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RINGKASAN 
 
SITI ROSIDAH. 0910840074. Skripsi Tentang Analisis Pendapatan dan 
Mekanisme Pola Sitem Bagi Hasil Nelayan Sro’ol di Desa Gadon, Kecamatan 
Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dibawah bimbingan Dr. Ir. Mimit 
Primyastanto, MP dan Mochammad Fattah, SPi. M.Si. 
 
 

Masyarakat Desa Gadon sebagian Besar berprofesi sebagai Nelayan. 
Perahu yang digunakan mayoritas adalah Perahu sro’ol dengan alat tangkap 
yang digunakan yatitu payang,wuwu,jaring arad, dogol serta jaring rajungan. 
 Penelitian ini berlokasi di Desa Gadon Tambakboyo Kabupaten Tuban 
Jawa Timur, yang dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2016. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Kisaran 
pendapatan nelayan sro’ol  (2) Praktik bagi hasil yang dilaksanaan nelayan sro’ol 
           Metode pengambilan sampel menggunakan metode survey, sedangkan 
pengumpulannya menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data 
yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi 
kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Analisa data yang digunakan yaitu gabungan kuantitatif dan kualitatif. 
Kuantitatif digunakan untuk mengukur kisaran pendapatan yang didapatkan 
Nelayan ,sedangkan analisa kualitatif digunakan untuk menjelaskan praktek bagi 
hasil yang di terapkan. 
 Hasil dari penelitian ini didapatkan rata –rata pendapatan yang diperoleh 
Nelayan sro’ol di Desa Gadon adalah, unit penangkapan payang sebesar Rp. 
1.778.745,  wuwu sebesar Rp.1.443.745, jaring arad sebesar Rp.1.944.395, 
dogol sebesar Rp.1.578.050 dan jaring rajungan sebesar Rp. 945.528.  

Proses perjanjian bagi hasil dikalangan nelayan bukanlah proses ketat 

dalam bentuk tertulis, tetapi  hanyalah kesepakatan lisan yang dianggap sebagai  

sebuah kebiasaan yang telah turun temurun. Praktik bagi hasil yang dijalankan 

antara majikan dengan ABK kapal sro’ol adalah dengan menggunakan sistem 

1/10 atau 10% jika dalam satu perahu tenaga kerjanya 5 orang jadi rasio bagi 

hasil antara juragan dan ABK adalah 60:40, 1/8 atau 12,5% jika 4 orang  jadi 

rasio bagi hasilnya 62,5:37,5 dan 1/6 atau 16% jika 3 orang jadi rasio bagi 

hasilnya 68:32. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang dapat 
diberikan, antara lain:1.Diperlukan adanya  perhatian pemerintah terkait 
kesejahteraan masyrakat Nelayan, khususnya nelayan Kecil dan Tradisional 2.  
UU bagi hasil perikanan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat Nelayan  
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