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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Berdasakan penelitian yang dilakukan, didapatkan 6 titik fishbase di 

Perairan Munjungan yaitu (1). Pantai Blado, terletak di Desa Munjungan 

merupakan fishbase untuk alat tangkap pukat pantai, pukat cincin, payang, jaring 

klitik dan pancing tonda, (2). Pantai Ngadipuro, terletak di Desa Craken untuk 

alat tangkap pukat pantai, jaring klitik dan pancing tonda, (3) Pantai Ngampiran 

terletak di Desa Tawing untuk alat tangkap pukat pantai, jaring klitik dan pancing 

tonda, (4). Pantai Ngarangkang terletak di Desa Bendoroto untuk alat tangkap 

pukat pantai, jaring klitik, pancing tonda, (5). Pantai Krokoh terletak di Desa 

Ngulungkulon untuk alat tangkap pukat pantai, jaring klitik, pancing tonda, (6). 

Pantai Trincing terletak di Desa Ngulungwetan untuk alat tangkap pukat pantai, 

jaring klitik dan pancing tonda. Untuk titik koordinat dapat dilihat pada tabel.8. 

2. Titik fishbase untuk alat tangkap pukat pantai, jaring klitik, dan pancing 

tonda terdapat disemua titik fishbase sedangkan untuk alat tangkap pukat cincin 

dan payang hanya terdapat di pangkalan pendaratan ikan (fishbase) di desa 

munjungan yaitu di pantai blado. 

3. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan tentang titik fisihing ground 

berdasarkan alat tangkap ikan di Perairan Munjungan, Kecamatan Munjungan, 

Kabupaten Trenggalek  dapatkan didapatkan 18 titik fishing ground berdasarkan 

alat tangkap, yaitu 6 titik koordinat untuk pukat pantai (Tabel.9), 2 titik koordinat 

untuk pukat cincin (Tabel.10), 1 titik koordinat untuk payang, 5 titik koordinat 

untuk jaring klitik ( Tabel.11) dan 4 titik untuk pancing tonda (Tabel.12). 
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4. Titik potensial untuk alat tangkap pukat pantai berada di Pantai Blado 

Desa Munjungan 08°19’05,10” LS dan 111°34’16,42” BT, titik potensial untuk 

pukat cincin berada pada titik 08°22’08,9” LS dan 111°34’31,8” BT, titik potensial 

untuk payang berada pada titik 08°21’54,6” LS dan 111°29’06,8” BT, titik 

potensial untuk jaring klitik  berada pada titik 08°20’32,4” LS dan 111°37’46,0” 

BT, dan titik potensial untuk pancing tonda  berada pada titik pada titik 

08°19’49,1” LS dan 111°29’24,5” BT. 

 

5.2 Saran 

1.  Bagi yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan topik yang sama, 

hendaknya melakukan  pengambilan data titik fishing ground dengan cakupan 

wilayah yang lebih luas sehingga data titik fishing ground yang didapatkan lebih 

banyak. 

 

 


