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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kondisi sosial ekonomi nelayan, 

tingkat produksi dan pendapatan nelayan dan pengaruh modal kerja, jam kerja, 

pengalaman, umur, jumlah tanggungan dan teknologi terhadap pendapatan nelayan di 

Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian survei dengan alat analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata umur nelayan di Kelurahan Tanjung Solok adalah 41 tahun, dengan 

tingkat pendidikan rata-rata tamat SD, memiliki rata-rata 4 jumlah tanggungan keluarga, 

rata-rata usaha sampingan nelayan yaitu sebagai petani, rata-rata pendapatan sampingan 

nelayan Rp. 1.448.750 per bulan, memiliki jam kerja 10 jam per trip, dengan rata-rata 

pengalaman kerja 18 tahun dan rata-rata menggunakan teknologi tradisional untuk 

melaut. Rata-rata tingkat produksi ikan 80 kg per trip, rata-rata tingkat produksi udang 

30 kg per trip, rata-rata tingkat produksi kerang 21 kg per trip, rata-rata tingkat produksi 

udang ketak 13 ekor per trip, dengan rata-rata penerimaan Rp.1.539.792 per trip, rata-rata 

penggunaan modal kerja sebesar Rp. 794.467 per trip dan rata-rata pendapatan bersih 

nelayan sebesar Rp.745.325 per trip. Pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok 

secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel independen yaitu modal kerja, jam kerja, 

pengalaman, umur, jumlah tanggungan, teknologiD1 dan teknologiD2. Sedangkan secara 

parsial variabel modal kerja, jam kerja, teknologiD1 dan teknologiD2 memiliki pengaruh 

yang signifikan, sedangkan variabel pengalaman, umur dan jumlah tanggungan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok 

Kecamatan Kuala Jambi. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya 

terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Keinginan 

untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam arti sebenarnya adalah tujuan mulia 

yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai subsistem didalam sistem pemerintah 

Republik Indonesia. Peningkatan kesejahteraan penduduk dapat dimungkinkan apabila 

pendapatan penduduk mengalami kenaikan yang cukup hingga mampu memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya. Sumberdaya perikanan sebenarnya secara potensial dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada 

kenyataannya masih cukup banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil 

tangkapannya sehingga pendapatan nelayan tidak meningkat. Permasalahan utama yang 

terjadi pada pemukiman nelayan adalah masa kerja nelayan yang sangat terbatas dan tidak 

pasti, serta hasil produksi yang tidak cocok bila diukur dari harga penjualan. Selain itu 

keluarga nelayan juga memiliki keadaan sosial ekonomi yang relatif rendah. Terdapat 

beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab masih rendahnya tingkat pendapatan 

nelayan, antara lain alat tangkap yang tidak produktif, modal untuk pengembangan usaha, 

keterbatasan sumberdaya, dan lain-lain. Semua faktor ini dapat mempengaruhi penurunan 

produktivitas (Sahido, 2016). Nelayan dapat ditemukan diberbagai wilayah pesisir di 

Indonesia salah satunya di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Berhala yang 

merupakan salah satu daerah potensial sumber daya alam terutama dalam sektor 

perikanan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikatakan sebagai sumber penghasil 

hasil perikanan dan kelautan yang potensial. 

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi bahwa Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur menunjukkan Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat dari 

data tahun 2010-2014 sebesar 26.226,5 ton mengalami penurunan pada tahun 2012-2016 

sebesar 8,35%. Penurunan tersebut mencerminkan bahwa tingkat pendapatan nelayan 

yang belum baik (Provinsi Jambi Dalam Angka, 2017). Dari sebelas kecamatan tersebut 

terdapat kecamatan yang memiliki daerah pesisir yakni salah satunya ialah Kecamatan 

Kuala Jambi. Daerah tersebut merupakan salah satu penghasil produksi perikanan 

perairan laut terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah hasil tangkapan 

perikanan laut per kecamatan yang memiliki daerah pesisir yaitu Kecamatan Nipah 
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Panjang dengan hasil tangkapan 65.036, kemudian Kecamatan Sadu dengan hasil 

tangkapan 40.680, selanjutnya Kecamatan Kuala Jambi dengan hasil tangkapan 17.720, 

selanjutnya Kecamatan Muara Sabak Timur dengan hasil tangkapan 12.380 dan 

Kecamatan Mendahara dengan hasil tangkapan 2.861,8 (Data Base Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011). 

Selain itu berdasarkan hasil Pendataan keluarga (2017) adapun jumlah kepala 

keluarga bermata pencaharian sebagai nelayan yakni sebanyak 253 jiwa. Sebagai salah 

satu daerah pesisir dengan wilayah kelautan yang demikian luas, sudah tentu akan dapat 

memproduksi ikan laut (tangkap) yang cenderung meningkat. Akan tetapi banyak faktor 

yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok salah satunya 

dipengaruhi oleh penggunaan alat tangkap dan musim. Sehingga kondisi nelayan di 

Kelurahan Tajung Solok belum dapat dikatakan sejahtera. 

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi 

sosial ekonomi nelayan di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi, 

bagaiamana tingkat produksi dan pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok 

Kecamatan Kuala Jambi, bagaimana pengaruh modal kerja, jam kerja, pengalaman, umur, 

jumlah tanggungan dan teknologi terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung 

Solok Kecamatan Kuala Jambi dengan tujuan untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi 

nelayan di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi, untuk menganalisis 

bagaiamana tingkat produksi dan pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok 

Kecamatan Kuala Jambi, untuk menganalisis pengaruh modal kerja, jam kerja, 

pengalaman, umur, jumlah tanggungan dan teknologi terhadap pendapatan nelayan di 

Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi. 

 

 

 

BAHAN DAN METODE 

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak diantara 0°5’-1°41’ 

Lintang Selatan dan antara 103°23’ dan 104°31’ Bujur Timur. Secara administratif, 

Kabupaten Jabung Timur berbatasan dengan laut China selatan sebelah utara dan timur, 

sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muaro 

Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro 
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Jambi. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 km2 terdiri dari 11 

Kecamatan dengan 93 Kelurahan 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 5 daerah pesisir antara lain, 

Medahara, Muara Sabak Timur, Kuala Jambi, Nipah Panjang dan Sadu. Kecamatan Kuala 

Jambi secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara, 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat, sebelah Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Geragai dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Muara Sabak Timur. 

Kelurahan Tanjung Solok merupakan Kelurahan yang memiliki luas wilayah 

terbesar yaitu 37,56 Ha dengan persentase 31,16 %. Sementra itu Desa Majelis Hidayah 

dengan luas yaitu 10,3 Ha merupakan desa dengan luas wilayah terkecil dengan jumlah 

persentase 8,54%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

 

 

 

2.2.  Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian dan dikumpulkan dengan menggunkan kuesioner dari 72 

nelayan di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi. 

2.3. Metode penarikan sampel 
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Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh penduduk yang bermata 

pencaharian sebagai nelayan yang terdapat pada 5 RW dengan total 253 nelayan. 

Penelitian ini menggunakan data jenis cross section dan teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode sampel acak sederhana (simple random 

sampling), dengan jumlah populasi yang telah diperoleh dari Kelurahan Tanjung Solok 

dengan menggunakan metode Slovin. Dengan jumlah populasi sebesar 253 nelayan dan 

standar error sebesar 0,10 (10%) maka jumlah sampel minimal adalah: 

n          =   
253

1 + 253 (0.10)2
 

        =           
253

1 + 3,53 
 

=71.67 dibulatkan menjadi 72 

Dari perhitungan tersebut maka sampel yang didapat untuk penelitian ini adalah 

sebanyak 72 nelayan. 

2.4 Analisis Data 

Analisis deskriptif 

Metode ini digunakan untuk menganalisis tujuan pertama yaitu tentang kondisi 

sosial ekonomi nelayan di Kelurahan Tanjung Solok, maka digunakan analisa deskriptif 

dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehingga dapat menggambarkan kondisi 

sosial ekonomi nelayan. Selanjutnya untuk menganalisis tujuan kedua yaitu mengetahui 

hasil tangkapan perbulan dari setiap nelayan dilakukan cara berikut: 

TR = P x Q 

Dimana: 

TR = Total Revenue 

P = Harga setiap hasil tangkap per (kg) 

Q = Kuantitas/ harga per (kg) 

Sedangkan untuk mengetahui besarnya pendapatan dari setiap nelayan perbulan 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Y = TR–TC  

Dimana: 

Y = Pendapatan Nelayan 

TR = Total Penerimaan 
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TC = Total Biaya 

 

 

Analisis Inferensial 

Untuk menganalisis tujuan ketiga penelitian yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok, maka dilakukan analisis 

kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda melalui program 

EViews9, dengan model ekonometrika sebagai berikut: 

PNLi = β0 + β1MDKi + β2JMKi + β3PLMi+ β4UMRi + β5JTGi +β6TKGi + μi 

Dimana : 

PNLi  = Pendapatan Nelayan(Rupiah) 

β0  = Konstanta. 

Β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi 

MDKi  = Modal Kerja (Rupiah) 

JMKi  = Jam Kerja (Jam) 

PLMi  = Pengalaman (Tahun) 

UMRi  = Umur (Tahun) 

JTGi  = Jumlah Tanggungan (Jiwa) 

TKGi  = Teknologi (Dummy) 

  Dk1 = 1 jika teknologi modern, = 0 jika lainnya 

  Dk2 = 1 jika teknologi semi modern, = 0 jika lainnya 

  Dk1 = 0, Dk2 = 0 → teknologi tradisional 

  Dk1 = 0, Dk2 = 1 → teknologi semi modern 

  Dk1 = 1, Dk2 = 0 → teknologi modern 

μi  =Kesalahan Pengganggu 

 

HASIL DAN PEMABAHASAN 

3.1 Analisis kondisi sosial ekonomi nelayan 

Analisis deskripsi adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana gambaran umum data yang telah dikumpulkan dari responden. 

Distribusi responden dimaksudkan untuk melihat kondisi soaial ekonomi nelayan seperti 
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umur, pendidikan, jumlah tanggungan, usaha sampingan, pendapatan sampingan, jam 

kerja, pengalaman dan teknologi. 

Tabel 1. Analisis kondisi sosial ekonomi nelayan di Kelurahan Tanjung Solok  

Kecamatan Kuala Jambi 

No Kondisi sosial ekonomi nelayan Rata-rata Maksimum Minimum 

1 Umur nelayan 41 ˃ 64 23 

2 Tingkat pendidikan SD SMA Tidak sekolah 

3 Jumlah tanggungan 4 9 1 

4 Usaha sampingan Petani Petani Mekanik 

5 Pendapatan sampingan 1.448.750 ˃2.000.000 ≤500.000 

6 Jam kerja 10 ˃ 14 3 

7 Pengalaman 18 46 5 

8 Teknologi Tradisional Tradisional Modern 

Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata nelayan berumur 41 tahun, tertua berumur diatas 

64 tahun dan termuda berumur 23 tahun. Kelompok umur nelayan tertinggi yaitu antara 

35-40 tahun sebanyak 21 atau 29,17% nelayan dan jumlah nelayan terendah yaitu diatas 

64 tahun sebanyak 1 atau 1,39% nelayan. Rata-rata nelayan berpendidikan tamat 

SD,terendah pada jenjang tidak pernah sekolah dan tidak tamat sekolah dan tertinggi pada 

jenjang SMA.  

Jumlah nelayan tertinggi dengan tingkat pendidikan yaitu tamat SD dan tamat 

SMP sebanyak 54 atau 75,00% nelayan dan jumlah nelayan terendah dengan tingkat 

pendidikan yaitutidak pernah sekolah dan tidak tamat sekolah yaitu sebanyak 4 atau 

5,56% nelayan. Rata-rata jumlah anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah tangga ± 4 

anggota keluarga yang ditanggung oleh nelayan, tertinggi dengan jumlah tanggungan 9 

dan terendah dengan jumlah tanggungan 1. Jumlah anggota keluarga nelayan paling 

tinggi yaitu 4-6 jiwa sebanyak 44 atau 61,11% nelayan dan jumlah anggota keluarga 

nelayan paling rendah yaitu 7-9 jiwa sebanyak 2 atau 2,78% nelayan.  

Rata-rata usaha bagi nelayan yang memiliki usaha sampingan yaitu sebagai 

petani, tertinggi dengan pekerjaan sebagai petani dan terendah dengan pekerjaan sebagai 

mekanik. Terdapat 40 nelayan yang tidak memiliki usaha sampingan. Selanjutnya 
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nelayan yang memiliki jenis usaha sampingan tertinggi yaitu bekerja sebagai petani 

sebanyak 15 atau 46,88% nelayan dan nelayan yang memiliki jenis usaha sampingan 

terendah yaitu bekerja sebagai mekanik sebanyak 1 atau 3,13% nelayan. Rata-rata 

pendapatan bagi nelayan yang memiliki pendapatan sampingan yaitu sebesar 

Rp.1.448.750 per bulan, tertinggi dengan pendapatan diatas 2.000.000 dan terendah 

dengan pendapatan kurang dari atau sama dengan 500.000. Selanjutnya nelayan yang 

memiliki pendapatan sampingan tertinggi yaitu antara Rp.501.000-1.000.000 per bulan 

sebanyak 10 atau 31,25% nelayan dan nelayan yang memiliki pendapatan sampingan 

terendah yaitu antara Rp.1.001.000-1.500.000 per bulan sebanyak 2 atau 6,25% nelayan.  

Rata-rata jam kerja nelayan yaitu 10 jam per trip, tertinggi diatas 14 jam dan 

terendah 3 jam. Nelayan dengan penggunaan jam kerja tertinggi yaitu antara 6-8 jam per 

trip sebanyak 29 atau 40,28% nelayan dan nelayan dengan penggunaan jam kerja 

terendah yaitu antara 12-14 jam per trip sebanyak 4 atau 5,56% nelayan. Rata-rata 

pengalaman nelayan yaitu 18 tahun, Tertinggi 46 tahun dan terndah 5 tahun. Nelayan 

dengan pengalaman kerja tertinggi yaitu antara 17-22 tahun sebanyak 21 atau 29,17% 

nelayan dan nelayan dengan pengalaman kerja terendah yaitu antara 41-46 tahun 

sebanyak 2 atau 2,78% nelayan. Rata-rata teknologi nelayan masih menggunakan 

teknologi tradisional dalam melaut, tertinggi menggunakan teknologi tradisional dan 

terendah menggunkan teknologi modern. Nelayan dengan penggunaan teknologi tertinggi 

yaitu dengan penggunaan alat tradisional seperti jaring insang, jaring angkat, bubu, 

jermal, togo, pancing rawai dan pancing tangan/ulur dengan mata kail sederhana 

sebanyak 40 atau 55,56% nelayan dan nelayan dengan penggunaan teknologi terendah 

yaitu dengan penggunaan alat modern seperti alat tangkap trawl (pukat hela), payang 

(pukat tarik) dan disertai dengan GPS dan fish finder dengan kapasitas kapal yang lebih 

besar sebanyak 4 atau 5,55% nelayan. 

 

 

3.2 Analisis tingkat produksi dan pendapatan nelayan 

Analisis deskripsi yang kedua untuk mengetahui bagaimana tingkat produksi dan 

pendapatan nelayan yang meliputi tingkat produksi ikan, tingkat produksi udang, tingkat 

produksi kerang, tingkat produksi udang ketak, tingkat penerimaan, tingkat modal kerja 

dan tingkat pendapatan nelayan.Produksi merupakan hasil tangkapan ikan yang diperoleh 
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nelayan setelah melakukan kegiatan melaut. Setiap nelayan memiliki hasil tangkapan 

yang berbeda dengan jenis tangkapan dan harga yang berbeda pula. 

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata tingkat produksi ikan yaitu sebesar 80 kg per trip, 

tertinggi diatas 100 kg dan terendah 10 kg. Nelayan dengan tingkat produksi ikan tertinggi 

yaitu sebanyak 10-25 kg  per trip yaitu sebanyak 18 atau 29,03% nelayan dan tingkat 

produksi ikan terendah yaitu sebanyak 86-100 kg per trip yaitu sebanyak 2 atau 3,23% 

nelayan. 

Rata-rata tingkat produksi udang di Kelurahan Tanjung Solok yaitu sebesar 30 kg 

per trip, tertinggi diatas 35 kg dan terendah 10 kg. Nelayan dengan tingkat produksi udang 

tertinggi yaitu sebanyak 10-15 kg  dan 16-20 kg per trip yaitu masing-masing terdapat 

sebanyak 5 atau 23,81% nelayan dan tingkat produksi udang terendah yaitu sebanyak 31-

35 kg per trip yaitu sebanyak 1 atau 4,76% nelayan.Rata-rata tingkat produksi kerang 

yaitu sebesar 21 kg per trip, tertinggi diatas 35 kg dan terendah 6 kg. Nelayan dengan 

tingkat produksi udang tertinggi yaitu sebanyak 6-15 kg per trip yaitu sebanyak 3 atau 

50,00% nelayan dan tingkat produksi kerang terendah yaitu sebanyak 16-25 kg, 26-35 kg 

dan lebih dari 35 kg per trip yaitu masing-masing terdapat sebanyak 1 atau 16,67% 

nelayan.  

Rata-rata tingkat produksi udang ketak yaitu sebesar 13 ekor per trip. Nelayan 

dengan tingkat produksi udang ketak tertinggi yaitu sebanyak 7-11 ekor per trip yaitu 

sebanyak 8 atau 44,44% nelayan dan tingkat produksi udang ketak terendah yaitu lebih 

dari 21 ekor  sebanyak 1 atau 5,56% nelayan. 

 

 

 

 

 

  

Tabel 2. Analisis tingkat produksi nelayan 

No Jenis Rata-rata Maksimum Minimum 

1 Ikan 80 ˃100 10 

2 Udang 30 ˃35 10 
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3 Kerang 21 ˃35 6 

4 Udang ketak 13 ˃21 2 

Sumber: Data diolah, 2018 

Pendapatan merupakan besarnya jumlah penghasilan bersih yang diterima oleh 

nelayan berdasarkan hasil kerjanya, tergantung dari jumlah penerimaan yang dihasilkan 

serta jumlah biaya yang dikeluarkan saat proses penangkapan dilaut. 

 

Tabel 3. Analisis tingkat pendapatan nelayan 

No Jenis Rata-rata Maksimum Minimum 

1 Penerimaan 1.539.792 ˃2.500.000 100.000 

2 Modal kerja 794.467 ˃1.100.000 ≤100.000 

3 Pendapatan 745.325 ˃1.100.000 ≤100.000 

Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata penerimaan nelayan sebesar Rp.1.539.792 per trip, 

tertinggi diatas 2.500.000 dan terndah 100.000. Nelayan dengan jumlah penerimaan 

tertinggi yaitu antara Rp.501.000-Rp.1.000.000 per trip sebanyak 35 atau 48,61% nelayan 

dan nelayan dengan jumlah penerimaan terendah yaitu antara Rp. 2.001.000-2.500.000 

per trip sebanyak 2 atau 2,78% nelayan.  

Rata-rata penggunaan modal kerja nelayan sebesar Rp.794.467 per trip, tertinggi 

diatas 1.100.000 dan terendah kurang dari atau sama dengan 100.000. Nelayan dengan 

jumlah penggunaan modal kerja tertinggi yaitu antara Rp.301.000-Rp.500.000 per trip 

sebanyak 26 atau 36,11% nelayan dan nelayan dengan jumlah penggunaan modal kerja 

terendah yaitu kurang dari atau sama dengan Rp.100.000 per trip sebanyak 1 atau 1,39% 

nelayan.  

Rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp.745.325 per trip, tertinggi diatas 

1.100.000 dan terendah kurang dari atau sama dengan 100.000. Nelayan dengan tingkat 

pendapatan tertinggi yaitu antara Rp.301.000–Rp.500.000 per trip sebanyak 23 atau 

31,94% nelayan dan nelayan dengan tingkat pendapatan terendah yaitu kurang dari atau 

sama dengan Rp.100.000 per trip sebanyak 1 atau 1,39% nelayan. 

3.3 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan Model regresi 

Regresi linear berganda adalah pengaruh modal kerja, jam kerja, pengalaman, 

umur, jumlah tanggungan dan teknologi terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan 
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Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi. Berikut hasil dari metode analisa dan 

perhitungan yang dilakukan melalui program Eviews9 dengan tingkat signifikan sebesar 

(α = 5%). 

Tabel 4. Hasil estimasi pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C -139119.9 52990.18 -2.625390 0.0108 

MDK 1.315357 0.023037 57.09810 0.0000 

JMK -9177.647 3407.194 -2.693609 0.0090 

PLM 1020.735 1138.137 0.896847 0.3732 

UMR -923.6189 1069.052 -0.863961 0.3908 

JTG -1521.466 5320.699 -0.285952 0.7758 

TKGD1 -428640.0 168894.8 -2.537911 0.0136 

TKGD2 -38510.63 18112.77 -2.126160 0.0374 

     R-squared 0.996736     Mean dependent var 745325.0 

Adjusted R-squared 0.996379     S.D. dependent var 1010382. 

S.E. of regression 60797.98     Akaike info criterion 24.97294 

Sum squared resid 2.37E+11     Schwarz criterion 25.22590 

Log likelihood -891.0258     Hannan-Quinn criter. 25.07365 

F-statistic 2792.117     Durbin-Watson stat 1.784259 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

PNLi = -139119.9 + 1.315357 MDKi -9177.647 JMKi + 1020.735 PLMi - 923.6189 UMRi 

- 1521.466 JTGi - 428640.0 TKGD1i - 38510.63 TKGD2i 

 

 

 

Pengujian hipotesis 

Analisis determinasi (R2) 

Diperoleh angka R-squared sebesar 0.996736 atau 99,67% sehingga dapat 

dinyatakan memiliki kolerasi keeratan kuat terhadap pendapatan nelayan. Hal ini 

mejelaskan bahwa pengaruh variabel modal kerja, jam kerja, pengalaman, umur, jumlah 
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tanggungan dan teknologi terhadap pendapatan nelayan sebesar 99,67% sementara 

sisanya 0,33% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

Uji statistik F 

.Uji F-Statistik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu dengan cara melihat signifikan α = 5%. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 

α = 5%, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya secara bersama-sama variabel bebas 

tersebut berpengaruh secara siginifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya 

jika tingkat signifikan lebih besar dari α = 5%, maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya 

secara bersama-sama variabel bebas tersebut tidak berpengaruh secara siginifikan 

terhadap variabel terikat.  

Berdasarkan tabel 4, nilai F hitung sebesar 2792.117 dengan probabilita sebesar 

(0.000000) atau lebih kecil dari nilai α = 0.05 (0.00000 < 0.05), artinya H0 ditolak dan Ha 

diterima pada tingkat keyakinan 95%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel modal kerja 

(MDK), jam kerja (JMK), pengalaman (PLM), umur (UMR), jumlah tanggungan (JTG), 

teknologiD1(TKGD1) dan teknologiD2 (TKGD2) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan nelayan. 

Uji statistik t 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan adalah modal kerja, 

jam kerja, pengalaman, umur, jumlah tanggungan dan teknologi. Perhitungan dapat 

digunakan menerima atau menolak hipotesis yang dirumuskan, yaitu dengan melihat 

signifikan α = 5%. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari α = 5%, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima artinya secara parsial variabel bebas tersebut berpengaruh secara 

siginifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya jika tingkat signifikan lebih 

besar dari α = 5%, maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya secara parsial variabel bebas 

tersebut tidak berpengaruh secara siginifikan terhadap variabel terikat. 

Koefisien regresi variabel modal kerja (MDK), dapat dilihat bahwa nilai t hitung 

sebesar 57.09810 dengan probabilita variabel modal kerja (MDK) sebesar 0.0000 atau 

lebih kecil dari nilai α = 0.05 (0.0000 < 0.05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil 

tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel modal kerja secara individu 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. 
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Koefisien regresi variabel jam kerja (JMK), dapat dilihat bahwa nilai t hitung 

sebesar -2.693609 dengan probabilita variabel jam kerja (JMK) sebesar 0.0090 atau lebih 

kecil dari nilai α = 0.05 (0.0090 < 0.05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil 

tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jam kerja secara individu memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. 

Koefisien regresi variabel pengalaman (PLM), dapat dilihat bahwa nilai t hitung 

sebesar 0.896847 dengan probabilita variabel pengalaman (PLM) sebesar 0.3732 atau 

lebih besar dari nilai α = 0.05 (0.3732 ˃  0.05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dari hasil 

tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman secara individu dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan nelayan. 

Koefisien regresi variabel umur (UMR), dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar  

-0.863961 dengan probabilita variabel umur (UMR) sebesar 0.3908 atau lebih besar dari 

nilai α = 0.05 (0.3908 ˃ 0.05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dari hasil tersebut 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel umur secara individu dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan nelayan. 

Koefisien regresi variabel jumlah tanggungan (JTG), dapat dilihat bahwa nilai t 

hitung sebesar -0.285952 dengan probabilita variabel jumlah tanggungan (JTG)sebesar 

0.7758 atau  lebih besar dari nilai α = 0.05 (0.7758 ˃ 0.05), maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 

tanggungan secara individu dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap pendapatan nelayan. 

Koefisien regresi variabel teknologiD1(TKGD1), dapat dilihat bahwa nilai t 

hitung sebesar -2.537911 dengan probabilita variabel teknologiD1(TKGD1)sebesar 

0.0136 atau lebih kecil dari nilai α = 0.05 (0.0136 < 0.05), maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel teknologiD1 

secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. 

Koefisien regresi variabel teknologiD2 (TKGD2), dapat dilihat bahwa nilai t 

hitung sebesar -2.126160 dengan probabilita variabel teknologiD2 (TKGD2) sebesar 

0.0374 atau lebih kecil dari nilai α = 0.05 (0.0374 < 0.05), maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel teknologiD2 

secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan nelayan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi nelayan dari 72 responden nelayan di 

Kelurahan Tanjung solok Kecamatan Kuala Jambi diketahui bahwa rata-rata umur 

nelayan adalah 41 tahun. Rata-rata pendidikan nelayan yaitu tamat SD. Rata-rata nelayan 

mempunyai jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4 orang. Rata-rata usaha sampingan 

nelayan yaitu sebagai petani. Rata-rata pendapatan sampingan nelayan Rp. 1.448.750 per 

bulan. Rata-rata jam kerja nelayan yaitu 10 jam per trip. Rata-rata pengalaman kerja 

nelayan yaitu 18 tahun. Rata-rata penggunaan alat tangkap nelayan yaitu teknologi 

tradisional. 

Berdasarkan analisis tingkat produksi dan pendapatan nelayan dari 72 responden 

nelayan di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur diketahui bahwa rata-rata tingkat produksi ikan pada saat musim ikan yaitu 80 kg 

per trip, rata-rata tingkat produksi udang yaitu 30 kg per trip, rata-rata tingkat produksi 

kerang yaitu 21 kg per trip dan rata-rata tingkat produksi udang ketak yaitu sebanyak 13 

ekor per trip. Setiap nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan yang beraneka ragam 

dengan harga jual yang sangat bervariasi. Adapun rata-rata penerimaan nelayan yaitu 

sebesar Rp.1.539.792 per trip, rata-rata modal kerja nelayan yaitu sebesar Rp.794.467 

dan rata-rata pendapatan bersih yang diterima nelayan yaitu sebesar Rp.745.325 per 

trip.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda untuk 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung 

Solok Kecamatan Kuala Jambi, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan 

Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara bersama-sama dipengaruhi oleh 

variabel MDK (modal kerja), jam kerja (JMK), pengalaman (PLM), umur (UMR), jumlah 

tanggungan (JTG), teknologiD1 (TKGD1) dan teknologiD2 (TKGD2). Sedangkan secara 

parsial variabel modal kerja (MDK), jam kerja (JMK), teknologiD1 (TKGD1) dan 

teknologiD2 (TKGD2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nelayan 

di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi. Sementara variabel pengalaman 

(PLM), umur (UMR) dan jumlah tanggungan (JTG) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi. 
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