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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

 

1. Pendapatan rata-rata atas biaya tunai yang diperoleh pembudidaya rumput 

laut dengan  jumlah rakit 4,10 unit untuk satu kali produksi (40 hari) 

adalah sebesar Rp 2.011.000, sedangkan pendapatan atas biaya total 

sebesar Rp 686.742,82.  Berdasarkan  hasil perhitungan R/C rasio, usaha 

budidaya rumput laut di Pulau Pahawang menguntungkan dan layak unutk 

diusahakan.  Rata-rata R/C rasio atas biaya tunai adalah sebesar 6,602 dan 

rata-rata rasio atas biaya total adalah sebesar 1,408. 

 

2. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi yang 

terdiri dari komponen-komponen sebaai berikut: 1) produk, 2) manajemen 

dan pendanaan, 3) sumber daya manusia, 4) investasi, 5) lokasi, 6) 

ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, 7) pasar, 8) pesaing, 9) 

teknologi, dan 10 ) iklim dan cuaca. 

 

3. Strategi prioritas tertinggi yang dapat digunakan dalam  pengembangan 

dan keberlanjutan usaha budidaya rumput laut di Pulau Pahawang yaitu 1)  
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mengadakan pelatihan tentang budidaya, penanganan penyakit dan 

pengolahan produk turunan untuk meningkatkan keterampilan 

pembudidaya sehingga mampu berinovasi dalam menghasilkan produk 

untuk meningkatkan minat konsumen di dalam provinsi, 2)  memanfaatkan 

lahan budidaya yang masih luas untuk menghasilkan rumput laut dalam 

jumlah besar agar mampu memperluas jaringan pemasaran, 3)  

menghasilkan rumput laut yang berkualitas dalam jumlah yang besar 

sehingga mampu memperluas jaringan pemasaran rumput laut. 

 

B.  Saran 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada 

pembudidaya rumput laut di Pulau Pahawang guna menciptakan sumber 

daya manusia yang terampil. 

2. Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan kepada pembudidaya berupa 

pinjaman modal, sehingga pembudidaya dapat memperbanyak jumlah 

rakitnya untuk memanfaatkan lokasi budidaya yang masih luas sehingga 

tercipta pembudidaya yang sejahtera. 

3. Pembudidaya rumput laut di Pulau Pahawang sebaiknya mulai berinovasi 

dalam pengolahan produk, sehingga dapat meningkatkan minat konsumen 

di dalam provinsi. 

4. Peneliti lain untuk mengkaji atau meneliti lebih dalam tentang pemasaran 

rumput laut di Pulau Pahawang. 


