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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara mengenai Peran Dinas 

Perikanan Dalam Meningkatkan Perekonomian Kelompok Budidaya Ikan 

Gurami, maka diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data temuan 

dengan teori-teori yang sudah dikemukakan penulis dengan poin sebagai berikut: 

A. Peran Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian kelompok 

budidaya ikan gurami. 

Dalam upaya peningkatan perekonomian Kelompok Budidaya ikan 

Gurami, Dinas Perikanan Tulungagung berperan mengadakan penyuluhan 

yang diadakan dua minggu sekali kepada Kelompok Budidaya ikan Gurami. 

Penyuluh melakukan penyuluhan langsung ke kolam kelompok budidaya 

ikan untuk melihat langsung keadaan kolam, keadaan ikan yang sebenarnya. 

Dan memastikan bahwa ikan tersebut sehat agar mendapatkan hasil panen 

yang maksimal.  

Salah satu tujuan dari diadakannya penyuluhan adalah untuk 

memperkuat pengembangan kelautan dan perikanan, yang maju dan modern 

dalam system pembangunan yang berkelanjutan, memberdayakan pelaku 

utama dalam usaha peningkatan kemampuan pembudidaya dalam mengatasi 

masalah yang terjadi. Penyuluhan perikanan sangat berperan penting dalam 

pengembangan sektor perikanan dalam upaya pengingkatan perekonomian 
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mulai dari penyampaian informasi perikanan, penyaluran sarana produksi 

ikan guna mendapatkan hasil panen yang maksimal.
66

 

Sebuah penelitian terdahulu yang telah di lakukan oleh Amal yang 

berjudul Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Barru, menjelaskan bahwa 

upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah dari setor perikanan melalui 

pelaksanaan berbagai program diantaranya program optimalisai pengolahan, 

pemasaran produksi perikanan, pengembangan system penyuluhan 

perikanan berupa pembinaan sumberdaya manusia.
67

 

Selain mengadakan penyuluhan upaya yang di lakukan Dinas 

Perikanan Kabupaten Tulungagung adalah memberikan pembinaan kepada 

kelompok Budidaya Ikan Gurami yang diadakan sebulan sekali guna 

memberi pemahaman secara efektif terkait pengelolaan dan pembudidayaan 

ikan yang benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Proses 

pembinaan, pengaraham dan pemberdayaan kepada masyarakat khusunya 

pelaku budidaya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa ada 

batasan selama kedua pihat tidak mengalami kesibukan.
68

   

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Abu Khanifah dijelaskan bahwa dengan adanya pembinaan 
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 Safrida, T. Makmur, dan Hafid Fachri, peran penyuluhan perikanan dalam 

pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Aceh Utara. Agrisep vol (16) No. 2, 2015 
67

 Liberata Malirmasele,” Kontribusi Sector Kelautan Dan Perikanan Dalam Upaya 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat)”Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Dharma,2004)Hlm 1-76 
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 Sadili Samsuddin, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia, 2008. 
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mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalah yang 

dihadapi, selain itu pembinaan juga membantu kelompok/pelaku 

mengendapatkan ilmu yang memumpuni sesuai dengan perkembangan 

jaman yang serba canggih dan modern.
69

 Jadi upaya yang dilakukan oleh 

Dinas Perikanan terhadap Kelompok Budidaya Ikan adanya penyuluhan dan 

pembinaan dilakukan diadakan secara rutin guna meningkatkan 

perekonomian kelompok budidaya ikan gurami. 

B. Bagaimana hasil Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian       

kelompok budidaya ikan gurami. 

Kelompok budidaya Ikan Gadung mendapatkan tambahan ilmu yang 

sangat bermanfaat dalam proses pembudayaan ikan gurami. Adanya kerja 

sama antar anggota Kelompok Budidaya Ikan mendapatkan wawasan , 

bertambahnya ilmu dan pemahaman cara membudidaya ikan gurami dengan 

baik dan benar sehingga hasil yang didapatkan meningkat. 

Menurut Schumpeter ketika yang lain menganggap penduduk 

penduduk sebagai aspek sentral dalam proses pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi, Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi sangat ditentukan oleh kewirausahaan karena mereka berani 

berinovasi dalam aktivitas produksi
70

 sehingga hasil disini lebih mengacu 
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pada manfaat yang di rasakan oleh seluruh kelompok Budidaya ikan gurami 

khususnya dan masyarakat secara umumnya. 

Hasil perikanan mengalami peningkatan yang sangat seknifikan yang 

semua pendapatan mereka dengan rata-rata Rp. 32.455.500 per tahun 

menjadi Rp. 43.563.500 per tahun. Yang dalam hal ini mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar Rp. 11.108.000 per tahun sehingga memberi 

pengaruh terhadap gaya hidup anggota kelompok budidaya ikan gurami dan 

masyarakat sekitar. Serta dapat menarik pembudidaya ikan untuk ikut 

dibawah naungan Dinas Perikanan agar dibimbing dan dibina untuk 

meningkatkan perekonomian. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lusiyani bahwa hasil Dinas 

perikanan dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan melalui 

pemanfaatan hasil laut meningkat dan semakin berkembang sehingga 

masayarakat mampu berinovasi sendiri terhadap hasil tangkapan mereka.
71

 

Sehingga dalam aktivitasnya, Kelompok Budidaya Ikan Gadung Melati 

dibantu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung agar pendapatannya 

bertambah dan perekonomiannya semakin meningkat. Meningkatkan 

perekonomian Kelompok Budidaya Ikan terdiri dari tahap pembinaan   

yakni mendapat pembinaan langsung dari Dinas Perikanan dengan cara 

sosialisasi. 

Peningkatan kelompok budidaya ikan Gadung Melati adalah dapat 

meningkatkan pendapatan kelompok budidaya ikan gurami sebab dengan 
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adanya pembentukan kelompok budidaya ikan Gadung Melati yang 

dikendalikan oleh Dinas Perikanan dan diawasi langsung oleh Bu lilis 

selaku penyuluh Kecamatan Sumbergempol menjadikan penghasilan serta 

pekerjaan yang dilakukan dari kelompok budidaya ikan tersebut lebih baik 

lagi.  

Kelompok Budidaya Ikan Gadung Melati agar pendapatannya 

bertambah dan perekonomiannya semakin meningkat mereka melakukan 

pembenihan sendiri juga untuk meminimalisir permodalan. Peningkatan 

perekonomian Kelompok Budidaya Ikan terdiri dari tahap pembinaan yakni 

mendapat pembinaan langsung dari Dinas Perikanan dengan cara sosialisasi 

.Adapun cara sharing bersama anggota kelompok sekabupaten dan di 

fasilitasi narasumber dari Dinas Perikanan langsung dan narasumber yang 

terpercaya dengan tujuan untuk menambah ilmu dan wawasan antar 

kelompok budidaya ikan. Dan penghasilan meningkat. Semua itu juga tidak 

terlepas dari bantuan serta perhatian dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten 

Tulungagung. 

Dinas perikanan juga memberi pengaruh terhadap pemasaran hasil 

panen. Setelah bergabung dengan Dinas Perikanan dan Kelompok Budidaya 

Ikan gurami ini memdapatkan kepercayaan penuh dari tengkulak ikan untuk 

memasok ikan gurami yang akan di pasarkan kepada masyarakat. Karena 

dengan adanya kerjasama tengkulak ikan percaya bahwa ikan yang 
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dihasilkan kelompok budidaya ikan tersebut ikannya sehat dan layak 

konsumsi sebab adanya  CPIB ( Cara Pembenihan Ikan yangBaik ) . 

 Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Safrida, T. makmur dan Hafid fachri yang menjelaskan 

bahwa dengan adanya pembinaan dari pihak dinas Perikanan akan 

memudahkan pihak pemasaran lebih percaya terhadap hasil dari 

pembudidayaan ikan gurami,  karena dengan adanya pembinaan dari dinas 

mereka yakin bahwa ikan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
72

 

Jadi dampak yang muncul dengan adanya peran Dinas Perikanan 

Kabupaten Tulungagung terhadap kelompok budidaya ikan gurami bisa 

mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan serta meningkatnya 

perekonomian kelompok budidaya ikan gurami tersebut. Penghasilan 

tambahan untuk keluarga mereka, selain itu juga mengubah perubahan pola 

hidup mereka menjadi lebih baik lagi dan menjadi masyarakat yang 

berfikiran maju dan cerdas.  

C. Kendala Dan Solusi Dinas Perikanan dalam meningkatkan pendapatan 

perekonomian kelompok budidaya ikan gurami  

Dalam peran dinas perikanan dalam meningkatkan perekonomian 

kelompok budidaya ikan gurami tentu saja menemui berbagai kendala yang 

dihadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendala adalah 
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halangan, rintangan ataupun faktor keadaan yang dibatasi, dihalangi, atau 

dicegah dalam mencapai sasaran, kekuatan yang memaksa sesuatu untuk 

pembatalan dalam pelaksanaan (hal-hal yang membatasi keleluasaan gerak 

sebuah benda atau suatu sistem).
73

 Dengan kata lain adalah suatu suatu 

faktor yang mendorong untuk membatasi atau mencegah dari suatu 

pencapaian yang akan dicapai tetapi mengalami pembatalan. 

Setiap adanya kendala yang muncul pasti terdapat suatu solusi untuk 

memecahkan dan menghadapi permasalahan tersebut. Solusi yakni suatu 

penyelesaian atau titik temu dari pokok permasalahan, pemecahan masalah 

ataupun jalan keluar terhadap masalah yang terjadi.
74

 Sehingga diharapkan 

dari kendala tersebut bisa menjadi pembelajaran atau motivasi guna 

membangun suatu perekonomian dengan baik ke depan. 

 Dalam menemui suatu kendala yang ada maka dari semua pihak 

haruslah mampu untuk menemuka solusi guna mengatasi hal tersebut. 

Pemberdayaan ekonomi mempunyai kendala yang muncul di antaranya 

berupa kendala internal dan eksternal. Di bawah ini akan dijelaskan 

mengenai kendala dan solusi yang telah peneliti temukan di lapangan yaitu 

Dalam Peningkatan Perekonomian memiliki kendala salah satunya 

mengetahui kendala yang dirasakan yakni berupa kendala cuaca. Kendala 

Dinas Perikanan dalam membantu meningkatkan perekonomian kelompok 

budidaya ikan gurami Mengenai kendala tentang faktor cuaca bahwa 
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tanggal 12 Maret 2020 pukul 08.50 WIB. 
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mengenai faktor cuaca yang dapat menyebabkan kekebalan tubuh ikan 

menurun dan mengakibatkan terkena penyakit.   

Adanya pengecekan rutin oleh penyuluh ataupun petugas dari Dinas 

Perikanan Kabupaten Tulungagung bahwa pihak Dinas Perikanan 

Kabupaten Tulungagung sangat berperan bener-bener membantu kelompok 

budidaya ikan untuk meningkatkan perekonomiannya.dan adanya bantuan-

bantuan berupa Thermometer air digital untuk mengukur suhu air kolam dan 

vitamin Daya tahan tubuh media budidaya bantuan tersebut dari Dinas 

Perikanan Kabupaten Tulungagung. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh M. Rizqi rahmani,Muhammmad Noor, Nur hazanah dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa peran Dinas Perikanan juga memberikan 

fasititas yang memumpuni sesuai dengan perkembangan jaman yang 

semakin modern dan adanya solusi berupa bantuan-bantuan alat maupun 

obat untuk  kelompok budidaya ikan untuk memudahkan para pembudidaya 

menyelesaikan masalah yang mereka hadapi selama proses pembudidayaan 

sehingga dapat meningkatkan hasil panen ikan gurami.
75

 

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung benar-benar berperan dalam 

meningkatkan perekonomian kelompok budidaya ikan. Dinas perikanan ini 

membawa pengaruh besar terhadap kelompok budidaya ikan gurami di 

Kabupaten Tulungagung. Untuk mengatasi kendala baik cuaca maupun 
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penyakit pada ikan gurami yaitu adanya bantuan-bantuan berupa alat dan 

juga vitamin dari Dinas Perikanan. 

 

 

  


