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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2011 

sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah 

nelayan, dan jumlah armada perikanan terhadap produksi perikanan di Indoensia. 

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 27 provinsi di 

Indoensia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah nelayan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produksi perikanan Indonesia pada tahun 2011 sampai 

2013. 

2. Jumlah armada perikanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produksi perikanan di Indonesia tahun 2011 sampai 2013.  

3. Jumlah nelayan, dan jumlah armada perikanan bersama-sama berpengaruh 

terhadap produksi perikanan di Indonesia.  

  

B. Implikasi  

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Jumlah nelayan memiliki pengaruh positif terhadap produksi perikinanan di 

Indoensia. Meningkatnya jumlah nelayan akan meningkatkan produksi 

perikanan. Apabila tingkat produksi naik maka pendapatan dan kesejahteraan 
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masyarakat nelayan diharapkan meningkat, dan pemanfaatan sumberdaya alam 

mengalami peningkatan.  

2. Jumlah armada perikanan memiliki pengaruh positif terhadap produksi 

perikanan di Indoenesia. Meningkatnya jumlah armada perikanan akan 

meningkatkan produksi perikanan. Meningkatnya armada perikanan dengan 

motor tempel akan meningkatkan produksi dengan besarnya kapistas daya 

tampung dan jumlah daya jangkau kapal yang lebih jauh. 

 

C. SARAN 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah perlu mendukung kegiatan para nelayan untuk memanfaatkan 

sumber daya laut yang melimpah dan melindungi kegiatan para masyarakat 

nelayan, agar masyarakat nelayan bisa lebih mengoptimalkan produksi 

perikanan mereka. 

2. Masyarakat nelayan harus menyadari bahwa potensi perikanan yang ada di 

Indonesia sangat tiggi dan masih belum tereksplorasi, diharapkan kerja sama 

antara masyarakat dan pemerintah setempat agar melakukan penyuluhan 

bahwa perikanan bisa menjadi bisnis dan komoditi unggulan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Pemerintah dan nelayan diharapkan berkerja sama dalam memanfaatkan 

armada perikanan yang ada. Pemerintah memberikan bantuan untuk 
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memfasilitasi kapal atau armada perikanan dengan teknologi yang lebih 

modern agar nelayan dapat meningkatkan hasil produksi mereka. 

4. Kegiatan penyuluhan perlu digalakan kepada para nelayan untuk menekankan 

bahwa mengelola operasi penangkapan ikan sebagai suatu bisnis semata, 

untuk itu agar dijaga kelestarian sumberdaya ikan karena akan menentukan 

kelangsungan usahanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


