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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

1. Hasil dari penelitian adalah adanya pengaruh pendapatan terhadap 

kesejahteraan para nelayan skala kecil di pesisir pantai Tambakrejo yang 

dapat dilihat dari hasil pengujian SPSS menggunakan Uji Regresi 

Sederhana yang dimana membetulkan hipotes Ho 

2. Hasil dari uji Regresi Sedeerhana adalah adanya pengaruh antara 

pendapatan terhadap Kesejahteraan nelayan pesisir pantai Tambakrejo, 

dengan begitu hipotesis diterima yaitu pendapatan berpengaruh terhadap 

kesejahteraan nelayan pesisir pantai Tambakrejo 

3. Hasil dari analisis menunjukkan nilai R square sebesar 0,619 artinya 

61,9% variabel kesejahteraan dapat dijelaskan dengan variabel pendapatan 

dan sisanya 38.1% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan 

dalam model. 
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B. Saran  

1. Dengan selesainya penulisan ini dapat diketahui bahwa para nelayan skala 

kecil di pesisir pantai Tambakrejo belum dapat dikatakan sejahtera dengan 

mengacu pada MBR ( Masyarakat Berpendapatan Rendah ) karena         

rata-rata pendapatan bruto mereka masih dibawahnya. 

2. Para nelayan di pesisir pantai Tambakrejo dengan kondisi yang sekarang 

harus mulai memikirkan bagaimana untuk mendapatkan pendapatan 

sampingan mereka selain sebagai nelayan di pesisir pantai Tambakrejo 

mereka dapat mencari pekerjaan sampingan lain karena pantai Tambakrejo 

sendiri terkenal akan bibir pantainya yang indah di Kab. Blitar dan itu juga 

salah satu peluang mereka untuk mendapatkan pendapatan sampingan 

seperti berjualan minuman dan pakaian sehingga dengan mendapatkan 

pendapatan tambahan akan dapat meningkatkan kemasukan bruto mereka 

sehingga juga dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan itu sendiri. 

3. Pemerintah Kabupaten ataupun Desa agar lebih perhatian lagi untuk 

memberi pengarahan dan juga pendidikan kepada para nelayan dipantai 

Tambakrejo, juga menyediakan lapangan kerja sampingan untuk mereka 

agar dapat meningkatkan pendapatn dan juga agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan para nelayan disana. 

4. Bagi masyarakat setempat yang berada di pesisir pantai Tambakrejo dapat 

menjadi solusi untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup dengan 

mencari penapatan sampingan lainnya selain sebagai nelayan pesisir 
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5. Bagi Penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan MBR agar dapat 

dipelajari dan dicari kekurangannya dan juga penelitian yang berada di 

pesisir pantai sehingga memudahkan untuk membuat penelitian-penelitian 

berikutnya yang bersangkutan dengan nelayan dan juga kesejahteraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


