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6. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 

� Berdasarkan perilaku nelayan jam melaut biasanya dilakukan pada pukul 

04.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB, pukul 10.00 WIB sampai 16.00 

WIB, pukul 03.00 WIB sampai 07.00 WIB, dan 16.00 WIB sampai 06.00 

WIB. Nelayan tidak melakukan aktifitas melaut pada bulan purnama. Dari 

30 nelayan responden pendapatan utama berkisar antara Rp. 25.000/hari 

sampai Rp. 350.000/hari, dengan rata-rata penerimaan nelayan sebesar 

Rp. 68.000/hari. 

� Jenis pekerjaan sampingan yang dilakukan nelayan terdiri dari peternak 

(ternak sapi, ayam dan kambing), pedagang (warung, pedagang ikan, 

pedagang kaki lima), buruh (buruh tani), petani (tani padi, jagung, kedelai 

dan pohong), yang terakhir adalah jasa. Dari kelima pekerjaan sampingan 

nelayan diperoleh total rata-rata pendapatan sampingan peternak adalah 

Rp. 30.660/hari, pedagang rata-rata penghasilan yaitu Rp. 53.330/hari, 

buruh rata-rata penghasilan 50.600/hari, petani rata-rata penghasilan 

adalah Rp. 45.166/hari dan jasa rata-rata penghasilan adalah Rp. 40.833. 

� Kontribusi prosentase pendapatan sampingan rumah tangga nelayan 

yaitu 34,28 % sedangkan pendapatan utama nelayan sendiri sebesar 

65,71%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan sampingan < 

50% maka pendapatan utama dikatakan besar.  

� Dari faktor-faktor karakteristik sosial ekonomi yang signifikan 

mempengaruhi pendapatan sampingan yaitu jam kerja, dengan diketagui 

bahwa t hitung 5,521 > dari t table 4,18 yang artinya .pendapatan nelayan 
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sangat berpengaruh dengan berapa besarnya jam kerja yang dilakukan 

nelayan untuk melakukan aktivitas untuk mendapatkan penghasilan. 

 
6.2 Saran 

Dalam hal ini peneliti sadar bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak 

keterbatasan dalam pengkajiannya. Adapun saran untuk penelitian berikutnya 

adalah sebagai berikut : 

� Sebagai bahan informasi kepada nelayan agar mengupayakan jam kerja 

sampingan dengan tepat untuk meningkatkan pendapatan sampingan 

� Bagi pemerintah khususnya daerah untuk memberikan perhatian yang 

lebih besar lagi pada nelayan khususnya nelayan kecil dan memberikan 

penyuluhan terhadap nelayan dalam pengembangan mata pencaharian 

sampingan yang berkelanjutan dan memberikan penyuluhan tentang 

penggunaan alat tangkap secara efektif dan efisien. 

� Sebagai bahan informasi dan pengalaman tentang pekerjaan utama 

nelayan dan perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang penelitian yang 

sama dengan adanya penambahan variabel lain yang mempengaruhi 

pendapatan sampingan nelayan sehingga hasilnya dapat meningkatkan 

pendapatan sampingan rumah tangga nelayan. 

 

 

 

 

 

 


