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ABSTRAKSI 

Rudi Bahtiar, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Program Sarjana Universitas 

Brawijaya, Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Dan Bantuan Dari Dinas 

Kelautan Dan Perikanan Terhadap Produktifitas Nelayan Di Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan, Dosen Pembimbing : 

H. M. Affandi, SU. 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Kecamatan Brondong merupakan 

tulang punggung kehidupan di wilayah kecamatan Brondong maupun wilayah-

wilayah lain disekitarnya, namun hal ini tidak menjadikan wilayah disekitar 

pelabuhan mengalami perbaikan secara signifikan. Ketimpangan pendapatan 

terlihat karena hanya sebagian kecil orang saja yang benar-benar mendapat 

manfaat dari keberadaan pelabuhan ini yaitu pemilik kapal, pengusaha pengolahan 

ikan, dan pengusaha yang menjual ikan dari pelabuhan kemudian dikirim ke kota-

kota besar. Sedangkan untuk para nelayan buruh yang merupakan sebagian besar 

dari penduduk di sekitar pelabuhan memiliki pendapatn yang tidak sebanding dari 

pemilik kapal. Juga terdapat perbedaan pendapatan untuk setiap kapal khususnya 

kapal yang mendapatkan bantuan dari DKP Lamongan dengan yang non 

menerima bantuan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui variabel-variabel yang 

mempengaruhi produktifitas nelayan yang ada di sekitar pelabuhan, juga 

membandingkan perbedaan produktifitas antara nelayan/kapal yang mendapatkan 

bantuan dari DKP dengan nelayan/kapal yang non menerima bantuan. 

Dari hasil uji regresi linier berganda dari data penelitian menunjukkan bahwa 

setiap variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu jumlah tenaga kerja, biaya 

upah, biaya bekal melaut dan variabel bantuan DKP menunjukkan hasil yang 

signifikan dalam mempengaruhi produktifitas di sekitar wilayah Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Brondong. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya tingkat 

probabilitas yang melebihi dari  0.05 dari kesemua variabel yang ada dalam 

penelitian ini. Walaupun dalam uji multikolinearitas masih terdapat beberapa 

variabel yang terindikasi multikolinearitas, namun dalam uji asumsi klasik yang 

lain dan uji statistik, semua variabel tidak ada menunjukan masalah-masalah di 

dalamnya.  

Untuk perbedaan tingkat produktifitas nelayan yang menerima bantuan dari DKP 

dan yang non menerima bantuan, setelah dirata-ratakan memperoleh nilai sebesar 

1,860239 untuk nelayan yang menerima bantuan dari DKP, dan 1,844937 untuk 

nelayan yang non menerima bantuan dari DKP. Dari nilai tersebut, bisa 

disimpulkan bahwa nelayan yang menerima bantuan dari DKP memiliki tingkat 
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produktifitas yang lebih baik daripada nelayan yang non menerima bantuan. 

Artinya disini bantuan dari DKP kepada nelayan sudah efektif.  

Kata Kunci: Produktivitas, Tenaga Kerja, Upah, Biaya Bekal dan Bantuan Dari 

DKP 


