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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengetahui hasil penelitian yang telah dipaparkan secara

panjang lebar, maka penyusun dapat menyimpulkan hasil yang telah dicapai

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan masyarakat (petani tambak) untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial ekonomi adalah strategi pemeliharaan atau

perawatan dan strategi pemasaran atau strategi penjualan.

2. a.  Strategi pemeliharaan tambak meliputi:

1) Pompanisasi: yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memasukkan dan

mengeluarkan air. Pompanisasi sangat diperlukan fungsi dan

kegunaannya. Tanpa adanya pompanisasi, besar kemungkinan akan

terjadi ketidakbersihan kondisi tambak seperti air yang berujung pada

kematian bagi ikan yang ada di dalam tambak tersebut

2) Perbaikan saluran tambak: yaitu cara yang dilakukan untuk menjaga

kestabilan air pada suatu usaha tambak. Air yang tidak stabil akan

membuat tambak atau kolam bisa saja kekurangan air seperti misalnya

tersumbatnya pipa air yang menuju ke dalam tambak.

3) Perbaikan konstruksi tambak: yaitu cara yang dilakukan untuk

menjaga kondisi fisik tambak. Cara yang digunakan pertama

membersihkan tambak dari semak-semak, lalu membuang air tambak
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sembari memindahkan ikan tambak ke tempat lain untuk sementara.

Lalu setelah air tambak kering, dilakukan perbaikan dinding tambak

memakai skop dan pengangkatan lumpur dari dasar tambak guna

untuk memperdalam tambak. Perbaikan konstruksi tambak dilakukan

enam bulan sekali.

4) Perbaikan manajemen budidaya tambak: manajemen yang baik adalah

kunci kemajuan suatu usaha. Manajemen budidaya yang diterapkan

antara lain: memilih dan membeli bibit ikan yang bagus, lalu memberi

pakan ikan secara teratur. Kemudian memasarkan ikan. sedangkan

daerah yang dijadikan pemasaran meliputi Air Tiris, Rumbio, Kampar

Timur, Bangkinang, Tambang, Pekanbaru dll.

b. Strategi pemasaran meliputi:

1) Penjualan ke pasar khususnya pasar terdekat: yaitu dijual ke pasar

terdekat terlebih dahulu dan setelah itu diikuti pasar-pasar selanjutnya

sesuai dengan hari pasarnya masing-masing. Adapun pasar tersebut

antara lain: pasar air tiris yang hari pasarnya yaitu sabtu. Pasar kampar

yang hari pasarnya hari ahad. Pasar teratak yang hari pasarnya hari

selasa. Pasar danau bingkuang yang hari pasarnya hari rabu. Pasar

rumbio yang hari pasarnya hari kamis. Pasar bangkinang yang hari

pasarnya hari jum’at.

2) Penjualan dengan sistem pemesanan: yaitu melalui telfon seluler

kemudian menelfon pelanggan tetap untuk menanyakan perihal

banyaknya ikan yang ingin mereka beli atau terkadang sebaliknya
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pelanggan yang menghubungi petani tambak. Proses pengiriman bisa

dilakukan dengan dua cara diantar atau dijemput.

3) Penjualan ke masyarakat desa: yaitu dengan berkeliling kampung

sembari menanyakan atau menjajakan ikan ke orang-orang di sekitar

sini.

4) Penjualan dengan perorangan langsung di lokasi tambak (personal

selling: yaitu penjualan yang dilakukan di tempat atau lokasi tambak.

Sistem penjualan ini sangat tidak merepotkan petani tambak bahkan

bisa dibilang paling santai. Sebab pembeli secara perseorangan datang

langsung ke lokasi tambak atau kolam ikan tanpa ada pemberitahuan

lewat pesan singkat atau telfon terlebih dahulu. Ikan yang dibeli

diambil langsung dari kolam ikan dan diserahkan kepada pembeli.

Serta pembeli bisa memilih jenis ukuran ikan yang ingin mereka beli.

B. Saran

1. Kepada masyarakat desa Sungai Jalau yang mempunyai tambak,

hendaknya lebih giat lagi dalam mengelola tambaknya, agar mereka lebih

dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi dan mencukupi

kebutuhan sehari-hari. Kemudian, hendaknya mengupayakan agar

tambak ikan mereka selalu bersih dan subur, agar ketika panen tidak

terjadi kerugian, karena dengan kerugian tersebut pemilik tambak tidak

mengembalikan modal awal dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraan

sosial ekonomi mereka dan masyarakat.
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2. Kepada masyarakat desa secara umum dan khususnya masyarakat desa

Sungai Jalau, hendaknya dapat memajukan dan mengembangkan usaha

tambak dengan memberikan motivasi kepada sesama masyarakat dan

menghidupkan jiwa berwirausaha kepada sesama masyarakat sebagai

langkah untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat dan khususnya

memperbaiki ekonomi keluarga.

3. Kepada segenap pemerintah desa dan juga pemerintah daerah agar bisa

berkoordinasi untuk membantu masyarakat dalam hal permodalan karena

selama ini masyarakat desa sungai jalau masih berupaya menggunakan

dan mencari modal usahanya secara sendiri.


