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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarakan hasil dan pembahasan kesimpulan dan saran yang dapat 

diperoleh mengenai karakteristik demografi, karakteristik peralatan tangkap dan 

karakteristik ekonomi nelayan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram 

Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Karakteristik demografi nelayan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung 

Tiram dilihat dari segi umur sebagian besar nelayan berada pada kelompok 

umur  antara 30 sampai 39 tahun yaitu sebanyak 29 responden (45,31%). 

Dilihat dari segi suku, sebagian besar nelayan di Desa Bandar Rahmat 

memiliki suku melayu yakni 36 responden (56,25%). Dilihat dari segi agama, 

nelayan di Desa Bandar Rahmat seluruhnya beragama islam yakni 64 

responden (100%). 

2. Karakteristik peratalatan tangkap nelayan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan 

Tanjung Tiram dilihat dari jenis perahu/kapal yang digunakan dapat 

dikelompokkan menjadi Motor Tempel, Kapal Motor GT 5, Kapal Motor GT 

7, Kapal Motor GT 24, dari kelompok tersebut jenis kapal yang paling banyak 

digunakan responden di Desa Bandar Rahmat untuk mengambil hasil laut 

adalah jenis kapal motor GT 5 yaitu sebanyak 39, 06% atau 25 responden. dan 

dilihat dari jenis alat tangkap yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 4 

kelompok yaitu: Jaring, Pukat sondong, Pukat teri dan Pukat grandong, dari 

kelompok tersebut jenis alat tangkap yang banyak digunakan nelayan di Desa 
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Bandar Rahmat adalah jenis alat tangkap pukat teri (purse seine) sebanyak 

51,56% atau 33 responden. Walaupun peralatan yang digunakan nelayan di 

Desa Bandar Rahmat sudah tergolong modern tapi peralatan yang digunakan 

nelayan kebanyakan bukan milik nelayan tersebut, melainkan hanya sebagai 

nelayan buruh yaitu nelayan yang bekerja dengan peralatan tangkap milik 

orang lain. 

3. Karakteristik ekonomi nelayan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung 

Tiram dilihat dari segi pendapatan sebagian besar responden di Desa Bandar 

Rahmat memiliki tingkat pendapatan antara Rp. 1.000.000 - Rp. 1.450.000 

perbulan yaitu sebanyak 32 responden (50,00%), hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat pendapatan responden masih berada dibawah Upah Minimum 

Regional (UMR) Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 yakni Rp. 

1.455.000/bulan. Dan dilihat dari segi pengeluaran sebagian besar jumlah 

pengeluaran responden berada antara Rp. 1.000.000 - Rp. 1.450.000 perbulan 

yaitu sebanyak 33 responden (51,56%). 
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B. Saran  

1. Sebagai masukan bagi pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan 

pembangunan masyarakat khususnya masyarakat nelayan di Desa Bandar 

Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. 

2. Kepada Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan yang merata 

berupa modal dalam rangka pengadaan peralatan tangkap kepada nelayan di 

Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, agar 

dapat meningkatkan pendapatan para nelayan yang ada di daerah tersebut. 

3. Dalam segi pendapatan perlu disarankan kepada masyarakat nelayan untuk 

mengubah pola pikir mereka agar tidak terpusat pada satu pekerjaan sehingga 

dapat menambah pendapatan mereka. 

4. Kepada masyarakat nelayan khususnya masyarakat nelayan di Desa Bandar 

Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara diperlukan 

kesadaran tentang pentingnya pendidikan formal, karena dengan adanya 

pendidikan tentunya masyarakat nelayan dapat mengolah sumber daya yang 

ada di laut secara optimal dan berkelanjutan. 

 


