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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan serta hasil analisis data yang telah diperoleh dalam 

penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. dari ketiga variabel yaitu variabel jumlah tenaga kerja/nelayan, biaya upah 

nelayan dan biaya bekal melaut secara umum ketiganya berpengaruh signifikan 

terhadap produktifitas nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. 

Besarnya biaya upah yang dikeluarkan tergantung dari kebijakan pemilik kapal, 

jadi selain gaji pokok yang diterima nelayan buruh dalam sekali melaut, jika hasil 

tangkapan sedang baik, maka akan ada bonus tambahan untuk nelayan buruh. 

Sedangkan untuk biaya bekal melaut, akan menyesuaikan dari besarnya 

armada/kapal yang dipakai dan dari kemampuan pemilik kapal itu sendiri. 

Sedangkan variabel yang paling besar pengaruhnya yaitu biaya bekal melaut 

dengan koefisien sebesar -2.326 atau setiap kenaikan 1 poin untuk variabel ini, 

maka akan mengurangi produktivitas nelayan sebesar 2,326%. 

2. Dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa pemberian bantuan dari Dinas 

kelautan dan Perikanan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Brondong telah menunjukkan adanya perbedaan antara nelayan penerima bantuan 

dan non-penerima bantuan. Dari perhitungan secara manual didapatkan hasil yaitu 

nelayan penerima bantuan mempunyai rata-rata produktivitas yang lebih tinggi 
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dengan nilai 1.860 dibandingkan nelayan non bantuan dengan nilai hanya 1.844. 

Nilai  

produktivitas diatas 1,5 menunjukkan keduannya baik penerima bantuan maupun 

non-penerima bantuan sama-sama produktif dalam memperoleh hasil tangkapan.  

5.2 Saran  

Sesuai dari kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini saran yang 

dapat disampaikan yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan agar dapat mengupayakan supaya bantuan 

kepada nelayan dapat lebih merata menjangkau lebih banyak nelayan di pesisir-

pesisir yang ada di Kabupaten Lamongan, khususnya nelayan yang belum 

terdaftar dalam suatu kelompok nelayan. Pemberitahuan secara lebih luas dan 

menjangkau wilayah-wilayah pesisir selain di Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Brondong tentang adanya program bantuan dari pihak DKP sehingga nantinya 

diharapkan semua nelayan kecil di sepanjang pesisir Kabupaten Lamongan bisa 

mendapatkan program bantuan dari pihak DKP.  Karena seperti diketahui nelayan 

kecil pada umumnya lemah dalam permodalan dan rendahnya teknologi sehingga 

dengan adanya bantuan dari DKP tentu akan sangat bermanfaat bagi mereka.  

2. Bagi nelayan penerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan supaya 

dapat mengoptimalkan bantuan yang diberikan kepada mereka sehingga 

produktivitas mereka yang telah baik dapat tetap terjaga. Dengan demikian 

pendapatan mereka juga dapat meningkat.  
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3. Diharapkan adanya kebijakan lain dari pemerintah (DKP) selain bantuan untuk 

sarana pendukung seperti bantuan peningkatan kualitas nelayan dan juga 

peningkatan sistem pengaturan pelelangan di TPI, kebijakan penetapan harga 

dasar agar tidak merugikan nelayan, dan lain sebagainya. 


