
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bagian bab ini penulis akan menyimpulkan dari 

apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yang kemudian 
penulis mencoba untuk memberi saran yang bermanfaat bagi - 
pihak yang bersangkutan.
1. Kesirnpulan

a. Dari tabel 8 dan tabel 9 dapat diketahui bahwa produk 
tivitas nelayan pekerja purse seine di Tulungagung - 
adalah rendah, dan pendapatan nelayan tersobut juga - 
rendah (tabel 6 dan,tabel 10)* Selanjutnya berdasar - 
kan pembahasan pada bab IV, maka hipotesa penulis da
pat diterima. Adapun kesirnpulan pembahasan yang lebih 
terinci dapat terlihat pada nomor-nomor berikut ini.

b. Potenei sumber daya lautan di Tulungagung baru ter - 
gali * 20,2 % dan tidak terjadi penurunan hasil - 
tangkapan dari tahun ke tahun ( dari tahun 1980 sara- 
pai tahun 1985)» meskipun pada sektor tersebut jum - 
lah nelayan selalu bertambah, Maka dapat disimpulkan 
bahwa MSY (Maximum Sustainable Yield) pada wilayah - 
laut tersebut belum tercapai.

c m Alat tangkap purse seine yang digunakah nelayan non 
tradieional di Tulungagung yang turdiri dari perahu, 
mesin dan jaring pada umumnya dalam kondisi 'sesuai1 
dan faktor alat tangkap tersebut tidak mempunyai pe« 
ngaruh terhadap besar kecilnya hasil tangkapan. Demî
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kian pula dengan tingkat pendidikan nelayan purse - 
seine yang terdiri dari £>D dan SLTP, Perbedaan ting, 
kat pendidikan tersebut tidak berpengaruh terhadap 
besar kecilnya hasil tangkapan, atau tidak berpenga 
ruh terhadap besarnya produktivitas nelayan terse - 
but.

d. Berdasarkan pada hasil pengolahan data pfcimer ten - 
tang hasil tangkapan yang diperoleh nelayan purse - 
seine yang pernah mengikuti latihan di UPPI Probo - 
linggo, maka dapat disimpulkan bahwa faktor hasil - 
latihan (dengan sertifikat sangat memuaskan, memuas 
kan dan cukup memuaskan) berpengaruh terhadap besar 
kecilnya hasil tangkapan. Atau dengan kata lain, - 
tingkat ketrampilan teknis nelayan pekerja akan be£ 
pengaruh terhadap produktivitasnya.

e# Hanya sedikit saja dari unsur manajemen yang dite. - 
rapkan dalam organisasi usaha penangkapan di Tulung 
agung, dimana bila hasil'tangkapan rendah maka nela 
yan pekerja tidak juga diperingatkan atau diberi pê  
ngarahan oleh juragan daratnya* karena memang di da 
lam organisasi tersebut tidak ada target hasil atau 
tujuan yang harus dicapai.

f. Organisasi usaha penangkapan dengan purse seine di- 
Tulungagung pada umumnya menggunakan sistim bagi - 
hasil seperti yang terlihat p.uda tabel 7, sehingga 

meskipun produktivitad nelayan pekerja rendah na - 
mun nelayan tersebut tidak pernah menanggung keru-
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gian biaya penangkapan,
g, Hubungan antara peningkatan/penurunan produktivitas dan 

peningkatan/penurunan pendapatan nelayan purse seine di 
Tulungagung adalah sangat kuat, Pendapatan nelayan ren-,i 
dah pada produktivitas kurang efektif/rendah, dan penda 
patan meningkat bila produktivitas meningkat, Dengan de
mikian dapat dikataknn bahwa harga ikan di sektor peri
kanan laut Tulungagung cukup stabi.l dan wajar.

2, Saran
a. Diantara nelayan non tradisional yang ada di Tulun£ 

agung hanya sedikit saja yang pernah mengikuti lati 
han (yang diadakan di UPPI Probolinggo). Maka hen - 
daknya penyuluhan bagi nelayan non tradisional .dlin. 
tensifkan J dicamping mempferbanyak .].agi jumlah/nela-• 
yan purse seine yang diikutkan pada latihan nelayan 
di UPPI Probolinggo* agar ketrampilan teknis„ nela-

, yan tersebut meningkat,
b, Dalam kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan ketram 

pilan teknis nelayan tersebut, hendaknya dilengkapi 
pula dengan brosur tentang alat tangkap purse seine 
dan cara penggunaannya, agar nelayan lebih memahami 
dengan jelas apa-apa yang diterangkan oleh penyuluh*

c4 Hendaknya diadakan pula penyuluhan tentang cara-cara 
berorgr.jnd.saGi bagi juragan darat dan juragan laut, - 
yakni cara-cara menerapkan unsur-unsur manajemen dan 
cara-c.ra mendorong semangat bekerja yang lebih efek 
tif agar produktivitas nelayan peUerga meningkat.
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d. Untuk rnenjaga kestabilun harga ikan yang telah ada di 
sektor perikanan laut Tulungagung, maka hendaknya 'di- 
inteneifkan latihan pengolahan ikan di wilayah pemuki 
man nelayan, seperti di dukuh Sidem atau di dukuh Si
ne, baik bagi pengolah ikan maupun bagi para wanita - 
nelayan-, Sehingga bila ada kenaikan produksi ikan, - 
ikan tetap dapat terjual dengan harga wajar, baik un
tuk dikonsumsi berupa ikan oegar maupun untuk diolah*

i

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PRODUKTIVITAS DAN UPAYA PENINGKATAN... ISNI DWI JOELIATI




