
 

 

 

 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan : 

1.    Berdasarkan penerimaan dan biaya pengolahan ikan teri kering, maka 

diketahui rata-rata total pendapatan pengolah ikan teri kering di Pulau 

Pasaran berdasarkan biaya tunai dan biaya total yakni sebesar                    

Rp 9.642.452,74 dan Rp 9.084.706,27 .  Nilai (R/C rasio) tunai dan total 

usaha pengolahan ikan teri kering sebesar 1,21 dan 1,19.  Artinya setiap 

Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan ikan teri kering akan 

diperoleh penerimaan sebesar  1,21 rupiah dan 1,19 rupiah.  Dengan 

demikian usaha pengolahan ikan kering di Pulau Pasaran menguntungkan 

karena R/C rasio lebih besar dari 1. 

 

2. Nilai tambah tertinggi yang diperoleh dari pengolahan satu kilogram ikan 

teri basah menjadi ikan teri kering pada pengolahan ikan teri kering di 

Pulau Pasaran berada pada musim angin barat.  Nilai tambah ikan teri 

kering tertinggi berada pada jenis ikan teri nasi kering yakni sebesar 

7.253,02 rupiah .  Rasio nilai tambah terhadap nilai produk adalah 29,73 

persen, artinya untuk setiap 100,00 rupiah nilai produk akan diperoleh nilai 

tambah sebesar 29,73 rupiah.  Berdasarkan kriteria penilaian nilai tambah, 

yaitu jika NT > 0, berarti pengembangan usaha pengolahan ikan teri kering 
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di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung, tahun 2013 memberikan nilai 

tambah (positif).  

 

3. Kesempatan kerja yang diciptakan dari kegiatan klaster industri 

pengolahan ikan teri kering di Pulau Pasaran dibagi menjadi empat 

kelompok utama, yaitu tenaga kerja di laut, tenaga kerja di darat, tenaga 

kerja pensortir, dan tenaga kerja pengolah produk turunan.  Kesempatan 

kerja yang tercipta pada klaster industri ikan teri kering di Pulau Pasaran 

Kota Bandar Lampung, tahun 2013 sebanyak 1.650 orang tenaga kerja. 

 

4.   Dalam pelaksanaanya program pengembangan klaster industri ikan teri 

kering di Pulau Pasaran memberikan manfaat dan keuntungan dalam : 

a. Mendorong penyerapan tenaga kerja. 

b. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk unggulan lokal, hal ini 

didukung dengan akan dibuatnya merk produk ikan teri kering hasil 

pengolahan di Pulau Pasaran dengan nama “Teri Siger”.  

c. Terbentuknya kelompok pengolahan ikan teri kering kering yang solid 

dan mandiri, telah terbentuk lima kelompok pengolah ikan teri kering 

di Pulau Pasaran.  Kelompok pengolah tersebut antara lain : Putra 

Pidada, Putra Permana, Welas Asih, Waluya, dan Usaha Bahari. 

d. Mengembangkan produk turunan  

e. Meningkatkan akses pembiayaan pengolahan ikan teri kering kering di 

Pulau Pasaran kepada perbankan. 

f. Terbentuknya lembaga lokal, yaitu Koperasi Perikanan Mitra Karya 

Bahari.   
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g. Pendampingan secara intensif oleh pemerintah, dinas, dan instansi 

terkait. 

h. Pemberian bantuan oleh Pemerintah, Dinas, dan Instansi terkait, antara 

lain.  

 

 5.  Permasalahan yang ada di dalam klaster pengolahan ikan teri kering di 

Pulau Pasaran dapat digolongkan menjadi dua kelompok utama yaitu 

permasalahan fisik klaster biasanya timbul dari keadaan lingkungan Pulau 

Pasarab dan permasalahan non fisik klaster biasa timbul dari para 

pengolah dan masyarakat.  

 

B.   Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

1.   Bagi pengolah ikan teri kering Pulau Pasaran, sebaiknya para pengolah 

memiliki pembukuan untuk mengetahui biaya-biaya dan pendapatan yang 

diterima.  Pengolah sebaiknya mampu membuat produk turunan ikan teri 

kering sehingga dapat menambah pendapatan. 

 

2. Bagi pemerintah, dinas ataupun instansi terkait, dibutuhkan pendampingan 

secara intensif untuk merubah pola pikir masyarakat sehingga 

pembangunan di Pulau Pasaran lebih cepat berjalan, sosialisasi mengenai 

gizi ikan teri kering sehingga mengubah paradigma masyarakat terhadap 

gizi ikan teri kering, dan pemberian bantuan yang tepat guna 

mengoptimalkan produksi ikan teri kering dan potensi kelautan Kota 
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Bandar Lampung.  Sehingga produk yang dihasilakan menjadi produk 

yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan mampu menjadi motor 

penggerak ekonomi wilayah pesisir di Kota Bandar Lampung. 

 

3. Bagi peneliti lain, disarankan agar meneliti lebih lanjut mengenai aspek 

kelayakan (finansial) dan pemasaran pengolahan ikan teri kering agar 

pengolahan ikan teri kering di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Barat Kota Bandar Lampung lebih baik lagi.  


