
 

 

 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: 

1. Usaha budidaya keramba jaring apung di Desa Pekurun Tengah 

Kecamatan Abung Pekurun secara finansial menguntungkan dan layak 

dijalankan baik untuk skala kecil, sedang, maupun besar.  Net Present 

Value  keramba jaring apung sebesar Rp 29.658.032,00 untuk skala kecil, 

Rp 61.247.160,00 untuk skala sedang, dan Rp 119.166.438,00 untuk skala 

besar.  IRR keramba jaring apung sebesar 23% untuk skala kecil, 25% 

untuk skala sedang dan  26% untuk skala besar.  Gross B/C usaha keramba 

jaring apung untuk skala kecil 1,02,  skala sedang 1,03 dan skala besar 

1,02.  Payback Period usaha keramba jaring apung untuk skala kecil 2 

tahun 9 bulan 7 hari, skala sedang selama 1 tahun 7 bulan 5 hari dan skala 

besar selama 2 tahun 9 bulan 7 hari.  

2. Berdasarkan analisis sensitivitas menunjukkan bahwa usaha pembesaran 

ikan mas pada KJA sensitif terhadap kenaikan harga input produksi 

sebesar 3% dan sensitif terhadap penurunan produksi  ikan  mas sebesar 

50%.  Jika terjadi kenaikan harga input 3%, maka akan  menyebabkan 

usaha KJA menjadi tidak layak. Jika terjadi penurunan hasil produksi 50%, 

maka akan  menyebabkan usaha KJA menjadi tidak layak.  
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3. Menurut kriteria kesejahteraan Sajogyo, rumah tangga usaha budidaya 

keramba jaring apung di Desa Pekurun Tengah  Kecamatan Abung 

Pekurun  ukuran kecil, sedang, dan besar berada dalam kategori layak. 

 

B. Saran 

 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu : 

1. Dinas Perikanan Lampung Utara untuk mengembangkan usaha KJA 

dengan memanfaatkan potensi yang ada disarankan penyediaan bibit 

melalui  Balai Benih Rakyat (BBI)  lebih ditingkatkan lagi, dan disediakan 

penyuluhan dan pembinaan yang diperlukan terutama dalam teknis 

budidaya KJA, pengobatan penyakit, pembersihan jaring dan pemberian 

pakan. 

2. Dalam rangka mencapai hasil produksi yang optimal, petani ataupun 

pengusaha Keramba Jaring Apung hendaknya memperhatikan teknik 

pengelolaan yang baik terutama dalam padat tebar  benih, sehingga 

penggunaan benih dan pakan tidak  berlebihan. 

3. Peneliti lain dapat meneliti lebih dalam terkait analisis dampak lingkungan 

dari adanya usaha budidaya keramba jaring apung di Desa Pekurun Tengah 

Kecamatan Abung Pekurun. 

 

 

 

 

 

 


