
 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab 

sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan : 

1. Adanya trend batu akik dapat menimbulkan dampak yang luas bagi 

masyarakat. Dampak ekonomi dari trend batu akik adalah menurunnya angka 

pengangguran dan adanya peningkatan pendapatan atau memiliki pendapatan 

yang besar dibandingkan pekerjaan yang sebelumnya dijalani atau pekerjaan 

yang lain serta terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder.  

 

2. Dampak social yang ditimbulkan dari trend batu akik adalah meningkatnya 

status social di masyarakat tempat tinggal. Karena terpenuhinya kebutuhan 

primer dan sekuder mengakibatkan adanya perubahan status social yang 

sebelumnya status sosialnya rendah berubah menjadi status social tinggi. 

 

3. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari trend batu akik adalah terjadinya 

kerusakan lingkungan apabila penggalian terus dilakukan secara tidak 

bertanggung jawab oleh oknum-oknum yang menginginkan penghasilan yang 

besar dari bisnis batu akik. 
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B. Saran 

Beberapa upaya telah dilakukan dalam melestarikan potensi alam Indonesia yaitu 

dengan batu akik.Tetapi upaya-upaya yang dilakukan dalam mempertahankan dan 

melestarikan serta mengenalkan batu akik kepada masyarakat masih pada tahap 

permulaan atau belum optimal. Dalam penelitian ini penulis mencoba 

memberikan saran kepada pihak-pihak yang peduli akan kelestarian potensi alam 

Indonesia kuhususnya batu akik. 

 

1. Dengan adanya trend batu akik maka semakin bertambahnya pedagang dan 

pengrajin batu akik mengakibatkan tempat untuk berjualan semakin sempit. 

Seharusnya pemerintah Bandarlampung khususnya lebih memperhatikan, agar 

dapat memberikan tempat khusus yang nyaman bagi pedagang dan pengrajin 

batu akik untuk berjualan agar memudahkan bagi konsumen. 

 

2. Kenyamanan pelanggan sangat diperlukan dalam berinteraksi jual beli maka 

diperlukan usaha agar pembeli merasa nyaman. Dapat dilakukan dengan 

memfasilitasi kebutuhan pembeli seperti menyediakan kursi. Selain 

itu,membangun kepercayaan pembeli terhadap pedagang maupun pengrajin 

batu akik sehingga pembeli akan merasa nyaman.  

 

3. Dikarenakan sudah adanya komunitas batu akik di Bandarlampung maka 

diperlukan adanya promosi tentang batu akik. Promosi tersebut dapat dilakukan 

dengan carapenyuluhan tentang betapa besarnya dampak positif yang bisa 

dirasakan dari trend batu akik agar dapat memanfaatkan potensi alam Indonesia 

dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan adanya trend batu akik tidak 
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akanberdampak pada kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana 

alam. 

 

4. Semakin bertambahnya pedagang dan pengrajin batu akik di Pasar Tengah 

maka akan semakin ketatnya persaingan antara pedagang dan pengrajin batu 

akik yang lainnya.Selain cara yang dilakukan oleh pedagang dan pengrajin 

batu akik di Pasar Tengah untuk mempertahankan pelanggan. Maka dapat 

dilakukan juga dengan cara berikut ini: 

1. Memberikan potongan tarif (discount) kepada pelanggan yang setia.  

2. Memberikan service/pelayanan yang lebih baik dibanding pedagang dan 

pengrajin batu akik lain.  

3. Meningkatkan kualitas dan terus berinovasi. 

 

 

 

 

 

 


