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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pola 

pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan Minapolitan desa 

Gondosuli melalui budidaya ikan, maka peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pola pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di kawasan 

Minapolitan desa Gondosuli melalui budidaya ikan ada lima langkah  

yaitu: 

a. Pengembangan daya saing: dengan memberikan kesempatan kerja 

maka akan meningkatkan hasil produksi perikanan sehingga secara 

tidak langsung komoditas yang ada di desa Gondosuli akan 

berkembang. Dan dengan komoditas yang telah di kembangkan 

tersebut masyarakat desa Gondosuli pasti akan mampu 

meningkatkan daya saing demi kemajuan bersama. 

b. Pengembangan klaster: dari pembentukan klaster di desa 

Gondosuli yaitu mendapatkan kemudahan dalam memasarkan hasil 

perikanan karena sudah ada pembelinya sendiri atau pengepul yang 

di kirim ke Surabaya, Kediri, dan Jawa Tengah, ada juga yang 

telah di masuk ke pabrik (PT. Alam Jaya). Dan mendapatkan 
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kemudahan dalam permodalan diantaranya dengan pihak bank 

ataupun dengan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). 

c. Pengembangan kelembagaan: dengan dibentuknya kelompok 

pembudidaya ikan (pokdakan) di harapkan bisa diskusi ataupun 

sharing informasi dengan anggota agar bisa lebih paham mengenai 

pengembangan budidaya ikan lele sehingga dapat saling menopang 

dan mendukung satu sama lain agar kegiatan bisnis yang ada di 

kawasan Minapolitan tidak mudah jatuh ataupun gulung tikar. 

d. Penguasaan teknologi: teknologi yang di pakai untuk yaitu mesin 

pembuat pakan (coper), untuk membuat pakan sendiri agar 

masyarakat semakin kreatif untuk mencoba membuat pakan secara 

mandiri dengan memanfaatkan ketersediaan berbagai bahan baku 

lokal. Akan tetapi alat tersebut tidak digunakan secara efektif 

dikarenakan tidak mengetahui ilmunya dan juga menurut 

masyarakat biaya operasionalnya terlalu tinggi. 

e. Pengembangan sumber daya manusia: dengan mengadakan 

pelatihan, sosialisasi atau pembinaan terkait dengan pengembangan 

budidaya seperti mengolah hasil perikanan, masyarakat desa 

Gondosuli mampu menciptakan produk-produk olahan ikan yang 

berkualitas yang terbuat dari bahan baku berbagai ikan seperti 

krupuk ikan lele, nugget lele dan juga ada macam-macam abon 

ikan. 
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2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat di kawasan Minapolitan desa Gondosuli melalui 

budidaya ikan yaitu: 

a. Faktor pendukung 

1) Pengembangan daya saing: inovasi produk dari olahan hasil 

perikanan yang berkualitas membuat banyaknya akan 

permintaan barang yang sehingga memberikan nilai tambah 

dalam meningkatkan daya saing. 

2) Pengembangan klaster: mendapatkan pinjaman pakan dari 

pihak perusahaan atau pihak toko dan kredit dari bank maupun 

dari perusahaan (toko). Dan memiliki pedagang sendiri dalam 

memasarkan hasil perikanan. 

3) Pengembangan kelembagaan: dibentuknya Kelompok 

Pembudidaya Ikan (pokdakan) sebagai wadah diskusi. 

4) Penguasaan teknologi: pemberian bantuan teknologi mesin 

pembuatan pakan mandiri oleh pemerintah. 

5) Pengembangan sumber daya manusia: adanya penyuluhan dan 

pelatihan dalam bidang budidaya perikanan dan pengolahan 

hasil perikanan. 

b. Faktor penghambat 

1) Pengembangan daya saing: ketika harga lele menurun, harga 

benih naik, kemudian harga pakan naik dan pakan mutunya 

jelek. 
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2) Pengembangan klaster: apabila tidak mempunyai uang atau 

modal dalam proses budidaya selanjutnya, kemudian faktor 

yang lain adalah ikan yang dipasarkan tidak laku terjual. 

3) Pengembangan kelembagaan: pemberian pelatihan dan 

penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah yang tidak 

menentu atau sewaktu-waktu. 

4) Penguasaan teknologi: teknologi mesin pembuat pakan mandiri 

(coper) tidak digunakan secara efektif. 

5) Pengembangan sumber daya manusia: kurangnya pengetahuan 

akan penggunaan teknologi yang bisa memudahkan kegiatan 

budidaya juga mengurangi biaya produksi. 

 

B. SARAN 

1. Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

atau bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi terkait 

dengan pola pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan 

Minapolitan melalui budidaya ikan. 

2. Bagi Masyarakat Kawasan Minapolitan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat kawasan 

Minapolitan dapat terus mengembangkan hasil produksi baik produksi 

ikan konsumsi maupun hasil olahan ikan sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan dan perekonomian masyarakat. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan terkait 

dengan bentuk pengembangan yang ada di kawasan Minapolitan. Dan 

di harapkan dapat dijadikan bahan referensi maupun kajian lanjutan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat 

menyempurnakan hasil penelitian yang sudah peneliti tulis. 


