
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab – bab sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan

mengenai Realisasi Usaha Keramba Ikan Kelompok Tani Alam

Bendungan adalah sebagai berikut:

1. Usaha keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan adalah usaha

masyarakat desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri yang

tergabung dibawah binaan Kelompok Tani Alam Bendungan. Usaha

ini bergerak dibidang budidaya ikan tawar atau usaha yang beroperasi

di bidang produksi ikan. Bentuknya  sangat sederhana ( mengandalkan

tenaga kerja manusia) serta dengan keterbatasan modal yang mereka

miliki. Pemasaran hasil produksi perikanan keramba para petani

Kelompok Tani Alam Bendungan ini dengan dua cara, yaitu

pemasaran pemasaran lansung dan pesaran dengan perantara. Adapun

faktor yang mendukung keberhasilan usaha ini adalah mudahnya

mendapatkan bibit ikan yang akan di budidayakan, memiliki lokasi

perairan yang sangat luas dan semangat kewirausahaan yang tinggi

tertanam dalam diri para petani. Sementara yang menjadi faktor

penghambat yang dihadapi para petani dalam mengembangkan usaha

ini adalah faktor modal dan sumber daya manusia yang dimiliki.



2. Usaha keramba ikan Kelompok Tani Alam Bendungan terealisasi

dengan baik . mulai dari kegiatan produksi sampai kepada pemasaran

hasil produksi yang mereka lakukan.

3. Realisasi usaha keramba ikan yang dijalankan pada Kelompok Tani

Alam Bendungan desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri sangat

sejalan dengan prinsip ekomomi Islam karena tidak adanya hal yang

melanggar syariat Islam dalam melakukan usaha mulai dari

berproduksi sampai kepada  memasarkannnya serta sudah sejalan

dengan prinsip islam.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu

dipertimbangkan oleh berbagai pihak,yaitu:

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait supaya meningkatkan

perannya dalam meningkatkan usaha masyarakat melalui pemberian

modal dan berbagai penyuluhan dan pelatihan terkait pengembangan

usaha dibidang perikanan.

2. Kepada masyarakat, khususnya para petani keramba ikan Kelompok

Tani Alam Bendungan desa Sungai Paku lebih giat di dalam

mengembangkan usahanya dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang dimiliki melalui bimbingan dan banyak membaca buku-

buku khususnya yang berkaitan dengan budi daya ikan keramba.



Kepada mahasiswa dan akademisi untuk selalu melakukan riset dan penelitian,

khususnya dalam rangka peningkatan dan perbaikan usaha keramba ikan

sehingga risetnya bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan program

pemerintah.


