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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

tentang Peran Kelompok Tani “Pranggang Koi Farm” terhadap budidaya 

ikan koi di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri 

maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut 

1. Peran kelompok tani “Pranggang Koi Farm” yaitu sebagai wadah 

dalam bertukar informasi tentang masalah perikanan khususnya ikan 

koi (sharing). Apabila ada anggota yang mempunyai masalah ikan koi, 

sebagai fasilitator yaitu menjembatani antara petani koi dengan dinas 

perikanan atau pihak pemerintah apabila ada bantuan. Menciptakan 

lapangan kerja, Terbukti banyak pekerja yang berasal dari warga lokal 

atau warga sekitar yang bekerja diperikanan sehingga dapat 

mengurangi angka pengangguran, Untuk pemasaran ikan koi 

kelompok tani ini tidak mengalami kesulitan karena kualitas ikan koi 

di desa pranggang sudah dikenal banyak orang jadi untuk pemasaran 

mencakup kota-kota di seluruh indonesia. Untuk meningkatkan 

kualitas ikan koi yang dihasilkan upaya yang dilakukan oleh kelompok 

tani “Pranggang Koi Farm” yaitu dengan cara pembelian indukan yang 

berkualitas tinggi. Ada juga bantuan yang diterima dari dinas 
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perikanan.Dalam hal mengembangkan kerjasama dalam bentuk 

kemitraan kelompok tani ini bekerjasama dengan petani – petani koi 

lain. 

2. Faktor – faktor yang menunjang dan menghambat pengembangan 

usaha ikan koi  anggota 

Faktor – faktor yang menunjang pengembangan usaha ikan koi  

anggota yaitu kesamaan pekerjaan dan tempat tinggal, komunikasi 

yang baik, kwalitas sumber daya yang baik, kemajuan teknologi, 

Sedangkan Faktor penghambat pembinaan anggota yaitu kurangnya 

kesadaran terhadap pentingnya pembinaan, dan dorongan dari individu 

atau memotivasi diri sendiri terhadap usaha ikan koi. 

B. Saran  

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan Kelompok Tani “Pranggang Koi Farm”  ini bisa menjadi 

contoh bagi kelompok tani lainnya, sehingga dapat membantu masyarakat 

untuk mendapat kesejahteraan. 

2. kelompok tani “Pranggang Koi Farm” harus bisa mempertahankan apa 

yang sudah dikerjakan dan usaha selama ini. Agar tetap menjadi suatu 

kelompok tani yang tetap eksis dan selalu mau membantu permasalahan 

para anggotanya. 

3. Bagi para pengurus dan anggota kelompok tani “Pranggang Koi Farm”  

tetap belajar dan terus berusaha dalam meningkatkan pendapatan anggota. 
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Selama ada Kelompok Tani “Pranggang Koi Farm” yang siap untuk 

membantu jangan pernah segan untuk memberikan pendapat dan juga 

menginterprestasikan diri dalam pengembangan diri supaya menjadi 

mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidupnya dan keluarga. 

 


