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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Dinas Perikanan Tulungagung dalam pemberdayaan kepada para 

kelompok budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu sangatlah baik. 

Dengan adanya peran dari Dinas, kelompok budidaya ikan lebih bisa 

menjalankan usahanya dengan baik. 

2. Peran Dinas Perikanan dalam pengembangan pada kelompok budidaya 

ikan di Kecamatan Boyolangu dilakukan dengan mengatasi masalah-

masalah yang ada, seperti pemasaran, bahan baku, indukan ikan yang 

kurang berkualitas dan yang lainnya. Permasalahan tersebut dapat 

diatasi dengan baik dan menjadikan usaha yang dijalani dapat 

berkembang. 

3. Dampak peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan pada kelompok 

budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung 

ditinjau dari perspektif syariah sangatlah bagus. Dengan adanya 

pemberdayaan ini para kelompok dapat mengeluarkan potensi 

terbaiknya, karena Dinas Perikanan Tulungagung hanya sebagai 

pendamping dan pemberdayaan akan sukses itu adalah dari kemauan 

kelompok itu sendiri. 
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4. Dampak peran Dinas Perikanan dalam pengembangan pada kelompok 

budidaya ikan di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung 

ditinjau dari perspektif syariah sangat membantu. Dengan adanya 

peran ini para kelompok dapat membuat produk yang halal dengan 

bahan yang halal dan dapat menembus pasar yang luas. Hal tersebut 

akan menambah pendapatan mereka karena pangsa pasar yang luas. 

5. Solusi yang diberikan Dinas Perikanan terhadap kelompok budidaya 

ikan adalah membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Upaya 

yang dilakukan seperti adanya showroom untuk penitipan produk, 

pemberian induk berkualitas, memberikan bantuan peralatan baik 

untuk mengolah bahan baku maupun untuk membuat pakan dan lain-

lainnya. 

 

B. Saran 

1. Peran yang dilakukan Dinas Perikanan Tulungagung sangat baik, tapi 

masih ada permasalahan yang belum bisa terselesaikan yaitu berupa 

penyakit pada ikan. Diharapkan kedepannya lebih bisa menyelesaikan 

permasalahan yang belum bisa di tangani dengan baik. 

2. Dalam pengembangan para kelompok perikanan masih butuh 

bimbingan dan bantuan secara intensif terkait memperluas pangsa 

pasar di luar Jawa, agar usaha yang dilakukan dapat berkembang. 

Dengan hal tersebut diharapkan menjadi seorang wirausahawan yang 

mandiri dan baik. 
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3. Pemahaman keislaman harus di tanamkan kepada kelompok ini oleh 

Dinas Perikanan Tulungagung. 

4. Lebih memperhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi 

dan pakan dari ikan agar benar-benar yang digunakan sesuatu yang 

halal. 

5. Diharapkan solusi yang diberikan Dinas Perikanan Tulungagung lebih 

cepat, karena dengan cepatnya solusi tersebut para kelompok budidaya 

ikan maupun kelompok pengolah dan pemasar dapat menjalankan 

usaha dengan baik. 

 


