
BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian SWOTpada bab 

sebelumnya maka dapat ditarik beberapa strategi utama untuk pengembangan 

Kawasan Minapolitan secara berkelanjutan  sebagai berikut: 

1. Membuat inovasi berbagai jenis olahan ikan sehingga dapat meningkatkan 

nilai jual produk perikanan. 

Hasil olahan ikan menjadi dalah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual 

hasil perikanan. Namun pengolah harus bisa berinovasi untuk menciptakan 

kreasi menu olahan ikan yang lain supaya bisa bersaing dengan hasil olahan 

ikan dari daerah lain. misalnya Banyuwangi yang bisa membuat ikan dalam 

bentuk kemasan kaleng dan tahan lama. Dan Pacitan dengan aneka olahan 

ikan dalam kondisi beku. Keduadaerah tersebut sudah dapat memenuhi 

kebutuhan di daerah lokal maupun ke luar daerah, bahkan menjadi suatu ciri 

khas dari daerah tersebut. Kabupaten Tulungagung dengan kawasan 

minapolitan di Desa Gondosuli juga diharapkan dapat mrmiliki olahan khas 

yang bisa menjadi makanan yang banyak dicari konsumen lokal maupun luar 

daerah.Menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah untuk memberikan 



pengetahuan mengenai metode dan tekhnologi terbaru budidaya sehingga 

semakin maju dan efisien. 

2. Pemerintah memberikan bantuan kepada pembudidaya yang telah memiliki 

kelompok dan berbadan hukum supaya kelompok pembudidaya bisa 

meningkatkan hasil produksi dengan bantuan alat yang diberikan kepada 

pembudidaya. Dana yang diberikan berasal dari dana anggaran Dinas 

Kelautan dan Perikanan maupun hibah dana dari instansi terkait. 

3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga professional di 

bidang perikanan dan memperkecil kemungkinan untuk merugi. 

4. Meningkatkan mutu ikan dan ketersediaan ikan, guna menghadapi persaingan 

dengan kawasan budidaya lainnya. 

5. Dalam pengembangan kawasan harus memperhatikan lingkungan dengan 

meminimalisis limbah yang dibuang ke lingkungan sekitar kaawasan 

budidaya. 

6. Menggunakan tekhnologi tepat guna untuk menghadapi persaingan dengan 

kawasan budidaya lain, dengan tekhnologi tentunya akan meningkatkan hasil 

dan nilai produksi. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi 

dalam pengembangan Kawasan Minapolitan di Desa Gondosuli Kecamatan 



Gondang yang sekiranya nanti bisa menjadi sebuah saran yang bisa 

membangun untuk pengembangan Kawasan Minapolitan. Beberapa 

rekomendasi tersebut adalah : 

 

1. Untuk Pemerintah 

a. Peran serta pemerintah sangat diperlukan dalam 

pengembangan kawasan minapolitan, sejauh ini peran 

pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah sangat banyak, 

dalam berbagai hal. Misalnya pengadaan teknologi budidaya, 

peminjaman modal, dan lain sebagainya. Namun, seharusnya 

tidak sampai disitu, pemberian alat kepada pembudidaya 

apabila tidak diimbangi dengan penambahan pengetahuan 

pembudidaya akan tidak maksimal hasilnya, sehingga perlu 

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 

b. Pemerintah perlu membantu menstabilkan harga saat harga 

ikan hasil budidaya menurun, supaya pembudidaya tidak 

mengalami kerugian yang besar, karena banyak pembudidaya 

yang tidak bisa bertahan untuk budidaya karena dengan nilai 

produksi yang tinggi namun harga ikan cenderung rendah, 

bahkan tidak bisa menutup nilai produksi. 



2. Untuk Pembudidaya 

a. Pembudidaya dapat meningkatkan kerjasama antar kelompok 

pembudidaya dalam hal pengembangan Kawasan Minapolitan 

yang berkelanjutan dengan memiliki komitmen dan mindset 

yang baik, bahwa dengan tetap menjaga kelestrian alam dan 

lingkungan dapat memperoleh dampak yang positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat di masa depan, atau apa yang kita 

perbuat di masa sekarang, itulah yang akan kita tuai di masa 

mendatang. Disamping adanya Kawasan Minapolitan ini akan 

terus menyumbang pertumbuhan ekonomi, dan tetap 

memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut meliputi 

pengelolaan air limbah, dan pengelolaan ligkungan di sekitar 

Kawasan Minapolitan. 

b. Untuk hasil pengolahan ikan perlu adanya promosi yang lebih 

luas misalnya dengan website, sehingga banyak orang yang 

mengetahui dan membeli hasil produk olahan ikan. Website 

dan media sosial yang terintegrasi dengan baik, perlu 

meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, mitra 

usaha, akademisi, dalam hal peningkatan kualitas Sumber 

Daya Manusia terkait dengan mempelajari konsep 

pengembangan Kawasan Minapolitan secara berkelanjutan. 



3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk lebih dapat 

memaparkan konsep strategi pengembangan kawasan 

minapolitan pada pekerjaan yang ramah lingkungan (green 

jobs). 

 


