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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Budidaya ikan kolam di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang dikelola

oleh masyarakat setempat dengan tenaga sendiri.Usaha ini dimulai dari

modal sendiri, pembibitan dilakukan dengan cara membeli dari tengkulak

bibit, lama pemanenan ikan berkisar antara 4-9 bulan, pemasaran ikan

dilakukan secara langsung yaitu konsumen datang langsung ke rumah, dan

secara tidak langsung yaitu mereka menjual ke tengkulak ikan.

2. Faktor pendukung usaha pembudidayaan ikan dengan sistem kolam adalah

adanya lahan yang bisa dimanfaatkanuntuk dijadikan kolam, banyaknya

minat masyarakat mengkonsumsi ikan, mudah dalam memasarkan hasil

panen serta mendapat info dari teman dan keluarga yang telah

berkecimpung di budidaya ikan. Sedangkan faktor penghambatnya

yaitubanyaknya pesaing, tidak pernah diadakanya pelatihan pembudidayaan

ikan bagi pengusaha ikan, sering masuk hama reptil, ikan liar, unggas, yang

memangsa ikan peliharaan.

3. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa usaha tersebut mampu

meningkatkan pendapatan keluarga. Pengelolaan usaha pembudidayaan ikan

kolam di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang sejalan dengan ekonomi

Islam karena tidak adanya hal yang melanggar syari’ah dalam
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mengembangkan usaha dan pemasarannya serta sangat sejalan dengan

prinsip Islam untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu

dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait supaya memberikan perhatian

kepada masyarakat yang berkeinginan dan mau berusaha meningkatkan

kehidupannya, baik itu dengan cara membuka usaha atau lain sebagainya.

Dengan cara meningkatkan perannya terhadap peningkatan perekonomian

keluarga maupun masyarakat melalui pemberian bantuan modal,

penyuluhan dan pelatihan serta memfasilitasi usaha tersebut agar

berkualitas dan berdaya saing yang layak.

2. Kepada masyarakat, khususnya para pengusaha pembudidaya ikan dengan

sistem kolam untuk lebih giat dalam meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang dimilikinya melalui bimbingan/pelatihan tentang wirausaha

dan banyak membaca buku-buku khususnya yang berhubungan dengan

pengelolaan pembudidayaan ikan dengan sistem kolam.

3. Kepada mahasiswa dan akademisi untuk selalu melakukan riset dan

penelitian, khususnya dalam rangka peningkatan dan perbaikan usaha

pembudidayaan ikan sehingga hasil risetnya bermanfaat bagi masyarakat

dan bisa meningkatkan pendapatan daerah.


