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VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Analisa pendapatan usaha penangkapan menggunakan Dogol (Demersal 

Danish Seine) di Desa Brondong didapatkan bahwa rata-rata total biaya 

yang dikeluarkan nelayan (pemilik kapal) sekali trip yaitu Rp 41.110.400, 

rata-rata laba sebesar Rp 80.280.500 per trip, rata-rata nilai R/C yaitu 2,85 

artinya usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap dogol di Desa 

Brondong dapat dijalankan, rata-rata nilai B/C sebesar 1,85 yang berarti 

bahwa usaha tersebut layak dijalankan, dan untuk PP rata-rata nelayan 

dogol di Desa Brondong dapat mengembalikan biaya investasi yang telah 

dilakukan sekitar 6-7 bulan, serta rata- rata nilai BEP produksi yang  

didapatkan yaitu 0,42 artinya rata-rata nelayan dapat menghasilkan 0,42 

Ton untuk sekali melakukan kegiatan penangkapan.  

2. Faktor yang mempengaruhi usaha pendapatan nelayan menggunakan alat 

tangkap Dogol (Demersal Danish Seine) di Desa Brondong antara lain 

faktor alam seperti cuaca/musim. Penangkapan ikan yang merupakan 

sumber pasokan produksi utama usaha ikan konsumsi air laut sering 

terkendala karena masalah cuaca seperti ombak yang besar. Kegiatan 

penangkapan ikan konsumsi oleh nelayan akan terganggu akibat faktor 

cuaca yang memburuk sehingga kelancaran dalam pemasaran ikan 

konsumsi juga ikut terganggu. 
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6.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah : 

1. Perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana untuk memperlancar 

proses usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap dogol dalam 

menjalankan usahanya agar dapat berkembang dengan baik; 

2. Terkait dengan adanyan Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-KP/2015 

tentang Larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (Trawls) dan 

Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah pengelolaan perikanan, yang akan di 

evaluasi selama 6 bulan ke belakang, maka perlu adanya sosialisasi 

mengenai alat tangkap yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh 

para nelayan. Dalam hal ini bertujuan agar usaha tersebut dapat maju 

mengikuti teknologi jaman sekarang. 
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