
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

peneliti dapat ditarik bebrapa kesimpulan, yaitu : 

1. Pembahasan tentang Kondisi sekaligus Potensi Kegiatan UMKM 

yang Bergerak dalam Usaha Olahan Hasil Perikanan di kabupaten 

Tulungagung 

Kondisi UMKM olahan ikan di kabupaten Tulungagung saat ini 

relative baik dan terus berkembang setiap tahunnya. Tulungagung 

tergolong wilayah dengan potensi dan kondisi yang cukup mumpuni jika 

kita bandingkan dengan kabupaten sekitar. Setiap tahunnya terus 

bermunculan UMKM baru yang diimbangi dengan peningkatan kuantitas, 

kualitas dan ragam produk hasil usaha olahan ikan yang semakin 

meramaikan potensi industri kreatif berbasis UMKM dari sektor perikanan  

2. Pembahasan tentang Pola Strategi yang Di Terapkan oleh Dinas 

Perikanan Tulungagung untuk Memberdayakan Masyarakat dalam 

Mengolah Hasil Perikanan agar Lebih Bernilai Ekonomis 

Ada berbagai strategi yang di terapkan oleh Dinas Perikanan dalam 

memberdayakan masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mengolah 

ikan menjadi berbagai macam produk olahan yang lebih bernilai ekonomis 

meliputi:  melakukan pembinaan dan pelatihan secara langsung kepada 

masyarakat secara rutin baik terkait cara mengolah hingga model 
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packaging yang bersaing, mengadakan lomba memasak dengan bahan 

dasar ikan setiap bulan, mengadakan seminar, pameran produk, dan studi 

banding dengan UMKM lain, membantu fasilitas izin usaha mulai dari 

PIT-T, BPOM, dan label halal, menambah market share dan jaringan 

pemasaran produk olahan mulai dari pasar modern hingga pusat oleh-oleh, 

memberikan hibah alat guna menunjang proses pelatihan yang telah 

dilakukan, memberikan himbauan persuasif terkait gemar ikan, 

merencanakan dan menyiapkan aplikasi pemasaran sekaligus food truck 

penjualan produk olahan ikan. 

3. Pembahasan tentang Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya 

Pembinaan dalam Menumbuhkembangkan Potensi UMKM Olahan 

Ikan di Tulungagung 

Dengan adanya serangkaian pembinaan yang dilakukan oleh dinas 

perikanan tentu memberikan dampak positif terhadap perkembangan 

UMKM olahan ikan di kabupaten Tulungagung, meliputi: 

 Kesadaran masyarakat untuk gemar makan ikan semakin meningkat 

 Jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah dari tahaun ketahun 

 Peningkatan kualitas, kuantitas, ragam olahan, dan pemasaran 

 Packaging yang bagus, menarik, dan mampu bersaing 

 Aman di konsumsi karena sudah terdaftar secara resmi 

 Dikenal masyarakat mancanegara melalui menu ibadah haji dan umroh 

 Meningkatkan pendapatan, menekan angka pengangguran dan kemiskinan 

sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat dari sektor perikanan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang 

bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain dari hasil 

penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah 

sebagai berikut 

1. Bagi Dinas Perikanan Tulungagung 

Sebagai  tempat  dilaksanakannya penelitian, peneliti memberi saran 

sebagai berikut: 

Kami harap Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung terus 

mengupayakan yang terbaik dalam hal pembinaan, pelatihan dan berbagai 

strategi lainnya untuk membantu memaksimalkan potensi perikanan yang 

begitu besar sehingga mampu membawa manfaat bagi banyak pihak 

terutamanya mampu mengangkat dan mengembangkan usaha kreatif yang 

dikemas dalam kegiatan UMKM yang bergerak dalam usaha olahan ikan 

di wilayah kabupeten Tulungagung. Dengan banyaknya UMKM yang 

tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek, kami harapkan turut 

membantu proses pembangunan daerah dalam bidang perekonomian 

melalui produk unggulan berbasis potensi dan kearifan lokal dari sektor 

perikanan. Dimana tujuan utamanya adalah mampu meningkatkan dan 

memeratakan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, 

mengentaskan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya 

di wilayah Tulungagung bisa di wujudkan.  
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2. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Olahan Ikan 

Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

khususnya yang bergerak dalam usaha olahan hasil perikanan kami 

harapkan mampu menjaga sekaligus meningkatkan produksi, kualitas dan 

pemasarannya sehingga produk UMKM olahan ikan dari Tulungagung 

bisa dikenal oleh masyarakat luas terlebih bisa menjadi icon kebanggaan 

pemerintah kabupaten Tulungagung 

3.   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian serupa 

hendaknya: 

a. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan agar 

mendapatkan data yang lebih realistis dan tidak ragu untuk 

menanyakan segala informasi yang dibutuhkan kepada narasumber. 

b. Peneliti  hendaknya  memilih  narasumber  yang  benar-benar  

mengetahui pokok bahasan dan berpengalaman. 

c. Hendaknya peneliti menambah referensi agar menunjang 

penelitiannya.  

 




