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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan Hasil penelitian tentang Perilaku Wirausaha Masyarakat 

Nelayan Terhadap hasil perikanan Desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi 

Kabupaten Bangkalan didapatkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

1. Di Desa Banyusangka Masyarakatnya dominan bermata pencaharian sebagai 

nelayan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para nelayan sangat 

bergantung pada hasil laut di desa Banyusangka maka dari itu dapat dikatakan 

ketergantungan masyarakat pada hasil laut cukup tinggi. Untuk menambah nilai 

ekonominya masyarakat nelayan melakukan pengolahan terhadap ikan hasil 

tangkapan dan usaha dalam mengembangakan olahan ikan mereka masih 

minim dan pilihan olahan masih minim variasi. Produk olahan ikan yang ada di 

Desa Banyusangka adalah ikan asin, petis ikan, dan ikan pindang. Walaupun 

masih minim dalam variasi serta proses pengolahan tergolong tradisional tetapi 

perilaku entrepreneur sudah ada dalam jiwa masyarakat nelayan. 

2. Perilaku wirausaha masyarakat nelayan Desa Banyusangka ,Kecamatan 

Tanjung Bumi dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor 

eksternal; 

 Faktor Internal 

o Faktor pendidikan dianggap sebagai faktor yang cukup penting dan cukup 

berpengaruh terhadap rendahnya perilaku  Entrepreneur masyarakat 

nelayan, sehingga masyarkat nelayan harus meningkatkan pendidikan 

anak- anak mereka 
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o Tingginya modal yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapan 

sehingga peran KOPTANEL perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat 

meminjam modal. 

o Minimnya pengetahuan para nelayan akan cara mengolah hasil tangkapan 

ikan menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi tinggi sehingga perlu 

adanya penyuluhan tentang pengolahan produk yang berstandarisasi, 

pengemasan, kebersihan, pelabelan dari pemerintah agar ada inovasi 

baru sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarkat nelayan . 

 Faktor Eksternal 

o Rendahnya minat konsumen terhadap hasil olahan ikan sehingga perlu 

adanya pengenalan produk olahan ikan dengan mengadakan pameran 

olahan.sehingga minat konsumen terhadap olahan meningkat. 

o Ketersediaan bahan baku yang terbatas sehingga perlu peningkatan 

nelayan harus meningkatkan hasil tangkapan mereka dengan waktu yang 

lebih lama dan tempat penangkapan yang lebih jauh 

o Permintaan pasar akan hasil olahan perikanan masih rendah sehingga 

perlu perluasan jangkauan pasar sehingga produk olahan tidak hanya di 

jual daerah lokal saja. 

3. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan yaitu dalam 

mengembangkan kawasan masyarakat nelayan Desa Banyusangka, Kecamatan 

Tanjung Bumi masih kurang, program Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 

pengembangan kewirausahaan perlu ditingkatkan lagi. 
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6.2 Saran  

1. Masyarakat harus bisa lebih mengembangkan produk mereka, dengan adanya 

inovasi sehingga nantinya mampu meningkatkan pendapatan mereka. 

2. Perlu adanya peningkatan pendidikan anak nelayan sehingga kedepannya 

mereka ataupun pengetahuan mereka lebih baik dari orang tua mereka. 

Permudahan prosedur dan peminjaman modal di KOPTANEL agar masyarakat 

nelayan dapat mengembangkan usaha mereka dengan ketersediaan modal 

yang cukup. Serta masyarakat harus membuang jauh -jauh stigma rendahnya 

minat konsumen, karena bagaimanappun untuk melangkah maju masyarakat 

harus mampu mengembangkan usaha mereka guna peningkatan kualitas hidup 

yang lebih baik. 

3. Perlunya pemerintah melakukan penyuluhan cara pengolahan yang lebih 

berkualitas dan berstandarisasi pengenalan produk pada konsumen sehingga 

minat konsumen meningkat 


