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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah dikemukakan, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel modal, musim dan teknologi  secara simultan berpengaruh 

signifikan dan berhubungan positif terhadap pendapatan nelayan muslim di 

Desa Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh. Hal tersebut ditunjukkan dari 

hasil analisis regresi linear berganda yang di peroleh nilai signifikan 0,000 < 

0,1. 

2. Variabel modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan 

nelayan sedangkan  musim dan teknologi secara parsial berpengaruh 

terhadap pendapatan nelayan muslim di Desa Labat Muara Kecamatan 

Aluh-Aluh. Hal ini sesuai dengan hasil koefisien regresi dari modal 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 
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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).    

 

B. Saran  

1. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan perlunya modal yang cukup untuk 

melaut, dan musim yang selalu yang bersahabat serta teknologi yang lebih 

modern agar pendapatan mereka bisa lebih meningkat.  

2. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan bisa di berikan penyuluhan oleh 

dinas/instansi seperti Dinas Perikanan terkait mengenai bagaimana 

kelayakan dalam menangkap ikan agar dapat meningkatkan jumlah produksi 

yang akan dihasilkan terutama dalam hal bantuan teknologi seperti 

membantu menyediakan peralatan dan mesin dan cara tepat guna dalam 

pemanfaatan teknologi tersebut dan disarankan agar bisa memberikan 

informasi BMKG mengenai perkiraan perubahan-perubahan cuaca yang 

akan terjadi, sehingga dengan melihat perkiraan cuaca tersebut para nelayan 

juga bisa memperkirakan  dalam melakukan aktivitas melaut.  

3. Untuk peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan penelitian ini dengan 

menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel independen agar dapat 

lebih mengetahui faktor-faktor lain yang memengaruhi pendapatan nelayan 

seperti menambahkan jumlah jam kerja atau jarak tempu melaut dan lain 

sebagainya.     

 


