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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh dari 

analisis urgensi perempuan muslim sebagai penjual ikan 

dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi rumah 

tangga nelayan sebagai berikut: 

1. Faktor yang melatarbelakangi perempuan muslim 

sebagai penjual ikan yaitu faktor ekonomi 

(kemiskinan), memanfaatkan waktu luang dan 

tersedianya lapangan pekerjaan. 

2. Kontribusi perempuan muslim dalam upaya 

meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga 

memberikan kontribusi yang signifikan. Kontribusi 

perempuan muslim dapat dikatakan sebagai penguat 

atau penopang pendapatan keluarga yaitu menambah 

pemasukan ekonomi bagi rumah tangga nelayan yang 

tingkat perekonomiannya rendah untuk memenuhi 

kebutuhan sehari hari. Apabila pendapatan suami tidak 

mencukupi. Selain peran publik yang dijalankan 

perempuan muslim, juga  berperan sebagai  peran 

domestik di dalam rumah tangga nelayan 

3. Kegaiatan-kegiatan yang dilakukan perempuan muslim 

dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi rumah 

tangga diantaranya pertama, dengan bekerja sebagai 

penjual ikan baik itu di pasar maupun di TPI 

Banyutowo, kedua bekerja sebagai buruh pengasapan 

ikan di salah satu usaha pengasapan ikan milik 

masyarakat Desa Banyutowo. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

simpulan yang telah diperoleh maka peneliti dapat 

memberikan saran yang dinilai memiliki manfaat kepada 
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pihak pihak terkait. Adapun saran-saran yang dapat 

disampaikan yaitu: 

1. Penelitian ini penulis menjelaskan perempuan muslim 

sebagai penjual ikan dalam upaya meningkatkan 

pendapatan ekonomi rumah tangga nelayan, disarankan 

untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan riset pada 

pada profesi perempuan sebagai penjual ikan dengan 

mengupas peran perempuan sebagai tulang punggung 

keluarga dan menganalisis dampak yang terjadi 

terhadap kesejahteraan keluarga. 

2. Berdasarkan kondisi geografis Desa Banyutowo yang 

terletak di pesisir pantai dan banyaknya ikan sehingga 

dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumber 

daya manusia dengan tepat menjadikan Desa 

Banyutowo sebagai sentra usaha pengasapan ikan yang 

dapat memberikan pemasukan ekonomi untuk 

kesejahteraan masyarakat di Desa Banyutowo. 

3. Peran perempuan dalam upaya meningkatkan 

pendapatan ekonomi rumah tangga sejauh ini memiliki 

kontribusi yang baik seperti memberikan penghasilan 

ekonomi kepada keluarga, sehingga untuk 

meningkatkan pemahaman seputar peran perempuan 

dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga nelayan 

yaitu dengan adannya sosialisasi dan penyuluhan yang 

akan memotivasi perempuan dalam keluarga untuk 

meningkatkan perekonomian keluarga dengan tetap 

mempertahankan peran domestic perempuan. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur peneliti 

panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan 

Rahmad, Taufiq, Hidayah dan kesempatan sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengakui akan 

kekurangan pada skripsi, maka dari itu saran dan kritikan 

selalu penulis harapkan dari pembaca guna meningkatkan 

pembuatan penelitian yang akan datang. Besar harapan 

penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada 
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pembaca baik secara umum maupun khusus. Aamiin Yaa 

Rabbal’alamin. 


