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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Bangsa Indonesia terdiri atas 17.502 buah pulau, dan garis pantai sepanjang
81.000 km dengan Luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta Km2, yang terdiri
dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta Km2 serta perairan Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta Km2. Fakta tersebut
menunjukkan bahwa prospek pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia
dinilai sangat cerah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis
(Budiharsono,2001).
Volume perikanan tangkap yang berasal dari penangkapan di laut dan
penangkapan di perairan umum, pada periode tahun 2001 – 2011 dilaporkan
meningkat rata-rata sebesar 2,93% per tahun, yaitu tahun 2001 sebanyak 4.276.720
ton menjadi 5.714.271 ton pada tahun 2011. Volume produksi perikanan tangkap di
laut pada periode tersebut meningkat rata-rata sebesar 3,06% per tahun, yaitu dari
3.966.480 ton pada tahun 2001 menjadi 5.345.729 ton pada tahun 2011. Sementara
volume produksi perikanan tangkap di perairan umum mengalami peningkatan ratarata sebesar 1,97% per tahun yaitu pada tahun 2001 sebanyak 310.240 ton menjadi
368.542 ton pada tahun 2011 (Dirjen Perikanan Tangkap, 2012).
Jumlah volume produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2011,
yaitu sebanyak 5.714.271 ton, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2001,
yaitu sebanyak 4.276.720 ton. Jumlah volume produksi perikanan tangkap di laut
yang tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebanyak 5.345.729 ton, sedangkan
yang terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu sebanyak 3.966.480 ton. Volume
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produksi perikanan tangkap di perairan umum pada tahun 2011 merupakan yang
tertinggi dicapai pada periode tersebut, yaitu sebanyak 368.542 ton. Jumlah volume
produksi perikanan tangkap di perairan umum terendah dicapai pada tahun 2006,
yaitu sebanyak 293.921 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012).
Berdasarakan data statistik perikanan tangkap Indonesia, Potensi sumberdaya
perikanan di Indonesia cukup besar, baik sumberdaya perikanan tangkap maupun
budidaya. Volume produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2011 sebesar
5.345.729, atau naik 6,08% bila dibandingkan volume produksi tahun 2010. Dari
volume produksi perikanan tangkap di laut tahun 2011 tersebut, sebanyak 16,12%
didaratkan di pantai Utara Jawa dan 3,37% di pantai Selatan Jawa. Klasifikasi
statistik daerah perairan pantai perikanan laut wilayah pantai selatan jawa daerah
Jawa timur meliputi Kota Surabaya, Pasuruan, Kota Pasuruan, Probolinggo,
Sidoarjo, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep,
Kota Probolinggo, dan Situbondo, sedangkan untuk wilayah pantai selatan jawa
meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan
Banyuwangi, dengan unit penangkapan ikan yang paling banyak di gunakan adalah
dari jenis payang, bubu, pancing ulur dan pancing lainnya.
Potensi terbesar sumberdaya ikan laut wilayah timur Pulau Jawa seluruhnya di
daratkan di pelabuhan dan TPI di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang terletak di pesisir utara
Jawa Timur dimana bertopografi di kelilingi oleh pegunungan dan lautan. Kabupaten
Banyuwangi merupakan bagian yang paling Timur dari Wilayah Propinsi Jawa
Timur, terletak diantara koordinat 7 43 – 8 46 LS dan 113 53 – 114 38 BT serta
mempunyai daerah pantai yang cukup luas, terbukti sebanyak 10 (sepuluh) dari 24
kecamatan yang berada di Kabupaten banyuwangi mempunyai wilayah pantai yang
ix

cukup luas sehingga menjadikan sebagian penduduknya yang tinggal di dekat pantai
bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap.
Kegiatan perikanan tangkap sangat tergantung pada tersedianya sumberdaya
perikanan,

baik

berupa

sumberdaya

alam,

sumberdaya

manusia

maupun

sumberdaya buatan (sarana dan prasarana pendukung). Salah satu persyaratan
yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan
secara optimal adalah diterapkannya pengelolaan yang rasional. Pengelolaan yang
rasional menerapkan sistem pengelolaan yang mencakup semua sumberdaya,
termasuk

di

antaranya

lingkungan

sumberdaya

ikan

yang

dimanfaatkan,

perencanaan, organisasi dan kelembagaan, serta sumberdaya manusia, terutama
pelaku dan pemanfaat, baik lokal maupun pendatang (Nikijuluw, 2002).
Keberhasilan operasi penangkapan ikan di pengaruhi oleh banyak faktor
diantaranya adalah alat tangkapanya sendiri, kapal atau Perahu, alat bantu serta
sumberdaya manusia yang mengoperasikanya. Sumberdaya manusia yang handal
juga sangat diperlukan dalam keberhasilan penangkapan ikan. Ketepatan analisa
dalam penentuan fishing ground dan ketrampilan dalam manajemen kegiatan di
kapal (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2004).
Masyarakat nelayan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tinggal
di daerah pesisir. Pada umumnya mereka adalah kelompok masyarakat tertinggal
yang berada pada level paling bawah, baik tertinggal secara ekonomi, sosial,
maupun budaya. Karena penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam,
maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai
nelayan

dalam

menjalankan

usahanya

bukan

saja

berhadapan

dengan

ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi
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mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil
produksinya.
Nelayan di Desa Bimorejo umumnya menangkap ikan-ikan pelagis dengan alat
tangkap pancing ulur (Hand Line). Menurut Diniah (2001), Pancing ulur adalah mata
pancing yang diberi tali panjang dengan konstruksi sederhana, pada satu tali
pancing utama dirangkaikan 2 -10 mata pancing secara vertikal. Umpan yang
digunakan adalah ikan segar yang dipotong-potong. Hasil tangkapan utama pancing
ulur adalah tuna (Thunnus spp).
Pancing ulur yang umum digunakan nelayan kecil dalam memancing terdiri
dari tali, mata pancing, dan pemberat dengan cara hanya dengan menjatuhkan
(menurunkan) mata pancing yang telah diberi umpan hingga kedalaman tertentu
kemudian ditarik perlahan 2-3 meter.
Kondisi nelayan di daerah Desa Bimorejo mempunyai tingkat pendidikan ratarata masih rendah dan tingkat perekonomian yang masih minim serta modal yang
relatif kecil, sehingga alat tangkap pancing merupakan satu-satunya alat tangkap
yang dianggap nelayan paling efisien dan efektif untuk digunakan.
Nelayan sekala kecil seringkali dihadapkan pada kelangkaan sumberdaya
sebagai masukan atau input dalam proses produksi yang mereka lakukan, akibat
dan minimnya modal yang dimiliki. Oleh karena itu studi tentang faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap produksi nelayan pancing ulur menjadi penting untuk diteliti.
1.2 Rumusan Masalah
Nelayan Desa Bimorejo yang menggunakan alat tangkap pancing ulur sebagai
salah satu alat tangkap utama dan merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat
pasif, yang artinya menunggu dimakan oleh ikan. Jumlah hasil tangkap pancing
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yang berbeda tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Ada beberapa faktor
keberhasilan usaha penangkapan ikan produksi yang dapat berpengaruh kepada
keberhasilan penangkapan ikan, antara lain faktor teknologi (sarana dan prasarana),
sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam.
Produktifitas usaha pancing ulur juga bergantung terhadap musim. Nelayan
hanya mampu mendapatkan hasil tangkapan secara maksimal apabila mereka
menagkap ikan pada musim tangkap, sedangkan apabila musim paceklik Nelayan
pancing ulur tidak bisa mengkap ikan. Hasil usaha dari penangkapan ikan dengan
alat tangkap pancing ulur selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga
digunakan kembali untuk biaya menangkap ikan.
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu analisis komprehensif yang
didasarkan atas kajian terhadap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
produktivitas dari pancing ulur.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi Nelayan pancing ulur di Desa
Bimorejo?
2. Bagaimanakah karakterisktik usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap
pancing ulur di daerah penelitian
3. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor produksi terhadap hasil tangkapan
usaha pancing ulur (Hand Line).
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah
1. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi Nelayan pancing ulur di Desa
Bimorejo.
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2. Mengidentifikasi karakteristik usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap
pancing ulur di daerah penelitian
3. Menganalisis

faktor-faktor

produksi

yang

berpengaruh

pada

usaha

penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing ulur (Hand Line).
1.4 Kegunaan
Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Sebagai

masukan

bagi

pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

dalam

menentukan kebijakan terutama berkaitan dengan pengembangan usaha
penangkapan ikan.
2. Memberikan masukan bagi nelayan atau pemilik kapal dalam menggunakan
faktor-faktor produksi yang lebih baik.
3. Sebagai refrensi penelitian yang sejenis.
1.5

Tempat dan Jadwal Pelaksanaan
Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2013 sampai dengan

November

2013,

di

Desa

Bimorejo,

Kecamatan

Wongsorejo

Kabupaten

Banyuwangi, Provinsi Jawa timur.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Produksi
Teori produksi mengambarkan tentang keterkaitan diantara faktor-faktor
produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Teori produksi dapat dinyatakan
dalam bentuk fungsi produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor
produksi dikenal pula dengan istilah input, dan jumlah produksi disebut output.
(Sadono Sukirno, 2000). Dalam kaitannya dengan perikanan, produksi merupakan
esensi dari suatu perekonomian. Untuk berproduksi diperlukan sejumlah input,
dimana umumnya input yang diperlukan pada sektor perikanan adalah adanya
kapital, tenaga kerja dan teknologi. Dengan demikian terdapat hubungan antara
produksi dengan input, yaitu output maksimal yang dihasilkan dengan input tertentu
atau disebut fungsi produksi.
Sedangkan produksi adalah suatu proses dimana beberapa barang dan jasa
yang disebut input diubah menjadi barang-barang dan jasa lain yang Input Proses
Output disebut output. Banyak jenis aktivitas yang terjadi dalam proses produksi,
meliputi perubahan bentuk, tempat dan waktu penggunaan hasil – hasil produksi.
Output perusahaan yang berupa barang-barang produksi tergantung pada jumlah
input yang digunakan dalam produksi. Hubungan antara input dan output ini dapat
diberi ciri dengan menggunakan suatu fungsi produksi (Bishop & Toussaint, 1986).
a)

Faktor Produksi
Menurut Sudiyana (2007), faktor-faktor produksi (input) diperlukan oleh

perusahaan atau produsen untuk melakukan proses produksi. Input dapat
dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni :
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a. Input Tetap, yaitu input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka
panjang, misalnya gedung, lahan.
b. Input Variabel, yaitu input yang dapat diubah-ubah jumlahnya dalam jangka
pendek, contohnya tenaga kerja.
Untuk mencapai tingkat output tertentu, dalam jangka pendek hanya bisa
dilakukan pengkombinasian input tetap dengan mengubah-ubah jumlah input
variabel.

Sedangkan

dalam

jangka

panjang,

pengusaha

atau

produsen

dimungkinkan untuk mengubah jumlah input tetap sehingga dapat dikatakan dalam
jangka panjang semua input adalah merupakan input variabel.
Faktor produksi merupakan sebuah korbanan yang diberikan pada kegiatan
produksi untuk menghasilkan output tertentu. Faktor produksi (input) akan
mempengaruhi besar kecilnya produksi (output) yang diperoleh. Jenis dan pengaruh
faktor produksi terhadap jumlah produksi tergantung dari jenis dan kondisi usaha
yang dilakukan.
b) Fungsi Produksi
Menurut Mubyarto (1978) dalam Putranto (2007), fungsi produksi yaitu suatu
fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan
faktor-faktor produksi (input). Selanjutnya Soekartawi (1990), mengatakan bahwa
fungsi produksi adalah hubungan fisik antara variabel yang dijelaskan (Y) dengan
variabel yang menjelaskan (X). Variabel yang dijelaskan biasanya berupa keluaran
(produksi) atau outputnya dan variabel yang menjelaskan yaitu merupakan masukan
(faktor produksi atau input). Dalam bentuk matematika sederhana fungsi produksi ini
dituliskan sebagai :

xv

(

)

Dimana;
Y

= hasil produksi fisik

F

= bentuk hubungan yang mentranformasikan faktor-faktor
produksi dengan hasil produksi

x1,…xn

= faktor-faktor produksi

Berdasarkan fungsi di atas maka dapat dilihat bahwa besar kecilnya Y
(produksi) ditentukan peranan x1, x2, x3,.....xn, dan faktor-faktor lain yang tidak
terdapat pada persamaan. Perlu diperhitungkan juga bahwa besar kecilya produksi
dipengaruhi oleh kondisi setempat mengingat sifat pertanian yang adaptasinya
tergantung pada kondisi setempat (local spesific).
Menurut Sukirno (2003), fungsi produksi adalah kaitan diantara faktor-faktor
produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi dikenal
sebagai input dan jumlah produksi sebagai output.
Fungsi produksi sangat penting dalam teori produksi karena :
1) Dengan fungsi produksi, maka dapat diketahui hubungan antara faktor
produksi dan produksi (output) secara langsung dan hubungan tersebut
dapat mudah dimengerti.
2) Dengan fungsi produksi maka dapat diketahui hubungan antara variabel
yang dijelaskan (dependent variabal), Y dan variabel yang menjelaskan
(independent varibabel), X sekaligus juga untuk mengetahui hubungan antar
variabel penjelas.
Fungsi produksi merupakan landasan teknis dari proses produksi yang
menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi.
Hubungannya rumit dan kompleks karena beberapa faktor produksi secara
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bersama-sama mempengaruhi kuantitas produksi. Kombinasi penggunaan faktorfaktor

produksi

menghasilkan

diusahakan sedemikian rupa
keuntungan

tetinggi.

agar

Tindakan

ini

dalam
sangat

jumlah
berguna

tertentu
untuk

memperkirakan tingkat keuntungan usaha perikanan relatif terhadap sumber daya
yang tersedia. Namun demikian, pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi
terhadap produksi yang dihasilkan dibatasi dengan hukum “The Law of Diminishing
Return”, yang menyatakan bahwa bila suatu macam input ditambah penggunaannya
sedang input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan mula-mula menaik,
kemudian seterusnya menurun bila input tersebut terus ditambahkan.
Menurut Adiningsih (2003) dalam Wiwit Setiawati (2006) Fungsi produksi
menunjukkan berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat diproduksi
apabila sejumlah input tertentu dipergunakan didalam proses produksi. Sehingga
fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan fisik antara input
dan output, maka dapat dituliskan sebagai berikut,
(
(

)
)

Dimana Xn adalah sejumlah input yang digunakan oleh setiap jenis output. Hal
ini dijelaskan dengan menggunakan kurva produksi, seperti gambar 2. berikut ini.

Output (Y)

𝑌

0

𝑓(𝑋)

Input (X)
Gambar 2. Kurva fungsi produksi
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Sesuai dengan teori produksi, fungsi produksi dalam penelitian ini adalah
produksi fisik yang dihasilkan oleh nelayan pancing ulur sebagai output (Y),
sedangkan inputnya adalah curahan waktu kerja (X1), ukuran kapal (X2), daya mesin
(X3), panjang tali (X4), jumlah mata pancing (X5) dan pengalaman (X6).
2.2 Unit Penangkapan Pancing Ulur
Unit penangkapan pancing ulur merupakan kesatuan unsur dari kapal
penangkapan ikan, pancing ulur dan nelayan yang mengoperasikannya. Alat
tangkap ini diklasifikasikan ke dalam kelompok pancing atau lines. Berikut
merupakan uraian lebih rinci tentang unit penangkapan pancing ulur.
2.2.1

Definisi dan Klasifikasi
Pancing ulur merupakan suatu alat penangkap ikan yang terdiri dari seutas tali

dengan mata pancing berbentuk seperti jangkar. Pada mata pancing diikatkan
umpan. Berdasarkan Klasifikasi DKP tahun 2008, pancing ulur termasuk dalam
klasifikasi alat tangkap hook and line.
2.2.2

Konstruksi Pancing Ulur
Pada prinsipnya pancing ini terdiri dari dua komponen utama yaitu tali (line)

dan mata pancing (hook). Tali pancing biasanya terbuat dari benang katun, nilon,
polietilen dan plastik. Sedangkan mata pancing dibuat dari kawat baja, kuningan
atau bahan lain yang tahan karat. Pada umumnya ujung mata pancing tersebut
berkait balik, namun ada juga yang tanpa berkait balik. Jumlah mata pancing pada
tiap unit pancing bisa tunggal atau ganda (dua sampai tiga buah) bahkan banyak
sekali (ratusan sampai ribuan) tergantung dari jenis pancingnya. Ukuran mata
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pancing bervariasi disesuaikan besar kecilnya ikan yang akan tertangkap (Subani
dan Barus, 1989).

Gulungan Bambu

Tali Utama
Kili-Kili
Tali cabang

Pancing dengan umpan
Pemberat

Pancing Ulur Sistem Satu Kail

Pancing Ulur Sistem Multi Kail

Gambar 1. Konstruksi pancing ulur

2.2.3

Kelengkapan dalam unit penangkapan

a) Kapal
Berdasarkan Kepres No. 51 (2002), kapal adalah kendaraan air dengan bentuk
dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau
ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah
permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindahpindah. Adapun Kepmen No. 02 (2002), mendefinisikan kapal perikanan adalah
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kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untukmelakukan
penangkapan ikan termasuk melakukan survai atau eksplorasi kelautan.
Klasifikasi

kapal

perikanan

baik

ukuran,

bentuk,

kecepatan

maupun

konstruksinya sangat ditentukan oleh peruntukkan kapal perikanan tersebut.
Demikian pula dengan kapal penangkap, masing- masing memiliki ciri khas, ukuran,
bentuk, kecepatan dan perlengkapan yang berbeda. Kapal perikanan secara umum
terdiri dari: kapal penangkap ikan, kapal pengangkut hasil tangkapan, kapal survey,
kapal latih, dan kapal pengawas perikanan (Ardidja, 2010).
b) Nelayan
Nelayan yang mengoperasikan pancing ulur biasanya berjumlah satu sampai
dua orang terdiri atas nelayan pekerja dan pemilik. Pembagian kerja pada saat
pengoperasian dilakukan berdasarkan pengalaman. Pada saat pengoperasian
pancing ulur, juru mudi berperan pula sebagai pemancing (Rochmawati 2004).
c) Umpan
Umpan yang digunakan adalah umpan segar dan umpan buatan. umpan segar
yang digunakan adalah dari jenis ikan segar yang dipotong-potong. Jenis umpan
yang digunakan umumnya adalah ikan, udang dan cumi-cumi. Umpan buatan yang
biasa digunakan adalah bulu ayam (chicken feader), maupun bahan sintetis
berbentuk miniatur hewan yang menyerupai aslinya. Bentuk umpan buatan antara
lain berupa miniatur cumi-cumi dan ikan. Umpan yang telah dimakan ikan, maka
mata pancing akan tersangkut pada mulut ikan dan pancingditarik ke perahu (Subani
dan Barus 1989).
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2.2.4

Metode Pengoperasian Alat
Metode pengoperasian pancing ulur yaitu mata pancing yang sudah diberi

umpan ditenggelamkan ke dalam air. Ketika umpan dimakan ikan, maka mata
pancing akan tersangkut pada mulut ikan dan pancing ditarik ke perahu. Lokasi
pemancingan dapat dilakukan di semua perairan (Subani dan Barus, 1989).
Posisi para pemancing pada saat pengoperasian pancing ulur adalah berada di
bagian haluan, tengah dan buritan. Umpan yang digunakan akan diganti setiap trip.
Pada saat pengoperasian, tali pancing diulur ke dalam perairan hingga pemberatnya
menyentuh dasar perairan. Jumlah pengangkatan dan penurunan setiap unit
pancing tidak sama, karena bergantung pada ikan yang tertangkap (Handriana
2007).
a) Daerah Pengoperasian Pancing Ulur
Pengoperasian alat tangkap pancing ulur biasa dilakukan di daerah terumbu
karang, perairan dangkal, perairan dalam dan di wilayah rumpon ikan apung
maupun rumpon dasar dengan kedalaman 10 – 200 meter.
b) Hasil Tangkapan Pancing Ulur
Alat tangkap pancing ulur digunakan untuk menangkap ikan - ikan pelagis dan
ikan ikan dasaran. Ikan pelagis adalah ikan yang umumnya berenang mendekati
permukaan perairan hingga kedalaman 200 m, ikan pelagis umumnya berenang
berkelompok dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan ikan dasaran adalah
kelompok ikan yang sebagian atau seluruh hidupnya berada di dasar perairan laut.
Sumberdaya ikan pelagis dibagi berdasarkan ukuran, yaitu ikan pelagis kecil seperti
kelompok ikan Laying (Decapterus sp), ikan Lemuru (Sardinella sardinella), ikan
Kembung (Rastreliger spp) dan kelompok ikan pelagis besar seperti kelompok Tuna
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(Thunidae) dan Cakalang (Katsuwonus pelamis), kelompok Marlin (Makaira spp),
kelompok Tongkol (Euthynnus spp), dan tengiri (Scomberomorus spp), serta dari
jenis ikan dasaran diantaranya kelompok dari ikan kerapu (Ephinephelus sp), dan
ikan Kakap (Sniper sp), (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009).
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis
Tujuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan adalah mendapatkan
hasil tangkapan yang banyak dan pendapatan yang tinggi. Dalam mencapainya
nelayan menemukan berbagai macam kendala yang dihadapi, untuk itulah perlu
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha penangkapan
ikan dengan pancing ulur, sehingga diharapkan dapat meminimalkan kendala
tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal.
Alokasi kombinasi faktor-faktor produksi dengan baik dapat meningkatkan
pendapatan Nelayan. Nelayan tradisional pada umumnya belum menggunakan
kombinasi

input

yang

sesuai

dengan

perhitunagn

teknisnya,

sehingga

mengakibatkan pendapatan nelayan kurang maksimal. Faktor-faktor produksi yang
dianggap berpengaruh terhadap hasil tangkapan dalam penelitian ini antara lain
sebagai berikut : (1) Jumlah trip, (2) Ukuran kapal, (3) Daya mesin, (4) Panjang tali,
(5), Jumlah pancing dan (6) Pengalaman nelayan.
Kombinasi faktor-faktor produksi tersebut mempengaruhi hasil produksi
penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing ulur yang diharapakan dapat
meningkatkan hasil produksi perikanan.
2.4 Penelitian Terdahulu
Penelitian oleh Putranto (2007) tentang analisis efisiensi produksi kasus
pada budidaya penggemukan kepiting bakau dengan faktor-faktor produksi luas
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lahan, benih, pakan dan tenaga kerja dengan menggunakan alat analisis fungsi
Cobb-Douglas dan fungsi produksi Frontier. Didapatkan hasil nilai Return to
Scalenya lebih besar dari 1 yaitu sebesar 1,176. Hal ini berarti menunjukkan bahwa
budidaya penggemukan kepiting bakau dalam keadaan Increasing Return to
Scaleyang berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan
tambahan produksi yang proporsinya lebih besar.
Penelitian Supriyadi (2012) tentang analisis faktor-faktor produksi usaha
budidaya pembessaran udang vanname (litopenaeus vannamei), di duga faktorfaktor produksi yang berpengaruh yaitu padat penebaran, tenaga kerja, pupuk, dan
pakan. Setelah pendugaan dilakukan maka dibuat model fungsi Cobb-Douglas yang
diteruskan dengan melakukan analisis regresi.
Setelah dilakukan uji t, ternyata faktor padat penebaran, tenaga kerja, dan
pakan mempunyai nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel. Oleh karena itu faktor
ini berpengaruh secara nyata terhadap produksi udang vanname, sedangkan faktor
produksi pupuk mempunyai nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel sehingga dapat
disimpulkan bahwa faktor ini kurang berpengaruh secara nyata. Untuk uji F, ternyata
semua faktor produksi padat penebaran, tenaga kerja, pupuk, dan pakan
berpengaruh secara bersama-sama terhadap produksi udang vanname. Pada uji R2
(koefisien determinasi) didapatkan nilai R2 sebesar 87% yang berarti bahwa tingkat
produksi udang vanname dipengaruhi oleh padat penebaran, tenaga kerja, pupuk,
dan pakan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 13% dipengaruhi oleh variabel lain.
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3. METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan
dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.
3.1.1

Data Primer
Menurut Kartini (1990) dalam Supriyadi (2011) data Primer adalah data yang

diperoleh melalui sumber informasi primer dan memberi informasi dan data secara
langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri. Data primer berasal dari hasil
wawancara langsung ke Nelayan dengan menggunakan kuisioner yang telah dibuat
sebelumnya. Data primer ditentukan dengan teknik kuisioner yang disebarkan
pembudidaya secara terstruktur yaitu suatu bentuk1

kuisioner

yang

sudah

disiapkan daftar pertanyaannya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih
efektif dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.
Adapun dalam Andrianto (2012), pertanyaan dalam kuisioner terdiri dari dua
jenis, yaitu:
a. Open ended question, yaitu daftar pertanyaan terbuka dimana responden
diberi kebebasan penuh untuk memberikan jawaban yang dirasa perlu.
b. Multiple choice question, yaitu daftar pertanyaan dengan memberikan
alternatif jawaban yang sudah disiapkan dan responden hanya memilih
jawaban yang sudah disediakan.
Adapun jenis data yang dipergunakan adalah data input dan output
hasil tangkapan, sebagai berikut: (1) Jumlah Trip (hari), (2) GT kapal (Ton), (3)
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Daya Mesin (HP), (4) Jumlah P ancing (buah), (5) panjang Tali (meter) dan (6)
Pengalaman (tahun).
a) Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Bimorejo, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan
lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan, bahwa Desa
Bimorejo merupakan sentra produksi usaha pengakapan ikan dengan pancing ulur
di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai
dengan Desember 2013.
b) Populasi dan Sampel
Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi didasarkan atas
pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu sentra produksi perikanan
tangkap di Jawa Timur. Selanjutnya dipilih Desa Bimorejo sebagai daerah penarikan
sampel dengan populasi sebesar 45 Nelayan tangkap.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik saturation sampling. Disebut demikian karena didalam pengambilan
sampelnya peneliti mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai sampel
penelitian, dimana jumlah populasi sampel sebesar 45 Nelayan tangkap.
c) Teknik Pengumpulan Data
Menurut Nazir (2005), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan
standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara
metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.
Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Dalam
penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Adapaun
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan :
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a. Wawancara
Menurut Kartini (1990), yang dimaksud wawancara ialah suatu percakapan
yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab
lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.
Metode wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai langsung secara
sepihak semua Nelayan pancing ulur yang dilaksanakan secara sistematis dan
berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar
pertanyaan sebagai panduan wawancara (interview guide) yang telah disusun
sebelumnya yaitu karakteristik nelayan pancing ulur beserta keluarga, dan teknis
kegiatan penangkapan ikan dengan pancing ulur. Sedangkan untuk mengungkap
data-data sekunder yang bersifat umum dilakukan juga wawancara kepada Kepala
Desa Bimorejo.
b. Observasi
Untuk teknik observasi menurut Kartini (1990), merupakan studi yang
disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan
jalan pengamatan dan pencatatan.
c. Dokumentasi
Untuk teknik dokumentasi dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data
melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak terkait dengan penelitian. Dalam
penelitian dokumen nantinya dapat dipergunakan sebagai bukti untuk suatu
penelitian atau pengujian (Khoiriyah, 2005).
d. Kuesioner
Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau
hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 1992).
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3.1.2

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul

data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Koentjoroningrat,
1991). Data sekunder meliputi data-data penunjang dari data primer, yang
didapatkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, baik publikasi yang
bersifat resmi seperti jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian maupun publikasi
terbatas arsip-arsip data lembaga/instansi yang terkait dari Dinas Kelautan dan
Perikanan baik Propinsi Jawa Timur maupun Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Banyuwangi, Kantor Statistik, BAPEDA Kabupaten Banyuwangi dan
Kantor Desa Bimorejo yang merupakan sentra Nelayan pancing ulur.
3.2 Analisis Data
Analisa data yang digunakan adalah menggunakan analisa deskriptif
(penjelasan secara terperinci). Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah
melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi
sosiologis tercapai (Vreedenbergt, 1985). Analisa deskriptif dapat diandalkan untuk
penarikan kesimpulan dan perumusan implikasi kebijakan.
3.2.1 Analisis Deskriptif
Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan
dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian deskriptif
dapat

dibagi

atas

beberapa

jenis

yaitu:

Metode

Survey,

deskriptif

berkesinambungan, penelitian studi kasus, penelitian analisis pekerjaan, aktivitas
penelitian tindakan serta penelitian perpustakaan dan documenter (Nazir, 2005).
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Dalam penelitian ini analisis deskriptif dilakukan berdasarkan data karakteristik
responden, dan digunakan untuk menjelaskan karakterisktik sosial ekonomi nelayan
pancing ulur dan karakteristik adari usaha penangkapan pancing ulur di lokasi
penelitian.
3.2.2 Analisis Kuantitatif / Infrensial
Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat
kauantitatif. Alat yang bersifat kuantitatif adalah alat analisis yang menggunakan
model-model seperti matematika, model statistik dan ekonometrik. Hasil analisis
disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan
dalam suatu uraian (Hasan, 2002).
Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengenalisa hubungan faktorfaktor produksi yang berpengaruh terhadap hasil tangkapan pancing ulur. Model
usaha hasil tangkapan ikan dengan pancing ulur dirumuskan sebagai model
ekonometrik dalam bentuk regresi linear berganda dan dianalisa menggunakan
metode Ordinary Least Squares (OLS) dengan bantuan software spss 16.0
a) Spesifikasi Model
Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor produksi (input) dengan
produk (output) dan juga hubungan antara faktor produksi itu sendiri diperlukan
suatu model analisis yang sesuai. Banyak model analisis fungsi produksi yang bisa
kita gunakan dalam suatu penelitian, diantara metode tersebut yang paling banyak
digunakan oleh para ahli adalah model Cobb Douglas. Ada beberapa alasan
mengapa banyak peneliti yang menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas ini
antara lain :
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1. Penyelesaian relatif mudah dibandingkan dengan fungsi lainya karena
mudah ditransfer ke bentuk linier.
2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi ini akan menghasilkan koefisien regresi
yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas.
3. Besaran elastisitas tersebut sekaligus menunjukkan tingkat besaran return to
scale.
Fungsi Cobb Douglas biasanya menggunakan cara regresi dimana variasi dari
Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. dengan demikian, kaidah-kaidah pada garis
regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb Douglas.
Secara matematis model fungsi Cobb Douglas adalah sebagai berikut:

Kemudaian melalui trasformasi log diperoleh persamaan sebagai berikut:

Keterangan:


Y

: Jumlah produksi (kg)



X1

: Curahan waktu kerja (trip)



X2

: Ukuran kapal (GT)



X3

: Daya mesin (HP)



X4

: Panjang tali (m)



X5

: Jumlah mata pancing (buah)



X6

: Pengalaman (tahun)



a

: Intersep



b

: Parameter Estimasi



u

: Standart error
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Devinisi dari variabel yang dipakai dalam model tersebut adalah sebagai
berikut:
 Curahan Waktu Kerja (Trip)
Trip penangkapan adalah kegiatan operasi penangkapan yang dihitung mulai
atau sejak perahu penangkap ikan meninggalkan tempat pendaratan menuju daerah
operasi, mencari fishing ground, melakukan penangkapan ikan kemudian kembali
lagi ketempat pendaratan asal atau tempat pendaratan lainnya untuk mendaratkan
hasil tangkapannya (Damanhuri, 1980).
Variabel curahan waktu kerja ini diukur dalam satuan trip per hari. Semakin
banyak intensitas nelayan melakukan operasi penangkapan, maka akan semakin
banyak jumlah hasil tangkapan yang diperoleh.
 Ukuran Kapal (GT)
Tonnage kapal adalah suatu besaran yang menunjukkan kapasitas atau
volume ruangan-ruangan yang tertutup dan dianggap kedap air yang berada di
dalam kapal. Tonnage kapal merupakan suatu besaran volume yang pengukurannya
menggunakan

satuan

Gross

Tonnage.

Semakin

besar

GT

kapal

akan

mempengaruhi terhadap daya muat hasil tangkapan, alat tangkap dan ABK yang
akan diikutkan dalam operasi penangkapan serta memperluas daya jelajah kapal
menuju daerah penangkapan tertentu.
 Daya Mesin
Mesin kapal merupakan bagian penting dari kapal yang berfungsi sebagai
sarana penggerak untuk kapal itu sendiri. Mesin kapal penangkapan yang banyak
digunakan adalah mesin diesel. Daya output mesin (engine output power) adalah
rata-rata kerja yang dilakukan dalam satu waktu. Dalam pengoperasian alat tangkap
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pancing ulur yang perlu diperhatikan adalah kecepatan kapal pada saat berangkat
menuju fishing ground, karena semakin cepat kapal maka wanktu untuk menagkap
ikan akan semakin lama dan daya jelajah kapal akan semakin luas. Variabel ini di
ukur menggunakan satuan Horse Power (HP).
 Panjang Tali
Tali pada pancing ulur terdiri dari tali utama (Main Line), tali cabang (Branch
Line). Tali utama yang digunakan adalah ukuran nomor 500 dengan panjang 20 – 25
m. Sedangkan untuk branch line memiliki ukuran nomer 200 – 300 dengan panjang
8 – 10 m. Tali pancing terbuat dari benang senar (PA.Monofilamen). Panjang tali
sangat mempengaruhi keberhasilan penangkapan ikan karena semakin panjang tali
yang digunakan semakin memperluas areal penangkapan ikan. Variabel ini di ukur
menggunakan satuan meter (m).
 Jumlah Mata Pancing
Jumlah mata pancing yang digunakan mempengaruhi hasil tangkapan ikan.
Semakin banyak mata pancing yang digunakan, maka semakin banyak juga ikan
yang tertangkap dan begitu juga sebaliknya. Variabel ini di ukur menggunakan
satuan buah.
 Pengalaman
Dalam operasi penangkapan ikan, pengalaman Nelayan merupakan salah satu
faktor pendukung keberhasilan operasi penangkapan, dari pengalaman yang baik
akan dapat dengan mudah mengemudikan kapal dan dengan cepat mengatasi
segala permasalahan yang timbul selama

perjalanan atau selama operasi

penangkapan berlangsung. Pengalaman Nelayan berperan dalam menentukan arah
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menuju tempat fishing ground yang tepat, disamping itu pengalaman nelayan juga
berpengaruh terhadap skill Nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap pancing
ulur.
b) Estimasi Model
Untuk mengetahui kebaikan dari suatu model yang digunakan dalam suatu
penelitian, maka perlu untuk pengujian terhadap model dan hasil pendugaan
terhadap parameter tersebut. Untuk menguji model dan pendugaan parameter yang
diperoleh dari pengujian dengan fungsi Cobb Douglas digunakan parameter sebagai
berikut:
1. Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar
perubahan atau variasi dari variabel dependen akan bisa dijelaskan oleh perubahan
variabel independen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi akan bisa
dijelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variable dependen.
Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.
Rumus dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut :
(
(

)
)

Dimana:


R²

: Koefisien Determinasi



Y

: Variabel dependent



Ŷ

: Y prediksi



Ȳ

: Y rata-rata
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Nilai R² mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1). Semakin besar
R² (mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut. Semakin mendekati 0 maka
variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabilitas dari
variabel dependen (Priyatno, 2008).
2. Uji Asumsi
Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi
pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS).
Bagi pembuat model, asumsi merupakan anggapan pengarang dalam membentuk
model statistik yang dapat digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan
bagi pengguna model, asumsi merupakan batasan yang berguna untuk mengetahui
apakah model yang digunakan layak untuk kondisi data pengamatan. Regresi linear
berganda memiliki empat uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji
normalitas, uji heteroskedatisitas, uji autokorelasi dan uji multikoleniaritas.
 Uji Normalitas
Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal.
Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan output normal P-P plot atau
normal Q-Q plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik output plot
mengikuti garis diagonal plot.
 Uji Heterokedasititas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian
dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus
terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.
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 Uji Multikolinearitas
Uji

multikolinearitas

digunakan

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar
variabel independen dalam model regresi.
3. Uji Hipotesis
 Uji F
Menurut Priyatno (2008), uji F dipakai untuk melihat pengaruh variable-variabel
independen secara keseluruhan terhadap variable dependen. Pengijiannya adalah
sebagai berikut:
Hipotesis:
H0 : b1 = b2 = … = b6 = 0
H1 : paling sedikit ada satu bi ≠ 0
Uji statistik yang digunakan adalah uji F
(

(
(

)
)(

)
)

Dimana:


R²

: koefisien determinasi



K

: jumlah variabel bebas (x)



n

: jumlah sampel

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.
Berarti ada satu atau seluruh dari variabel bebas berpengaruh terhadap variabel
terikat. Kesimpulan uji F diatas adalah sebagai berikut :
a) Jika F hitung < Ftabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti semua
variable bebas tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.
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b) Jika F hitung > Ftabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak berarti variabel
bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.
4. Uji T
Tujuan dari pengujian ini adalah untukmengetahui apakah koefisien regresi
dari masing-masing variabel bebas (X) yang dipakai secara terpisah berpengaruh
nyata atau tidak terhadapa variabel tak bebas (Y). pengujian secara sistematik
sebagai berikut:
Hipotesis:

H0 : bi = 0
H1 : bi ≠ 0

Uji statistik yang digunakan adalah uji T menurut Sumodiningrat (1997), uji-T
digunakan untuk menguji masing-masing koefisien regresi yang secara matematis
dinyatakan sebagai berikut:
( )

Dimana: bi

: koefisien regresi

S (bi) : standart error dari bi
Kreteria uji ini membandingkan antara nilai T hitung dengan T table. Jika dari
perhitungan diperoleh T hitung > T table, berarti variabel bebas secara individu
berpengaruh nyata terhadap variabel terikat pada tingkat kepercayaan tertentu. Jika
T hitung < T table, berarti variabel bebas secara individu tidak berpengaruh nyata
terhadap variabel terikat pada tingkat keprcayaan tertentu.
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4. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum
4.1.1 Letak Geografis dan Topografis
Lokasi

penelitian mengenai analisis faktor – faktor produksi usaha

penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing ulur (hand line)

ini berlokasi di

Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Untuk sampai ke lokasi dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua
maupun roda empat. Jarak tempuh lokasi penelitian dari Kabupaten Banyuwangi
kurang lebih 30 km dan dapat ditempuh selama 45 menit dengan menggunakan
kendaraan bermotor.
Menurut data dari kantor Desa Bimorejo, Secara geografis Desa Bimorejo
terletak pada batas-batas wilayah sebagai berikut :
-

Sebelah Utara

:

Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo

-

Sebelah Timur

:

Laut Bali

-

Sebelah Selatan :

Desa Sumberkencono,

-

Sebelah Barat

Desa Bajulmati

:

Kondisi topografis Desa Bimorejo terletak pada posisi

koordinat antara

7o56’39 LS – 7o 56’44 LS, dan antara 114o 24,23’’ BT – 114 o 25,27’’ BT dengan
ketinggian antara 5 – 20 meter diatas permukaan laut. Suhu minimum berkisar 22 28˚C dan suhu maksimum antara 25 - 35˚C dengan rata – rata hujan 830 mm
pertahun. Sedangkan luas wilayah sebesar 2,22 KM2 dengan garis pantai mencapai
2,3 km.
Desa Bimorejo dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Bimo dan Dusun
Aseman. Wilayah pantai terletak disebelah timur yang berada di Dusun Bimo, di
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daerah ini banyak dilakukan kegiatan perikanan meliputi usaha penangkapan ikan
laut dan budidaya (tambak udang, bandeng). Sehingga dapat dikatakan bahwa
mayoritas penduduk di daerah tersebut mata pencahariannya adalah sebagai
nelayan dan petambak. Sedangkan wilayah bagian barat yang merupakan Dusun
Aseman merupakan kawasan pertanian dan perkebunan.
4.2 Keadaan Penduduk
4.2.1 Jumlah dan Penyebaran Penduduk
Penduduk Desa Bimorejo seluruhnya terdiri dari suku Madura dan Jawa dan
bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Madura dan Jawa. Menurut
Kantor Desa Bimorejo, jumlah penduduk di Desa Bimorejo pada tahun 2012
sebanyak 3.946 jiwa, terdiri dari laki-laki

2.047 jiwa dan perempuan 1.899 jiwa.

Potensi penduduk Desa Bimorejo usia produktif dapat dilihat dari jumlah usia
angkatan kerja yakni dari berusia diatas 19 sampai dengan usia 60 tahun dengan
komposisi mata pencaharian penduduk beragam. Jenis dan komposisi mata
pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Jenis dan komposisi mata pencaharian penduduk Desa Bimorejo
No

Mata Pencaharian

Jumlah (orang)

Presentase (%)

1.

PNS

57

6.7%

2.

Pedagang

97

11.5%

3.

Petani

165

19.5%

4.

Buruh Tani

109

12.9%

5.

Home Industri

43

5.1%

6.

Jasa

65

7.7%

7.

Pensiunan

52

6.5%

8.

Buruh Bangunan

112

13.3%

9.

Nelayan

142

16.8%

842

100%`

Jumlah
Sumber: Kantor Desa Bimorejo, 2013
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Jenis dan komposisi mata pencaharian penduduk Desa
Bimorejo

16,80%

6,70%

PNS
11,50%

Pedagang
Petani

13,30%
19,50%
6,50%

Buruh Tani
Home industri
Jasa

7,70%
5,10%

12,90%

Pensiunan
Buruh Bangunan
Nelayan

Gambar 3. Presentase mata pencaharian penduduk Desa Bimorejo
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Bimorejo mayoritas
bermata pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 165 orang atau 19,50%, dan
nelayan sebanyak 142 orang atau 16,80% dari seluruh jumlah penduduk yang
bermata pencaharian di Desa Bimorejo. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang
terbesar dibandingkan jumlah mata pencaharian lainnya, hal ini dikarenakan
topografi Desa Bimorejo yang merupakan wilayah dataran rendah sekaligus
merupakan daerah yang memiliki garis pantai cukup panjang. Sebanyak 112 orang
(13,30%) bermata pencaharian sebagai buruh bangunan, sebanyak 109 orang
(12,90%) bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebanyak 97 orang (11,50%)
bermata pencaharian sebagai pedagang, sebanyak 65 orang (7,70%) bermata
pencaharian sebagai pelayan jasa, sebanyak 57 orang (6,70%) bermata
pencaharain sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) baik sebagai guru, perangkat desa
maupun jabatan lainnya. Selanjutnya sebanyak 52 orang (6,50%) berpenghasilan
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dari pensiunan, kemudian sebanyak 43 orang (5,10%) bermata pencaharian dari
usaha industri rumah tangga.
4.3

Aktifitas Wilayah Pesisir Desa Bimorejo Bidang Perikanan
Secara umum produksi perikanan tangkap di Desa Bimorejo menggunakan

pancing ulur, pancing tonda, gill net dan purse sein. Daerah fishing ground di Desa
Bimorejo terdiri dari wilayah sekitar terumbu Karang Datok, Karang Pandean, Takat
Mas, perairan Selat Bali dan Laut Bali. Secara umum, daerah fishing base terbesar
terletak di wilayah Laut Bali. Kondisi tersebut disebabkan oleh letak geografis Laut
Bali yang merupakan pertemuan antara perairan dari Laut Jawa, Selat Madura dan
Arus yang berasal dari Samudra Hindia yang sebelumnya telah melalui Selat Bali.
Kawasan pesisir Desa Bimorejo terdapat sistem budidaya perikanan yakni
budidaya air panyau dengan sistem pertambakan. Komoditas utama dari usaha
budidaya tersebut adalah udang vanname (Litpenaeus vannamei), Bandeng
(Chanos chanos) dan Nila (Oreocrhomis niloticus).
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5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden
5.1.1 Usia Responden
Pemaparan karakteristik responden akan membantu dalam memahami kondisi
sosial ekonomi nelayan pancing ulur di daerah penelitian. Data yang digunakan
untuk memberikan gambaran umum responden adalah data pribadi dari nelayan
pancing ulur yang diperoleh dari hasil wawancara.
Berdasakan hasil wawancara dengan responden mengenai pembagian
kelompok umur dirumuskan penentuan penggolongan umur untuk pembuatan
distribusi frekuensi (Pangestu Subagyo, 1998), yaitu pertama menentukan jumlah
kelas dengan rumus (K = 1 + 3,3 log n), sehingga jumlah kelas yang didapatkan
pada 45 responden adalah 1 + 3,3 log 45 = 6,45 atau 6 kelas. Selanjutnya
menentukan kelas interval dengan rumus (data tertinggi – data terendah : jumlah
kelas), sehingga diperoleh interval (60 – 19) : 6 = 6. Hasil penggolongan umur
responden usaha penagkapan ikan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pembagian Kelompok Umur Responden Nelayan Pancing Ulur
No.

Usia (Th)

Jumlah Responden

Persentase (%)

1

19 – 25

5

11

2

26 – 32

17

38

3

33 – 39

10

22

4

40 – 46

4

9

5

47 – 53

7

16

6

54 – 60

2

4

xl

Total

45

100

Sumber : Data Primer 2013 (diolah)

Kelompok Umur Responden Nelayan
Pancing Ulur
16%

4%

19 – 25

11%

26 – 32
33 – 39

9%
38%
22%

40 – 46
47 – 53
54 – 60

Gambar 4. Presentase kelompok umur responden nelayan pancing ulur
Dari tabel 2, memperlihatkan bahwa dari jumlah 45 responden yang
mempunyai usia 19 – 25 tahun sebanyak 5 (lima) orang (11%), usia 26 – 32 tahun
sebanyak 17 orang (38%), usia 33 – 39 tahun sebanyak 10 orang (22%), usia 40 –
46 tahun sebanyak 4 orang (9%), usia 47 – 53 tahun sebanyak 7 orang (16%),
sedangkan usia 54 – 60 sebanyak 2 orang (4%). Pada tabel diatas juga
menunjukkan pembagian kelompok umur responden nelayan pancing ulur dengan
jumlah terbanyak pada usia 26 – 32 tahun yaitu 17 orang (38%). Sedangkan
pembagian kelompok umur responden nelayan pancing ulur dengan jumlah terkecil
pada usia 54 – 60 tahun yaitu 2 orang (4%).
Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pembagian kelompok
usia atau umur terdiri dari 2 kategori yaitu, kelompok usia atau umur produktif (usia
14 – 60 tahun) dan kelompok usia atau umur non produktif (usia 0 – 14 tahun dan
usia diatas 60 tahun). Dengan demikian responden yang melakukan nelayan
pancing ulur di daerah penelitian termasuk kedalam responden dengan kelompok
usia produktif yaitu sebanyak 45 orang (100%). Responden yang masih berusia
produktif diduga cenderung lebih semangat dalam melakukan usaha penangkapan
sehingga akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya.
5.1.2

Pendidikan Responden
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Tingkat pendidikan responden nelayan pancing ulur dapat dilihat dari tinggi
atau rendahnya pendidikan yang pernah mereka terima. Karena tingkat pendidikan
yang mereka terima diduga dapat mempengaruhi penerimaan informasi dan
teknologi baru, serta perlakuan responden terhadap usaha penangkapan ikan yang
dilakukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka akan semakin cepat
menerima informasi dan teknologi baru, kemudian menerapkannya dalam kegiatan
usaha sesuai dengan ketentuan, bukan berdasarkan estimasi. Berikut merupakan
data tingkat pendidikan terakhir responden nelayan pancing ulur (Tabel 3).
Tabel 3. Tingkat Pendidkan Terakhir Responden Nelayan Pancing Ulur
No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Responden

Persentase (%)

1

Tidak Tamat SD

14

31

2

SD/Sederajat

14

31

3

SMP/Sederajat

10

22

4

SMA/Sederajat

7

16

45

100

Total

Sumber : Data Primer 2013 (diolah)

Tingkat Pendidikan Terahir Responden
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Gambar 5. Presentase tingkat pendidikan terahir responden nelyan pancing ulur
Dari jumlah responden sebanyak 45 orang, sebanyak 14 orang atau 31%
responden mempunyai tingkat pendidikan terakhir tidak tamat SD. Untuk tingkat
pendidikan terakhir SD/sederajat sebanyak 14 orang (31%). Untuk tingkat
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pendidikan terakhir SMP/sederajat sebanyak 10 orang (22%). Untuk tingkat
pendidikan SMA/sederajat sebanyak 7 orang (16%).
Dengan demikian tingkat pendidikan terakhir responden terbanyak yaitu SD
sebesar 14 orang atau 31%. Sedangkan tingkat pendidikan terakhir responden
terkecil yaitu SMA sebesar 7 orang atau 16%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan
demikian sebagian besar responden usaha penangkapan ikan dengan pancing ulur
mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan
kecenderungan untuk mengadopsi teknologi menjadi kurang. Sehingga dalam
penggunaan faktor-faktor produksi cenderung tidak efisien karena dalam
penggunaannya lebih banyak berdasarkan estimasi sendiri tanpa adanya aturan
penggunaan sesuai anjuran.

5.2 Karakteristik Usaha Penangkapan Ikan Alat Tangkap Pancing Ulur
5.2.1

Kapal atau Perahu Penangkap ikan
Kapal yang digunakan dalam penelitian untuk mengoperasikan alat tangkap

pancing ulur ini berukuran antara 1-4 GT. Adapun spesifikasi kapal atau perahu ini
adalah sebagai berikut :

 Jenis Kapal/Perahu

: Kapal/Perahu Bermotor

 Bahan kapal/Perahu

: Fiberglass

 Panjang Kapal/Perahu

: 3 Meter

 Lebar Kapal/Perahu

: 1.5 Meter

 Tinggi

: 1.5 Meter

 Jenis Mesin

: Diesel

 Ukuran/Daya mesin

: 24 Hp

 Bahan Bakar

: Solar
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Gambar 5. Perahu yang digunakan di Desa Bimorejo
Kegiatan perawatan kapal dilakukan setiap terjadi kerusakan kecil maupun
kerusakan yang cukup berat, kerusakan yang terjadi biasanya berupa retak-retak
pada badan kapal, sektor penerus daya mesin ke baling-baling kapal, atau daerah
bawah lambung kapal yang banyak di tumbuhi tiram atau tritip. Kegiatan perawatan
kapal biasanya juga dilakukan bersamaan dengan service mesin.

5.2.2

Alat Tangkap Pancing Ulur
Adapun komponen – komponen dari pancing ulur pada kapal atau perahu di

desa Bimorejo sebagai berikut :


Umpan dari kain, karet dan bulu ayam



Nomer mata pancing (hook) yang digunakan adalah nomer 15 – 17



Tali Utama nomer 500



Tali Cabang nomer 200-300



Panjang Tali Utama 40 - 50 m



Panjang Tali Cabang 15cm



Jarak antara mata pancing adalah 20 -30 cm



Kili-kili yang digunakan jenis Borrel swivel



Panjang tali utama 120 – 150
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Gambar 5. Konstruksi pancing ulur

5.2.3

Pengoperasian Alat Tangkap Pancing Ulur
Sebelum melakukan operasi penangkapan, diperlukan beberapa persiapan

yang matang, mengingat operasi penangkapan dengan pancing ulur yang cukup
lama (1-3 hari) dan juga keadaan daerah penangkapan yang penuh resiko, seperti
arus dan ombak. Oleh karena itu persiapan yang dilakukan sebelum melakukan
operasi penangkapan antara lain: perawatan dan pengecekan perahu dan mesin
motor, pengisian bahan bakar, perbekalan dan konsumsi.
Setelah semua persiapan selesai, armada di berangkatkan menuju fishing
ground. Pada prinsipnya penangkapan ikan dengan pancing ulur ini adalah
memasang pancing pada tali

kemudian diberi umpan dan ditenggelamkan ke

perairan dengan harapan umpan pada pancing tersebut disambar oleh ikan yang
menjadi tujuan penangkapan.
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Waktu yang dibutuhkan dalam operasi penangkapan pancing ulur yaitu
tergantung posisi ikan, fishing ground dan keadaan alam (cuaca dan kondisi
perairan) saat penangkapan. Nelayan berangkat biasanya pada pagi hari untuk
sampai ke fising ground kemudian berburu gerombolan ikan yang mencari makan
dipermukaan. Bila gerombolan ikan terlihat, kapal akan berheti dan pancing segera
diturunkan. Setting yang dilakukan pertama kali adalah mengikat pemberat pada
ujung tali utama, kemudian menurunkan kedalam perairan. Setelah pancing berada
di dalam perairan, kemudian menarik turunkan tali utama, sehingga pancing akan
bergerak naik turun dan umpan juga akan ikut bergerak. Umpan yang bergerak akan
lebih cepat menjadi perhatian ikan, sehingga ikan akan memakan umpan tersebut.
5.2.4

Daerah Penangkapan Ikan
Nelayan di Desa Bimorejo menggunakan beberapa alat tangkap pancing

dalam tiap perahunya atau kapalnya. Bahkan beberapa diantaranya mereka juga
membawa jaring insang (gill net). Pancing yang mereka gunakan terdiri dari pancing
ulur dan pancing tonda dengan sasaran utama ini ditujukan untuk ikan-ikan pelagis
seperti kembung, cakalang, layaran dan lain-lain.
Nelayan Desa bimorejo dalam kegiatan penangkapan ikan harus menentukan
fishing ground terlebuh dahulu. Syarat dari fishing ground yang baik adalah daerah
tersebut harus abudance (berlimpah) dengan ikan sasaran dan dapat dijangkau oleh
armada dan dapat dilakukan operasi penangkapan dengan alat tangkap yang
digunakan. Untuk masing-masing alat tangkap dalam fishing ground sangat berbeda
karena dipengaruhi oleh tujuan ikan yang akan ditangkap. Operasi penangkapan
alat tangkap pancing ulur ini dimulai dari persiapan di darat untuk menyiapkan
segala keperluan yang akan dibutuhkan dalam perjalanan menuju dan dari fishing
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ground serta persiapan untuk pengoperasian alat tangkap. Persiapan dimulai dari
pengecekan dan penyiapan alat tangkap, penyediaan bahan makanan, bahan bakar,
alat bantu penangkapan dan es balok untuk mengawetkan ikan.
Daerah penangkapan ikan untuk alat tangkap pancing ulur terdapat pada
perairan bebas dengan daya jangkauan mencapai 10 mil laut karena daerah
tersebut merupakan daerah berkumpulnya jenis ikan pelagis besar (Cakalang, Tuna,
Tongkol, Layaran, dan lain-lain).
Nelayan Desa Bimorejo pada umumnya mengoperasikan alat tangkap mereka
berdasarkan pengalaman dan insting semata. Biasanya mereka memulai operasi
penangkapan di daerah terakhir kali mereka mendapatkan ikan tangkapan paling
banyak. Adapun daerah yang paling sering dijadikan tempat pengoperasian alat
tangkap pancing ulur nelayan Desa Bimorejo ini adalah daerah terumbu karang
sekitar Laut Jawa, Laut Bali dan Selat Bali dengan kedalaman mulai dari 10 – 200
meter.
Kegiatan penangkapan pada daerah Desa Bimorejo sangat tergantung pada
musim ikan yaitu kurun waktu dimana stok ikan yang berada di perairan tersebut
mencapai jumlah yang banyak dengan hasil tangkapan yang melimpah. Musim ikan
yang terjadi pada daerah ini terbagi ke dalam tiga musim yaitu sebagai berikut :
a. Musim Paceklik
Musim paceklik ditandai dengan hasil penangkapan ikan dengan jumlah kecil.
Musim paceklik bagi nelayan di perairan Desa Bimorejo terjadi pada bulan Agustus
sampai dengan bulan November. Pada bulan tersebut kebanyakan nelayan tidak
melakukan penangkapan. Biasanya para nelayan melakukan kegiatan yaitu
memperbaiki kapal, memperbaiki alat tangkap yang rusak dan kegiatan lain untuk
mendapatkan penghasilan seperti menjadi buruh kasar.
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b. Musim Pertengahan atau sedang
Musim sedang terjadi pada bulan Desember dan Januari. Pada musim ini hasil
tangkapan sudah mulai meningkat, karena sebagian nelayan sudah mulai
melakukan kegiatan penangkapan walaupun jumlahnya masih sedikit.
c. Musim Puncak
Musim puncak terjadi pada bulan Fabruari sampai Juli. Musim puncak ini
ditandai dengan hasil penangkapan ikan yang melimpah. Pada musim ini para
nelayan mulai aktif dalam melakukan kegiatan penangkapan.
5.2.5

Hasil Tangkapan
Alat tangkap pancing ini digunakan untuk menangkap ikan pelagis besar. Ikan

pelagis adalah ikan yang umumnya berenang mendekati permukaan perairan hingga
kedalaman 200 m. ikan pelagis umumnya berenang berkelompok dalam jumlah
yang sangat besar. Sumberdaya ikan pelagis dibagi berdasarkan ukuran,yaitu ikan
pelagis besar seperti kelompok Tuna (Thunidae) dan Cakalang (Katsuwonus
pelamis), kelompok Marlin (Makaira spp), kelompok Tongkol (Euthynnus spp), dan
tengiri (Scomberomorus spp) (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2012)
Hasil tangkapan Nelayan di perairan Desa Bimorejo meliputi jenis ikan
Cakalang (Katsuwonus pelamis), Tengiri (Scomberomorus), Kembung (Rastrelliger
kanagurta) dan Marlin (Tetrapturus).
5.3 Analisis Regresi Faktor-Faktor Produksi
a) Uji Statistik
Pada penelitian ini faktor produksi yang berpengaruh terhadap hasil usaha
penangkapan ikan dengan pancing ulur dianalisis dengan regresi linear berganda
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dengan jumlah sampel 45. Uji statistik pada model persamaan regresi dalam
penelitian ini adalah uji R2 (koefisien determinasi) untuk mengetahui seberapa jauh
hubungan variabel dependen (X) dengan variabel independen (Y).


Uji R2 (Koefisien Determinasi)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar

peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kata lain
besaran yang digunakan untuk menunjukkan sampai berapa jauh variabel terikat
dijelaskan oleh variabel bebas. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik model
tersebut menerangkan variabel terikat. Sebaliknya, semakin rendah nilai R2 maka
semakin jelek model tersebut menerangkan variabel terikat. Berikut ini nilai koefisien
determinasi

(R2)

yang

diperoleh

dari

hasil

perhitungan

statistik

dengan

menggunakan program SPSS (Tabel 9).
Tabel 9. Hasil Analisis Regresi
Model Summary
Model
1

R
a

.961

b

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-Watson

.923

.911

12.20756

1.519

a. Predictors: (Constant), PengalamanX6, TaliX4, GtX2, TripX1, PancingX5, HpX3
b. Dependent Variable: HasilY

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)
Dari tabel tersebut, Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0,911.
Artinya variabel bebas yang terdiri dari jumlah trip (X1), Gt kapal (X2), daya mesin
(X3), panjang tali (X4), jumlah pancing (X5) dan pengalaman (X6) memberikan
pengaruh terhadap produksi usaha penangkapan ikan sebesar 91,1 %. Dengan kata
lain, dapat disimpulkan bahwa produksi usaha penangkapan ikan dengan pancing
ulur 91,1% dipengaruhi oleh jumlah trip, Gt kapal, daya mesin, panjang tali, jumlah
pancing, dan pengalaman, sedangkan sisanya 8,9% dipengaruhi oleh variabel lain di
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luar variabel independen yaitu kondisi cuaca, arus dan gelombang yang berada di
laut.
b) Uji Asumsi
Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi
pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS)
1. Uji Normalitas
Uji normalitas pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa
model regresi, variabel dependen, dan variabel independen atau keduanya
mempunyai sebaran (distribusi) normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah
model yang mempunyai sebaran (distribusi) normal atau mendekati normal. Sahri
et.,al. (2006) melaporkan bahwa cara mengecek kenormalitasan adalah dengan plot
probabilitas normal. Dengan plot ini, masing-masing nilai pengamatan dipasangkan
dengan nilai harapan pada distribusi normal. Uji normalitas terpenuhi apabila titik-titik
(data) terkumpul di sekitar garis lurus.
Dari hasil analisis, bisa diketahui apakah data yang dimiliki bisa dianggap
berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat pada gambar grafik
berikut :

Gambar 7. Grafik Uji Normalitas
Dari grafik tersebut tampak sebaran data dari variabel produksi penangkapan
ikan bergerombol disekitar garis uji yang mengarah kekanan atas. Dengan demikian
data tersebut dapat dikatakan normal.
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Cara lain dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi secara normal
atau tidak bukan hanya berpatok pada pengamatan gambar saja. Ada cara lain
untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji
One Sample Kolmogorov Smirnov. Menurut Priyatno (2012), uji One Sample
Kolmogorov Smirnov dapat digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah
mengikuti distribusi normal, poisson, uniform atau exponential. Dalam hal ini untuk
mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual
terdistribusi normal jika nilai signifikasi lebih dari 0,05. Berikut ini hasil uji One
Sample Kolmogorov Smirnov (Tabel 4).
Tabel 4. Analisis uji One Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parameters

a

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Dari
tersebut

45

Sumber :

.0000000

Data

13.06033330

Absolute

.109

Positive

.089

Negative

-.109

Kolmogorov-Smirnov Z

.733

Asymp. Sig. (2-tailed)

.656

a. Test distribution is Normal.

Primer
2013
(diolah)
tabel
terlihat

bahwa nilai signifikasi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,656. Karena nilai signifikasi
lebih dari 0,05 (0,656 > 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual adalah
normal.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah antar variabel
independen berkorelasi dengan variabel independen lainnya. Apabila hal ini terjadi
li

maka terjadi masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi diantara variabel independennya.
Dalam penelitian ini, untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas ditunjukkan
lewat tabel Coefficient, yaitu pada kolom Tolerance dan kolom VIF (Variance Inflated
Factors). Sarwono (2009) melaporkan bahwa tolerance adalah indikator seberapa
banyak variabilitas sebuah variabel bebas tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas
lainnya. Jika nilai tolerance sangat kecil (< 0,10), maka itu menandakan korelasi
berganda satu variabel bebas sangat tinggi dengan variabel bebas lainnya dan
mengindikasikan Multikolinieritas. Nilai VIF merupakan invers dari nilai Tolerance (1
dibagi Tolerance). Jika nilai VIF > 10, maka itu mengindikasikan terjadinya
multikolinieritas, sebaliknya jika nilai VIF < 10 maka mengindikasikan tidak terjadi
multikolinieritas. Hipotesis untuk Multikolinieritas ini adalah sebagai berikut :
H0 : VIF < 10, tidak terjadi multikolinieritas
H1 : VIF > 10, terjadi multikolinieritas
Seperti disajikan pada tabel 5 dibawah ini dapat dilihat nilai VIF dari masing–
masing variabel yang didapat dari hasil analisis regresi menggunakan program
SPSS sebagai berikut :
Tabel 5. Nilai VIF (Variance Inflation Factors)

Model
Trip (X1)

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.709
1.411

GT Kapal (X2)

0.665

1.503

Daya mesin (X3)

0.482

2.074

Jumlah Pancing (X4)

0.516

1.938

Panjang Tali (X5)

0.847

1.180

Pengalaman (X6)

0.709

1.411

Sumber

: Data Primer 2013 (diolah)
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Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel VIF <
10. Dengan demikian masing-masing variabel bebas yaitu trip, GT kapal, daya
mesin, jumlah pancing dan pengalaman tidak mengalami multikolinieritas. Artinya
variabel-variabel

tersebut

tidak

dipengaruhi

satu

sama

lain

melainkan

mempengaruhi variabel terikat yaitu hasil produksi penangkapan ikan.
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang
diurutkan menurut waktu atau ruang. Dengan kata lain bahwa Autokorelasi adalah
suatu keadaan di mana terdapat suatu korelasi (hubungan) antara residual tiap seri.
Priyatno (2012) menjelaskan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya
autokorelasi dilakukan pemeriksaan menggunakan metode Durbin-Watson (DW)
dengan ketentuan :
DU < DW < 4-DU: tidak terjadi autokorelasi
DW < DL atau DW > 4-DL : terjadi autokorelasi
DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL : tidak dapat disimpulkan
Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson dengan n (jumlah
responden) = 45, dan k (jumlah variable Independent) = 6 didapat nilai DL = 1,2385
dan DU = 1,8346
Seperti disajikan pada tabel 6 dibawah ini dapat dilihat nilai Durbin-Watson
yang didapat dari hasil analisis regresi menggunakan program SPSS sebagai berikut
:
Tabel 6. Model Summary (b)
b

Model Summary
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Model

R

1

0.948

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

0.882

14.04743

0.898

Durbin-Watson
1.529

a. Predictors: (Constant), X6, X4, X2, X1, X5, X3
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer 2013 (diolah)
Dari output SPSS di atas (tabel “Model Summaryb”) diperoleh nilai DurbinWatson sebesar 1,529. Karena nilai DW terletak antara DL < DW < DU (1,2385 <
1,529 < 1,8346) maka hasilnya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.
4. Uji Heterokedastisitas
Uji

heteroskedastisitas adalah

suatu keadaan

dimana masing-masing

kesalahan pengganggu mempunyai varians berlainan. Uji heterokedastisitas
digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu
ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi
persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.
Menurut

priyatno

(2012).

cara

penentuan

suatu

model

terjadi

heterokedastisitas atau tidak heterokedastisitas bukan hanya melihat pada scatter
plot apakah residual memiliki pola pola tertentu atau tidak yang pertanggungjawaban
kebenarannya berpatok pada pengamatan gambar saja. Akan tetapi banyak metode
yang

dapat

digunakan

untuk

menentukan

apakah

suatu

model

terjadi

heterokedastisitas atau tidak, salah satunya dengan menggunakan uji Glejser. Uji ini
dilakukan dengan cara meregresikan antara variable independent dengan nilai
absolut residualnya. Jika nilai signifikasi antara variable independent dengan nilai
absolut

residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
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Dalam penelitian ini, uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji
Glejser melalui program SPSS yang dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan uji Glejser
Coefficients
Unstandardized Coefficients

Model

a

Standardized
Coefficients

t

Sig.

2.482

0.018

0.328

1.557

0.128

0.093

0.430

0.669

0.405

-0.490

-1.943

0.059

-0.009

0.151

-0.012

-0.058

0.954

-0.040

0.115

-0.073

-0.353

0.726

X6
0.107
0.241
a. Dependent Variable: ABS_RES

0.077

0.444

0.660

B

Std. Error

21.698

8.742

X1

2.919

1.874

X2

0.826

1.920

X3

-0.786

X4
X5

1 (Constant)

Beta

Sumber : Data Primer 2013 (diolah)
Dari tabel output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikasi ke enam variable
independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
5.4 Analisis Model Regresi
Analisis regresi merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk
mengetahui atau memprediksi besarnya variabel respon berdasarkan variabel
prediktor. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan
dua bentuk hubungan antara variabel - variabel (Sukartawi, 2003). Untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan usaha penangkapan
ikan dengan pancing ulur model analisis Cobb-Douglas, dengan model sebagai
berikut :
Y = α + b1 X1 + b2 X2 - b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + e
Dimana :
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Y

: Hasil tangkapan

X4

: Panjang Tali

X1

: Trip

X5

: Jumlah Pancing

X2

: GT Kapal

X6

: Pengalaman

X3

: Daya Mesin (Hp)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS
untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi usaha
penangkapan, diperoleh hasil bahwa dari 6 (enam) variabel independen yang
mempengaruhi produksi usaha penangkapan ikan dengan pancing ulur yaitu
variabel X1 (Trip), variabel X2 (GT Kapal),variabel X3 (Daya mesin),variabel X4
(Panjang tali),variabel X5 (Jumlah pancing),

dan variabel X6 (Pengalaman)

signifikan. Berikut ini diperoleh hasil analisis regresi (Tabel 8).
Tabel 8. Hasil Analisis Regresi
Coefficients
Model
1

(Constant)

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

a

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta

-78.791

18.140

-4.344

0.000

TripX1

44.776

3.889

0.847

11.513

0.000

GTkapalX2

2.221

3.985

0.042

0.557

0.580

HpX3

-0.154

0.840

-0.016

-0.183

0.856

TaliX4

0.314

0.313

0.075

1.001

0.323

PancingX5

0.677

0.238

0.205

2.846

0.007

PenglmnX6

0.596

0.500

0.072

1.192

0.240

a. Dependent Variable: hasilY

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)
Dari hasil analisis regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta yang
dihasilkan adalah sebesar -78.791 dengan nilai koefisien regresi (B) yang diperoleh
untuk setiap variabel yaitu sebesar 44.776 untuk variabel Trip (X1), 2,221 untuk GT
Kapal (X2), -0,154 untuk Daya Mesin (X3), 0,314 untuk variabel Panjang Tali (X4),
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0,677 Jumlah Pancing (X5) dan 0,596 untuk variabel Pengalaman (X6). Dengan

demikian dapat diperoleh nilai persamaannya, yaitu sebagai berikut :

Sehingga,

Hasil penjabaran persamaan model regresi adalah sebagai berikut :
 α = - 78.79
Merupakan nilai konstanta yang menunjukkan besarnya nilai hasil usaha
penangkapan apabila diukur dalam dalam angka adalah -78.791 tanpa
dipengaruhi variabel Trip (X1), GT Kapal (X2), Daya Mesin (X3), Panjang Tali (X4),
Jumlah pancing (X5) dan Pengalaman (X6). Artinya, hasil usaha penangkapan
ikan dengan pancing ulur tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan jika
tidak terdapat variabel variabel Trip (X1), GT Kapal (X2), Daya Mesin (X3),
Panjang Tali (X4), Jumlah pancing (X5) dan Pengalaman (X6).
 b1 = 44.776
Merupakan nilai koefisien banyaknya Trip yang dilakukan (X1) yang
menunjukkan apabila jumlah trip ditingkatkan sebesar 1 satuan maka akan
mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap hasil tangkapan ikan
sebesar 44.776%, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap.
 b2 = 2.221
Merupakan nilai koefisien ukuran besar kapal dalam Gross tonase (GT)
(X2) yang menunjukkan apabila ukuran GT kapal ditingkatkan sebesar 1 satuan
maka akan mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap hasil tangkapan
ikan sebesar 2.221%, dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah
tetap.
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 b3 = - 0,154
Merupakan nilai koefisien daya mesin (X3) yang menunjukkan apabila daya
mesin ditingkatkan sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan perubahan
penurunan atau negatif (-) terhadap hasil tangkapan ikan sebesar 0.154%,
dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap.
 b4 = 0,314
Merupakan nilai koefisien panjang tali (X4) yang menunjukkan apabila
panjang tali

ditingkatkan sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan

perubahan yang signifikan terhadap hasil tangkapan ikan sebesar 0,314 %,
dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap.
 b5 = 0,677
Merupakan nilai koefisien jumlah pancing (X5) yang menunjukkan apabila
jumlah pancing ditingkatkan sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan
perubahan yang signifikan terhadap hasil tangkapan 0,677%, dengan asumsi
bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap.
 b6 = 0,596
Merupakan nilai koefisien pengalaman Nelayan (X6) yang menunjukkan
apabila pengalaman naik sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan
perubahan yang signifikan terhadap hasil tangkapan ikan sebesar 0,596%,
dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain adalah tetap.
 e
Merupakan human error atau faktor lain diluar kemampuan manusia yang
dapat mempengaruhi usaha penangkapan ikan seperti kondisi cuaca, arus, dan
gelombang laut yang merupakan kehendak-Nya. Oleh karena itu, manusia perlu
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berusaha dan berdo’a agar segala sesuatu yang direncanakan sesuai dengan
apa yang diharapkan.
5.5
, uji F yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam
model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen, dan uji t
yang merupakan pengujian secara individual (parsial).
1. Uji F (Over All Test)
Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas yang digunakan secara
bersama-sama berpengaruh nyata pada variabel tak bebas atau apakah signifikan
atau tidak model dugaan yang digunakan untuk menduga produksi panangkapan
ikan. Uji F dilakukan terhadap pengaruh keseluruhan faktor produksi terhadap
produksi penangkapan ikan dengan hipotesis yang diambil sebagai berikut :
Bila F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima
Bila F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak
Dimana :
H0

: Diduga variabel jumlah trip (X1), Gt kapal (X2), daya mesin (X3), panjang tali

(X4), jumlah pancing (X5) dan pengalaman (X6) secara bersama-sama tidak
berpengaruh terhadap hasil penangkapan ikan (Y).
H1

: Diduga variabel jumlah trip (X1), Gt kapal (X2), daya mesin (X3), panjang tali

(X4), jumlah pancing (X5) dan pengalaman (X6) secara bersama-sama berpengaruh
terhadap hasil penangkapan ikan (Y).
Berikut ini nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil analisis regresi menggunakan
program SPSS (Tabel 10).
Tabel 10. Nilai Uji F
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b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

67928.179

6

11321.363

75.970

.000a

Residual

5662.933

38

149.025

Total

73591.111

44

a. Predictors: (Constant), TripX1, GtX2 , HpX3, TaliX4, PancingX5, PengalamanX6
b. Dependent Variable: HasilY

Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh
sebesar 75.970 dengan nilai sig. F-hitung sebesar 0,000. Sedangkan untuk
memperoleh nilai F-tabel yaitu dengan cara menggunakan tabel statistik dengan
melihat nilai df yang sudah diperoleh yaitu 6 dan nilai residual yaitu 38 sehingga
diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,34. Nampak bahwa nilai F hitung (75.970) > dari
nilai F tabel (2,34) atau signifikan (0.00) < alpha (0.05).
Dengan demikian, H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh faktor jumlah trip,
Gt kapal, daya mesin, panjang tali, jumlah pancing dan pengalaman nelayan
terhadap hasil produksi penangkapan ikan ditolak (H0 ditolak), dan H1 yang
menyatakan bahwa ada pengaruh pengaruh faktor faktor jumlah trip, Gt kapal, daya
mesin, panjang tali, jumlah pancing dan pengalaman nelayan terhadap hasil
produksi penangkapan ikan diterima (H1 diterima). Dengan demikian dapat
disimpulkan secara statistik dapat dibuktikan bahwa semua variabel independen
jumlah trip (X1), Gt kapal (X2), daya mesin (X3), panjang tali (X4), jumlah pancing
(X5) dan pengalaman (X6) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap
variabel hasil penagkpan ikan (Y).
2. Uji t
Uji t pada dasarnya digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel
independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan menganggap
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variabel lain bersifat konstan. Uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung
dengan t-tabel. Dalam uji t, dikemukakan hipotesis sebagai berikut :
Bila t-hitung > t-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima
Bila t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak
Dimana :
H0 : Variabel jumlah trip (X1), Gt kapal (X2), daya mesin (X3), panjang tali
(X4), jumlah pancing (X5) dan pengalaman (X6) secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap produksi hasil tangkapan ikan (Y).
H1 : Variabel jumlah trip (X1), Gt kapal (X2), daya mesin (X3), panjang tali
(X4), jumlah pancing (X5) dan pengalaman (X6) secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap produksi hasil tangkpan (Y).
Berikut

ini nilai t-hitung

yang

diperoleh dari hasil pengujian regresi

menggunakan program SPSS (Tabel 10).

Tabel 11. Hasil Uji t
Variabel
t-hitung
jumlah trip (X1)
9.770
Gt kapal (X2)
1.007
daya mesin (X3)
-0.618
panjang tali (X4)
1.203
jumlah pancing (X5)
2.763
pengalaman (X6)
2.685
Sumber : Data Primer, 2013 (diolah)

t-tabel
2,024
2,024
2,024
2,024
2,024
2,024

Sig.
0.000
0.321
0.540
0.236
0.009
0.011

Keterangan
Signifikan
Tidak signifikan
Tidak signifikan
Tidak signifikan
Signifikan
Signifikan
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Dari hasil pengolahan data tabel tersebut yang merupakan output dari
pengolahan model regresi dapat disimpulkan sebagai beriku :
a) Pengaruh Jumlah Trip (X1) Terhadap Hasil Produksi Penangkpan Ikan (Y)
Dari hasil analisis data parsial, diperoleh t-hitung untuk jumlah trip (X1) terhadap
hasil produksi penangkapan ikan sebesar 9.770. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa t-hitung (9.770) > t-tabel (2,024) yang berarti H0 ditolak dan H1
diterima, artinya antara variabel jumlah trip (X1) dengan variabel dependen hasil
produksi penangkapan ikan (Y) signifikan. Dari kesimpulan ini maka hasil produksi
penangkapan ikan sangat ditentukan oleh jumlah trip. Jumlah trip berpengaruh
positif terhadap hasil produksi penangkapan ikan karena semakin banyak trip yang
dilakukan maka semakin banyak pula hasil produksi penangkapan ikan. Implikasinya
bahwa apabila pada perlakuan yang sama dan kondisi normal jumlah trip yang
sedikit menghasilkan produksi penangkapan ikan lebih sedikit dibandingkan dengan
jumlah trip yang lebih banyak.
b) Pengaruh Gross Tonase Kapal (X2) Terhadap Hasil Produksi Penangkapan Ikan
(Y)
Dari hasil analisis data parsial, diperoleh t-hitung untuk GT kapal (X2) terhadap
hasil produksi penangkapan ikan 6,222. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
t-hitung (-0.618) < t-tabel (2,024) yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak, artinya
antara variabel GT kapal (X2) dengan variabel dependen hasil produksi
penangkapan ikan (Y) tidak signifikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa hasil
produksi penangkapan ikan tidak ditentukan oleh variabel GT kapal, dalam
penelitian GT kapal meningkatkan daya muat kapal dan daya jelajah kapal yang
lebih luas.
c) Pengaruh Daya Mesin (X3) Terhadap Hasil Produksi Penangkapan Ikan (Y)
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Dari hasil analisis data parsial, diperoleh t-hitung daya mesin (X3) terhadap hasil
produksi penangkapan ikan -0,618. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa thitung (-0,618) < t-tabel (2,021) yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak, artinya
antara variabel daya mesin (X3) dengan variabel dependen hasil produksi
penangkapan ikan (Y) tidak signifikan. Dari kesimpulan hubungan antara variabel
daya mesin berpengaruh negativ (-) terhadap hasil produksi penangkapan ikan. Hal
ini mengimplikasikan bahwa hasil produksi penangkapan ikan tidak ditentukan oleh
besaran daya mesin yang digunakan oleh Nelayan. Besaran daya mesin digunakan
untuk menambah kecepatan kapal menuju fishing ground sehingga mengurangi
waktu perjalanan namun tidak menjamin meningkatnya jumlah hasil produksi
penangkapan ikan. Implikasinya penggunaan daya mesin yang ditingkatkan maka
ukuran dan berat mesin juga akan bertambah sehingga akan mengurangi tempat
penyimpanan ikan dan daya muat kapal akan berkurang, maka nelayan akan
mengurangi hasil tangkapan ikan untuk mengimbangi kekuatan kapal, apabila kapal
kelebihan muatan atau over load kapal akan menghadapi resiko dalam perjalanan
kembali ke pelabuhan.
d) Pengaruh Panjang Tali (X4) Terhadap Hasil Produksi Penangkapan Ikan (Y)
Dari hasil analisis data parsial, diperoleh t-hitung untuk panjang tali (X4)
terhadap hasil produksi penangkapan ikan sebesar 1.203. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa t-hitung (1.203) < t-tabel (2,021) yang berarti H0 diterima dan H1
ditolak, artinya antara variabel panjang tali (X4) dengan variabel dependen hasil
produksi penangkapan ikan (Y) tidak signifikan. Panjang tali berpengaruh terhadap
kedalaman lokasi ikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa hasil produksi penangkapan
ikan tidak ditentukan oleh panjang tali pancing yang digunakan yang digunakan oleh
Nelayan.
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e) Pengaruh Banyak Jumlah Mata Pancing (X5) Terhadap Hasil Produksi
Penangkapan Ikan (Y)
Dari hasil analisis data parsial, diperoleh t-hitung untuk jumlah pancing (X5)
terhadap hasil produksi penangkapan ikan sebesar 2.763. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa t-hitung (2.763) > t-tabel (2,024) yang berarti H0 ditolak dan H1
diterima, artinya antara variabel jumlah pancing (X5) dengan variabel dependen hasil
produksi penangkapan ikan (Y) signifikan. Dari kesimpulan ini maka hasil produksi
penangkapan ikan sangat ditentukan oleh jumlah pancing. Jumlah pancing yang
digunakan berpengaruh positif terhadap hasil produksi penangkapan ikan karena
semakin banyak mata pancing yang digunakan maka semakin banyak pula hasil
produksi penangkapan ikan. Implikasinya bahwa apabila pada perlakuan yang sama
dan

kondisi

normal

jumlah

pancing

yang

sedikit

menghasilkan

produksi

penangkapan ikan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pancing yang lebih
banyak.
f)

Pengaruh Pengalaman Nelayan (X6) Terhadap Hasil Produksi Penangkapan
Ikan (Y)
Dari hasil analisis data parsial, diperoleh t-hitung untuk variabel pengalaman

nelayan (X6) terhadap hasil produksi penangkapan ikan sebesar 2.685. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa t-hitung (2.685) > t-tabel (2,024) yang berarti H0
ditolak dan H1 diterima, artinya antara variabel pengalaman nelayan (X6) dengan
variabel dependen hasil produksi penangkapan ikan (Y) signifikan. Dari kesimpulan
ini maka hasil produksi penangkapan ikan sangat ditentukan oleh pengalaman
nelayan. Pegalaman berpengaruh positif terhadap hasil produksi penangkapan ikan
karena pengalaman mempengaruhi kecakapan dan keterampilan nelayan dalam
menagkap ikan, semakin cakap dan terampil maka jumlah tangkapan juga akan
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semakin tinggi. Implikasinya bahwa apabila pada perlakuan yang sama dan kondisi
normal pengalaman yang sedikit dapat menghasilkan hasil penangkapan ikan lebih
sedikit dibandingkan dengan jumlah trip yang lebih banyak.
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6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian tentang analisis faktor-faktor produksi usaha penangkapan
ikan dengan alat tangkap pancing ulur di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi dapat ditarik simpulan, sebagai berikut :
-

Karakteristik sosial ekonomi

Nelayan pancing ulur dapat diketahui bahwa

berdasarkan usia berkisar antara 19 - 60 tahun. Berdasarkan pendidikan ratarata Nelayan mempunyai tingkat pendidikan tidak tamat SD yaitu sebanyak 14
orang (31%) dan tamat SD sebanyak 14 orang (31%). Berdasarkan jenis mata
pencaharian sebanyak 142 orang atau 16,80% dari seluruh jumlah penduduk
di Desa Bimorejo bermata pencaharian sebagai Nelayan Pancing Ulur.
-

Karakteristik usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing ulur
meliputi: 1) Persiapan kapal atau perahu, perbekalan dan peralatan pancing
ulur (pemilihan bahan pancing, umpan, dan jumlah mata pancing); 2) Teknik
pengoperasian pancing ulur; 3) Daerah Penangkapan pancing ulur, dan; 4)
Hasil tangkapan.

-

Berdasarkan uji kebaikan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dapat
diketahui bahwa untuk uji normalitas dengan menggunakan uji KolmogorovSmirnov nilai signifikansi sebesar 0,656 > 0,05 (terpenuhi). Uji autokorelasi
diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,529 (tidak dapat disimpulkan).
Sedangkan pada uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glejser
diperoleh nilai signifikasi ke enam variable independen lebih dari 0,05. (tidak
terjadi heterokedastisitas).
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-

Berdasarkan analisis regresi dengan model Cobb-Douglas diperoleh nilai
persamaan Y = α + b1 X1 + b2 X2 - b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + e. sedangkan
uji statistik pada model persamaan regresi dapat diketahui bahwa nilai R2
sebesar 0,911 maka dapat disimpulkan bahwa keenam faktor produksi yaitu
jumlah trip (X1), Gt kapal (X2), daya mesin

(X3), panjang tali (X4), jumlah

pancing (X5) dan pengalaman (X6) memberikan dapat memberikan informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi usaha penangkapan ikan.
-

Variabel bebas jumlah trip (X1), Gt kapal (X2), daya mesin (X3), panjang tali
(X4), jumlah pancing (X5) dan pengalaman (X6)

secara bersama-sama

(simultan) berpengaruh terhadap variabel hasil usaha penangkapan ikan (Y).
Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji F bahwa nilai F hitung (75.970) > dari nilai
F tabel (2,34) atau signifikan (0.00) < alpha (0.05).
-

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi yang berpengaruh
signifikan terhadap jumlah hasil usaha penangkapan ikan dalam penelitian ini
adalah jumlah trip (t-hitung > t-tabel = 9.770 > 2,024), jumlah pancing (t-hitung
> t-tabel = 2.763 > 2,024), dan pengalaman (t-hitung > t-tabel = 2685 > 2,024).
Sedangkan faktor Gt kapal (t-hitung < t-tabel = 1.007 < 2,024), daya mesin (thitung < t-tabel = -0.618 < 2,024), panjang tali (t-hitung < t-tabel = 1.203 <
2,024), tidak signifikan.

6.2 Saran
Dari hasil penelitian tentang analisis faktor-faktor produksi usaha penangkapan
ikan dengan alat tangkap pancing ulur di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi dapat disarankan, sebagai berikut :
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-

Nelayan agar mengupayakan produksi penangkapan ikan yang lebih optimal
dengan memperhatikan alokasi penggunaan faktor-faktor produksi yang paling
berpengaruh terhadap usaha penangkapan. Berkenaan dengan upaya
peningkatan hasil produksi penangkapan ikan, maka strategi kebijakan
pengembangan usaha penagkapan hendaknya dilakukan dengan pendekatan
ekstensifikasi melalui peningkatan Trip dan penambahan ukuran kapal tanpa
harus mengurangi daya mesin.

-

Perlu diberikan pelatihan dan penyuluhan yang intensif mengenai teknik dan
teknologi terbaru dari dinas atau instansi terkait mengingat mayoritas Nelayan
mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif masih rendah sehingga
diperoleh peningkatan pemahaman akan penagkapan ikan di laut.

-

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel lain yang
mempengaruhi produksi sehingga hasilnya lebih dapat menggambarkan usaha
penangkapan ikan dengan pancing ulur.
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Lampiran 1. Peta Wilayah Lokasi Penelitian Desa Bimorejo, Wongsorejo Kabupaten
Banyuwangi Jaawa Timur
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Lampiran 2.

Sumber : Gogle Earth, 2013
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Lampiran 3. Peta Wilayah Fishing Ground Nelayan Pancing Ulur Desa Bimorejo,
Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur
`
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Sumber: Google Earth, 2013
Lampiran 3. Karakteristik Nelayan Responden
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