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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masayarakat  nelayan muslim 

yang secara intensif masih dilanda kemiskinan, sementara sumberdaya laut yang 

diperoleh sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf  hidup dan 

kesejahteraan masyarakat nelayan muslim.   

Penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel modal, musim, dan 

teknologi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan nelayan 

muslim di Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh.   

Jenis penelitian ini adalah field research dan pendekatan penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Populasi 

penelitian ini berjumlah 250 responden.Teknik pengambilan sampel yang dipakai 

adalah random sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

71 responden.  

Berdasarkan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan 

modal, musim,  dan teknologi berpengaruh terhadap pendapatan nelayan muslim 

di Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh , sesuai dengan hasil uji F dimana 

nilai Fhitung  lebih besar dari Ftabel  yaitu 18,556 > 2,17 dan nilai sig < alpha (0,000 

< 0,1). Secara parsial modal tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan  

terhadap pendapatan nelayan muslim sesuai dengan hasil koefisien regresi yang 

nilainya negatif yaitu -1,339, uji t dimana thitung < ttabel (-1,339 < 1,6679) dan 

signifikansi lebih besar dari alpha (0,185 > 0,1), musim secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nelayan muslim di Desa 

Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh dimana thitung > ttabel (6,365 > 1,6679) dan 

signifikansi lebih kecil dari alpha (0,000 < 0,1), dan teknologi secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nelayan muslim di Desa 

Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh sesuai dengan hasil koefisien regresi yang 

nilainya positif sebesar 1,920 dimana thitung > ttabel (1,920 > 1,6679) dan 

signifikansi lebih kecil dari alpha (0,059 < 0,1).  


