhatikan dan diteliti tentang potensi yang ada terutama para nelayan yang 

menangkap ikan dan yang akan melelang ikan. 

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah akan berusaha 

mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing guna 

mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar-besarnya, tak terkecuali 

disektor perikanan. Bahkan dengan adanya krisis perekonomian sejak tahun 1998, 

sektor perikanan menjadi semakin populer baik dikalangan pengusaha maupun 

pemerintah. Krisis ekonomi dan depresi rupiah terhadap dollar berdampak 

terhadap merosotnya kontribusi ekonomi terhadap sektor yang lain, namun 

disektor perikanan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Data terakhir 

menunjukkan bahwa ekspor komoditas hasil laut pada tahun 1997 mencapai 

1.617,5 juta dollar AS, disini tampaklah bahwa pada masa krisis, sektor perikanan 

justru menjadi tumpuan. Ini menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor 

yang tahan banting dan mampu menghadapi krisis (Sudrajad.I, 2002). 

Potensi perikanan dan kelautan yang sedemikian besar semestinya dapat 

berkinerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi 

terutama bagi taraf kesejahteraan nelayan. Tetapi orang yang merasakan dampak 

berbagai kemajuan dalam sektor perikanan hanya terbatas pada kelompok-

kelompok kecil dalam masyarakat (misalnya para pedagang ikan baik ditingkat 

lokal maupun ditingkat eksportir). Sedangkan nelayan sebagai ujung tombak 

disektor perikanan kondisinya tetap saja tidak menunjukkan perubahan yang 

berarti. Ketimpangan-ketimpangan ini terbentuk akibat sistem yang terbentuk dari 

hubungan antara nelayan dengan pedagang disektor perikanan yang umumnya 
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lebih menguntungkan pihak pedagang saja. Hal ini sesuai dengan teori Scott yang 

menyebutkan bahwa selama hubungan sosial terjadi antara orang-orang yang tidak 

sama kuat, maka ada kemungkinan hubungan itu berat sebelah. 

Secara kumulatif, indikator keberhasilan pembangunan masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

1. Sejauh mana kondisi dan taraf hidup masyarakat berhasil dperbaiki dan 

ditingkatkan. 

2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya berhasil 

digerakkan. 

3. Sejauh mana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri 

berhasil ditumbuhkan. 

 

4.1.2 Keadaan Geografis 

Penelitian ini dilaksanakan dipelbuhan perikanan nusantara brondong, yang 

terletak di desa Brondong, kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, propinsi 

Jawa Timur, pada koordinat 06 53 30, 81LS dan 112 17 01, 22 BT. Secara 

geografis desa Brondong mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- sebelah utara adalah laut jawa 

- sebelah selatan adalah kecamatan Laren 

- sebelah barat adalah kecamatan Palang, Kabupaten Tuban 

- sebelah timur adalah kecamatan Paciran. 
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4.1.3 Demografi 

Penduduk di kecamatan Brondong sebgaian besar adalah suku jawa dengan 

bahasa sehari-hari adalah bahasa jawa dan sebagian besar penduduknya beragama 

islam. Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2009 tercatat sebesar 54.995 jiwa 

yang terdiri dari 26.326 laki-laki dan 28.669 perempuan. Sedangkan mata 

pencaharian penduduk di Kecamatan Brondong cukup beragam yaitu terdiri dari 

nelayan, petani, pengusaha, pedagang sampai PNS. Mata pencaharian terbesar di 

Kecamatan Brondong  adalah sebagai nelayan sebesar 56%. Hal ini dapat 

dibuktikan pada data jumlah penduduk kecamatan Brondong berdasarkan mata 

pencaharian tahun 2009 dibawah ini: 

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Kecamatan Brondong Berdasarkan Mata 

Pencaharian Tahun 2009 

No Mata Pencaharian Jumlah % 

1 Petani dan Nelayan 20,937 56 

2 Pengusaha 5,701 15,24 

3 Pengrajin 4,481 12 

4 Buruh 4,150 11,09 

5 Pedagang 1,773 4,76 

6 PNS 353 0,94 

 Jumlah 37,400 100 

Sumber : Kecamatan Brondong 2009 
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4.1.4 Musim 

Kabupaten Lamongan beriklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu: 

- musim hujan : berkisar antara bulan Oktober-bulan April 

- musim kemarau : berkisar antara bulan Mei-bulan September 

Keadaan iklim di suatu daerah biasanya dipengaruhi oleh keadaan musim 

setempat seperti keadaan Lamongan. Daerah kecamatan brondong memiliki dua 

musim juga yaitu musim penghujan, pada saat itu biasanya angin barat nertiup 

sangat kencang atau sering disebut musim barat. Sedangkan untuk musim 

kemarau dimana pada saat itu gelombang laut mulai tenang dan dikenal dengan 

istilah musim timur. 

Sedangkan untuk musim penangkapan dibagi menjadi tiga musim ikan, yaitu 

musim puncak, musim sedang dan musim paceklik yang berlangsung dalam satu 

periode penangkapan. 

Musim ikan paceklik berlangsung antara bulan Desember sampai dengan 

bulan Maret. Hal ini berkaitan dengan adanya musim barat, yaitu adanya angin 

barat yang sangat kencang disertai dengan turunnya curah hujan yang tinggi, 

ditandai dengan adanya arus air yang bergerak searah angin barat kearah timur 

yang mana biasanya bersamaan dengan musim hujan. Bertiupnya angin barat yang 

sangat kencang oleh para nelayan pantai utara Jawa Timur biasanya disebut 

dengan istilah musim baratan, dimana pada saat itu jarang sekali nelayan yang 

berani ke laut untuk melakukan kegiatan penangkapan karena akibat dari angin 

barat yang kencang sehingga menimbulkan gelombang ombak yang besar. 
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4.2 Keadaan Usaha Perikanan 

Wilayah brondong merupakan basis utama perikanan laut di wilayah utara 

jawa timur. Wilayah laut utara dengan luas laut menjangkau perairan lepas pantai 

dilaut jawa merupakan penghasil jenis ikan layang, ikan kakap merah dan ikan 

kuningan. 

Pada umumnya penduduk di desa Brondong bermata pencaharian sebagai 

nelayan dan buruh, dengan kondisi geografis dan topografi yang gersang dan letak 

daerah yang berada di daerah pesisir yang ditunjang dengan keberadaan 

pelabuhan perikanan nusantara yang di dalamnya terdapat tempat pelelangan ikan 

maka secara otomatis kegiatan ekonomi penduduk berasal dari kegiatan 

perikanan. 

Usaha perikanan di desa brondong terfokus pada usaha penangkapan dan 

pengolahan ikan, seperti pengeringan, pemindangan dan pengawetan dengan es. 

Faktor yang mempengaruhi keberadaan usaha perikanan tersebut antara lain; 

kedekatan dengan bahan baku, sarana dan prasarana yang memadai dan kedekatan 

dengan akses pasar. Usaha perikanan secara umum di desa Brondong adalah: 

- Penangkapan 

Sesuai dengan undang-undang no.31 tahun 2004, nelayan adalah orang yang 

pekerjaannya menangkap ikan. Tentu saja dalam hal ini tempat tinggal nelayan 

tidak jauh dari daerah penangkapan ikan (laut). Seperti halnya di pelabuhan 

perikanan nusantara brondong, nelayan yang ada berasal dari desa-desa sekitar 

pelabuhan seperti desa brondong, Blimbing dan sekitarnya. Jumlah nelayan di 

pelabuhan perikanan nusantara brondong yang dihitung berdasarkan jumlah alat 
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tangkap di pelabuhan perikanan nusantara brondong dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.2: Jumlah Nelayan Berdasarkan Alat Tangkap Di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong Tahun 2010 

No Jenis Alat Tangkap Jumlah Alat 

Tangkap 

Jumlah 

Nelayan/Alat 

Tangkap (orang) 

Jumlah Nelayan 

(orang) 

1 Mini Purse Saine 7 25 175 

2 Dogol Besar 1.055 10 10.550 

3 Dogol Kecil 338 6 2.028 

4 Payang 48 12 576 

5 Rawai 22 7 154 

6 Gill Net 3 6 18 

7 Lainnya 55 5 275 

 Jumlah 1.528  13.776 

Sumber: PPN Brondong Tahun 2009 

 

- Nelayan Mini Purse Saine 

Nelayan mini purse saine merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap 

mini purse saine atau pukat cincin dalam pengoprasiannya. Penangkapan dengan 

menggunakan mini purse saine sifatnya aktif yaitu berusaha mencari kawanan 

ikan. Penangkapan di lakukan pada malam hari biasanya menggunakan 1 sampai 
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2 kapal. Hasil tangkapan biasanya ikan kembung, layang, bawal, selar dan lain-

lain. 

- Nelayan Payang 

Nelayan payang adalah nelayan yang menggunakan payang sebagai alat tangkap 

dalam pengoprasiannya. Payang merupakan jenis alat tangkap yang 

produktifitasnya sangat tinggi dan dapat dilakukan pada malam maupun siang 

hari. Dalam pengoprasiannya menggunakan alat bantu rumpon pada siang hari 

dan petromaks pada malam hari. Hasil  tangkapan tergantung pada keadaan 

daerah dan banyak sedikitnya ikan yang berkumpul di daerah tersebut (sekitar 

rumpon). Hasil tangkapan yang utama adalah jenis ikan tongkol dan lain-lain. 

- Nelayan Gill Net 

Nelayan gill net adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap gill net dalam 

pengoprasiannya. Gill net merupakan alat tangkap yang terbentuk empat persegi 

panjang yang dilengkapi dengan pelampung, pemberat ris atas bawah. Gill net 

merupakan jenis alat tangkap yang selektif dimana besar mata jaring bervariasi, 

disesuaikan dengan sasaran yang akan ditangkap. Hasil tangkapan yang utama 

dari alat tangkap ini antara lain adalah tongkol, udang, lemuru, cakalang, tengiri 

dan jenis ikan yang lainnya. 

 

4.2.1 Pengolahan 

- Pengeringan 

Pengeringan ikan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan 

sebagian besar air dari suatu bahan dengan cara menyerapkannya menggunakan 
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energi panas, biasanya kandungan air bahan dikurangi sampai batas tertentu 

dimana mikroba tidak dapat lagi tumbuh pada bahan tersebut (Muchtadi, 1997). 

Pengeringan ikan itu sendiri merupakan cara pengawetan ikan yang tertua, mulai 

pengeringan hanya dilakukan menggunakan panas matahari dan tiupan angin. 

Pada prinsipnya pengeringan merupakan cara pengawetan ikan dengan 

mengurangi kandungan air pada tubuh ikan sebanyak mungkin sehingga kegiatan-

kegiatan bakteri terhambat dan jika mungkin mematikan bakteri tersebut. 

Biasanya pasar dari pengeringan ikan akan dikirim ke daerah di wilayah-wilayah 

jawa timur sendiri, dan juga sampai ke jawa tengah, jawa barat dan Jakarta. 

- Pemindangan 

Pemindangan adalah suatu tehnik pengolahan dan pengawetan dengan cara 

merebus ikan dalam suasana sergaram selama jangka waktu tertentu di dalam 

suatu wadah. Pemindangan banyak sekali dilakukan dan merupakan komoditi 

paling populer di kalangan konsumen ikan, karena rasanya enak dan spesifik. 

Pengolahan pindang ikan merupakan langkah alternatif apabila hasil produksi 

kapal purseiner melimpah dan tidak habis terjual sebagai ikan segar, sebagai 

upaya menjaga mutu sekaligus mempertahankan harga ikan hasil tangkapan. 

Usaha pengolahan pindang kering dapat dilakukan oleh semua anggota 

masyarakat pantai yang memiliki akses dalam penerimaan bahan baku maupun 

pemasarannya. 
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4.2.2 Kelembagaan Yang Terkait Dengan Pengolahan PPN Brondong 

Dengan di dasarkan pada KEPMENTAN No.1082/Kpts/OT.210/10/99 tentang 

tata hubungan kerja UPT pelabuhan perikanan dengan instansi terkait, maka 

pelabuhan perikanan nusantara brondong banyak bekerjasama dengan instansi 

yang mempunyai sektor terkait dengan pembangunana kelautan dan perikanan 

untuk menciptakan kondisi pelabuhan yang dinamis serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat nelayan. 

Lembaga yang terkait langsung dengan  pelabuhan perikanan nusantara Brondong 

di antaranya adalah: 

1. Pengawas Sumber Daya Ikan (WASDI) 

Melalui direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, 

departemen kelautan dan perikanan berharap pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya ikan dapat optimal dan terus-menerus namun tetap terkendali. Hal ini 

termaktub dalam visi pengawas sumber daya ikan yaitu "mewujudkan  

pengolahan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib 

dan bertanggung jawab". 

Sedangkan misi pengawasan sumber daya ikan adalah: 

- meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan 

perikanan secara sistematis dan terintegrasi agar pengelolaan berlangsung secara 

tertib sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

- meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyrakat dalam melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 

kelautan perikanan. 
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Dalam melaksanakan pengawasan tiga hal pokok yang sangat penting untuk 

diperhatikan antara lain: 

1. Penataan perijinan, yang merupakan cikal bakal terjadinya suatu 

pelanggaran 

2. Pengawasan di lapangan 

3. Penegakan hukum (proses pengadilan), dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

2. Perum PPS Cabang Brondong 

Perum didirikan berdasarkan PP No.2 tahun 1990, tentang perusahaan 

umum(perum) prasarana perikanan samudra yang  kemudian disempurnakan 

dengan peraturan pemerintah No. 23 tahun 2000. Perum berfungsi meningkatkan 

pandapatan masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan 

prasarana pelabuhan perikanan, meningkatkan wiraswasta serta teknologi 

perikanan, serta menumbuh kembangkan kegiatan perikanan. Jenis usaha yang 

dikelola perum dalam membantu pembangunan pelabuhan perikanan nusantara 

Brondong antara lain: 

1. Mengusahakan sarana pelabuhan perikanan yang berwenang dan kepemilikannya 

berada dalam perusahaan seperti tambat labuh, pelayanan sarana lelang, 

penyewaan ruang, gudang ikan, ruang pengolahan, pengepakan, bangunan, kantor, 

kios, pabrik es, bengkel, dock, tangki, penyaluran bahan bakar, pelayanan bongkar 

muat, tanah indutri dan tanah peralatan. 

2. Mengusahakan sarana pelayanan umum yang penguasaan pengelolahannya berada 

pada pihak ketiga (pemberian jasa penggunaan telepon, facsimili, listrik dan air). 
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3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyaluran perbekalan kapal 

seperti garam, es, air, umpan hidup dan sebagainya. 

3. Dinas Kelautan Dan Perikanan 

Dinas perikanan merupakan instansi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada pemerintah daerah. Dalam pengoperasionalan pelabuhan perikanan 

nusantara brondong selalu melakukan koordinasi dengan dinas kelautan dan 

perikanan kabupaten Lamongan mengingat pelabuhan berlokasi di kabupaten 

Lamongan. Bentuk koordinasi tersebut diantaranya adalah berupa pemberian 

penyuluhan kepada nelayan leh petugas penyulus perikanan dinas, seperti kasus 

farmalin, dalam mengatasi masalah tersebut DKP mendirikan tempat tes uji 

formalin yang berlokasi di pelabuhan. Selain itu DKP juga memberikan bantuan 

modal kepada nelayan agar hasil tangkapan nelayan meningkat. Dan juga 

pengumpulan data teknis pelabuhan untuk pertanggungjawaban petugas lapangan 

DKP sebagai data statistic pemerintah kabupaten Lamongan. 

4. KUD Mina Tani 

Dalam menunjang ekonomi masyarakat nelayan yang mengarah pada 

perekonomian nasional, maka kawasan di pelabuhan juga didirikan KUD yang 

beranggotakan masyarakat nelayan guna menunjang usahanya. KUD mina tani ini 

didirikan berdasarkan badan hukum nomor 4716.B/BH/II/1980 dengan perubahan 

anggaran dasar nomor 7166/BH/II/1995 dengan tugas pokok yaitu sebagai pusat 

pelayanan berbagai kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan/nelayan, dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan pada umumnya dan anggota KUD pada 

khususnya. Jenis usaha yang dilakukan KUD mina tani antara lain: 
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- menyelenggarakan pelelangan ikan agar diperoleh harga ikan yang wajar. 

- Mengelola unit simpan pinjam dan penyalur kredit khusus bagi nelayan. 

- Penyediaan penyaluran sarana produksi serta barang kebutuhan sehari-hari. 

- mengadakan pelatihan usaha serta pemasaran hasil. 

- Mengelola unit usaha pembayaran rekening listrik serta unit usaha SKT (sigaret 

kretek Tbk.) 

5. Puskesmas 

Tingkat kesehatan individu sangat mendukung aktivitas kerja serta kualitas kerja 

yang dihasilkan, terutama bagi masyarakat nelayan dimana dalam melakukan 

aktifitas penangkapan diperlukan kondisi tubuh yang benar-benar sehat. Dalam 

kaitannya dengan pemberian pelayanan kesehatan pelabuhan perikanan nusantara 

Brondong bekerjasama dengan puskesmas pembantu yang merupakan anak 

cabang dari puskesmas induk dikecamatan Brondong. Puskesmas ini mempunyai 

tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat 

nelayan disekitar kawasan pelabuhan serta menangani kondisi gawat darurat 

nelayan akibat kecelakaan kerja. 

6. Bank Swamitra Mandiri 

Bank Swamitra Mina merupakan lembaga keuangan yang dibentuk atas kerjasama 

KUD Mina Tani dengan Bank Bukopin yang bertujuan untuk membantu nelayan 

mengembangkan usahanya serta penyediaan modal. Tugas Bank Bukopin adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan khususnya berkaitan dengan 

pemberian pinjaman modal untuk menjalankan usaha berikut pengembangannya. 

 



71 

 

 

 

7. Unit Usaha Kecil 

Kegiatan operasional pelabuhan perikanan juga tidak terlepas dari peranan unit-

unit usaha yang ikut menyediakan kebutuhan nelayan. Dalam kurun waktu hingga 

tahun 2007 ini terdapat sekitar 55 unit yang berada di kawasan pelabuhan. Unit 

tersebut antara lain:  

- kios alat-alat perikanan yang menjual peralatan mesin, pancing, tali pancing, box 

ikan dan sebagainya. 

- unit perbekalan melaut yang menjual es balok, garam, jasa penggilingan es, strum 

accu dan lain-lain. 

-  unit jasa seperti wartel, MCK. 

-  warung-warung minum dan makanan. 

8. Jamsostek 

Untuk mengatasi resiko bagi nelayan yang bisa terjadi kapan saja, dan bila resiko 

ini terjadi akan mengganggu ekonomi keluarga. Untuk itu PT. Jamsostek 

memberikan program Jamsostek nelayan (Jamsostek TK LHK). 

Jenis program Jamsostek antara lain: 

1. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 

2. Jaminan kematian (JK) 

Program tersebut di dasarkan peraturan Manakertrans RI nomor: PER-

24/MEN/VI/2006 tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial 

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. 
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4.2.3 Jenis Ikan Yang di Daratkan 

Jenis ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sangat 

berfariasi, dengan harga yang berfariasi pula. Namun yang mendominasi adalah 

ikan Kuningan dengan volume sampai dengan 15,917,478 kg dalam tahun 2009. 

Dan ikan yang memiliki harga paling tinggi adalah ikan Kurisi dengan harga 

33,600 rupiah. Berikut adalah table jenis ikan yang di daratkan di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong tahun 2009: 
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Tabel 4.3: Jenis Dan Jumlah Ikan Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong Tahun 2009 

No Jenis Ikan Volume (kg) Nilai (Rp) Harga Rata-rata 

1 Alu-alu 110,570 543,226,000 4,000 

2 Ayam-ayam 475,480 2,080,403,000 4,350 

3 Banyar 336,112 3,297,805,200 9,800 

4 Boloso 1,887,520 8,234,625,000 4,350 

5 Bawal Hitam 127,700 2,553,215,000 20,000 

6 Baronang/Sadar 111,660 218,438,500 1,950 

7 Cucut 458,167 5,809,521,000 12,650 

8 Campuran 1,805,922 3,091,271,750 1,700 

9 Cumi-Cumi 1,490,899 24,485,265,300 16,400 

10 Ikan Jaket 437,270 4,463,054,000 10,200 

11 Ikan Sebelah 141,150 1,541,720,000 10,900 

12 Kakap Merah 1,119,768 32,069,794,300 28,600 

13 Kembung 281,742 1,914,544,200 6,800 

14 Kuningan 15,917,478 156,459,851,900 9,800 

15 Kerapu 310,660 48,193,904,000 15,500 

16 Kerong-Kerong 212,650 3,173,450,000 14,900 

17 Kapasan 6,989,832 28,015,699,250 4,000 

18 Kurisi 71,445 2,402,986,800 33,600 

19 Kuwe 1,122,601 17,581,960,300 15,650 

20 Layang 5,208,111 44,794,607,300 8,600 

21 Lenyam 160,970 2,171,018,000 13,450 

22 Lemuru 756,333 2,714,281,400 3,550 

23 Lemadang 466,270 3,437,830,000 7,350 

24 Layur 128,945 1,194,406,800 9,250 

25 Mata Besar 9,013,878 50,100,355,450 5,550 

26 Manyung  3,304,490 36,970,783,200 11,150 

27 Pirik 208,610 387,894,500 1,850 

28 Pari 2,252,034 18,153,514,100 8,000 

29 Selar Kuning 261,900 2,203,964,450 8,400 

30 Tengiri 449,450 12,025,865,000 26,750 

31 Tetengkek 0 0 0 

32 Tongkol 468,767 5,316,182,000 11,350 

33 Tembang 187,600 585,090,000 3,100 

34 Tonang 922,090 12,601,011,000 13,650 

 Jumlah Total 1 Tahun 57,198,074 495,413,038,800  

Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 2009 
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Dari harga yang bervariasi inilah terkadang hasil volume tangkapan nelayan akan 

sangat dipengaruhi juga dengan jenis ikan yang ditangkap dalam sekali melaut. 

Volume tangkapan yang banyak, jika jenis ikan yang ditangkap adalah jenis ikan 

dengan harga jual rendah, maka pendapatan nelayan tersebut juga tidak terlalu 

tinggi dibandingkan dengan nelayan yang memperoleh hasil tangkapan jenis ikan 

yang memiliki nilai jual yang tinggi. 

 

4.2.4 Frekuensi Melaut 

Frekuensi melaut merupakan banyaknya jumlah nelayan dalam melakukan 

kegiatan melaut dalam satu bulan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan kapal 

yang digunakan untuk melau, dan juga oleh lama waktu melaut yang mereka 

gunakan, namun disini lama waktu aktifitas melaut yang nelayan lakukan akan 

saya rata-rata kan menjadi 7 hari . Jika keadaan kapal nelayan perlu diperbaiki, 

maka frekuensi melaut yang mereka lakukan bisa hanya 1-2 kali dalam satu bulan. 

Namun jika kapal mereka dalam keadaan normal, maka mereka akan melakukan 

aktifitas melaut sebanyak 3 kali dalam satu bulan. Dari frekuensi melaut ini tentu 

akan sangat mempengaruhi pendapatan pemilik dan nelayan buruh di sebuah 

kapal. Data dari banyaknya frekuensi nelayan melakukan aktifitas melaut dalam 

satu bulan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4: Frekuensi Melaut 

Frekuensi Penerima 

bantuan 

Persen Non 

penerima 

persen 

2 13 65% 5 33% 

3 7 35% 10 67% 

Total  20 100% 15 100% 

  Sumber: Data primer, diolah. 

Dari tabel di atas, nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

cenderung lebih banyak melakukan aktifitas melaut dalam sebulan hanya dua kali 

saja. Hal ini dibuktikan dari 35 kapal nelayan, 18 kapal melakukan aktifitas 

melautnya hanya dua kali dalam satu bulan. Sedangkan sisanya melakukan 

aktifitas melaut sebanyak tiga kali dalam satu bulan. 

4.2.5 Volume Hasil Tangkapan 

Hasil tangkapan merupakan pendapatan yang akan diperoleh nelayan sebelum 

diperjualbelikan. Hasil tangkapan ini bisa sangat bervariasi, menurut para nelayan 

faktor keberuntungan adalah hal terpenting dalam memperoleh hasil tangkapan 

yang melimpah. Mengingat perikanan laut merupakan sumber daya alam yang 

bersifat common property maka hasil yang diperolehpun tidak tentu tergantung 

pada alam yaitu stok dan keberadaan ikan dilaut tempat penangkapan dilakukan. 

Untuk lebih jelasnya data dari volume hasil tangkapan ikan di laut dalam satuan 

berat ton adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5: Rata-Rata Hasil Tangkapan 

Volume 

(Ton) 

Penerima 

bantuan 

Persen Non 

Penerima 

Persen 

>6 Ton 1 5% 1 6,6% 

5,5 – 6 Ton 10 50% 8 52,8% 

< 5,5 Ton 9 45% 6 39,6% 

TOTAL 20 100% 15 100% 

  Sumber: Data primer, diolah. 

Dari tabel di atas terlihat volume hasil tangkapan nelayan dalam 7 hari bisa 

mencapai lebih dari 6 ton. Namun hanya sedikit kapal yang bisa melakukan hal 

tersebut, 1 kapal yang menerima bantuan dari pihak DKP dan 1 kapal yang non 

penerima bantuan. Sedangkan rata-rata hasil tangkapan nelayan lebih banyak 

berada pada kisaran antara 5,5 – 6 ton dalam sekali melaut. Sedangkan sisa kapal 

yang lainnya memperoleh hasil tangkapan berada pada kisaran kurang dari 5,5 

ton. 

 

4.2.6 Pendapatan Total Yang Diperoleh Nelayan 

Pendapatan yang diperoleh nelayan adalah proses dari hasil tangkapan nelayan 

yang kemudian diperjual belikan di pasar pelelangan ikan ataupun dari pembelian 

pemborong yang membeli seluruh ikan yang berhasil dinaikkan ke dalam kapal. 

Kelebihan/kekurangan dari pembelian oleh pemborong adalah pihak nelayan 

ataupun pemborong belum mengetahui secara pasti berat total dari ikan yang 

berhasil di tangkap oleh nelayan, pihak pemborong hanya bisa melihat jenis ikan 
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yang ditangkap oleh nelayan dan pihak nelayan hanya bisa menkira-kira berapa 

nilai total dari ikan yang berhasil ditangkap. Dan jika harga yang di tawarkan oleh 

pihak pemborong dirasa cukup memuaskan oleh pihak nelayan, maka transaksi 

jual belipun akan segera terjadi dan seluruh ikan yang ada dikapal resmi menjadi 

milik pemborong. 

Selain itu, jenis ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan akan sangat 

mempengaruhi pendapatan mereka. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada 

tabel daftar/jenis ikan yang berhasil didaratkan, harga-harga dari berbagai jenis 

ikan tersebut sangatlah bervariasi. Berikut adalah data dari total pendapatan yang 

diperoleh nelayan dari hasil tangkapan: 

Tabel 4.6: Pendapatan Total 

Pendapatan Penerima 

Bantuan 

Persen Non 

Penerima 

persen 

>45 Juta 10 50% 0 0% 

40 – 45 Juta 10 50% 7 46,2% 

< 40 Juta 0 0% 8 52,8% 

TOTAL 20 100% 15 100% 

  Sumber: Data primer, diolah. 

Dari tabel tersebut terlihat pendapatan total nelayan yang menerima bantuan 

modal dari DKP setengahnya memperoleh lebih dari 45 juta dalam sekali melaut. 

Namun kapal yang tidak memperoleh bantuan dari DKP tidak ada yang 

memperoleh pendapatan total sampai nilai tersebut. Tentu nilai tersebut masih 

merupakan pendapatan kotor yang belum dikurangi oleh biaya-biaya yang 
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lainnya. Dan sebagian besar yang lain memperoleh pendapatan kotor berkisar 

antara 40 – 45 juta dalam sekali melaut. Dan sisanya memperoleh pendapatan 

kotor  kurang dari 40 juta yang merupakan kapal non penerima bantuan dari DKP 

sebanyak 8 kapal. 

 

4.2.7 Biaya Upah Nelayan Buruh 

Biaya upah nelayan merupakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemilik 

kapal guna membayar upah nelayan buruh yang telah mengoprasikan kapalnya. 

Biaya upah nelayan biasanya tergantung dari hasil tangkapan ikan yang diperoleh 

kapal. Semakin tinggi volume ikan/pendapatan total yang diperoleh pemilik kapal, 

maka upah yang diberikan akan semakin tinggi pula. Jadi model pemberian upah 

yang seperti ini akan sangat memotivasi nelayan buruh untuk berusaha 

mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak-banyaknya. Untuk lebih jelasnya 

berikut adalah data dari biaya upah untuk nelayan buruh: 

Tabel 4.7: Besar Upah 

Upah Penerima 

Bantuan 

Persen Non 

Penerima 

Persen 

>550.000 3 15% 0 0% 

500rb – 

550rb 

17 85% 9 59,4% 

< 500rb 0 0% 6 39,6% 

TOTAL 20 100% 15 100% 

 Sumber: Data primer, diolah. 
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Dari table di atas dapat dilihat bahwa biaya upah yang harus dikeluarkan pemilik 

kapal lebih banyak pada kisaran 500 – 550 ribu per nelayan buruh. Untuk nelayan 

yang memperoleh bantuan dari DKP rata-rata memberlakukan biaya upah pada 

kisaran 500 – 550 ribu per nelayan buruh dengan persentase sebesar 85%. 

Sedangkan nelayan yang non penerima bantuan dari DKP rata-rata 

memberlakukan biaya upah pada kisaran 500 – 550 ribu per nelayan buruh dengan 

persentase sebesar 59,4%. 

 

4.2.8 Biaya Bekal Melaut 

Biaya bekal melaut merupakan biaya yang harus dikeluarkan pemilik kapal guna 

keperluan nelayan buruh, keperluan kapal dan perawatan dari ikan yang berhasil 

ditangkap. Biaya-biaya tersebut contohnya adalah biaya Solar (liter), Olie (liter), 

Es (balok), Garam (kg), Air Minum (galon), Minyak Tanah (liter), Air Tawar 

(drum) dan Bahan Makanan. Besar dari biaya bekal melaut ini tidak sama antar 

kapal, hal ini ditentukan oleh besar kapal, banyaknya nelayan buruh dalam satu 

kapal, lama melaut dan tentunya kebijakan dari pemilik kapal. Untuk lebih 

jelasnya berikut data dari biaya bekal melaut: 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

Tabel 4.8: Biaya Melaut 

Bekal 

Melaut 

Penerima 

Bantuan 

Persen Non 

Penerima 

Persen 

>18,5 juta 2 10% 0 0% 

17,5 – 18,5 

juta 

18 90% 11 72,6% 

< 17,5 Juta 0 0% 4 26,4% 

TOTAL 20 100% 15 100% 

 Sumber: Data primer, diolah. 

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa biaya bekal melaut yang dikeluarkan 

pemilik kapal bervariasi, namun sebagian besar berada pada kisaran 17,5 – 18,5 

juta Rupiah. Untuk nelayan yang mendapat bantuan dari DKP rata-rata biaya yang 

dikeluarkan berada pada kisaran 17,5 – 18,5 juta Rupiah dengan persentase 

sebesar 90%. Dan untuk nelayan yang non penerima bantuan rata-rata biaya bekal 

yang dikeluarkan berada pada kisaran 17,5 – 18,5 juta Rupiah dengan persentase 

sebesar 72,6%. Untuk kapal yang mendapatkan bantuan dari DKP cenderung 

untuk mengeluarkan biaya bekal yang lebih besar daripada nelayan yang tidak 

menerima bantuan dari DKP. Dengan mendapatkan bantuan dari DKP akan sangat 

memberi keuntungan bagi nelayan karena biaya yang mereka keluarkan akan 

sedikit berkurang sedangkan bagi nelayan yang tidak memperoleh bantuan tentu 

biaya yang harus mereka keluarkan lebih besar lagi. 
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4.2.9 Produktifitas Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 

Ukuran keberhasilan produktifitas dipandang dari dua sisi, yaitu sisi input dan sisi 

output. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktifitas berkaitan dengan 

efisiensi penggunaan input dalam memproduksi output. Produktifitas dalam 

penelitian ini didapat berdasarkan pengukuran berikut: 

Produktifitas = Output (pendapatan dari hasil tangkapan)    

   Input (total biaya yang digunakan) 

Maka produktifitas dalam penelitian ini didapat dari hasil pembagian antara 

output dan input. Output yang dimaksud adalah besarnya pendapatan pemilik 

kapal dari tangkapan armadanya. Sedangkan input yaitu jumlah seluruh biaya 

yang dikeluarkan pemilik kapal untuk keperluan operasional kapal. Nilai 

produktivitas dibawah angka 1,8 tergolongkurang baik karena pada kapal tersebut 

hanya menghasilkan sedikit keuntungan yang tidak sebanding dengan biaya yang 

dikeluarkan, sedangkan nilai produktivitas diatas angka 1,9 tergolong sangat baik 

karena keuntungan dari hasil tangkapan yang diperoleh besar. Data Produktivitas 

Responden untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9: Produktivitas Nelayan 

Produktifitas Penerima 

Bantuan 

Persen Non 

Penerima 

Persen  

>1,9 5 25% 2 13,2% 

1,8 – 1,9 12 60% 9 59,4% 

< 1,8 3 15% 4 26,4% 

TOTAL 20 100% 15 100% 
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Sumber: Data primer, diolah. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata produktifitas hasil tangkapan 

nelayan yang mendapat bantuan dari DKP di pelabuhan Brondong berada pada 

kisaran 1,8 – 1,9 poin dengan persentase sebesar 60%. Walaupun masih ada 

nelayan yang produktifitasnya berada dibawah angka 1,8 dengan persentase 15%. 

Sedangkan untuk nelayan yang non penerima bantuan dari DKP di pelabuhan 

Brondong rata-rata produktifitasnya berada pada angka 1,8 – 1,9 dengan 

persentase 59,4%. Dan masih terdapat nelayan yang produktifitasnya berada 

dibawah angka 1,8 dengan persentase sebesar 26,4%. Dari persentase di atas, 

nelayan yang menerima bantuan memiliki produktifitas yang lebih baik daripada 

nelayan non penerima bantuan. Dari perhitungan manual di dapat bahwa rata-rata 

produktifitas nelayan yang menerima bantuan dari DKP adalah sebesar 1,86024, 

sedangkan untuk produktifitas nelayan non penerima bantuan adalah sebesar 

1,84494. Dari angka tersebut terbukti bahwa produktifitas dari nelayan yang 

menerima bantuan dari DKP lebih baik dari non penerima bantuan, walaupun 

perbedaannya sangatlah sedikit. 

 

4.3 Hasil Uji Statistik Seluruh Sampel (Analisis Regresi Linear) 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Pada analisis ini akan dihasilkan sebuah 

persamaan regresi yang diharapkan akan dapat menjelaskan pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Kemudian tingkat pengaruh dari hasil setiap 

variabel bebas yang ada pada model akan diuji secara parsial.  
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Pembahasan dibawah ini akan menjelaskan hubungan antara tujuan penelitian 

dengan hasil penelitian. Untuk mengetahui apakah biaya upah nelayan buruh, 

biaya bekal melaut, dan variabel banyaknya nelayan buruh dari seluruh sampel 

yang digunakan berpengaruh terhadap produktivitas hasil tangkapan nelayan di 

Pelabuhan Nusantara Perikanan Brondong. Variabel yang berupa rupiah akan 

dirubah ke bentuk log agar hasil yang didapatkan mudah dibaca dalam bentuk 

prosentase. Dari perhitingan dengan program EViews 6 maka didapatkan hasil 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

Tabel 4.10: Uji Analisis Regresi Linier 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   

Date: 08/25/11   Time: 10:53   
Sample: 1 35    
Included observations: 35   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 26.91564 7.607452 3.538062 0.0013 
LOG_X1 0.932655 0.281464 3.313581 0.0024 

LOG_X2 -1.611688 0.328652 -4.903935 0.0000 
LOG_X3 -2.326701 1.126015 -2.066314 0.0475 

D01 0.054163 0.017946 3.018056 0.0052 
     
     R-squared 0.570750     Mean dependent var 1.853681 
Adjusted R-squared 0.513516     S.D. dependent var 0.054378 

S.E. of regression 0.037928     Akaike info criterion -3.574700 
Sum squared resid 0.043156     Schwarz criterion -3.352507 
Log likelihood 67.55725     Hannan-Quinn criter. -3.497999 

F-statistic 9.972327     Durbin-Watson stat 2.079879 
Prob(F-statistic) 0.000030    

     
     Sumber: Eviews 6 

Model persamaan regresi linier berganda yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Y = 26.9156 + 0.932*LOG_X1 - 1.611*LOG_X2 - 2.326*LOG_X3 + 0.054*D01 

Intrepretasi dari hasil regresi akan dijelaskan sebagai berikut:  
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a) B1 = 0.932  

Nilai koefisien regresi B1 ini menunjukkan bahwa jika besar variabel jumlah 

nelayan buruh (X1) meningkat sebesar 1 poin maka produktivitas akan naik 

sebesar 0.932%. 

b) B2 = -1.611 

Nilai koefisien regresi B2 ini menunjukkan bahwa jika besar biaya upah nelayan 

(X2) meningkat sebesar 1 poin maka produktifitas akan menurun sebesar 1.611%. 

c) B3 = -2.326 

Nilai koefisien regresi B3 ini menunjukkan bahwa jika besar biaya bekal melaut 

(X3) meningkat sebesar 1 poin maka produktifitas akan menurun sebesar 2.326%. 

 

4.3.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas artinya antarvariabel independen yang terdapat dalam model 

regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna 

(koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel 

bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien korelasi 

variabel tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar atau tak terhingga. 

Terdapat dua cara dalam menghitung multikolinearitas, 1. Dengan menghitung 

langsung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila tingkat 

koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas. 2. Dengan melakukan 

regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara dua atau lebih variabel independen yang secara bersama-sama (misalnya x2 
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dan x3) mempengaruhi satu variabel independen yang lain (misalnya variabel x1). 

Kita harus menjalankan beberapa regresi, masing-masing dengan memberlakukan 

satu variabel independen misalnya x1 sebagai variabel dependen dan variabel 

independen lainnya tetap diperlakukan sebagai variabel independen. Jika nilai F 

hitung >F tabel pada a dan derajat kebebasan tertentu, maka model mengandung 

unsur multikolinearitas. 

Tabel 4.11: Uji Multikolinearitas 

 LOG_X1 LOG_X2 LOG_X3 D01 

LOG_X1  1.000000  0.788347  0.927955  0.666743 

LOG_X2  0.788347  1.000000  0.800824  0.599964 

LOG_X3  0.927955  0.800824  1.000000  0.682254 

D01  0.666743  0.599964  0.682254  1.000000 

 Sumber: Eviews 6 

Setelah dilakukan uji multikolinearitas, hasil pengolahan data penelitian masih di 

dapati adanya sedikit multikolinearitas antar variabel yang terdapat dalam model. 

Beberapa variabel masih memiliki tingkat korelasi melebihi 0,8 yang merupakan 

batas maksimum adanya multikolinearitas. Jika sebuah data penelitian melebihi 

dari batas tersebut, maka bisa dikatakan data tersebut terdapat multikolinearitas. 

 

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas adalah varians residual yang tidak konstan pada regresi 

sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji ini digunakan untuk 

melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu ke pengamatan yang lain. Dilakukan dengan uji White yang menggunakan 

residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri 
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atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel 

independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen. Hasil dari 

perhitungan data yang didapat dari penelitian untuk uji heterokedastisitas sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.12: Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.812779     Prob. F(10,24) 0.6194 

Obs*R-squared 8.854412     Prob. Chi-Square(10) 0.5460 

Scaled explained SS 5.734897     Prob. Chi-Square(10) 0.8370 

Sumber: Eviews 6 

Nilai Obs*R-squared pada hasil di atas adalah 8,854 dan nilai probabilitasnya 

adalah 0,546 (lebih besar dari a=5%). Maka dapat disimpulkan bahwa data 

tersebut tidak bersifat heterokedastisitas. 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang disusun 

menurut urutan waktu (seperti data time series) atau menurut urutan ruang (seperti 

data cross section). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji 

Durbin-Watson test. Apabila d berada di antara 1,54  sampai dengan 2,46, maka 

tidak ada autokorelasi. Dari perhitungan regresi diperoleh nilai Durbin-Watson 

test sebesar 2,080, sehingga tidak terjadi autokorelasi. 
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4.3.4 Uji F (Uji Regresi Secara Simultan) 

Uji hipotesis secara simultan yaitu untuk menguji pengaruh secara bersama-sama 

variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat (Y) dilakukan 

dengan uji F. Hipotesis statistik yang terkait dengan uji ini adalah:  

H0 = 0 berarti bahwa variabel independen secara keseluruhan tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen  

H1 ≠ 0 berarti bahwa variabel independen secara keseluruhan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen  

 

Penerimaan atau penolakan H0 dengan cara membandingkan nilai signifikansi F 

dengan α = 0,05. Jika nilai signifikansi F < α, berarti H0 ditolak. 

Hasil perhitungan didapatkan bahwa signifikansi F = 0.000 yang lebih kecil dari 

0.05 maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima. Hal ini berarti 

variabel Jumlah tenaga kerja, biaya Upah Nelayan dan Biaya Sekali Melaut secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Produktivitas Nelayan di 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. 

 

4.3.5 Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0,57 atau 57%, artinya bahwa 

variabel Produktivitas Nelayan dipengaruhi sebesar 57% oleh Jumlah banyaknya 

nelayan buruh,Upah Nelayan dan Biaya Sekali Melaut, sedangkan 43% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam model. 
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4.3.6 Uji T (Uji Regresi Secara Parsial) 

Pengujian secara parsial pengaruh dari variabel dependen yaitu X1, X2, dan X3 

terhadap variabel independen Y dilakukan dengan uji t. Hipotesis statistik yang 

terkait dengan uji ini adalah: 

H0 = 0  berarti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi 

secara signifikan terhadap variabel dependen  

H1 ≠ 0  berarti bahwa variabel independen mempengaruhi secara 

signifikan terhadap variabel dependen 

Penerimaan atau penolakan H0 dengan cara membandingkan nilai signifikansi t 

dengan α = 0,05. Jika nilai signifikansi F < α, berarti H0 ditolak atau ada pengaruh 

signifikan dari sebuah variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil 

perhitungan di dapat hasil sebagai berikut: 

a) Variabel LogX1  

Uji t terhadap variabel LogX1 didapatkan signifikansi LogX1 sebesar 0.002 yang 

lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak. Dan variabel 

jumlah tenaga kerja secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

Produktivitas Tangkapan. 

b) Variabel LogX2  

Uji t terhadap variabel LogX2 didapatkan signifikansi LogX2 sebesar 0.000 yang 

lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan H0 ditolak. Dan variabel biaya upah 

nelayan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

Produktivitas Tangkapan.  
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c) Variabel LogX3  

Uji t terhadap variabel LogX3 didapatkan signifikansi LogX3 sebesar 0.047 yang 

lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan H0 ditolak dan secara parsial variabel 

Biaya bekal melaut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Produktivitas 

Tangkapan.  

d) Variabel D  

Uji t terhadap variabel D didapatkan signifikansi D sebesar 0.005 yang lebih kecil 

dari 0.05, maka dapat dikatakan H0 ditolak dan secara parsial variabel Dummy 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Produktivitas Tangkapan. 

 

4.4 Pembahasan 

Hasil tes menunjukkan bahwa semua variabel secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas nelayan. Ini dapat berarti apabila semua variabel 

digunakan secara bersama-sama dalam suatu proses produksi/penangkapan ikan 

maka akan berpengaruh terhadap produktivitas nelayan di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong. 

Variabel X1 yaitu variabel jumlah nelayan buruh secara keseluruhan dari 35 

sampel yang di uji diketahui berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

nelayan. Hal ini disebabkan pada kenyataannya memang banyaknya tenaga kerja, 

akan berpengaruh terhadap produksi total dan akan memperlihatkan seberapa 

besar produktifitas dalam suatu perusahaan. Namun di Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Brondong yang direkrut menjadi anak buah kapal tidak hanya yang 

memiliki keahlian menangkap ikan, namun ada bagian teknisi kapal yang 
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tugasnya memperbaiki mesin kapal jika terjadi kerusakan ditengah laut, juru 

kemudi yang bertugas mengemudikan kapal. Hal ini sesuai dengan bab II, tenaga 

kerja dapat dibedakan menjadi tiga macam apabila dilihat dari tingkat 

keahliannya, yaitu : tenaga kerja tidak ahli, tenaga kerja semi, tenaga kerja ahli. 

Melihat komposisi nelayan buruh yang dipekerjakan di atas kapal terdapat tenaga 

kerja yang hanya menggunakan kekuatan fisik saja, dan juga ada yang 

menggunakan keahliannya dalam bekerja. Selain itu hal ini sesuai dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi produktifitas tenaga kerja, yang salah satunya adalah 

pengalaman kerja. Disini pengalaman kerja menjadi pertimbangan penting bagi 

nelayan buruh, contohnya juru kemudi, seorang juru kemudi yang sudah 

berpenglaman akan sangat dicari untuk mengemudikan sebuah kapal agar 

memperkecil resiko kapal karam ditengah laut. Oleh sebab itu, ketika tenaga 

kerja/nelayan buruh yang dipekerjakan sedikit, hal tersebut dapat berdampak pada 

pembagian alokasi kerja yang tidak efisien. Bisa dibayangkan apabila dua bagian 

pekerjaan contohnya bagian juru kemudi dan bagian teknisi bila hanya dipegang 

oleh satu orang saja, hal tersebut tentu tidak efisien. Begitu pula sebaliknya, ketika 

jumlah tenaga kerja nya banyak, memungkinkan untuk menyerahkan satu bagian 

pekerjaan kepada hanya 1 tenaga kerja saja, dengan seperti ini sangat 

memungkinkan prusahaan dapat meningkatkan produktifitasnya. Oleh karena itu 

banyaknya jumlah nelayan buruh yang dipekerjakan dalam satu kapal akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas dalam kapal tersebut. 

Variabel X2 yaitu variabel biaya upah dari uji yang telah dilakukan diketahui 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas nelayan. Dalam kenyataannya, 
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besaran biaya upah yang diberikan untuk karyawan memang akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan tersebut dalam perusahaan. 

Terkadang jika upah yang diterima kurang cocok untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mereka, hal ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut 

dan secara tidak langsung akan mempengaruhi produktifitas dalam suatu 

perusahaan. Oleh karena itu besaran biaya upah yang diberikan kepada nelayan, 

akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas dalam sebuah kapal. Dan pada 

pemberian upah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada umumnya 

diberlakukan pemberian bonus kepada para nelayan buruh jika hasil 

tengkapan/total pendapatan yang mereka peroleh pada sekali melaut cukup besar. 

Namun jika hasil tangkapan/total pendapatan yang mereka peroleh itu kecil, maka 

para nelayan buruh hanya akan diberikan gaji pokok sekali melaut saja. Hal ini 

sesuai teori pada bab II (Sinungan, 2008:106) yang menjelaskan bahwa 

produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan majikan memberikan upah perjam 

atau upah per-hari yang lebih tinggi. Seperti teori tersebut penelitian ini juga 

membuktikan fakta jika produktivitas pekerja itu tinggi maka upah yang dia 

terima juga akan bertambah. 

Variabel X3 yaitu variabel biaya bekal sekali melaut, dari uji yang telah dilakukan 

diketahui berpengaruh signifikan terhadap produktivitas nelayan. Meskipun level 

Signifikansi variable biaya bekal melaut hampir melampaui batas level 

signifikansi yaitu sebesar 4,7%. hal ini dikarenakan biaya bekal melaut hanya 

digunakan sebagai biaya awal guna berjalannya sebuah proses produksi, dan disini 

proses produksi terjadi dilaut yang hasil pencapaian akhir dari produksi tersebut 
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masih belum pasti, hasil tangkapan yang akan diperoleh nelayan dalam sebuah 

kapal masih belum pasti akan seberapa banyak dan jenis ikan apa yang akan 

diperoleh dalam sebuah kapal masih belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu 

variabel ini masih signifikan terhadap produktifitas nelayan walaupun nilai 

signifikansinya hampir melampaui batas level signifikansi. Misalnya biaya BBM, 

tidak akan mempengaruhi kemampuan nelayan tetapi hanya berpengaruh terhadap 

jarak yang mampu dicapai. Mengingat bahwa perikanan tangkap juga tergantung 

dari ketersediaan ikan di lautan, maka belum tentu dengan jarak yang lebih jauh 

nelayan akan mendapat hasil yang lebih banyak jika kemampuan yang dimiliki 

tidak bertambah. 

Variabel Dummy (D) yaitu kriteria untuk penerima bantuan dan non penerima 

bantuan, dari hasil uji regresi diketahui berpengaruh terhadap produktivitas 

nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Hal ini dapat diartikan 

bahwa perbedaan antara penerima dan non penerima bantuan mesin sangat besar 

khususnya dari total pendapatan yang diperoleh nelayan. Bantuan dari pihak DKP 

ini diberikan kepada nelayan/kapal yang terdaftar sebagai anggota dari sebuah 

kelompok nelayan. namun jika dalam sebuah kelompok tersebut masih ada 

nelayan/kapal yang belum mendapatakan bantuan dari DKP, maka seluruh 

anggota kelompok akan ditarik sumbangan untuk diberikan kepada anggota yang 

masih belum menerima bantuan tersebut. Jadi produktivitas semua anggota 

kelompok juga akan meningkat. Sehingga tidak ada perbedaan antara 

produktivitas nelayan penerima bantuan mesin dan non penerima bantuan dalam 

satu kelompok karena tindakan gotong royong tersebut. Sedangkan nelayan yang 
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tidak mendapatkan bantuan dari pihak DKP dikarenakan nelayan/kapal tersebut 

tidak terdaftar dalam sebuah kelompok nelayan, biasanya nelayan/kapal yang 

tidak terdaftar dalam suatu kelompok nelayan ini dikarenakan  tempat berlabuh 

kapal mereka tidak dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, 

jadi pengetahuan mereka tentang adanya bantuan dari pihak DKP juga mungkin 

masih kurang terhambat karena lokasi yang berbeda/diluar dari Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong. 

Secara umum variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini bisa 

dikatakan berpengaruh positif terhadap produktivitas nelayan di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong. Hal ini terbukti dengan perbedaan produktifitas 

antara nelayan yang mendapatkan bantuan, dengan dilakukan perhitungan rata-

rata produktifitas secara manual diperoleh hasil 1,86024 untuk produktifitas 

nelayan yang mendapatkan bantuan dari DKP  dan hasil 1,84494 untuk 

produktifitas nelayan yang tidak mendapatkan bantuan dari pihak DKP. Hal ini 

menunjukkan bahwa bantuan dari DKP memberikan pengaruh positif terhadap 

produktifitas nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. 

 

 

 


