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RINGKASAN 

SONYA BELLA SARI VERNANDA. Analisis Kontribusi Mata Pencaharian 

Alternatif (MPA) Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Pesisir 

Kenjeran Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak Surabaya Jawa Timur   (Di bawah 

bimbingan Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP dan Tiwi Nur Jannati Utami, S.Pi, 

MM). 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak 

Surabaya Jawa Timur pada bulan Mei 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui profil nelayan, jenis mata pencaharian alternatif nelayan, 

pendapatan yang dihasilkan mata pencaharian alternatif, pengeluaran nelayan, 

kesejahteraan rumah tangga nelayan menurut indikator BKKBN, BPS dan 

konsep kemiskinan Sayugyo. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

random sampling dengan mengambil sampel sebayak 35 rumah tangga 

responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.  

Nelayan Kelurahan Sukolilo mempunyai jumlah keluarga ideal dengan 

menggunakan gerakan pemerintah 2 anak cukup dari BKKBN karena rata-rata 

rumah tangga nelayan Kelurahan Sukolilo memiliki 4 jumlah anggota keluarga, 

dan tingkat pendidikan rumah tangga responden sebanyak 60% berpendidikan 

SD. Jenis mata pencaharian utama responden adalah sebagai nelayan dan 

terdapat dua jenis mata pencaharian alternatif yang ditekuni oleh rumah tangga 

responden yaitu dalam bidang perikanan dan bidang non perikanan sebanyak 22 

macam mata pencaharian alternatif nelayan Kelurahan Sukolilo. Pendapatan 

mata pencaharian utama menangkap ikan sebesar 66% dan 34% pendapatan 

dari mata pencaharian alternatif. Dapat dikatakan bahwa mata pencaharian 

alternatif berkontribusi namun masih berkontribusi kecil terhadap pendapatan 

rumah tangga masyarakat nelayan Kelurahan Sukolilo. Terdapat dua tingkat 

pengeluaran rumah tangga responden yaitu pengeluaran pangan dan 

pengeluaran non pangan. Responden banyak mengalokasikan pendapatan yang 

lebih besar pada pengluaran pangan sebesar 60% lebih banyak dibandingkan 

pengeluaran non pangan sebesar 40%, hal ini dipengaruhi faktor besar 

pendapatan, tingkat pendidikan anak, jumlah anggota keluarga, dan gaya hidup 

keluarga. Berdasarkan indikator kesejahteraan BKKBN 100% rumah tangga 

nelayan dalam golongan masyarakat sejahtera. Sedangkan berdasarkan 

indikator menurut BPS terdapat 40% rumah tangga nelayan tergolong pada 

masyarakat berkesejahteraan sedang, dan sebanyak 60% rumah tangga nelayan 

tergolong pada masyarakat yang berkesejahteraan tinggi, menurut konsep 

kemiskinan Sayugyo sebanyak 95% rumah tangga nelayan berkategori tidak 

miskin dan terdapat 5% rumah tangga nelayan Kelurahan Sukolilo tergolong 

rumah tangga nelayan berkategori sangat miskin. 

 Masyarakat yang sudah mempunyai MPA hendaknya menambah atau 

memilih MPA yang memiliki pendapatan lebih besar. Bagi pemerintah perlu 

mengadakan penyuluhan pada masyarakat nelayan. Bagi perguruan tinggi perlu 

mengadakan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang kesejahteraan nelayan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Atas limpahan 

rahmat, rizki dan hidayah-Nya saya dapat menyajikan Laporan Skripsi yang 

berjudul Analisis Kontribusi Mata Pencaharian Alternatif (MPA) Terhadap 

Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Pesisir Kenjeran Kelurahan Sukolilo 

Kecamatan Bulak Surabaya Jawa Timur. 

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. 

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang saya 

miliki, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi 

masih dirasakan banyak kekurang, oleh karena itu saya mengharapkan saran 

yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Amin. 

Wasalamu’alaikum Wr. Wb. 
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