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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan Negara bahari yang sangat luas dan perlu 

didukung oleh pemerintah dalam upaya memajukan disektor kelautan.Bahan 

bakar minyak (BBM) merupakan salah satu komponen penting dalam suatu 

operasi penangkapan ikan. Biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk BBM 

diperkirakan mencapai 50-70% dari total biaya operasional melaut.Fluktuasi 

BBM yang dirasakan oleh para nelayan akan berdampak pada keberlanjutan 

usaha tangkap ikan kapal motor terutama pada aspek ekonomi, karena bahan 

bakar minyak adalah salah satu faktor paling penting untuk menunjang 

kegiatan para nelayan desa Merak Belantung untuk pergi bernelayan. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah Fluktuasi harga BBM 

berdampak pada Sustainable usaha penangkapan ikan, serta bagaimana 

pandangan dalam ekonomi Islamnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Dampak keberlanjutan usaha nelayan ikan kapal motor setelah 

adanya fluktuasi BBM baik secara parsial dan simultan. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan sifat 

deskriptif analisis. Populasi dari penelitian ini adalah 157 anggota, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (penentuan 

sampel dengan kriteria tertentu),seperti lama melaut,alat tangkap,tenaga 

kerja, pengalaman. sehinga jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 

anggota yang dianggap paling mengetahui dan berperan aktif dalam 

keberlanjutan usaha penangkapan ikan Merak Belantung. Hasil dari 

penelitian ini adalah Adanya Fluktuasi harga BBM telah berdampak pada 

sustainable usaha tangkap ikan kapal motor desa Merak Belantung, ini 

semua terlihat dari teori dan aspek–aspek keberlanjutan usaha perikanan. 

Terlihat pada aspek ekonomi dan aspek sosial, fluktuasi harga bahan bakar 

minyak yang berdampak negatif, namun pada aspek ekologi dan 

kelembagaan berdampak positif. Sedangkan dalam perspektif ekonomi 

islam penetapan harga bahan bakar minyak yang terjadi pada nelayan ikan 

tangkap desa Merak Belantung belum sepenuhnya sesuai dengan konsep 

ekonomi islam.Dari 5 konsep yang ada dalam konsep penetapan harga 

dalam islam, ada beberapa yang sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam 

yaitu ar-ridha, dan keadilan, sedangkan tiga diantaranya belum memenuhi 

penetapan harga dengan konsep ekonomi islam, yaitu ada persaingan sehat 

(fair competition), Kejujuran (honesty), dan Keterbukaan (transparancy). 

Hal iniberdampak pada keberlanjutan usaha tangkap ikan Merak Belantung. 

 
 

Kata Kunci: penetapan harga,sustainable usaha perikanan, ekonomi islam 
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“Orang-orang yang mengambil tidak  dapat berdiri  melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukkan syaitan lantaran penyakit gila. Yang demikian itu  

karena mereka berkata bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal 

Allah telah memghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang 

siapa yang mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya  

dan urusannya terserah allah, barang siapa yang  

mengulangi, maka mereka itu penghuni 

 neraka, mereka kekal didalamnya.  

(Q.S Al-Baqarah Ayat 275)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya(Bandung: CV Penerbit di 

Ponegoro, 2000), h. 47. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai penulisan skripsi 

ini, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam 

memahami proposal penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan 

terkait penegasan judul skripsi ini dari beberapa istilah yang digunakan. 

Penegasan judul tersebut ditujukan agar tidak terjadi salah penafsiran dan 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul skripsi ini. Penelitian yang 

akan dilakukain ini berjudul “Analisis Dampak Fluktuasi Harga Bbm 

(Solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal 

Motor Perspektif Ekonomi Islam  (Studi Pada Nelayan Desa Merak 

Belantung Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan)”. Maka dari itu 

penulis menguraikan istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut, 

sebagai berikut: 

1. Analisis  

Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2
 

Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyidikan 

                                                           
2
 Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Keempat 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.58.  
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terhadap dampak fluktuasi harga bbm terhadap sustainable usaha 

penangkapan ikan motor.  

2. Dampak 

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik 

negatif maupun positif. 

3. Fluktuasi Harga BBM  

Fluktuasi adalah gejala yang menunjukan turun-naiknya harga, 

keadaan naik-turunnya harga dan sebagainya atau perubahan (harga 

tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran.
3
Harga adalah 

nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah 

uang atau alat tukar lain yang senilai yng harus dibayarkan untuk 

produk atau jasa, pada waktu tertentu dan dipasar tertentu.
4
 

4. Sustainable Usaha  

Sustainable/keberlanjutan Usaha  adalah sebagai maksimasi dari 

kesejahteraan badan usaha yang merupakan nilai sekarang badan 

usaha itu terhadap prospek masa depannya. 
5
 

5. Penangkapan Ikan  

Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di peraiaran 

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara 

apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

                                                           
3
Ibid,  

4
Ibid, h.482 

5
“Pengertian keberlanjutan usaha” (On-Line), Tersedia di : https://text-

id.123dok/pengertian.htm(3 juni 2020. Pukul 10.46 WIB). 

https://text-id.123dok/pengertian.htm
https://text-id.123dok/pengertian.htm
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mengangkut, menyimpan, menangani, mengolah dan/atau 

mengawetkannya.
6
 

6. Kapal Motor 

Kapal motor adalah jenis perahu nelayan yang paling besar dan 

jelajahnya paling jauh.
7
 

7. PerspektifEkonomi Islam 

Perspektif  adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau 

pengetahuan seseorang agar dapat melihatsegala sesuatu yang terjadi 

dengan pandangan luas.
8
 Perspektif  yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah  dampak fluktuasi harga bbm terhadap sustainable usaha 

penangkapan ikan motor dari sudut pandang Ekonomi Islam. 

Ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalah yang sesuai 

dengan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan yang mewujudkan 

suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera.
9
 Ekonomi Islam dalam 

penelitian ini adalah sebagai sudut pandang penelitian dampak 

fluktuasi harga bbm terhadap sustainable usaha penangkapan ikan 

motor. 

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dimaksud dengan skripsi ini 

adalah Penelitian terhadap suatu peristiwa, yang dalam hal ini adalah 

dampak fluktuasi harga BBM untuk mengetahui keadaan yang 

                                                           
6
 ZC. Fachrusyah, dasar-dasar penangkapan ikan (universitas negeri gorontalo, 2011), h. 

3 
7
Didik Pradjoko, Bambang Budi Utomo, Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah Di 

Indonesia,  (Direktorat Jendral Kebudayaan, Kemdikbud RI).h,  76 
8
Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia,2013), h, 249 

9
 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.6 
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sebenarnya terhadap sustainable usaha penangkapan ikan motor 

nelayan di Desa Merak Belantung. Dampak fluktuasi BBM adaah 

salah satu faktor penting pada sustainable (keberlanjutan) usaha 

tangkap ikan kapal motor menuju suatu kemajuan hidup masyarakat, 

yang dalam hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan 

masyarakat.  

Perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang penilaian 

terhadap suatu peristiwa dan lainya. Kegiatan-kegiatan dalam 

sustainable usaha penangkapan ikan motor tentunya tidak terlepas 

dari kaidah Ekonomi Islam, yang merupakan bagian dari muamalah 

dan sesuai dengan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan. Untuk itu 

penulis menilai kegiatan-kegiatan sustainable usaha penangkapan 

ikan motor yang dilakukan oleh kelompok nelayan motor ini dari 

perspektif Ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul penelitian ini berdasarkan 

alasan secara obyektif dan secara subyektif antara lain sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Desa Merak Belantung merupakan kawasan dekat dengan pantai 

dan laut hampir 70% masyarakat Dusun Hringin Desa Merak Belantung 

berprofesi sebagai nelayan kapal motor.
10

 Fluktuasi harga BBM jenis 

solar yang terjadi dalam tempo waktu yang relatif singkat diduga akan 

                                                           
10

Joni Anwar, wawancara dengan penulis, “profesi nelayan”, Balai Desa Merak 

Belantung, Desa Merak Belantung,  4 November 2020.  
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berdampak pada kegiatan penangkapan ikan,termasuk kegiatan 

penangkapan ikan di Desa Merak Belantung.Baik dari segi ekonomi, 

sosial, ekologi dan kelembagaan,Sehingga penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana dampak fluktuasi BBM  terhadap Sustainable 

usaha penangkapn ikan kapal motor  ditinjau dari perspektif Ekonomi 

Islam. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penulis tertarik memilih judul ini karena keingintahuan penulis 

untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang dampak 

fluktuasi BBM terhadapsustainable usaha penangkapan ikan kapal 

motor dari aspek ekonomi, sosial, ekologi dan kelembagaan. 

b. Permasalahan penelitian ini adalah termasuk dalam salah satu 

bidang studi keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam yakni program studi Ekonomi Syariah. 

c. Tersedianya literatur yang cukup mendukung sebagai bahan 

referensi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara bahari yang sangat luas dan perlu 

didukung oleh pemerintah dalam upaya memajukan disektor 

kelautan.Zona ekonomi ekslusif area yang menjadi kesepakatan dunia 

terhdap eksistensi Negara dalam kekuasaan di pantai atau laut yang 

dimiliki Negara. Begitu juga dengan Negara Indonesia yang wilayah 
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lautnya 2/3 dari daratan. Dari zona laut ini perairan Indonesia merupakan 

salah satu negara kepulauan terbesar didunia setelah amerika serikat. 

Sumberkekayaan dan potensi kekayaan laut Indonesia terdiri dari 

beragam baik jenis ikan, terumbu karang, rumput laut dan sebagainya.
11

 

Didalam wilayah pesisir serta laut terkandung kekayaan beragam 

jenis sumber daya alam dimanfaatkan secara arif, potensi kekayaan 

tersebut dapat mendukung pembangunan sosial ekonomi menuju 

masyarakat Indonesia yang maju, makmur, dan berkeadilan sejahtera.
12

 

Kawasan pesisir secara global berakibat pada kecenderungan 

konsentrasi aktifitas perekonomian dan peradaban manusia, yang 

didalam kenyataannya menampung sekitar 60% populasi dunia. Kawasan 

pesisir merupakan  tempat pendaratan hasil dari berbgai sumber daya laut 

serta sumber daya lainnya, sebagai contoh ikan karena dari kawasan 

peisisir banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan salah satunya 

perdagangan yang dilakukan oleh masyrakat nelayan.
13

 

Kekayaan sumber daya alam membuat daya tarik tersendiri 

apabila dapat dijaga dan dilestarikan dan akan memberikan mulplier 

effect terhadap pembangunan berkelanjutan. Apabila masyarakat semakin 

mudah untuk merasakan fasilitas publik, maupun sumberdaya alam 

secara merata, maka kualitas kehidupan masyarakat semakin tinggi. 

masyarakat nelayan merupakan profesi yang terlibat langsung dalam 

                                                           
11

Ayu puji lestari, hukum laut internasional dan pengaturannyadi indonesia,(Rafika 

Aditama, 2014) 
12

Ibid. 
13

Daniel Agustinus Aryanto, Sudrati, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Buruh Nelayan Di Pantai Sendangbiru Desa Tambakrejo Kabupaten Malang”, Jurnal 

Ekonomi. Vol.1 Jilid 2017.h. 16-29 
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memanfaatkan fasilitas publik dan sumber daya alam sehingga 

kesejahteraan masyarakat nelayan dikaitkan oleh produksi atau hasil 

tangkapan ikan. Banyaknya tangkapan akan menentukan ukuran tingkat 

upah yang diterima.
14

 

Indonesia merupakan Negara bahari yang sangat luas dan perlu 

didukung oleh pemerintah dalam upaya memajukan disektor kelautan. 

Dari data,  jumlah nelayan hampir mencapai 5-7 persen dari jumlah 

penduduk indonesia, dan berasal dari ekonomi menengah kebawah. 

Parameter ini diukur dari indek kesejahteraan masyarakat pesisir 

(IKMP).
15

 

Peningkatan Kebijakan pemerintah untuk keberlanjutan usaha 

tidak hanya diarahkan pada peningkatan SDM, pemberdayaan dan 

perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan(SDKP), peningkatan pengawasan SDKP, Industrialisasi 

kelautan dan perikanan, peningkatan usaha dan investasi, penguatan 

kebijakan berbasis data, namun aspirasi yang diraskan oleh para nelayan 

yaitu program bantuan pemerintah, seperti pembangunan insfrakstruktur 

saran pra sarana, peminjaman modal, peningkatan SDM, pengawasan, 

                                                           
14

Gede Esa Anggara B. Putra, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Produksi 

Dan Pendpatan Nelayan DI Desa Batununggal Kec.Nusa Penida”, E-Jurnal Ekonomi 

Pembangunan Universitas Udayana .Vol. 8 No 5 Mei 2019 
15

Muhammad Karim dosen Agribisnis Universitas Triologi, “Direktur Pusat Kajian 

Pengembangan Kelautan dan Peradaban Maritim” (On-Line), https://news.detik.com/kolom/d-

3977683/nelayan -butuh-kehadiran-negara,(31 Mei 2020, pada pukul 10.11 WIB)  
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pemberdayaan lingkungan, peningkatan hasil produk yang bernilai 

tambah yang paling penting.
16

 

Masyarakat nelayan merupakan sekelompok orang yang 

melakukan usaha mendapatkan penghasilan dari kegiatan menangkap 

ikan. Hasil tangkapan yang diperoleh nelayan merupakan penentu tingkat 

kesejahteraan dari nelayan. Karena jika hasil tangkapan yang didapatkan 

melimpah maka pendapatan yang mereka terima juga banyak.
17

 

Masyarakat yang tinggal didaerah pesisir pantai pada umunya 

bergantung dari sumber daya laut atau pantai, yang sebagian besar 

penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Dalam islam sendiri 

diperintahkan mencari kebutuhan hidup segala sesuatu yang ada dibumi 

untuk memenuhi kebutuhannya. Allah telah mendorong manusia agar 

mencari karunia tuhan(bekerja) dimuka bumi, sebagaimana dalam Al- 

Quran surah Al-Qashash/28:77 yaitu: 

           

             

 

 

 Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan 

kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat kerusakan di 

                                                           
16
“Optimalisme para pelaku usah kelautan dan perikanan dengan program mentrri baru” 

(On-Line), https:/www.mongabay.co.id/2019/11/18/optimalisasi-para-pelaku-usaha-kelautan-

dan-perikanan-nusantara-dengan-program-mentri-baru/,( 11 November 2020 pukul 20.25 

WIB) 
17

Daniel Agustinus Aryanto, Sudrati, Analisis Faktor- Faktor..., h. 16-29 
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(muka) bumi. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan.
18

 

Usaha perikanan di indonesia terdiri dari perikanan tangkap dan 

perikanan darat atau budidaya. Perikanan tangkap merupakan kegiatan 

penangkapan ikan yang difokuskan pada perikanan yang berasal dari 

alam, dalam hal ini perikanan laut. Sektor perikanan tangkap merupakan 

kegiatan utama yang sudah berlangsung dari zaman dahulu karena 

luasnya wilayah laut indonesia dan potensi perikanan didalamnya serta 

tidak memerlukan proses yang panjang. Meskipun begitu, dalam 

perkembangannya capaian dari perikanan tangkap semakin tertinggal.
19

 

Secara umum, pada musim paceklik produksi hasil tangkapan 

ikan menurun sehingga harga ikan naik karena di sisi lain permintaan 

atau konsumsi relatif tetap atau meningkat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghasilan nelayan dari kegiatan penangkapan adalah 

faktor fisik berupa kondisi lingkungan pesisir, teknologi penangkapan, 

lokasi penangkapan, dan modal, serta faktor non fisik berkaitan dengan 

kondisi iklim (musim), umur nelayan, pendidikan nelayan, dan 

pengalaman melaut.
20

 

Permasalahan yang sering dialami oleh para nelayan indonesia 

adalah minimnya pendapatan yang mereka peroleh, juga permasalahan 

                                                           
18

Departemen agama RI, Al-Jumanatul‟Ali Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : 

CV-Penerbit J-ART, 2005), h. 395.  
19

Widodo, Johanes & Suadi, pengelolaan sumberdaya perikanan laut. (Gadjah Mada 

University, Yogyayakarta, 2006).h. 2 
20

Abd. Rahim, “Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Di Wilayah Pesisir Pantai 

Sulawesi Selatan”, .Jurnal. Sosial ekonomi  Kp. Vol. 6 No. 2 (Tahun 2011) 
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mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan minimnya modal usaha 

yang diperlukan dalam kegiatan penangkapan ikan dilaut.
21

 

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu komponen 

penting dalam satu komponen penting dalam suatu operasi penangkapan 

ikan. Biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk BBM diperkirakan 

mencapai 50-70% dari total biaya operasional melaut. Besar kecilnya 

BBM yang digunakan untuk melaut, dipengaruhi dari besaran ukuran 

kapal, jangka waktu melaut, banyaknya trip penangkapan dalam suatu 

periode, jarak kelokasi tangkapan dan lain sebagainya. Kondisi saat ini, 

usaha nelayan untuk melakukan penangkapan ikan semakin bertambah 

besar karena sumberdaya perikanan semakin sulit ditemukan. Nelayan 

harus menambah hari dan jarak melaut untuk mnangkap ikan yang 

ketersediaannya semakin langka dan berkurang.
22

 

 

Berdasrkan data PT. Pertamina (parsero) melakukan penyesuaian 

harga bahan bakar minyak (BBM) umum dalam rangka 

mengimplementasikan keputusan menteri (Kepmen) ESDM 

187K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan 

harga jual eceran jenis bahan bakar umum jenis bensin dan minyak solar 

                                                           
21

Sonya Josefian Lasut,Dkk.  “Analisis Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Dan 

[Erubahan Cuaca Terhadap Pendapatan Nelayan Dikecmatan Tuminting Manado”. Fakultas 

ekonomi, universitas Sam Ratulang,. h.2  
22

Rizku Aprilian Wijaya dan Subhechanis Saptanto, “persepsi dan Strategi Adaptasi 

Nelayan Terhadap Isu Pencabutan Subsidi BBM”, Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi KP, Vol.4 

No. 2 (Tahun 2014), h. 186 
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yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar nelayan.
23

Daftar 

harga Bahan Bakar Minyak pada Pt. Pertamina dan BP AKR  diProvinsi 

Lampung sebagai berikut :  

 

Tabel 1 

Daftar Harga Bahan Bakar Minyak (bbm) PT.Pertamina 

Tahun 2018-2020  

No Jenis Minyak Harga 

Tahun 

2018  

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

1 Pertalite    8.000  7.850  7.850 

2 Pertamax 10.600 10.050  9.200 

3 Pertamax turbo     - 11.400 10.050 

4 Pertamax racing      -     -    - 

5 Dexlite  10.700 10.400  9.700 

6 Pertamina Dex 12.100 11.950 10.450 

7 Solar Non-subsidi 10.350  9.800  9.600 

8 Bio Solar Subsidi  5.150 5.150 5.150 

9 Minyak tanah non subsidi  12.870 10.560 11.220 

Sumber Data :Data diolah dari  Pt. 

Pertaminahttps://www.pertamina.com/pada tanggal 3 juni 

2020 

 

Tabel menunjukkan harga bahan bakar minyak (BBM), Pada 

penyalur SPBU pertamina dalam periode 2018-2020. Data harga Bahan 

Bakarr Minyak (BBM) mengalami fluktuasi, pada bahan bakar pertalite 

                                                           
23
“Daftarharga bahan bakar minyak” (On-Line), 

https://www.pertamina.com//daftar.htm ( 3 Juni 2020 pukul 12.59 WIB) 

https://www.pertamina.com/
https://www.pertamina.com/daftar.htm
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tahun 2018-2020 mengalami penurunan sebesar Rp.150,-, pertamax 

tahun 2018-2020 mengalami penurunan sebesar Rp.1.400,-, pertamax 

turbo tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar Rp.1.350,-, dexlite 

tahun 2018-2020 mengalami penurunan sebesar Rp.1.000,-, pertamina 

dex mengalami penurunan sebesar Rp. 1.650,-, solar Non-subsidi tahun 

2018-2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 750,- , Bio Solar Subsidi 

2018-2020 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dengan harga 

5.150-, minyak tanah tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 

Rp.2.310,-, namun kembali mengalami kenaikan harga sebesar Rp.660,-. 

Penurunan harga yang paling banyak terjadi pada tahun 2018-2020 

adalah bahan bakar minyak jenis Pertamax sebesar Rp.1.400,-.  

 

Tabel 2 

Daftar harga BBM BP AKR lampung 2020.
24

 

1 BP 90 9.075 

2 BP 92 9.125 

3 BP 95 9.650 

4 BP 95 (subsidi) 5.180 

Sumber:Data diolah dari  BP AKR 

https://www.akr.co.idpada tanggal 11 juni 

2020 

 

Tabel diatas menunjukan harga bbm dari BP AKR, dimana BP 90 

jenis Akra dengan harga Rp.9.075-, BP 92 jenis aron dengan harga 

                                                           
24

Daftarharga bahan bakar minyak” (On-Line), https://www.akr.co.id//daftar.htm( 

11 Juni 2020 pukul 10.51 WIB). 

https://www.akr.co.id/
https://www.akr.co.id/
https://www.akr.co.id/
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Rp.9.125-, sedangkan BP 95 adalah jenis solar dengan harga Rp.9.650 

dengan harga subsidi Rp.5.180-, . 

Provinsi lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki 

potensi sumber daya perikanan laut cukup besar.
25

 Provinsi lampung 

merupakan daerah dimana sebagaian besar masyarakatnya berprofesi 

sebagai nelayan. Nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok 

berasarkan kepemilikan alat tangkap, yaitu nelayan buruh, nelayan 

juragan, nelayan perorangan.  

 Menurut Dinas kelautan dan perikanan lampung selatan pada tahun 

2019, rumah tangga perikanan laut kecamatan Kalianda terdiri dari 1.587 

nelayan yang terdiri dari 472 orang tanpa perahu, 715 orang nelayan 

perahu tanpa motor, 201 nelayan dengan kapal motor.
26

 Dusun Haringin, 

Desa merak belantung, salah satu desa terbanyak penduduknya berprofesi 

sebagai nelayan yaitu sebanyak 157 orang.  

 Masalah yang dialami oleh nelayan lampung selatan khususnya 

kecamatan kalianda, desa Merak Belantung, Dusun Haringin adalah 

adanya permainan harga BBM  subsidi bahan bakar minyak dari pihak 

ketiga,dimana terdapat Agen untuk mengambil solar dari pertamina/Akr 

dan dijual kembali kepada para nelayan kapal motor dengan harga yang 

lebih tinggi, walaupun bahan bakar bakar minyak mengalami penurunan 

tapi tetap para nelayan merasakan harga yang tidak merata dari pihak 

                                                           
25

 Zainal Abidin, et.al , Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Obor di 

Kota Bandar Lampung,  Jurnal agribisnis, pertanian unila. JIIA. Vol 2, No.1, (Januari 2014), h. 

71.  
26

Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung-Selatan, dokumentasi pada penulis , Juni 15, 

2020 
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ketiga, maka dari itu  mereka mengalami fluktuasi bbm yang berubah-

ubah dalam periode tertentu. Dengan harga solar subsidi di SPBU 

pertamina Rp.5.150/liter dan BP Akr Rp.5.180/ liter, maka nelayan kapal 

motor mendapatkan harga sebesar Rp.7.500/liter dari agen tersebut. 

 Selain solar, para nelayan ikan kapal motor tidak mempunyai 

alternatif lain untuk dijadikan bahan bakar kapal motor, jika terjadi 

kelangkaan bahan bakar bakar minyak terutama solar maka para nelayan 

ikan kapal motor tidak akan pergi melaut. Namun, kelangkaan tidak 

mungkin terjadi untuk nelayan ikan kapal motor karena para agen solar 

menyediakan bahan bakar minyak (Solar) Walau adanya permainan 

harga antara agen dan pertamina para nelayan ikan kapal motor dusun 

haringin  desa merak belantung tetap memneli pada agen, dengan harga 

yang lebih tinggi untuk bisa pergi melaut.
27

 

Tabel 3 

Perbandingan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar dari 

SPBU Pertamnia/BP Akr dan Harga Agen. 

No Keterangan  Harga  

1 SPBU Pertamina 5.150 

2 BP AKR 5.180 

3 Agen  7.500 

 

 Penjelasan diatas terlihat bahwa subsidi BBM solar untuk para 

nelayan desa Merak Belantung harus benar benar disalurkan kepada para 

nelayan kapal motor, agar para nelayan bisa memaksimalkan usaha 

                                                           
27

Ardiansyah(Selaku Anggota Nelayan Ikan Kapal Motor Dusun Haringin), “Pembelian 

Solar Nelayan Ikan Kapal Motor Haringin, Merak Belantung”,Wawancara dengan penulis,  16 

November 2020 
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tangkap ikan kapal  motor.Dari latar belakang masalah diatas maka 

penulis ingin mengetahui sustainability (keberlanjutan) usaha tangkap 

ikan kapal motor akibat fluktuasi harga BBM solar yang akan dilakukan 

dalam penelitian yang berjudul Analisis Dampak Fluktuasi Harga 

Bbm (Solar) Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal 

Motor Perspektif Ekonomi Islam  (Studi Pada Nelayan Desa Merak 

Belantung Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan)”. 

 

D. Fokus Penelitian 

Agar ruang lingkup pembahasan tidak melebar maka perlu adanya 

memfokuskan penelitian, adapun fokusan masalah tersebut sebagai 

berikut. Pnelitian ini akan difokuskan padaDampak Fluktuasi BBM 

terhadap Sustainable Usaha Tangkap Ikan Kapal Motor perpektif 

ekonomi islam. Fluktuasi BBM yang dimaksud adalah subsidi yang 

diberikan pemerintah untuk nelayan dusun Haringin, Merak Belantung, 

penyalur SPBU AKR  dan harga agen bakar minyak jenis Solar yang 

berdampak pada keberlanjutan usaha tangkap ikan kapal motor dusun 

Haringin Desa Merak Belantung dari aspek ekonomi, sosial, ekologi, dan 

kelembagaan. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Dampak FluktuasiBBM terhadap Sustainable Usaha 

Tangkap Ikan Kapal Motor  pada Nelayan Desa Merak Belantung, 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimana Dampak FluktuasiBBM terhadap Sustainable Usaha 

Tangkap Ikan Kapal Motor  pada Nelayan Desa Merak Belantung, 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dalam sudut 

pandang Ekonomi Islam? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Dampak keberlanjutan usaha 

nelayan ikan kapal motor setelah adanya fluktuasiBBM yang 

dialami oleh nelayan  Merak Belantung, Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan. 

b. Untuk memahami pandangan Ekonomi Islam tentang 

FluktuasiBBM terhadap Sustainable Usaha Tangkap Ikan Kapal 

Motor  pada Nelayan Desa Merak Belantung, Kecamatan 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Secara Teoritis 

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, maka 

manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Penelitian ini diharapkan Dapat menyumbangkan pemikiran 

dan pengetahuan bagi instansi dan akademis yang bermanfaat 

bagi berkembangnya ilmu Ekonomi baik secara umum maupun 

secara Islam.  

2) Dapat memberikan pemahaman bagi penulis maupun pembaca 

mengenai dampak Fluktuasi Bbm Pada Sustainable Usaha 

Nelayan sekitar dalam perspektif Ekonomi Islam. 

3) Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan 

juga sebagai bahan informasi ilmiah.   

b. Manfaat Secara Praktis 

1) Bagi masyarakat: Dapat digunakansebagaiacuan dan 

pembelajaran apabila terjadi fluktuasi bbm yang tidak menentu 

untuk mengembangkan usaha tangkap ikan nelayan sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

2) Bagi pemerintah: Dapat digunakan sebagai pertimbangan 

untuk mensubisidikan BBM atau menambahkan modal  kepada 

masyarakat nelayan tangkap ikan motor di daerah Kalianda 

Lampung Selatan. 

3) Bagi Nelayan: Dapat digunakan sebagai masukan dan solusi 

dalam meningkatkan kegiatan usaha tangkap ikan kapal motor. 

4) Bagi penulis: Diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai dampak fluktuasi BBM terhadap usaha nelayan 

tangkap ikan kapal motor dalam perspektif Ekonomi Islam. 
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G. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

prosespenelitian, sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya 

dalambidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-

fakta danprinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk 

mewujudkankebenaran.
28

Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Penelitian 

lapangan yaitu penelitian di mana data diperoleh dari lapangan secara 

langsung dari sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian 

lapangan ini adalah sumber data primer.
29

 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan terjun langsung dan 

menggali data yang bersumberrdari para usaha nelayan tangkap ikan 

kapal motor, dan masyarakat sekitar kampung nelayan desa Merak 

Belantung  dalam sudut pandang Ekonomi Islam. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptifbanalisis, yaitu suatu penelitian 

yang memaparkan dan menggambarkan suatuukeadaan objek gejala 

kebiasaan pelaku, kemudian dianalisis dengan kritis. Adapun analisis 

                                                           
28

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet,X, (Jakarta, PT Bumi 

Aksara 2008), h. 24 
29
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data yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang merupakan 

penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian 

adalah kualitas makna meanings(hakikat dan esensi)
30

. Dalam penelitian 

ini data yang dikumpulkan berasal dari lapangan yang dikumpulkan 

menggunakanwawancara dan catatan hasil penelitian 

yangmenggambarkan lebih lanjut mengenai bagaimana fluktuasi bbm 

terhadap sustainable usaha tangkap ikan kapal motor Desa Merak 

Belantung.  

2. Sumber Data 

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data-data yang 

diperlukan dari data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data.
31

 Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara 

langsung melalui wawancara dengan para usaha nelayan tangkap ikan 

kapal motor di Desa Merak Belantung dan masyarakat sekitar di Desa 

Merak Belantung. Data juga diambil dengan cara mengadakan observasi 

lapangan untuk melihat kondisi nyata yang ada di lapangan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data dokumentasi yang sudah 

tersedia sebagai penunjang data primer.
32

 Dalam penelitian ini penulis 

mendapatkan data sekunder berupa dokumen dari Buku-buku, Al-Quran, 

                                                           
30

Tim Penyusun,Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa (Bandar Lampung: UIN Raden 
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Al-Hadist, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen desa yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian, profil desa literatur, data-data mengenai 

fluktuasi BBM di lampung, jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai 

nelayan, serta jumlah kapal motor yang ada di  Desa Merak Belantung , 

serta data-data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan 

dalam penelitian ini. 

 

c. Populasi dan Sampel 

1) Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan 

wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek 

yang diukur, yang merupakan unit yang diteliti.
33

 Populasi yang 

digunakan dalam penelian ini adalah seluruh anggotausaha kapal 

motor desa merak belantung, sopir motor laut, ketua kapal laut, 

yang berjumlah sebanyak 157 anggota. Dengan rincan  nelayan 

merak belantung terdapat 7 kapal motor, masing kapal motor 

mempunyai anggota  rata- rata 20 anggota, 2  sopir, dan 1 pemilik 

kapal.   

 

2) Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
34

 Bila populasi besar, dan peneliti 

                                                           
33
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tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
35

Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil sampel 

yaitu dengan kriteria tertentu seperti :  

1.  lama melaut yaitu sudah melaut selama 3 tahun  

2. peralatan alat tangkap dalam hal ini alatyang digunakan 

yaitujaring, kapal bagan. 

3.  tenaga kerja, yaitu anggota paling banyak setiap kapal motor. 

Darikriteria diatas maka sampel dalam penelitian ini 

diambilsebanyak 20%yaitu sebanyak 30 orang, dari 157 anggota 

yaitu ketua sebanyak 4 orang,Supir sebanyak 7 orang, dan anggota 

kapal  dengan lama melaut selama 3 tahun bekerja sebanyak 19 

dari 7 kapal motor yang ada. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik penngumpulan data dengan observasi digunakan 
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bila, peneliti berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
36

 

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung 

dengan melihat dampak fluktuasi harga BBM terhadap susutainable 

usaha tangkap ikan kapal motor Desa Merak Belantung, untuk 

mengamati objek penelitian dan mendapatkan informasi. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman(guide) wawancara, 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama.
37

 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara  tersruktur, yang merupakan wawancara dimana peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Sebgaimana 

populasi anggota nelayan yang ada sebanyak 157 anggota, dan 

mengerucut menjadi sampel sebanyak 30 anggota, maka dalam 

wawancara ini yang menjadi informan adalah ketua dari masing 

masing kapal motor yang berjumlah 7 orang,serta masyarakat sekitar 

untuk mendapatkan informasi yang valid.  
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c. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
38

 Peneliti menggunakan metode ini 

untuk mendapatkan data tertulis yang sesuai dengan keperluan 

penelitian dan sebagai pelengkap untuk mencari data yang objektif. 

Penelitian ini mengumpulkan arsip pemerintah desa jumlah nelayan 

yang ada di desa Merak Belantung, profil sejarah desa,  Peneliti juga 

akan mendokumentasikan foto tentang tempat dan usaha peangkapan 

ikan kapal motor Desa Merak Belantung. 

4. Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah 

sebagai berikut:  

a. Reduksi data  

                                                           
38
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Reduksi data adalah memilih, merangkum hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya Dengan 

begitu data yang jelas direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas  serta memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Dalam penelitian ini, proses 

reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memilah data mengenai 

Fluktuasi BBM pada penyalur BP AKR yang ada di Lmapung yang telah 

diperolah kemudian memfokuskan pada yang dibutuhkan 

a. Penyajian Data  

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya dalan melakukan 

penyajian data. Dalam penelitian kulaitatif penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, 

Flowchart dan lain-lain. Dalam penelitian ini membuat bagan dan 

melihat keterkaitan dampak fluktuasi bbm terhadap keberlanjutan usaha 

nelayan tangkap ikan kapal motor desa Merak Belantung. 

b. Penarikan kesimpulan  

Pada awal penelitian kesimpulan yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, kemudian dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat mendukung di tahap pengumpulan data berikutnya. 

Untuk mengolah data yang didapat supaya penelitian dapat terarah 

dengan baik, peneliti menggunakan metode induktif-generalisasi, yaitu 

hipotesis yang disinggung diatas karena hasil pemikiran yang rasional, 
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maka kebenarannya masih bersifat sementara, oleh sebab itu harus 

didukung oleh keserasian data koresponden. 

 Kesimpulan yang bersifat generalisasi berdasarkan data empiris 

disebut logika induktif dimana peluang kebenarannya masih bersifat 

probabilistik. Penelitian induktif lebih menekankan kepada penelitian 

dari bersifat umum ke khusus, yaitu ketikakenyataan di lapangan dikaitan 

dengan teori yang ada.Logika induktif ini sangat penting dalam menguji 

hipotesis, bila didukung data empiris, berarti dapat diterima kebenaran 

ilmiahnya dan bila tidak didukung berarti ditolak kebenarannya. Analisis 

data yang bersifat induktif dan hasil penelitian nantinya lebih 

menekankan pada makna dari pada  generalisasi. Penelitian kualitatif 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah intrumen 

kunci.
39

 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Maksud dari induktif dalam penelitian ini yakni menganalisis 

suatu data atau informasi yang telah didapat mengenai dampak fluktuasi 

bbm terhadap sustainable usaha tangkap ikan kapal motor di desa Merak 

Belantung yang selanjutnya dikembangkan dan dicari pola hubungannya 

hingga menjadi suatu hipotesis, selanjtnya dicarikan data lagi secara 

berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis 

yang ada dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. 

Data kualitatif yang telah diperoleh digunakan untuk menganalisis 
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tentang dampak fluktuasi bbm terhadap sustainable usaha tangkap ikan 

kapal motor yang dilakukan oleh kelompok usaha nelayan kapal motor 

dalam perspektif ekonomi islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Harga  

1. Pengertian Harga  

Harga adalah jumlah uang (satuan moneter) dan aspek lain 

(nonmoneter) yang mengandung kegunaan tertentu yang diperlukan 

untuk mendapatkan suatu jasa.
40

 Harga juga dapat diartikan sebagai 

ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap 

produk yang dibelinya.
41

 Harga sering dijadikan indikator bila mana 

harga tersebut dikaitkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu 

barang atau jasa.  

pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling 

berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang 

melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan 

konsumen (satisfaction). Value adalah nilai suatu produk untuk 

ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi 

barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang.
42

 

Harga dinyatakan sebagai tingkat pertukaran barang dengan barang 

lain. Harga bagi suatu perusahaan adalah menghasilkan pemasukan 
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(income), adapun unsur-unsur baruan pemasaran lainnya yaitu produk, 

tempat dan promosi menimbulkan biaya atau beban yang harus 

ditanggung oleh suatu usaha. Sedangkan harga bagi konsumen  

merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus 

dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang 

diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri.
43

 

Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat 

berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Tingkat harga yang 

ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas 

barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan 

dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang 

dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur.
44

 

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter 

atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperolah hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.
45

 Sedangkan 

menurut Kotler dan Keller harga didefinisikan sebagai jumlah uang 

yang ditagihkan untuk suatu produk produk atau jasa, lebih luas lagi 

harga adalah jumlah dari nilai yang dipertukarkan dalam nilai jual 

produk yang ditetapkan oleh  perusahaan.
46
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Dari penegrtian diatas disimpulkan bahwa harga merupakan 

pernyataan dari nilai suatu produk barang, dan jasa. karena harga 

menentukan seberapa besar  nilai atau keuntunganyang akan di peroleh 

setiap perusahaan, pasar, maupun konsumen dari penjualan, pembelian 

produknya baik berupa jasa maupun barang.  

2. Penetapan Harga  

a. Konsep Penetapan harga 

konsep yang paling berhubungan dengan penetapanharga 

merupakan utility dan value. Yang dimaksud dengan utility dan 

value sebagai berikut :
47

 

1). Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, 

yangmemungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan 

(needs), keinginan,dan memuaskan konsumen. 

2). Value adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk 

lain, nilai inidapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran 

barang denganbarang. Sekarang ini kegiatan perekonomian tidak 

melakukan barter lagitetapi telah menggunakan uang sebagai 

ukuran yang disebut harga (price)adalah nilai suatu barang yang 

dinyatakan dengan uang.Definisi diatas memberikan arti bahwa 

harga merupakan sejumlah uangyang digunakan untuk menilai 

untuk mendapatkan produk maupun jasa yangdibutuhkan 

konsumen. 
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Selain itu harga juga mempunyai konsep harga, ada juga 

dismensi strategik harga.Harga merupakan salah satu elemen 

bauran pemasaran yang membutuhkanpertimbangan cermat. Ini 

dikarenakan adanya sejumlah dimensi strategik harga dalam hal 

sebagai berikit:
48

 

1). Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk (a 

statement of value). Nilai adalah rasio atau perbandingan antara 

persepsi terhadapmanfaat (perceived benefits) dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan untukmendapatkan produk. 

Dengandemikian, istilah “good value” tidak lantas berarti 

produk yang harganyamurah namun, istilah tersebut lebih 

mencerminkan produk tertentu yang memilik tipe dan jumlah 

manfaat potensial (seperti kualitas, citra dankenyamanan 

belanja) yang diharapkan konsumen pada tingkat hargatertentu.  

2). Harga merupakan aspek yang tampak jelas (visible) bagi para 

pembeli.Bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknik 

pada pembelianproduk otomotif dan elektronik, kerap kali harga 

menjadi satu-satunyafaktor yang dapat mereka mengerti. Tidak 

jarang pula harga dijadikansemacam indikator kualitas. 

3). Harga adalah determinan utama permintaan. Berdasarkan 

hukumpermintaan (the law of demant), besar kecilnya harga 

memengaruhikuantitas produk yang dibeli konsumen. Semakin 
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mahal harga semakinsedikit jumlah permintaan atas produk 

bersangkutan dan sebaliknya. 

4). Harga berkaitan dengan pendapatan dan laba. Harga adalah 

satu-satunyaunsur bauran pemasaran yang mendatangkan 

pemasukan bagi perusahaanyang pada gilirannya berpengaruh 

pada besar kecilnya laba dan pangsapasar yang diperoleh.  

5). Harga memengaruhi citra dan strategi positioning dalam 

pemasaranproduk pretisius yang mengutamakan citra kualitas 

dan eksklusivitas, harga menjadi unsur penting. konsumen 

cenderung mengasosiasikanharga dengan tingkat kualitas 

produk. 

6). Harga bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan cepat 

dari empatunsur bauran pemasran tradisional. Harga adalah 

elemen yang palingmudah diubah dan diadaptasikan dengan 

dinamika pasar. Ini terlihat jelas dari persaingan harga (perang 

diskon) yang kerap terjadi dalam industri ritel.
49

 

Harga beroperasi sebagai determinan utama pilihan pembeli. 

Konsumen dan agen pemebelian mempunyai lebih banyak akses pada 

informasi harga dan pemberi diskon harga. Konsumen menekankan 

pengecer untuk menurunkan harga mereka. Pengecer menakan 

produsen untuk menurunkan harga mereka. Hasilnya adalah pasar yang 

                                                           
49

Ibid. 



32 
  

 
 

ditentukan karakternya oleh diskon-diskon besar dan promosi 

penjualan.
50

 

b. Tujuan Penetapan harga  

Penetapan harga yang akan ditetapkan harus disesuaikan dengan 

tujuan perusahaan. Adapun tujuan penetapan harga suatu 

perusahaan secara umum sebagai berikut :
51

 

1). Untuk bertahan hidup 

Jika tujuan perusahaan dalam menentukan harga adalah 

untuk bertahan hidup, penetapan harga dilakukan semurah 

mungkin. Tujuannya adalah agar produk atay jasa yang 

ditawarkan laku  di pasaran dengan harga seminimal mukngin, 

tetapi masih mendapatkan keuntungan. 

2). Untuk memaksimumkan laba  

Penetapan harga agar penjualan meningkat, sehingga laba 

menjadi maksimal. Penetapan harga dapat ditetapkan dengan 

harga yang murah atau tinggi.  

3). Untuk memperbesar market share 

Penetapan harga untuk memperbesar market share 

maksudnya adalah untuk untuk memperluas pelanggan. 

Penentuan harga yang murah diharapkan dapat meningkatkan 

jumalah pelanggan dan pesaing beralih ke produk yang 

ditawarkan.  
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4).  Mutu Produk  

Tujuan penetapan harga dengan pertimbangan mutu produk 

adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang 

ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari 

kualitas pesaing. 

5). Karena pesaing 

Penteapan harga harus melihat harga pesaing agar harga yang 

ditawarkan menjadi kompetitif dibanding harga pesaing.   

c. Tahap–Tahap Penetapan Harga 

Perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali  

mereka mengembangakan produk baru, ketika perusahaan 

memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau 

wilayah geografis baru, dan ketika perusahaan memasukkan 

penawaran pekerjaan kontrak baru. Perusahaan harus memutuskan 

dimana perusahaan akan memposisikan produknya berdasarkan 

kualitas dan harga.
52

 

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor-

faktor yang memepengaruhinya, baik langsung maupun tidak 

langsung, yaitu dengan memilih tujuan penetapan harga, 

menentukan permintaan,  memperkirakan biaya, memilih metode 

penetapan harga, dan memilih harga akhir.  

Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan 

harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika 
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perusahaan mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, 

atau memperkenalkanproduk lamanya ke saluran distribusi baru 

dan ke daerah geografis baru. Langkah prosedur untuk menetapkan 

harga, yaitu:
53

 

1) Memilih sasaran harga  

Perusahaan pertama-tama harus memutuskan apa yang 

ingin ia capai dengan suatu produk tertentu. Jika perusahaan 

tersebut telah memilih pasar sasaran dan penentuan posisi 

pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya, 

termasuk harga, akan cukup mudah. Misalnya, jika perusahaan 

kendaraan rekreasi ingin memproduksi sebuah truk mewah bagi 

konsumen yang kaya, hal ini mengimplikasikan penetapan 

harga yang mahal. Jadi strategi penetapan harga sangat 

ditentukan oleh keputusan yang menyangkut penempatan posisi 

pasar. 

2).  Menentukan permintaan  

Setiap harga yang ditentukan perusahaan akan membawa 

kepada tingkat permintaan yang berbeda dan oleh karenanya 

akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap sasaran 

pemasarannya. Schedule permintaan menggambarkan jumlah 

unit yang akan dibeli oleh pasar pada periode waktu tertentu 

atas alternatif harga yang mungkin ditetapkan selama periode 

itu. Hubungan permintaan dengan harga adalah berlawanan, 
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yaitu semakin tinggi harga semakin rendah minat dan 

sebaliknya. 

3).  Memperkirakan harga  

Permintaan umumnya membatasi harga tertinggi yang 

dapat di tentukan perusahaan bagi produknya. Dan perusahaan 

menetapkan biaya yang terendah. Perusahaan ingin menetapkan 

harga yang dapat menutupi biayanya dalam menghasilkan, 

mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk pendapatan 

yang wajar atas usaha dan risiko yang dihadapinya. 

4).   Menganalisis harga dan penawaran pesaing  

Sementara permintaan pasar membentuk harga tertinggi 

dan biaya merupakan harga terendah yang dapat ditetapkan, 

harga produk pesaing dan kemungkinan reaksi harga membantu 

perusahaan dalam menentukan berapa harga yang mungkin. 

Perusahaan harus mempelajari harga dan mutu setiap 

penawaran pesaing. Hal itu dapat dilakukan dalam beberapa 

cara. Perusahaan dapat mengirimkan pembelanja pembanding 

untuk mengetahui harga dan membandingkan penawaran 

pesaing. 

5) Memilih metode penetapan harga  

Ada tiga metode penetapan harga yaitu : jadwal permintaan 

konsumen (customer demand schedule), fungsi biaya (cost 

function), dan harga pesaing (competitior‟s price), perusahaan 
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kini siap untuk memilih suatu harga. Harga akan berada pada 

suatu tempat antara satu yang teralu rendah untuk menghasilkan 

keuntungan dan satu yang terlalu tinggi untuk menghasilkan 

permintaan.  

Berdasarkan hal – hal diatas maka dalam menetapkan harga 

mempunyai beberapa faktor yang harus diperhatikan, 

Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan 

akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan 

mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh. 

3. Peranan harga 

Peranan harga dibagi menjadi dua yaitu secara makro dan mikro. 

Harga berperan penting secara makro (bagi perekonomian secara 

umum) dan secara mikro (bagi konsumen dan perusahaan).
54

 

Peranan harga dibidang makro (bagi perekonomian umum), harga 

produk mempengaruhi upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan 

regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh 

terhadap alokasi faktor-faktor produksi. Seperti tenaga kerja, tanah, 

modal, waktu dan kewirausahaan (entrepreneurship). Tingkat upah 

yang tinggi menarik tenaga kerja.
55

 

Bagi Perusahaan, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya 

(produk, distibusi dan promosi) yang membutuhkan pengeluaran dana 

dalam jumlah besar, harga merupakan satu- satunya elemen bauran 
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pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Harga produk adalah 

determinan utama bagi permintaan pasar atas produk bersangkutan. 

Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar bagi 

perusahaan.
56

 

Selaian untuk mendatangkan pendapatan, peran harga dalam 

sebuah pemasaran juga  ada tiga peran utama harga yaitu:
57

 

 

a. Turut menentukan volume penjualan  

Dengan mengacu pada kurva penawaran dan permintaan 

(supply and demand), kita mengetahui bahwa harga berbanding 

terbalik dengan volume penjualan: semakin tinggi harga sebuah 

produk maka volume penjualan semakin rendah.  

b. Turut menentukan besarnya laba 

Dasar utama untuk kalkulasi penetapan harga jual sebuah 

produk adalah “biaya plus laba” (cost plus) atau dengan kata 

lain, laba sebuah produk di tentukan oleh harga jual per unit 

dikurangi dengan biaya-biaya atau harga pokok penjualan (cost 

of goods sold). Pada tingkat harga pokok penjualan tertentu, 

semakin tinggi harga jual semakin tinggi laba yang diperoleh 

dan sebaliknya. 

c. Turut menentukan citra produk  

                                                           
56

Ibid 
57

 Jajat Kristanto. Manajemen Pemasaran Internasional:Sebuah Pendekatan Strategi. 

(IBII): (Erlangga. 2011). h.200-203. 



38 
  

 
 

Salah satu unsur yang membentuk citra sebuah produk 

adalah persepsi mengenai kualitas produk, dan persepsi 

mengenai kualitas sebuah produk ditentukan antara lain oleh 

harga jual produk, artinya semakin mahal harga sebuah produk 

maka persepsi konsumen mengenai kualitas produk tersebut 

semakin tinggi dan sebaliknya.Bagi Konsumen, dalam 

penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitif 

terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya 

pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. 

Mayoritas konsumen sensitif terhadap harga, namun juga 

mempertimbangkan faktor lain (seperti citra merek, lokasi toko, 

layanan, nilai, fitur produk, dan kualitas). 

Peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli 

atau konsumen , yaitu:
58

 

1) Peran alokasi yaitu fungsi dari harga dalam membantu 

para pembeli untuk  memutuskan cara memperoleh 

manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan 

berdasarkan daya belinya. Pembeli membandingkan harga 

dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian 

memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.   

2) Peranan informasi dan harga, yaitu fungsi harga dalam 

“mendidik” konsumen mengenai faktor-faktor produk 
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seperti kualitas. Hal ini bermanfaat dalam situasi dimana 

pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk 

atau manfaatnya secara obyektif.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan 

harga secara makro yaitu perekonomian  umum seperti berpengaruh 

pada  upah, sewa, bunga, dan laba bagi tenaga kerja,tanah, modal, 

waktu dan kewirausahaan (entrepreneurship). Sedangkan peranan harga 

secara mikro(perusahaan dan konsumen) yaitu harga sebagai sataun 

pencapaian yang paling penting, satu- satunya elemen bauran 

pemasaran yang mendatangkan pendapatan, begitu pula dengan 

konsumen yang menjadikan harga adalah patokan kepuasan terhadap 

suatu barang, produk atau jasa yang didapatkan.  

4. Flutuasi harga  

Fluktuasi harga adalah ketidaktetapan segala sesuatu. Dala, hal ini 

fluktuasi harga BBM yaitu ketidaktetapan atau naik turunnya suatu 

harga yang terjadi akibat dari mekanisme pasar. Fluktuasi juga 

diartikan sebagai perubahan tertentu. fluktuasi terjadi akibat  

keseimbangan harga dengan beberapa kondisi dan siklus 

 Menurut cobweb menjelaskan Pola siklus harga penawaran dan 

permintaan, pada model cobweb dapat diaplikasikan pada komoditas 

dengan 3 (tiga) kondisi, yaitu pertama, merencanakan produksi yang 

akan datang dengan asumsi harga sekarang akan berlanjut, kedua, 

waktu yang diperlukan untuk produksi diikuti pada satu waktu terakhir 
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sebelum produksi dapat diubah, dan ketiga harga ditentukan oleh 

jumlah penawaran yang tersedia, teori Cobweb menjelaskan 

komponen siklus pasangan harga dan kuantitas tertentu melalui jalur 

waktu.
59

 

pada model ini adalah fluktuasi tetap dimana fluktuasi harga bbm 

ini terjadi akibat persaingan dan waktu jangka panjang yang harga 

diatur oleh produsen dan penerimanya tergantung penawaran dan 

permintaan. 

B. Teori Keberlanjutan/Sustainable Usaha Perikanan 

1. Pengertian Pembangunan Keberlanjutan/Sustainable 

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan 

yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi 

kemampuan generasi yang akan datang.
60

Keberlanjutan dapat diartikan 

segala hal yang berkaitan dengan kapasitas ekosistem dan sebagai 

input-output dari konsumsi energi dan sumber daya. 

Keberlanjutan dianggap pengambilan keuntungan terhadap 

lingkungan oleh sekelompok dan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan sekarang dengan memperdulikan kelangsungan hidup 

generasi selanjutanya. Keberlanjutan memiliki arti produk dan jasa 

bukan hanya bersaing dari segi keunggulan gambar, kecepatan 

produksi, kekuatan, kemasan, dan lain-lain. Produk dan jasa tersebut 

juga harus bersaing dari segi pengurangan konsumsi, sumber daya, 
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biaya pengiriman, polusi udara, pengikisan tanah, dan lain-lain yang 

dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
61

 

Sementara Mannion menyebutkan bahwa konsep sustainable 

development adalah suatu kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi 

pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam 

kerangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada tingkat 

internasional dan global.
62

 

Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan untuk 

kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan manusia. 

Dengan demikian, pada prinsipnya konsep pembangunan berkelanjutan 

adalah pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, 

ekonomi, dan sosial.
63

 

Keberlanjutan membahas dampak yang dipandang dari sisi 

pengertian dan rumusan mengenai hubungan antara sistem ekonomi 

manusia yang dinamis dan perubahan ekologi secara perlahan, dimana 

manusia dapat hidup lebih lama, manusia hidup berkembang, dan 

manusia mengembakan kebudayaan, keragaman, kerumitan, dan fungsi 

dari sistem ekologi pendukung yang dilindungi.
64

 

Pembangunan berkelanjutan ini tentunya mencakup semua sektor 

pembangunan, termasuk didalamnya adalah sektor perikanan. Salah 
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satu lembaga yang terkait dengan pelaksanaan perikanan 

berkelanjutan, mendefinisikan perikanan berkelanjutan sebagai salah 

satu cara memproduksi ikan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga 

dapat berlangsung terus menerus pada tingkat yang wajar dengan 

mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan efek samping 

yang mengganggu keanekaragaman, struktur, dan fungsi ekosistem, 

serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, 

sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional 

untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa 

depan.
65

 

Sementara, salah satu ahli perikanan dunia, yaitu Hilborn 

menyatakan bahwa definisi perikanan berkelanjutan adalah: aktivitas 

perikanan yang dapat mempertahankan keberlangsungan hasil 

produksi dalam jangka panjang, menjaga keseimbangan ekosistem 

antar generasi, dan memelihara sistem ekologi, sosial, ekonomi dan 

kelembagaan guna menjaga kesehatan ekosistem manusia dan 

ekosistem laut.
66

 

Berdasrakan pengertian pembangunan berkelanjutan diatas maka 

dapat disimpulakn bahwa keberlanjutan pembangunan yaitu yang 

dapat menjaga kelestarian lingkungan, ekologi sosaial dan ekonomi 

demi memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa 

depan. Demikian pula pada sektor kelautan berkelanjutan yiatu 
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mmepertahankan keberlangsungan produksi dalam jangka panjang 

dengan menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di laut. 

 

2. Keberlanjutan aspek ekonomi  

Permasalahan ekonomi yang terjadi adalah akibat: kemiskinan 

nelayan, keterbatasan modal, kesulitan BBM, TPI dan industri yang 

tidak berkembang. Akar permasalahan dari kemiskinan nelayan sendiri 

disebabkan oleh masalah sosial seperti pendidikan yaang kurang baik, 

terutama untuk masyarakat pesisir.
67

 

Selain itu dalam permasalahan ekonomi juga terjadi kegiatan TPI 

yang tidak berkembang, dimana seperti yang diketahui bersama bahwa 

fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai perputaran uang. Penyebab 

suatu pelabuhan tidak berkembang diantaranya adalah sarana prasarana 

yang kurang memadai di pelabuhan tersebut, kurangnya pelayanan jasa 

dari pemerintah terkait, teknologi penangkapan yang belum maksimal, 

serta kesesuaian antara pelabuhan perikanan dengan para pelaku 

perikanan.
68

 

Aspek ekonomi merupakan bagian penting dalam arsitektur 

berkelanjutan. Bentuk perencanaan terkait keberlanjutan dapat berupa 

pemilihan dan penerapan material secara tepat, serta pengembangan 

ekonomi terkait dengan potensi. Material yang diterapkan secara tepat 

akan berdampak pada biaya pembangunan. Penggunaan material lokal 
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akan berdampak pada transportasi material yang lebih murah, dan 

perawatan material dalam jangka panjang menjadi lebih mudah. 

Perlakuan tersebut dapat menekan biaya pembangunan dan dapat 

membantu mengembangkan perekonomian daerah. Kegiatan-kegiatan 

yang diwadahi kawasan juga dapat dikembangan lebih lanjut untuk 

meningkatkan taraf hidup dan tingkat perekonomian penghuni.
69

 

Keberlanjutan ekonomi (economic sustainability), adalah kondisi 

dimana pengeluaran dan pendapatan pada tingkat tertentu dapat terjaga 

keseimbangannya dalam jangka panjang. Jumlah tenaga kerja di sektor 

pertanian, pendapatan dan pengeluaran, tabungan termasuk dalam 

indikator keberlanjutan ekonomi.
70

 

Analisis aspek ekonomis meliputi penilaian efisiensi secara 

ekonomi dan kelayakan finansial. Kriteria yang digunakan dalam 

penilaian efisiensi secara ekonomi adalah: (1). Penerimaan kotor per 

tahun (Rp) (2). Penerimaan kotor per trip (Rp) (3). Penerimaan kotor 

per jam operasi (Rp) (4). Penerimaan kotor per tenaga kerja (Rp) (5). 

Penerimaan per biaya investasi (Rp) Untuk menentukan lamanya 

waktu yang diperlukan agar modal yang tertanam pada suatu investasi 

dapat diperoleh kembali.
71
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Keberlanjutan perikannan tangkap tidak hanya menghadapi 

permasalahan overfishing dan overcapacity,  namun beberapa kajian 

mengatakan bahwa keberlanjutan perikanan tangkap juga menghadapi 

berbagai tekanan, salah satunya adalah fluktuasi harga komoditas serta 

sengketa batas-batas nasional yang meningkatkan kerentanan bagi 

nelayan dan keberkelanjutan perikanan tangkap.
72

 Tanpa keberlanjutan 

ekonomi, misalnya rendahnya harga ikan yang tidak sesuai dengan 

biaya operasional, maka akan menimbulkan eksploitasi besar-besaran 

untuk dapat menutup biaya produksi yang dapat merusak kehidupan 

ekologi perikanan.
73

 

Usaha penangkapan ikan tergantung pada subsidi pemerintah. 

Daerah penangkapan yang semakin jauh dari garis pantai bisa 

menghabiskan 240– 400 liter BBM persatu kali operasi penangkapan, 

selain itu operasional alat bantu penangkapan berupa genset untuk 

penerangan juga memerlukan biaya yang cukup besar. Dilihat dari 

sudut pandang ekonomi kelestarian, pengurangan subsidi justru akan 

berimplikasi baik terhadap keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya 

ikan, karena pemberian subsidi akan mengurangi biaya total dalam 

penangkapan sehingga pengusaha nelayan akan mendapatkan 

keuntungan maksimal. Tingkat keuntungan yang tinggi tentu akan 
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mengundang masuknya nelayan baru pada daerah penangkapan yang 

menguntungkan tersebut.
74

 

Secara umum pendapatan nelayan dari hasil penangkapan ikan 

dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, jika dibandingkan 

Parameter Keberlanjutan aspek ekonomi yang memiliki keterkaitan 

dengan berbagai komponen, komponen parameter tersebut diantaranya 

adalah : pendapatan kotor, pendapatan bersih, dan biaya operasional.  

Tingginya pendapatan nelayan merupakan komponen utama yang 

dapat menyebabkan berkelanjutannya usaha dalam aspek ekonomi para 

nelayan ikan tangkap dalam suatu wilayah. 

Berdasarkan keberlanjutan aspek ekonomi diatas bahwa penilaian 

keberkanjutan aspek ekonomi para nelayan yaitu efisiensi secara 

ekonomi dan kelayakan finansial. Ada 5 Kriteria dalam keberlanjutan 

aspek ekonomi yaitu : Penerimaan kotor per tahun ,Penerimaan kotor 

per trip, Penerimaan kotor per jam operasi, Penerimaan kotor per 

tenaga kerja dan Penerimaan per biaya investasi. 

 

3. Keberlanjutan Aspek Sosial  

Permasalahan sosial utama yang terjadi dalam perikanan tangkap 

berkelanjutan adalah kondisi SDM mayarakat nelayan yang mayoritas 

masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan 

formal yang sebagian besar disebabkan oleh sulitnya sekolah atau 

akses di daerah pesisir. Kurangnya pendidikan ini berdampak sulitnya 
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masyarakat nelayan untuk menerima transfer ilmu maupun transfer 

teknologi, sehingga sering terjadi pelanggaran.
75

 

Kombinasi antara kemiskinan yang disebabkan oleh SDM yang 

kurang serta keterbatasan modal ini menyebabkan terjadinya padat 

tangkap di sebagian besar pesisir laut Indonesia, selain itu kedua 

permasalahan tersebut merupakan penyebab terjadinya praktek illegal 

fishing seperti penyalahgunaan alat tangkap, penangkapan ikan yang 

bersifat merusak (penggunaan bom, potassium dan sebagainya). Dan 

maraknya kegiatan illegal fishing ini juga diperparah dengan sistem 

pengawasan perikanan (MCS) yang belum terlaksana dengan baik. 

Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis aspek sosial dari 

suatu jenis alat penangkapan ikan dengan menggunakan kriteria 

sebagai berikut :
76

 

(1) Penyerapan tenaga kerja per jenis alat penangkapan ikan (orang). 

(2) Pendapatan nelayan per jenis alat tangkap per orang per tahun (Rp) 

(3) Kemampuan nelayan dalam menjangkau investasi unit 

penangkapan ikan (%). 

 Berdasarkan aspek sosial keberlanjutan perikanan dapat dilihat dari 

sumber daya manusia yaitu pendidikan  sulitnya mendapat pendidikan 

tentang bagaimana cara bernelayan dengan baik, serata kemampuan 

kemampuan yang mereka milikikarena dua faktor ini akan 

mempengaruhi sistem ekologi keanekaragaman laut. 
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4. Keberlanjutan Aspek Ekologi  

Permasalahan ekologi/lingkungan yang terjadi adalah 

tekanan terhadap sumberdaya ikan terutama di daerah pesisir. 

Tekanan ini menyebabkan stok ikan yang menurun. Akar penyebab 

dari menurunnya sumberdaya ikan adalah penyalahgunaan alat 

tangkap seperti ukuran mata jaring yang terlalu kecil sehingga 

menyebabkan banyak tertangkapnya ikan berukuran kecil yang 

belum matang benar.
77

 

Selain itu penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak 

juga masih marak digunakan oleh nelayan seperti penggunaan bom 

maupun potassium untuk menangkap ikan. Sehingga menyebabkan 

kerusakan ekosistem laut dan terganggunya habitat ikan. Praktek 

illegal fishing dari asing semakin memperparah tekanan terhadap 

stok ikan.
78

 Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

permasalahan ekologi / lingkungan disebabkan oleh permasalahan 

ekonomi dan sosial yang timbul terlebih dahulu, namun jika 

permasalahan ini tidak kunjung diatasi maka permasalahan 

ekonomi dan sosial yang terjadi akan semakin besar karena jika 

sumberdaya ikan berkurang atau bahkan habis, maka tentu saja 

roda perekonomian akan terhenti dan berdampak pula pada 

kehidupan sosial masyarakat. 
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Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk 

pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan 

ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. karena 

kondisi sumberdaya yang sudah dieksplotasi melebihi produksi 

lestarinya, tekanan pemanfaatan perairan, dan perubahan ukuran 

ikan yang tertangkap yang pada umumnya mendekati buruk.
79

 

Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan 

hal-hal sebagai berikut:
80

 

a. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem 

penunjang kehidupan dibumi tetap terjamin dan sistem 

produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara 

dan seluruh kehidupan berkelanjutan.  

b. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara 

integritas tatanan lingkungan yaitu ; daya dukung, daya 

asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya 

terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak 

mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan 

konversi alam dan modifikasi ekosistem, kurangi konversi 

lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang 

tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya 

asimilatifnya lingkungan.  

                                                           
79
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c. Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman 

kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. 

Proses yang menjadikan rangkaian jasa pada manusia masa 

kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek 

keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, 

spesies, dan tatanan lingkungan. Untuk mengkonversikan 

keanekaragaman hayati tersebut perlu hal- hal berikut yaitu 

“menjaga ekosistem alam dan area yang representatif 

tentang kekhasan sumberdaya hayati agar tidak 

dimodifikasikan, memelihara seluas mungkin area 

ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan 

keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap 

konversi lahan pertanian”.  

d. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal 

ini dapat dilaksanakan melalui : pencegahan pencemaran 

lingkungan; rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan 

sumberdaya alam yang rusak; meningkatkan kapasitas 

produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia. 

 

keberlanjutan ekologi (ecological sustainability). Dalam 

pandangan keberlanjutan ekologi ini, pembangunan 

perikanan/kelautan seharusnya tetap memelihara keberlanjutan 

biomassa sumberdaya perikanan/kelautan sehingga tidak melewati 



51 
  

 
 

daya dukung dari biomassa tersebut. Peningkatan kapasitas dan 

kualitas ekosistem menjadi perhatian utama.
81

 

Berdasarkan aspek ekologi keberlanjutan diatas hal hal 

yang perlu diupayakan  yaitu dengan Memelihara integritas tatanan 

lingkungan, daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan 

pemanfaatan sumberdaya, menjaga keanekaragaman hayati, 

Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

 

5. Keberlanjutan Aspek Kelembagaan  

Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability), adalah 

kondisi dimana lembaga-lembaga dan proses penting dalam 

masyarakat dapat menjalankan fungsinya dalam jangka panjang. 

Keberadaan lembaga sosial, keberadaan lembaga keuangan mikro, 

ketersediaan peraturan tentang lingkungan hidup mempunyai pengaruh 

terhadap penghidupan berkelanjutan.
82

 

Permasalahan kelembagaan pada perikanan tangkap terutama 

adalah pendataan terkait perikanan tangkap yang kurang baik. Data 

yang akurat adalah hal penting dalam penentuan kebijakan, dengan 

data yang tidak sesuai maka akan menyebabkan terjadinya kesalahan 

pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan.
83

 

Permasalahan kelembagaan lain adalah kurangnya kontrol dan 

pengawasan pemerintah dalam kegiatan perikanan tangkap terutama 
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untuk kegiatan hulu berupa penangkapan ikan di laut. Seperti 

dijelaskan sebelumnya bahwa ini disebabkan masih minimnya sarana 

prasarana, SDM, maupun sistem pelaksanaan di Indonesia.
84

 

Aspek kelembagaan dalam keberkanjutan adalah kontrol dan 

pengawasan pemerintah dalam kegiatan perikanan sangat diperlukan 

untuk menjaga kelestarian ekologi bagi generasi sekarang dan generasi 

masa depan.  

 

C. Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam 

1. Harga Dalam Pandangan Ekonomi islam  

Nabi Muhammad Saw adalah seorang pedagang profesional dan 

selalu menjunjung tinggi kejujuran, ia mendapat julukan “al-amin” 

(yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Muhammad memang tidak 

lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya 

yang tidak memungkinkan.
85

 

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak 

untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di 

Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi  

karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak 

dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan 
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monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati 

harga pasar.
86

 

Harga sebuah komuditas (barang dan jasa) ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga 

berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan 

penawaran. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari 

Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa 

di masa Rasullullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk 

menentukan harga pada saat itu, dalam terminologi Arab yang 

maknanya pada harga yang adil adalah qimah al adl. Istilah qimah al 

adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw. dalam 

mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak di mana budak 

ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap 

memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.
87

 

Begitu besar kontribusi para pemikir dalam bidang ekonomi 

Islam, bahkan terdapat corak dan ciri yang berbeda antara satu 

pemikir dengan pemikir lainnya. Konsep harga Islam juga banyak 

menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan 

kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya, salah satu 

pemikiran mekanisme pasar (ekonomi) Islam adalah sebagai 

berikut:
88
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a. Konsep Harga Al-Ghazali  

Seperti halnya para cendikiawan muslim terdahulu, perhatian 

Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu 

bidang tertentu tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia 

melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan 

ajaran agama Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung 

dalam ilmu fiqhnya karena pada hakikatnya, merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari fiqh Islam.
89

 

 Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar pada sebuah 

konsepyang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. 

Tema yangmenjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep 

maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan 

bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas 

manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan 

masyarakat. 

b. Konsep harga menurut Ibnu Taimiya 

 harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal 

kehadiran agama Islam Al-Quran sendiri sangat menekan keadilan 

dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal 

wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya 

harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan 

yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.
90
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Dijelaskan dalam firman Allahdalam surat Al-baqarah:278 yang 

berbunyi: 

               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 

dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika 

kamu orang-orang yang beriman (Al-Baqarah: 278) 

 

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist 

Nabi dalamkonteks kompensasi seorang majikan membebaskan 

budaknya dalam hal inibudak tersebut menjadi manusia merdeka dan 

pemiliknya memperolehkompensasi yang adil (qimqh al-adl) istilah 

yang sama juga telapernahdigunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn 

Khatab. Ketika menetapkan nilai baruuntuk diyat, setelah daya beli 

dirham mengalami penurunan mengakibatkankenaikan harga-harga.
91

 

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yakni harga 

yang tidakada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah 

menganggap hargayang setara adalah harga yang adil,ia juga 

menjelaskan bahwa harga yang setaraadalah harga yang dibentuk oleh 

kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yaknipertemuan antar 

permintaan dan penawaran ia menggambarkan harga pasarsebagai 

berikut.
92

 

Harga dalam pandangan Islam pertama kali terlihat dalam hadist 

yangmenceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi 

untukmenetapkan harga dipasar Rasulullah menolak tawaran itu dan 
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mengatakan bahwaharga dipasar tidak boleh ditetapkan karena Allah-

lah yang menentukannya,sungguh menakjubkan teori Nabi tentang 

harga dan pasar. Kekaguman ini karenaucapan Nabi SAW itu 

mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan 

kehendak Allah SWT. 

Pada masa Khulafah Rasyidin para Khalifah pernah melakukan 

investasipasar baik pada sisi penawaran maupun permintaan. 

Intervensi ini dilakukan paraKhalifah dari sisi permintaan adalah 

mengatur jumlah barang yang ditawarkanseperti yang dilakukan oleh 

Khalifah Umar Ibn al-Khatab ketika mengimporgandum dari Mesir 

untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkanintervensi 

disisi permintaan dilakukan dengan menanam sikap sederhana 

danmenjauhkan dari sifat konsumarisme. Investasi pasar juga 

dilakukan denganpengawasan pasar (hisbah). Dalam pengawasan 

pasar Rasulullah menunjuk SaidIbn Zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala 

pusat pasar di Mekah.
93

 

Akmad Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan 

Rasuldimana Rasul tidak mahu menetapkan harga. Hal demikian 

menunjukan bahwaketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme 

pasar yang alamiah hal inidilakukan ketika pasar dalam keadaan 

normal akan tetapi apabila tidak dalamkeadaan sehat yakni terjadi 

kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, ribadan penipuan, maka 

pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukanharga pada 
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tingkat yang adil sehingga dari penetapan harga tersebut tidak 

adanyapihak yang dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya 

memiliki wewenanguntuk menentukan harga apabila terjadi praktek 

kedzaliman pada pasar, namundalam kondisi normal harga diserahkan 

pada kesepakatan antara pembeli danPenjual.
94

 

2. Landasan Hukum Harga   

Al-Qur‟an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat 

yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu 

jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 

terdapat larangan Riba dalam jual-beli, antara lain melalui suap yaitu 

sebagai berikut, 

1. Al – Qur’an   

              

                       

                 

           

Artinya : “Orang-orang yang mengambil tidak  dapat berdiri  

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan syaitan 

lantaran penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka 

berkata bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahalallah 

telah memghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. 

Barangsiapa yang mendapat peringatan dari tuhannya, lalu 

dia berhenti,maka apa yang telah diperolehnya dahulu 

menjadi miliknya dan urusannya terserah allah, barang 
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siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal didalamnya.(Q.S Al-Baqarah Ayat 275)
95

 

 

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan 

atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal 

yaitu sebagai berikut, 

                  

             

Artinya : “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama sukadiantara kamu. Danjanganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu.” (an-Nisa : 29).
96

 

 

 

3. Hadist     

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang 

lebih terperinci dari pada Al-Qur‟an, hadis Nabi SAW yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari 

Sa‟id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah 

merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”. 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل: الَيَْغتَِرقَنه  ُ َعْنهُ َعِن النهبِيِّ َصله َّللاه  َعْن أَبِْى هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاه

 إِتَنَا ِن إاِله َعْن تَرَ اض  
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Artinya:  “ Saya mendengar Abu Sa‟id al-Khudriy berkata: 

Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya jual beli itu 

dilakukan dengan suka sama suka”.
97

 

 

3. Penetapan Harga Menurut Pandangan Islam  

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-adl) termasuk dalan 

penentuan harga, harga yang adil telah menjadi pegangan dalam transaksi 

yang islami. Pada prinsipnya, transaksi bisnis harus dilakukan pada harga 

yang adil sebagi cerminan dari komitmen syariat islam, harga yang adil 

yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasansehingga merugikan 

salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.
98

 

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka 

beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme 

pasarsangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak 

untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga 

sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. 

Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh 

enam imam hadis (kecuali Imam Nasa‟i).
99

Dalam hadis tersebut 

diriwayatkan sebagai berikut : 

“Manusia berkata saat itu, „Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka 

tentukanlah harga untuk kami‟. Rasulullah SAW bersabda: 

„Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, 

Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat 

menemui Tuhanku Diana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku 

karena kezaliman dalam hal darah dan harta.” 
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Ibnu Taimiyah menafsirkan tentang Rasulullah SAW yang menolak 

penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya.Nabi tidak 

menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga 

akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena 

jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; 

dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi 

penjual.
100

 

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (al-tas‟ir), dan ini 

merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi‟i 

melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat 

sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga 

untuk barang-barang sekunder.
101

 

 Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-

Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di 

antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan 

harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada 

situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga 

menjadisuatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia 

dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan 

yang terjadi di lapangan).
102

 

                                                           
100

 Sudarsono, Heri,  Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Ekonisia. 2002). h.228. 
101

 Lukman Hakim. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012),  

h.169-170 
102

Ibid. 



61 
  

 
 

 Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas 

batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan 

umat manusia,maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan 

dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga 

standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., 

mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan 

para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin 

Kattab.
103

 

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip 

sebagai berikut:  

a. Ar-Ridha, dan Al-„Adl yakni segala transaksi yang dilakukan 

haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom 

contract). Dan islam menjunjung tinggi keadilan. Hal ini sesuai 

dengan al-Qur‟an Surat an- Nisa‟ ayat 29 :   

                 

         



Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”(QS: An-Nisa‟: 29). 
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b. Berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar 

akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau 

monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan 

membahayakan konsumen atau orang banyak. 

c. Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting 

dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu 

sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan 

dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak 

langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam 

perdagangan dan masyarakat secara luas. 

d. Keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice). Pelaksanaan 

prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku 

benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang 

sesungguhnya. 

Penetapan harga yang dibolehkan dan bahkan wajib dilakukan 

menurut mereka adalah ketika terjadinya lonjakan harga yang cukup 

tajam, signifikan, masif dan fantastis menurut bukti akurat 

disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Akan tetapi 

pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil 

dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, 

transportasi, modal dan margin keuntungan bagi para produsen 

maupun pedagang.
104
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Berdasarkan penetapan harga diatas bahwasanya mekanisme 

penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu 

merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara 

manusia, Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga 

ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi, harga 

ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang 

ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk 

mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam penulisan skripsi ini, agar penulis mendapat 

gambaran dalam menyusun kerangkaapikir dengan harapan peneliti dapat 

menyajikan skripsi yang mudah dipahami dan relevan.  Adapun 

penelitian-penelitian yang relevan dengan judul yang penulis angkat, 

yakni sebagai berikut: 

1. Daniel Agustinus Aryanto dan Sudarti dalam jurnal yang berjudul 

“Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Buruh 

Nelayat Di Pantai SendangBiru Desa Tambakrejo Kabupaten 

Malang” pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian 

Kuantitatif, menggunakan uji regresi linear berganda dan uju asumsi 

klasik. Hasil penelitian adalah variabel pengalaman kerja, jam kerja 

dan jarak tempuh memiliki pengaruh yang  positif dan signifikan 

terhadap pendapatan buruh nelayan. Ketika faktor pengalaman kerja, 
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jarak tempuh dan jam kerja meningkat maka pemdapatan buruh 

nekayan meningkat.
105

 

2. Zusra Hariati, HM Mozart B Darus, Thomson Sebayang, Dalam 

jurnal yang berjudul “Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM 

Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Dengan Kapal Motor Di 

Kecamatan Serudik Kabupaten Tapanuli Tengah”. penelitian 

menggunkan analisis kuantitatif. dengan menggunakan analisis uji 

beda dengan model dependent sample T-test dan analisis deskriptif. 

Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata lama hari melaut dan jumlah penggunaan solar 

per-trip sebelum dan sesudah kenaikan harga solar.
106

 

3. Gede Esa Anggara B. Putra, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Dengan 

Judul “ Analisis Faktor- Faktor Yang Memepengaruhi Produksi Dan 

Pendapatan Nelayan Di Desa Batununggal Kecamatan Nusa Penida”. 

Jenis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, dengan 

variabel pengalaman, lama melaut, teknologi dan biaya operasional. 

Dengan hasil bahwa lama melaut, teknologi dan biaya operasional 

nelayan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap jumlah 

tangkapan.
107

 

4. Andi Perdana Gumilang, dengan judul “Tingkat Pendapatan Usaha 

Tangkap Ikan Ajibat  Kenaikan Harga BBM Pada Nelayan Payang 
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Zusra Hariati, HM Mozart B Darus, Thomson Sebayang, “Analisis Dampak Fluktuasi 

Harga BBM Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Dengan Kapal Motor studi pada  Kecamatan 

Serudik Kabupaten Tapanuli Tengah”. Program Studi Agribisnis Fak. Pertanian. Universitas 

Sumatera. h, 12 
107
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Di PPI Bandengan Kecamatan Mandu Kabupaten Cirebon” tahun 

2010. Penelitian ini menggunakan analisis Kuantitatif. dengan hasil 

kenaiakan harga BBM yang signifikan antara lain berdampak 

terhadap kelangsungan penangkapan ikan yang umumnya 

menggunakan perhu motor tempel. 
108

 

5. M. Syaiful Suib dan Halimatus Sakdiyah, dnga jurnal berjudul 

“Tantangan Nelyan Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi 

Perspektif Ekonomi Islam” tahun 2019. Dengan menggunakan 

anailisis kualitatif.  Melalui pendekatan sosialisasi data dan 

informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil penelitian adalah 

kemiskinan nelyan disebabkan oleh perubahan musim, sistem bagi 

hasil, modal operasional , serta islam telah memerikan gambaran 

yang jelas terhadap perilaku ekonomi dalam berinteraksi dengan 

sesama melaluiprinsip-prinsip syariah yang harus dilakukan oleh 

manusia, demi sustainable usahanya.
109

 

Penelitian-penelitian di atas mengandung beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dari sisi 

pembahasanya. Persamaan tersebut terlihat dari pembahasan faktor yang 

mempengaruhi dan berdampak pada sustainable usaha tangkap ikan. 

Sedangkan perbedaan mendasarnya adalah pada penggunaan sudut 

                                                           
108

Andi Perdana Gumilang, “Tingkat Pendapatan Usaha Tangkap Ikan Ajibat  Kenaikan 

Harga BBM Pada Nelayan Payang (studi pada PPI Bandengan Kecamatan Mandu Kabupaten 

Cirebon)”. Departemen Pemanaatan Sumberdaya Perikanan, Fak. Perikanan dan Ilmu 

Kelautan.univ. IPB.  tahun 2010 
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Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam”. jurnal kajian ekonomi dan perbankan . Vol.3 

No.1 2019. E-ISSN :2597-9434.  
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pandang yakni pada perspektif Ekonomi Islam, serta jenis metode 

analisis yaitu penelitian ini menggunkan pendekatan sosial dan data 

informasi, dengan metode kualitatif. 
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Gambar 1. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Dampak Fluktuasi BBM Terhadap 

Sustainable Usaha Tangkap Ikan Kapal 

Motor Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

Nelayan Desa Merak Belantung Kecamatan 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) 

Fluktuasi BBM  

Solar  

Sustainable usaha perikanan 

tangkap menurut Hilborn :  

1. Aspek ekonomi  

2. Aspek sosial  

3. Aspek lingkungan  

4. Aspek kelembagaan  
Dampak Fluktuasi BBM 

Terhadap Sustainable 

Usaha Tangkap Ikan Kapal 

Motor 

Dampak Terhadap 

Sustainable Usaha Perikanan  

Harga Menurut 

Ekonomi Islam  

Keberlanjutan Usaha  



xix 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

Abdullah. Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers. 2013. 

Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003. 

Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada,Tahun 2017 

Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi : 

CV Jejak, 2018). 

Ayu puji lestari, hukum laut internasional dan pengaturannyadi indonesia (Rafika 

Aditama, 2014) 

 

Buchari Alma, Manajemen Pemasaran, Bandung: Alfabeta, 2016. 

Burhan Burgin, Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). 

Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Keempat 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). 

Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia,2013). 

Departemen agama RI, Al-Jumanatul‟Ali Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung 

: CV-Penerbit J-ART, 2005). 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Bogor: 

SyaamilQur’an,2007 

Didik Pradjoko, Bambang Budi Utomo, Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah Di 

Indonesia,  (Direktorat Jendral Kebudayaan, Kemdikbud RI). 

 

Fandi Tjiptono, pemasaran Jasa prinsip penerapan dan penelitian, Yogyakarta;  

CV Andi Offset, 2014. 

-------, Gregorius Chandra dan Dadi Andriana, Pemasaran Strategik, Yogyakarta: 

CV. Andi Offset, 2008. 



xx 
 

 
 

 

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Jogyakarta: Ekonosia, 2004. 

Ika Yunia Fauzia.Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah, 

Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup. 2014 

Indriyo Gitosudarmo, manajemen pemasaran, Yogyakarta : IKAPI. 2014. 

Jajat Kristanto. Manajemen Pemasaran Internasional:Sebuah Pendekatan Strategi. 

(IBII): Erlangga. 2011. 

Kotler dan kevin lane keller,  manajemen pemasaran edisi ketiga belas, Jakarta: 

Erlangga, 2009. 

Lukman Hakim. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Surakarta: Penerbit Erlangga, 

2012. 

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet,X, (Jakarta, PT Bumi 

Aksara 2008). 

 

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006. 

Prof.Veithzal Rivai Zainal, Islamic Marketing Management, (Jakarta, PT. Bumi 

Aksara 2017). 

Sri Yanti , Kementerian PPN / Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan, 

Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Jakarta: 2014. 

Sudarsono, Heri,  Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ekonisia. 2002. 

Sudiyono. A. Pemasaran Pertanian. Malang : UMM : 2001. 

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 2017). 

Sukarni Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam,  Bandung: Pustaka 

Setia, 2013. 



xxi 
 

 
 

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa (Bandar Lampung: UIN 

Raden Intan Lampung, 2017). 

Widodo, Johanes & Suadi, pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Gadjah Mada 

University, (Yogyayakarta, 2006). 

 

ZC. Fachrusyah, dasar-dasar penangkapan ikan (universitas negeri gorontalo, 

2011). 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Rajawali Persada, 2013. 

 

SKRPSI  

Andi Perdana Gumilang, “Tingkat Pendapatan Usaha Tangkap Ikan Ajibat  

Kenaikan Harga BBM Pada Nelayan Payang (studi pada PPI Bandengan 

Kecamatan Mandu Kabupaten Cirebon)”. Departemen Pemanaatan 

Sumberdaya Perikanan, Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan.univ. IPB.  

tahun 2010. 

Leander Resadhatu Rusdiono, “Analisa Pengungkapan Laporan Keberlanjutan 

Dalam Rangka Menilai Kinerja Keberlanjutan Berdasarkan Panduan Gri G4 

Umum Dan Gri Panduan Khusus Layanan Keuangan”, Skripsi, Bandung: 

UKP, 2017. 

Sonya Josefian Lasut,Dkk.  “Analisis Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Dan 

[Erubahan Cuaca Terhadap Pendapatan Nelayan Dikecmatan Tuminting 

Manado”. Fakultas ekonomi, universitas Sam Ratulang,.  

 

Zusra Hariati, HM Mozart B Darus, Thomson Sebayang, “Analisis Dampak 

Fluktuasi Harga BBM Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Dengan Kapal 

Motor studi pada  Kecamatan Serudik Kabupaten Tapanuli Tengah”. 

Program Studi Agribisnis Fak. Pertanian. Universitas Sumatera.  

JURNAL  

Abd. Rahim, “Analisis Pendapatan Usaha Tangkap Nelayan Di Wilayah Pesisir 

Pantai Sulawesi Selatan”,  .Jurnal. Sosial ekonomi  Kp. Vol. 6 No. 2 Tahun 

2011. 

 



xxii 
 

 
 

Anton Martopo, Hardiman dan Suharyanto, Kajian Tingkat Penghidupan 

Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Di Kawasan Dieng (Kasus Di Dua 

Desa Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo), Prosiding Seminar 

Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Semarang, 11 

September 2012. 

 

Arif Setiawan, Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial 

Ekonomi, Jurnal Planoearth, Vol.3, No.1, Februari 2018. 

 

Aziz Salam, “Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap Ikan Cakalang 

(Katsuwonus pelamis)”, Gorontalo 2014. 

 

Daniel Agustinus Aryanto, Sudrati, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Buruh Nelayan Di Pantai Sendangbiru Desa Tambakrejo 

Kabupaten Malang”, Jurnal Ekonomi. Vol.1 Jilid 2017. 

Gede Esa Anggara B. Putra, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 

Produksi Dan Pendpatan Nelayan DI Desa Batununggal Kec.Nusa Penida”, 

E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana .Vol. 8 No 5 Mei 

2019. 

 

Kusdiantoro, “perikanan tangkap di indonesia : potret dan tantangan 

keberlanjutannya” jurnal sosial ekonomi KP Vol. 14 No.2, Desember 2019. 

 

M. Syaiful Suib dan Halimatus Sakdiyah, “Tantangan Nelyan Dalam Menghadapi 

Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam”. jurnal kajian ekonomi dan 

perbankan . Vol.3 No.1 2019. E-ISSN :2597-9434. 

 

Maman Hermawan, M. Fedi A Sondita, Akhmad Fauzi dan Daniel R. Monintja, 

“Status Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil” , Buletin PSP. 

Volume XV. No 2 Agustus 2006. 

 

Mira Rosana, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan 

Lingkungan Di Indonesia, Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 

1,Tahun 2018. 

Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Perspektif Islam”,  Jurnal 

Ekonomi Islam. 

Muhammad Nashrullah Amin, Dkk, Penerapan Prinsip Arsitektur Berkelanjutan 

Pada Perencanaan Kampung Pangan Lestari Di Mojosongo, Kecamatan 

Jebres, Kota Surakarta, Jurnal Senthong, Vol. 2, No.2, Juli 2019.  



xxiii 
 

 
 

 

Rizku Aprilian Wijaya dan Subhechanis Saptanto, “persepsi dan Strategi Adaptasi 

Nelayan Terhadap Isu Pencabutan Subsidi BBM”, Jurnal Kebijakan Sosial 

Ekonomi KP, Vol.4 No. 2 Tahun 2014.  

 

Umar Tangke, “Analisis Kelayakan Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Alat 

Tangkap Gill Net Dan Purse Seine Di Kecamatan Leihitu Kabupaten 

Maluku Tengah Provinsi Maluku”, Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan 

(agrikan UMMU-Ternate) Volume 4 Edisi 1, Mei 2011. 

 

ONLINE  

 

“Daftar harga bahan bakar minyak” (On-Line), 

https://www.pertamina.com//daftar.htm ( 3 Juni 2020 pukul 12.59 WIB) 

Daftar harga bahan bakar minyak” (On-Line), https://www.akr.co.id//daftar.htm( 

11 Juni 2020 pukul 10.51 WIB). 

Muhammad Karim dosen Agribisnis Universitas Triologi, Direktur Pusat Kajian 

Pengembangan Kelautan dan Peradaban Maritim, tersedia di 

https://news.detik.com/kolom/d-3977683 /nelayan -butuh-kehadiran-

negaradiakses pada 31 Mei 2020, pada pukul 10.11 WIB . 

Optimalisme para pelaku usah kelautan dan perikanan dengan program mentrri 

baru. https:/www.mongabay.co.id/2019/11/18/optimalisasi-para-pelaku-

usaha-kelautan-dan-perikanan-nusantara-dengan-program-mentri-

baru/,dikases pada tanggal 11 November 2020 pukul 20.25 WIB 

Pengertian keberlanjutan usaha” (On-Line), Tersedia di : https://text-

id.123dok/pengertian.htm(3 juni 2020. Pukul 10.46 WIB). 

 

WAWANCARA 

 

Ardiansyah (Selaku Anggota Nelayan Ikan Kapal Motor Dusun Haringin), 

“Pembelian Solar Nelayan Ikan Kapal Motor Haringin, Merak 

Belantung”,Wawancara dengan penulis,  16 November 2020 

Dinas Perikanan dan Kelautan Lampung-Selatan, dokumentasi pada penulis , Juni 

15, 2020 

Joni Anwar, wawancara dengan penulis, “profesi nelayan”, Balai Desa Merak 

Belantung, Desa Merak Belantung,  4 November 2020. 

https://www.pertamina.com/daftar.htm
https://www.akr.co.id/
https://www.akr.co.id/
https://news.detik.com/kolom/d-3977683
https://text-id.123dok/pengertian.htm
https://text-id.123dok/pengertian.htm


xxiv 
 

 
 

Mastar (ketua kelompok nelayan ikan tangkap haringin, merak belantung), 

wawancara dengan penulis, Desa Merak Belantung, 28 November 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


