
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Peran Produktif 

Masyarakat Pesisir Pada Usaha Pemindangan di Dusun Sendang Biru, Desa 

Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kawasan pesisir Sendang Biru merupakan salah satu daerah sebagai 

penghasil ikan terbesar di wilayah Kabupaten Malang, sehingga ikan yang 

dihasilkan oleh nelayan menjadi salah satu pasokan utama pada usaha 

pemindangan yaitu usaha pemindangan Pancasona dengan pemilik bernama 

ibu Hartatik beliau berumur 50 tahun, sedangkan pemilik usaha pemindangan 

Segoro Kidul bernama bapak Nuril beliau berumur 55 tahun dan pemilik usaha 

pemindangan Jaya Abadi yaitu bernama Ibu Sumiati beliau berumur 49 tahun, 

masing-masing pengusaha tersebut telah menekuni usahanya selama 10 

sampai dengan 15 tahun hingga sekarang. 

2. Kegiatan usaha pemindangan Dusun Sendang Biru yaitu telah melibatkan 

serta menggerakkan masyarakat pesisir yang meliputi masyarakat pendatang 

maupun masyarakat asli Dusun Sendang Biru. Masyarakat tersebut 

memegang peranan penting dalam kegiatan usaha pemindangan antara lain: 

a) kegiatan pra produksi yang meliputi penyedia bahan baku ikan, kayu bakar, 

garam dan besek (reyeng), b) kegiatan proses produksi yang meliputi 

persiapan bahan baku ikan, pencucian pertama, pengemasan, penggaraman, 

proses perebusan, pencucian kedua hingga pendinginan, c) kegiatan pasca 

produksi meliputi penataan hasil produksi ikan pindang ke dalam pick up dan 

distribusi pemasaran. Pada bagian pemasaran yaitu menjalankan aktivitas 
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pemasaran ke berbagai daerah meliputi Pasuruan, Jember, Bondowoso, 

Surabaya dan Madura. 

3. Pendapatan setiap anggota keluarga pekerja yang terlibat di dalam kegiatan 

usaha pemindangan menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima relatif 

rendah, sehingga tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari 

keluarga. Oleh karena itu anggota keluarga yang lain seperti istri maupun 

anak ikut terlibat dalam mencari pendapatan tambahan yang terkait pada 

usaha pemindangan maupun non pemindangan demi kelangsungan hidup 

keluarga. 

5.2 Saran 

 Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

diberikan yakni sebagai berikut: 

1. Menjalin kerjasama yang baik antara pengusaha dengan pemasok bahan 

baku untuk menjaga kesetabilan harga bahan baku. 

2. Melakukan upaya peningkatan hasil produksi ikan pindang serta menambah 

tenaga kerja, agar memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan. 

3. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai upaya peningkatan peran 

produktif masyarakat pesisir terhadap usaha yang terkait di dalam kegiatan 

pengolahan hasil perikanan. 

 

 

 


