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Penelitian tentang Peran Istri Nelayan Terhadap Pendapatan rumah tangga nelayan ini di 
lakukan di kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Arti pentingnya 
wanita dalam peran nelayan menjadi penghasilan dalam mencari pendapatan rumah 
tangga.Demikian pula yang terjadi pada kehidupan rumah tangga nelayan. 
Penelitian ini di maksud untuk mengetahui: 1). Bagaimana kondisi social ekonomi rumah 
tangga nelayan, 2). Pekerjaan apasaja yang di lakukan istri nelayan pada sub sector 
perikanan maupun diluar sub sector perikanan, 3). Seberapa besar kontribusi pendapatan 
istri nelayan terhadap pendapatan rumah tangga / keluarga 
Penelitian ini di lakukan di kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban 
dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam pengambilan sample di 
gunakan metode random sampling yang pengambilan sampelnya secara acak 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisa data 
menggunakan analisa deskriptif kualitatif disajikan dengan menggunakan bentuk cross 
tabel atau tabulasi silang. Data yang di peroleh di analisis dengan mendasarkan pada teori 
yang ada serta diorganisasikan dengan memanfaatkan tabel (menabulasi) baik frekwensi 
maupun prosentase. 
Berdasarkan analisa data, diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa : 1). Kondisi social 
ekonomi rumah tangga nelayan diketahui sebagai berikut : pendidikan istri nelayan 
(reponden) sebagian besar adalah tamatan SD (67,31%),tanggungan keluarga responden 
berkisar antara tiga sampai sepuluh orang, umur responden sebagian besar adalah antara 
25  56 tahun. Besarnya pendapatan yang di peroleh istri nelayan yang bekerja pada 
sector informal di Kelurahan Karangsari bervariasi yakni berkisar antara kurang dari satu 
juta rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah. Pendapatan perbedaan yang begitu tinggi 
ini di sebabkan oleh perbedaan jenis pekerjaan; 2). Pekerjaan yang di tekuni istri nelayan 
pada sub sector perikanan adalah sebagai penjual ikan dan pengupas udang sedangkan di 
luar sub sector perikanan istri nelayan memilih bekerja sebagai penjual sayur, penjual 
kue, penjual jamu keliling, toko, warung dan penjahit karung ; 3). Sumbangan 
pendapatan istri nelayan terhadap pendapatan rumah tangga / keluarga di wujudkan 
dalam bentuk uang. Besarnya sumbangan pendapatan istri nelayan terhadap keluarga 
bervariasi. Keragaman sumbangan istri nelayan terhadap pendapatan istri nelayan 
terhadap pendapatn keluarga sangatdi tentukan oleh besarnya pendapatan suami dalam 
memenuhi kebutuhan keluarga. Namun demikian, ternyata sumbagan istri nelayan 
terhadap pendapatan keluarga sangat besar yaitu sebesar 39,57% sehingga sumbangan 
tersebut sangat berarti bagi kemapanan perekonomian keluarga.  


