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ABSTRAK 

 

EKA WULANDARI, NIM 3103131014, Karakteristik Nelayan Di Desa Bandar 

Rahmat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Karakteristik 

Demografi nelayan, (2) Karakteristik Peralatan Tangkap nelayan dan (3) 

Karakteristik Ekonomi Nelayan di Desa Bandar Rahmat Kecamatan Tanjung 

Tiram Kabupaten Batu Bara. 

Penelititian ini dilakukan di Desa Bandar Rahmat pada tanggal 04 juni 

2014 dan selesai pada tanggal 05 juli 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan yaitu sebanyak 322 

Kepala Keluarga (KK). Sampel diambil secara acak sebesar 20% dari jumlah 

populasi maka sampel berjumlah 64 Kepala Keluarga (KK). Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah angket dan studi dokumentasi. Tehnik analisa data 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Karakteristik demografi nelayan 

dilihat dari segi umur, sebagian besar responden berada pada kelompok umur  

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

segi suku, sebagian besar responden adalah suku melayu yaitu sebanyak 36 

responden (56,25%). Dilihat dari segi agama, seluruhnya beragama islam. (2) 

Karakteristik peralatan tangkap nelayan 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 untuk mengambil hasil laut adalah jenis kapal 

motor GT 5 yaitu sebanyak 25 responden (39, 06%). 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 responden adalah jenis alat tangkap pukat teri 

(purse seine) sebanyak 33 responden (51,56%). (3) Karakteristik ekonomi nelayan 

dilihat dari segi pendapatan, sebagian besar responden memiliki tingkat 

pendapatan 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. 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%). 


