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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan tentang distribusi pemasaran hasil tangkap 

yaitu menghasilkan rencana dan tindakan yang terintegrasi untuk mengantisipasi segala resiko-

resiko yang akan muncul.  

 Seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang dalam distribusinya lebih 

mengutamakan melakukan kegiatan promosi pemasaran dengan cara sosialisasi kepada calon 

konsumen dan ukm-ukm yang terlibat, agar konsumen lebih tertarik untuk menggunakan hasil 

tangkap ikannya karena menurut teori distribusi yang dilakukan sangat berpengaruh dengan 

produk-produk yang dipasarkan. Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang dapat 

menyediakan produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. 

Kondisi perekonomian masyarakat pantai kota Semarang masih tergolong rendah karena 

pendapatan yang diperoleh hasil melaut hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Belum dapat mengembangkannya menjadi usaha kecil. Tidak semua masyarakat yang 

dapat melakukan penerapan memasarkan hasil ikan agar menjadi sebuah usaha kecil, melainkan 

hanya beberapa yang sudah menerapkannya menjadi usaha kecil menengah. Dengan melakukan 

pembinaan terus menerus kepada masyarakat nelayan, maka semakin banyak pula usaha kecil 

menengah yang dijalankan masyarakat tersebut. 

Apabila masyarakat sekitar dapat mengaplikasikannya dengan membentuk usaha kecil 

menengah dengan bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang, maka dapat 

mempengaruhi kurangnya pengangguran juga di Semarang. Masyarakat nelayan dapat mengikuti 

setiap kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Semarang sehingga lebih 

terampil dalam menangkap ikan lalu memproduksinya sampai mengemasnya jadi barang siap jual. 

Maka akan banyak terbentuk ukm-ukm yang handal dalam berusaha bidang perikanan. 

Hasil Tangkap Ikan sebagai salah satu sumber daya pantai berperan penting dalam 

pembangunan perekonomian masyarakat karena memiliki manfaat secara ekologi dan ekonomis. 

Manfaatnya secara keseluruhan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat memenuhi 
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kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan manfaat ekonomis perikanan adalah sebagai sumber mata 

pencaharian alternatif masyarakat pantai atau nelayan. 

Perikanan menjadi bahan makanan dan sebagai bahan alami untuk sumber mata pencaharian 

alternatif yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga kualitas sumber daya nelayan 

dapat meningkat. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang memiliki tugas mengelola sumber daya manusia 

dan sumber daya alam wilayah kelautan dan pesisir melalui program-program kerja yang 

dilakukan dapat meningkatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam serta tercapainya 

kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat Kota Semarang. 

Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang yang menyebutkan secara 

ringkas bahwa tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan serta mengelola, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pembangunan 

sumber daya kelautan dan pesisir. 

Distribusi pemasarannya mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan volume 

penjualan, dimulai dari efisiensi biaya yang dikeluarkan perusahaan hingga target perusahaan 

dalam meraih konsumen potensial untuk meningkatkan penjualan. Peranan mendasar dari 

distribusi pemasaran yang digunakan perusahaan adalah menjual produk atasu jasa yang dihasilkan 

perusahaan dalam jumlah yang lebih besar sehingga volume penjualan produk yang ditawarkan 

instansi meningkat. 

Serta mempunyai tiga unsur dalam distribusinya yaitu ditribusi dengan sekelompok lembaga 

yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan 

yaitu UKM, yang bertujuan untuk mencapai pasar-pasar tertentu yaitu konsumen dengan demikian 

pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan distribusi tersebut dan ditribusinya melaksanakan dua 

kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan 

mendistribusikannya dengan pengolahan langsung lalu mengemasnya. 


