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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian “Pengaruh 

Kebijakan Penetapan Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kesejahteraan 

Nelayan di Pantai Timur Pangandaran” yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden terhadap kebijakan penetapan harga ikan tingkat 

nelayan di Pantai Timur Pangandaran sudah dinilai baik, dengan pencapaian 

50,2% karena berada pada kategori >50% 

2. Tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan nelayan di Pantai Timur 

Pangadaran masih dinilai tidak baik, dengan pencapaian 48,5% karena berada 

pada kategori <50%. 

3. Kesejahteraan masyarakat di Pantai Timur Pangandaran pada saat ini masih 

dinilai belum sejahtera, dengan pencapaian 47,6% karena berada pada 

kategori <50%. 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil perhitungan 

nagelkerke r square adalah 0,630 artinya variabel Kebijakan penetapan harga 

(X1) dan variabel Kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

Kesejahteraan nelayan di Pantai Timur Pangandaran, dengan penafsiran 

kontribusi sebesar 60,3%, sementara sisanya 39,7% dapat dijelaskan oleh 
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variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Uji hipotesis pada 

tabel Omnibus Tests of Model Coefficients, dapat dilihat bahwa nilai Sig yang 

diperoleh untuk model secara keseluruhan adalah sebesar 0,000 < 0,05, 

sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H0 dan 

menerima H1, yang menunjukan bahwa variabel bebas yang terdiri dari 

kebijakan penetapan harga (X1) dan kualitas pelayanan (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan nelayan (Y). 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran dan masukan yang dapat berguna dan menjadi pertimbangan 

bagi kemajuan Nelayan Pantai Timur Pangandaran di masa yang akan datang, 

diantaranya: 

1. Nelayan Pangandaran keluhkan kebijakan penetapan harga di Pantai 

Pangandaran karena pada umumnya nelayan tidak memiliki kekuatan pada 

penetapan harga ikan. Nelayan sebaiknya tidak diberikan kebebasan untuk 

menentukan harga ikan, akan tetapi nelayan diikutsertakan dalam penetapan 

harga dengan melakukan kesepakatan pada saat transaksi jual-beli ikan agar 

harga yang ditetapkan dapat menguntungkan nelayan dan menguntungkan 

pengumpul/pedagang ikan. 
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2. Berdasarkan tanggapan responden yang memiliki nilai  presentase terendah, 

jika memungkinkan sebaiknya para nelayan harus bisa meningkatkan dan 

menjaga kualitas ikan. Karena harga yang ditawarkan/diberikan kepada 

konsumen harus sesuai dengan kualitas ikan yang baik, hal ini dilakukan agar 

konsumen merasa puas dengan kualitas dan harga yang sesuai. Para nelayan 

diusahakan harus mempunyai kontak telepon pribadi dan sebagian besar 

lainnya pula tidak cepat dalam memenuhi pesanan, hal-hal tersebut dianggap 

penting oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Agar 

tercapainya kesejahteraan nelayan harus memiliki tabungan, dana yang 

ditabungkan dapat digunakan untuk dana jaga-jaga jika terjadi hal yang tidak 

terduga misalkan keluarga sakit atau hal-hal diluar dugaan. Nelayan juga 

harus alat elektronik hal ini dikarenakan keluarga yang sejahtera dapat 

memperoleh informasi dari televisi, radio, dan internet   

3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak menggunakan variabel kebijakan 

penetapan harga dan kualitas pelayanan untuk memprediksi kesejahteraan 

pada nelayan, peneliti selanjutnya disarankan mencari faktor lain yang dapat 

atau yang memiliki pengaruh dalam kesejahteraan pada nelayan misalnya 

menggunakan variabel saluran distribusi dan kualitas produk dalam 

kesejahteraan nelayan. 

 

 

 

 

 

 

 


