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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kebijakan Larangan Penggunaan Alat 

Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Tahun 2017”. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini yang Pertama, Bagaimana Respon masyarakat nelayan terhadap 

kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik 

(seine nets). Kedua, Bagaimana kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban Tahun 2017 setelah diberlakukannya kebijakan. Ketiga, Seberapa besar 

pengaruh kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan 

pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang 

Kabupaten Tuban tahun 2017. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian kuantitatif korelasional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 orang yang 

diambil secara Area Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini diantaranya adalah angket, dokumentasi, observasi, maupun wawancara. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 

versi 16.0. 

Hasil penelitian ini menemukan tiga hasil, yakni Pertama, Respon masyarakat 

nelayan terhadap kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) 

dan pukat tarik (seine nets) didominasi oleh jawaban tidak setuju. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa yang menjawab tidak setuju sebanyak 75 (76,5%) 

orang, setuju 14 (14,3%) orang, sangat tidak setuju 9 (9,2%) orang, dan sangat setuju 0 (0%) 

orang. Kedua, Kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 

tahun 2017 setelah diberlakukannya kebijakan dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang 

tidak sejahtera, hal ini dapat diketahui dari pernyataan mereka bahwa penghasilan mereka 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebanyak 68 (69,4%) orang. Sedangkan 

yang merasa cukup sebanyak 30 (30,6%) orang. Ketiga, Berdasarkan hasil perhitungan 

statistik dengan menggunakan SPSS versi 16.0 dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

yang cukup kuat antara kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela 

(trawls) dan pukat tarik (seine nets) terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan 

Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 yaitu sebesar 0,571. Selanjutnya dilakukan uji 

determinasi yang diperoleh nilai sebesar 0,326 yang aratinya bahwa 32,6% variabel 

kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tahun 2017 

dipengaruhi oleh kebijakan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) 

dan pukat atarik (seine nets) dan sisanya 67,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata Kunci: Kebijakan, Kesejahteraan. 

 

 


