
 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Dari uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dari hasil perhitungan diketahui nilai Z adalah -6,69 tingkat kepercayaan yang digunakan 

adalah 95 % dengan α = 0,05 sehingga α/2 = 0,025 (uji dua arah), terletak pada 1,96 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis ketiga yang telah ditetapkan 

diterima, yaitu terdapat peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Desa Sri Minosari 

antara sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan.  

2. Berdasarkan hasil survey (lampiran 5) pada masyarakat yang menerima dana bergulir 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) tahun 2011 di Desa 

SriMinosari, diketahui bahwa pendapatan kotor rata-rata sebelum adanya Program PEMP 

adalah sebesar Rp. 1.045.732,- per bulan, dan pendapatan kotor rata-rata sesudah adanya 

Program PEMP adalah sebesar Rp1.183.537,- perbulan. Dengan demikian terdapat 

peningkatan rata-rata pendapatan sebesar Rp.137.804,- setelah adanya bantuan program. 

3. Terdapat sembilan responden (10,98 persen) yang justru mengalami penurunan 

pendapatan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti masyarakat yang cenderung 

malas dan akhirnya menggunakan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan tujuan. 

4. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pesisir terutama di Desa Sri Minosari telah 

banyak dilakukan oleh pemerintah tidak hanya di bidang perikanan, namun juga dibidang 

yang lain sepeprti pertanian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan transportasi. Semua 

upaya tersebut bertujuan agar masyarakat desa ini bangkit dari keterbelakangan ekonomi 

secara perlahan, sehingga taraf hidup masyarakat menjadi meningkat.  
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B. Saran-saran 

 

Setelah mengetahui hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka ada 

beberapa saran yang hendaknya diperhatikan oleh instansi terkait dan masyarakat, yakni: 

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah berhasil 

meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di Desa Sri Minosari hendaknya program 

ini terus diberikan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pesisir khususnya nelayan 

di daerah lain agar perlahan masyarakat pesisir dapat keluar dari kemiskinan. 

2. Melalui bantuan Program PEMP ini masyarakat Desa Sri Minosari telah mengalami 

peningkatan pendapatan, namun program ini belum menemui perubahan pendapatan yang 

signifikan, hendaknya upaya Pemerintah tidak hanya melalui Program PEMP ini saja 

dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir namun juga melalui berbagai 

jenis bantuan yang lain.  

3. Adanya beberapa masyarakat yang justru mengalami penurunan pendapatan, hendaknya 

hal ini menjadi perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah yaitu Dinas Kelautan dan 

Perikanan agar diwaktu yang akan datang program-program bantuan yang dijalankan 

diawasi secara lebih ketat lagi dan menseleksi lagi siapa yang berhak menerima program 

bantuan tersebut dan dikenakan sanksi yang berat bagi yang melanggarnya.   

4. Upaya pemberdayaan yang telah berhasil dilakukan di Desa Sri Minosari ini harus terus 

dipantau agar berbagai program dan bantuan yang diberikan ini tidak ada penyimpangan 

oleh siapa pun dan tidak hanya digunakan oleh masyarakat secara singkat namun juga 

berkelanjutan. Hal yang lebih utama adalah terus ditingkatkannya pemberian penyuluhan-

penyuluhan agar masyarakat lebih produktif lagi mengelola sumberdaya pesisir yang 

tersedia secara optimal.  


