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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang profitabilitas antara usaha perikanan 

tangkap Purse Seine dan usaha pertanian padi, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

 Keadaan faktual usaha perikanan tangkap Purse Seine di Desa Tambakrejo 

yaitu usaha ini menggunakan 2 kapal dengan ukuran <30 GT, dengan ABK 

rata–rata 25 orang, proses penangkapan dilakukan setiap hari pada saat 

musim puncak 3 bulan dan 20 trip/bulan pada saat musim sedang 5 bulan, 

pada saat musim paceklik nelayan berhenti melaut untuk memperbaiki kapal 

atau melakukan usaha pertanian padi, terdapat pembagian kerja dimana 

masing–masing mendapat bagian yang berbeda, ikan hasil tangkapan dijual 

ke pengepul, pangkalan pendaratan ikan masih dalam proses pembangunan, 

dan manajemen dari pemilik kapal sudah cukup baik. 

 Keadaan faktual usaha pertanian padi yaitu usaha ini dilakukan selama 3 

bulan dengan 4 kali tanam per tahun, luas lahan rata–rata seperempat 

sampai satu hektar. 1 hektar lahan menghasilkan 8 ton gabah kering per 

panen, sebanyak 7,8 ton dijual ke tengkulak dengan harga Rp 4.500/kg yang 

lebih tinggi dari harga Bulog hanya Rp 3.700/kg dan sisanya 0,2 ton disimpan 

untuk kebutuhan makan sehari–hari, tidak kesulitan mencari tenaga kerja, 

terdapat pembagian kerja dimana masing–masing mendapat upah yang 

berbeda, upah dihitung per hari, dan manajemen dari pemilik lahan yang 

masih kurang maksimal., serta minimnya akses terhadap informasi. 
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 Berdasarkan analisis profitabilitas, usaha perikanan tangkap Purse Seine dan 

usaha pertanian padi sama–sama menguntungkan. Namun, usaha perikanan 

tangkap Purse Seine lebih menguntungkan daripada usaha pertanian padi. 

 Berdasarkan hasil perhitungan feasibility study, usaha perikanan tangkap 

Purse Seine dan usaha pertanian padi layak dijalankan Namun, usaha 

perikanan tangkap Purse Seine lebih layak dijalankan dibandingkan dengan 

usaha pertanian padi. 

 Usaha perikanan tangkap Purse Seine lebih menguntungkan daripada usaha 

pertanian padi, tetapi dengan adanya usaha pertanian padi mengakibatkan 

nelayan memiliki alternatif usaha, sehingga pendapatan rumah tangganya 

bisa berkecukupan sepanjang tahun terutama pada musim paceklik. 

 Faktor pendukung usaha perikanan tangkap Purse Seine yaitu pengetahuan 

nelayan tentang pengoperasian alat tangkap Purse Seine, kerjasama antar 

ABK, tidak kekurangan modal, adanya relasi kerja dengan pengepul ikan, 

dan manajemen yang baik dari pemilik kapal. Faktor penghambatnya yaitu 

kecepatan angin, cuaca, kesehatan tenaga kerja, dan tidak adanya tawar 

menawar harga ikan antara nelayan dengan pengepul. 

 Faktor pendukung usaha pertanian padi yaitu mudahnya mencari tenaga 

kerja, tidak kekurangan modal, permintaan pasokan beras yang tinggi, dan 

adanya relasi kerja dengan tengkulak. Faktor penghambatnya yaitu serangan 

hama, kurang suburnya tanah, rendahnya harga gabah yang ditetapkan oleh 

pemerintah atau Bulog, kurangnya kesadaran petani dalam memanajemen 

lahan sawahnya untuk bisa meningkatkan profit, dan minimnya akses 

terhadap informasi. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian tentang 

perbandingaan profitabilitas perikanan tangkap Purse Seine dengan usaha 

pertanian padi adalah sebagai berikut. 

 Bagi pengusaha 

Penelitian ini sebagai bahan informasi dimana usaha perikanan tangkap Purse 

Seine lebih menguntungkan daripada usaha pertanian padi, sehingga bagi 

para pengusaha disarankan untuk menanamkan investasi ke dalam usaha 

perikanan tangkap Purse Seine untuk memperoleh keuntungan yang lebih 

tinggi. 

 Bagi pemerintah 

Disarankan untuk memberikan arahan kepada para nelayan bahwa usaha 

pertanian padi bisa dijadikan diversifikasi usaha. 

 Bagi nelayan 

Disarankan untuk tetap melakukan usaha pertanian padi sebagai diversifikasi 

usaha ketika musim paceklik, sehingga perekonomian rumah tangganya bisa 

tercukupi. 


