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6. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang studi kelayakan finansiil usaha 

perikanan tangkap purse seine dan gill net, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

 Keadaan faktual usaha perikanan tangkap Purse Seine dan Gill Net 

sebenarnya sama-sama menggunakan kapal motor. Jika Purse Seine 

menggunakan 2 kapal berukuran sekitar 20-30 GT dan Gii Net hanya 1 kapal 

berukuran 5-10 GT. Pada tahun 2012-2014 alat tangkap purse seine dan gill 

net selalu mengalami penurunan setiap tahunnya.  Pelabuhan Perikanan 

Pantai Muncar sebenarnya sudah bagus karena sudah memiliki fasilitas 

pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, hanya perlu perawatan 

lebih lanjut agar tidak udah rusak. 

 Berdasarkan analisis jangka pendek, usaha perikanan tangkap Purse Seine 

dan Gill Net sama–sama menguntungkan. Namun, usaha perikanan tangkap 

Purse Seine lebih menguntungkan daripada usaha perikanan tangkap Gill 

Net. 

 Berdasarkan hasil perhitungan kelayakan usaha jangka panjang, usaha 

perikanan tangkap Purse Seine dan usaha perikanan tangkap Gill Net layak 

dijalankan dalam jangka panjang. Namun, usaha perikanan tangkap Purse 

Seine lebih layak dijalankan dalam jangka panjang dibandingkan dengan 

usaha perikanan tangkap Gill Net. 

 Berdasarkan hasil analisis sensitivitas dengan asumsi biaya naik 45% dan 

benefit turun 4,3%, asumsi biaya naik 17,1% dan benefit turun 21%, asumsi 
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biaya naik 52,3% dan benefit turun 30,9%, usaha perikanan tangkap Purse 

Seine tidak layak dijalankan 

 Berdasarkan hasil analisis sensitivitas dengan asumsi biaya naik 24% dan 

benefit turun 9,7%, asumsi biaya naik 3% dan benefit turun 24%, asumsi 

benefit turun 44%, usaha perikanan tangkap Gill Net tidak layak dijalankan.. 

 Faktor pendukung dari usaha perikanan tangkap baik purse seine maupun 

gill net adalah kemampuan nelayan, feeling nelayan, kerjasama antar ABK 

yang satu dengan yang lainnya dan ukuran kapal yang sesuai dengan alat 

tangkapnya. 

 Faktor penghambat yang dialami oleh pengusaha perikanan tangkap Purse 

Seine dan Gill Net adalah kecepatan angin, cuaca, kesehatan tenaga kerja 

(ABK), bengkel untuk membenahi kapal yang rusak masih terlalu kecil, dan 

belum memadai untuk jenis kapal yang besar. 

 
6.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian tentang 

studi kelayakan finansiil usaha perikanan tangkap purse seine dan gill net  

adalah sebagai berikut. 

 Bagi pengusaha (Home Industry) 

Disarankan untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai jenis dan 

ukuran ikan yang boleh untuk ditangkap dan tidak perlu memberi target hasil 

tangkapan kepada nelayan sehingga keberlanjutan sumberdaya perikanan 

laut tetap terjamin.  

 Bagi pemerintah 

Disarankan untuk memberikan bantuan terutama dalam hal dana atau modal. 

Dan lebih meningkatkan pengoptimalan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia. 
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Karena dengan begitu, nelayan di Muncar bisa meningkatkan produktifitas dan 

semangat usahanya masing–masing. 

 Bagi Nelayan Purse Seine  dan Gill Net 

Disarankan untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai usaha 

perikanan tangkap dan lebih memerhatikan peraturan yang sudah ditetapkan. 


