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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang menjadi kajian yaitu 

pengaruh usaha budidaya tambak terhadap kesejahteraan budidaya tambak 

terhadap kesejahteraan petani tambak di Kecamatan Cibuaya maka dapat 

disimpulkan yaitu: 

1. Pola usaha budidaya tambak yang dilakukan petani tambak di Kecamatan 

Cibuaya yaitu sebagian besar ekstensif atau tradisional dan semi intensif. Pola 

usaha ekstensif atau tradisional adalah tambak yang dibangun di lahan pasang 

surut, umumnya rawa-rawa, atau rerumput pasang surut, bentuk dan ukuran 

petakan cukup luas, tidak teratur, luas tambak antara 3-10 Ha pertambak, 

sedangkan pola usaha semi intensif adalah tambakyang dibuat dengan petakan 

berukuran antara 0,2-0,5 hektar perpetak, untuk memudahkan pengelolaan air 

dan pengawasan, kolam perpetak pemeliharannya juga dibuat dari beton 

seluruhnya atau tanah (Prahasta & Masturi, 2009, hlm. 25-26). Jenis tambak 

yang dilakukan petani tambak di Kecamatan Cibuaya yaitu monokultur dan 

polikultur. Polikultur kebanyakan antara udang dengan ikan bandeng. Jenis 

tambak monokultur merupakan budidaya dalam satu petakan tambak terdapat 

satu jenis komoditas, sedangkan jenis tambak yang polikultur merupakan 

budidaya dalam satu petakan tambak terdapat lebih dari stau jenis komoditas 

(Saparinto 2014, hlm. 23). 

2. Pengaruh usaha budidaya tambak terhadap kondisi sosial ekonomi petani 

tambak dengan indikator diantaranya: pendapatan, tingkat pendidikan anak, 

kepemilikan fasilitas rumah serta kesehatan. 

a. Petani tambak di Kecamatan Cibuaya memiliki pendapatan hasil produksi 

tambak cukup tinggi kisaran >Rp.100.000.000 dengan jumlah pengeluaran 

kebutuhan hidup sebagian besar Rp.3.000.000, sehingga petani tambak di 

Kecamatan Cibuaya termasuk sejahtera. Karena pendapatan yang diperoleh 

petani tambak bisa memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga petani 
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tambaknya karena pendapatan merupakan salah satu yang indikator yang 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi petani tambak atau keluarga. 

b. Petani tambak di Kecamatan Cibuaya mempunyai renacana anaknya setelah 

lulus sekolah dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan memilki 

pendapatan hasil produksi tambak kisaran >Rp.100.000.000. Walaupun 

sebagian petani tambak memiliki peluang yang cukup tinggi untuk 

memperoleh pendapatan atau penghasilan yang cukup tinggi tanpa memiliki 

pendidikan yang tinggi, akan tetapi petani tambak berencana anaknya 

memiliki pendidikan yang lebih baik karena bukan hanya pendapatan 

sebagai indikator yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi karena 

pendidikan juga termasuk salah salah satu indikator kondsi sosial ekonomi 

dengan memiliki pendidika yang jauh lebih baik sehingga mengurangi atau 

salah satu membantu pemberantasan buta huruf di Kecamatan Cibuaya 

karena pendidikan merupakan salah satu masalah sosial. 

c. Petani tambak di Kecamatan Cibuaya sebagian besar memiliki kepemilikan 

fasilitas rumah yang dimiliki petani tambak lengkap, karena dengan 

mempunyai pendapatan yang tinggi dan kepemilikan fasilitas hidup yang 

cukup lengakap petani tambak tersebut termasuk kategori keluarga yang 

kondisi sosialnya termasuk baik karena pendapatan dan kepemilikan 

fasilitas hidup adalaha salah satu indikator untuk mengetahui kondisi sosial 

ekonomi keluaraga untuk menunjang kebutuhan hidup pangan maupun yang 

sekunder.   

d. Petani tambak di Kecamatan Cibuaya sebagian besar memilki kondisi 

kesehatan anggota keluarga petani tambak dalam satu tahun kadang-kadang 

atau tidak sering sakit. Hal tersebut menunjukkan petani tambak di 

Kecamatan Cibuaya termasuk sejahtera karena kesehatan tersebut termasuk 

salah satu indikator kondisi sosial ekonomi, dengan memilki kesehatan yang 

baik atau jarang sakit maka petani tambak juga akan bisa mengerjakan 

tugasnya untuk pengelolaan usaha budidaya tambak juga secara maksimal 

untuk mendapatkan hasil komoditi kualitas yang bagus serta pendapatan 

yang tinggi. 
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e. Hasil korelasi produt moment untuk mengetahui pengaruh usaha budidaya 

tambak terhadap kondisi sosial ekonomi petani tambak di Kecamatan 

Cibuaya diantaranya: Hubungan pendapatan hasil produksi tambak dengan 

luas lahan tambak memiliki angka koefisien korelasi 0,882 yaitu 

menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat dan hubungan modal 

usaha dengan pendapatan hasil produksi tambak memiliki angka koefisen 

korelasi 0,798 yaitu yang menunjukkan tingkat hubungan yang kuat. 

Sehingga hasil korelasi yang telah dianalisis menunjukkan pengaruh hasil 

yang cukup signifikan. 

f. Petani tambak di Kecamatan Cibuaya termasuk ke keluarga yang kondisi 

sosial ekonominya baik, karena ternyata penghasilan/pendapatan seorang 

petani tambak mempunyai penghasilan/pendapatan sangat tinggi dari hasil 

usaha budidaya tambak yang bisa memenuhi kebutuhan primer 

(pangan/pokok) dan kebutuhan sekundernya. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Bagi petani tambak budidaya tambak di Kecamatan Cibuaya  yaitu: 

a) Tingkatkan sumber daya manusia (SDM) agar kualitas hasil produksi 

tambaknya  semakin baik. 

b) Diadakannya penyuluhan atau berbagi pengalaman antara budidaya tambak 

yang belum lama atau belum terlalu pengalaman dan sudah pengalaman 

dalam pengelolaan budidaya tambak. 

2. Bagi yang ingin atau tertarik meneliti lebih jauh mengenai usaha budidaya 

tambak di Kecamatan Cibuaya semoga penelitian ini dapat dijadikan salah satu 

rujukan. 

 


