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BAB VI 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 

peran dinas perikanan dalam meningkatkan perekonomian kelompok 

budidaya ikan gurami (studikasus kelompok budidaya ikan Gadung Melati 

Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung), maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dinas Perikanan Tulungagung berperan dalam meningkatkan 

perekonomian Kelompok Budidaya Ikan Gurami melalui pembinaan, 

studi banding, penyuluhan dan informasi terkait dengan usaha yang 

dijalankan. Pembinaan dilakukan setiap satu bulan sekali oleh Dinas 

Perikanan Kabupaten Tulungagung dan penyuluhan diadakan setiap dua 

minggu sekali oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.  

2. Hasil peningkatan perekonomian akibat adanya pendampingan dari 

Dinas Perikanan Tulungagung antara lain Kelompok Budidaya Ikan 

Gadung Melati mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan terkait 

dengan pembudidayaan ikan, dan penghasilan yang didapatkan oleh 

kelompok budidaya ikan ini meningkat sehingga mampu mengubah 

pola hidup masyarakat menjadi lebih baik, di samping itu Kelompok 

Budidaya Ikan juga mendapatkan nama legal dari pemerintah.  
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3. Kendala yang dialami Dinas Perikanan dalam meningkatkan 

pendapatan perekonomian kelompok budidaya ikan gurami antara lain : 

A. Cuaca. Pada musim dingin, pembudidaya kesulitan dalam 

proses pembibitan sehingga banyak benih ikan yang akan mati 

dan hal ini dapat menurunkan pendapatan ekonomi. Solusi yang 

diberikan untuk mengatasi kendala selama musim dingin adalah 

diusahan pada musim dingin ikan gurame sudah berumur 3 

bulan atau siap panen. dan penyakit pada ikan yang dapat 

menurunkan hasil budidaya ikan. 

B. Penyakit. Pada ikan gurami biasanya rentan penyakit jamur 

parasit. Dinas Perikanan memberikan solusi dengan adanya 

pembinaan mengenai bagaimana cara merawat ikan yang benar 

dan cara mengatasi ikan yang sakit untuk mengatasinya dikasih 

obat alami seperti daun tapang, bentis dan dipuasakan. Serta 

penggunaan alat-alat yang didapat dari bantuan Dinas Perikanan 

Tulungagung. Dan adanya bantuan-bantuan berupa 

Thermometer air digital untuk mengukur suhu air kolam, 

vitamin untuk daya tahan tubuh ikan bantuan tersebut dari Dinas 

Perikanan. 
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B. Saran 

Berdasarkan Hasil Penelitian yang lebih kerangkum dalam 

kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Dinas Perikanan 

Bagi Lembaga Dinas Perikanan lebih memperhatikan Kelompok 

Budidaya Ikan di Kabupaten Tulungagung agar perekonomiannya 

lebih meningkat dan dapat berkembang lebih baik lagi, misalnya 

dengan memberikan sosialisasi kepada Kelompok Budidaya Ikan yang 

ada di Tulungagung, Melakukan pengecekan secara rutin, 

memberikan bantuan-bantuan  dan memberikan solusi kepada 

Kelompok Budidaya Ikan. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

dokumentasi bagi peneliti selanjutnya dengan studi kasus yang sejenis  

khususnya Jurusan Ekonomi Syariah dan umumnya Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islma. Dan juga sumbangsih perbendaharaan penelitian di 

perpustakaan IAIN Tulungagung. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan rujukan maupun 

kajian lanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama 

sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang akan diteliti.  

  


