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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan 

kesimpulan bahwa: 

1. Kondisi fisik Waduk Darma cukup menunjang (cocok) untuk usaha budidaya 

ikan air tawar sistem keramba jaring apung. 

2. Pengaruh Kondisi Lingkungan terhadap Budidaya Ikan Air Tawar Sistem 

Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Darma dengan melakukan Uji F 

menghasilkan kesimpulan bahwa Kondisi Lingkungan berpengaruh signifikan 

terhadap Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di 

Waduk Darma. 

3. Besarnya pengaruh Kondisi Lingkungan terhadap Budidaya Ikan Air Tawar 

Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Darma dengan menggunakan 

Analisis R
2
 menghasilkan kesimpulan bahwa besarnya pengaruh Kondisi 

Lingkungan terhadap Budidaya Ikan Air Tawar Sistem KJA adalah sebesar 

30%. Sementara itu sisanya sebesar 70% dipengaruhi atau disebabkan oleh 

faktor (variabel) lain yang tidak termasuk dalam  penelitian ini. 

4. Pengaruh kondisi sosial petani terhadap budidaya ikan air tawar sistem 

keramba jaring apung dengan melakukan dengan Uji t menghasilkan 

kesimpulan bahwa Kondisi Sosial Petani tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di 

Waduk Darma. 

5. Pengaruh kondisi ekonomi petani terhadap budidaya ikan air tawar sistem 

keramba jaring apung dengan melakukan dengan Uji t menghasilkan 

kesimpulan bahwa Kondisi Ekonomi Petani berpengaruh signifikan terhadap 

Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk 

Darma. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis 

mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
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1. Pemerintah 

a. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan Budidaya Ikan Air 

Tawar Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Darma diharapkan 

adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah, khususnya lembaga atau 

instansi terkait terhadap kondisi fisik di Waduk Darma. 

b. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ikan Budidaya Ikan Air 

Tawar Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di Waduk Darma diharapkan 

pemerintah daerah khususnya lembaga dan instansi terkait lebih intensif 

melakukan program penyuluhan, diskusi, dan pelatihan mengenai budidaya 

ikan air tawar sistem keramba jaring apung. 

2. Petani Ikan 

a. Petani ikan sebaiknya lebih memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar 

Waduk Darma untuk menjaga kelangsungan budidaya ikan air tawar sistem 

keramba jaring apung di Waduk Darma. 

b. Untuk meningkatkan usaha budidaya ikan air tawar sistem keramba jaring 

apung di Waduk Darma sebaiknya petani ikan lebih memperhatikan 

pendidikan formal maupun nonformal mengenai budidaya ikan air tawar 

sistem keramba jaring apung yang diadakan oleh pemerintah dan lembaga-

lembaga yang terkait. 

c. Para petani ikan sebaiknya menghidupkan kembali koperasi yang telah ada 

sebagai wadah atau penyalur aspirasi para petani ikan untuk lebih 

mengembangkan usaha budaya ikan air tawar sistem keramba jaring apung. 

d. Untuk terwujudnya usaha budidaya ikan air tawar yang berkelanjutan, petani 

ikan sebaiknya mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang 

berkelanjutan untuk menjaga ekosistem di Waduk Darma. 

3. Peneliti Selanjutnya 

a. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, secara khusus perlu 

adanya penelitian yang lebih seksama mengenai variabel-varibel yang 

mempengaruhi budidaya ikan air tawar di Waduk darma yang tidak termasuk 

ke dalam penelitian ini.  



88 

 

Fedy Agus Gumilar, 2017 
PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI WADUK DARMA 
KABUPATEN KUNINGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

b. Penelitian ini mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

kondisi lingkungan terhadap budidaya ikan air tawar di WadukDarma. Untuk 

mengetahui kecenderungan lain sebagai bahan perbandingan, sebaiknya 

dilakukan penelitian serupa dengan memperhatikan jumlah dan karakteristik 

yang berbeda. 


