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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Kelayakan Finansial Usaha Olahan Bandeng 

di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Usaha olahan bandeng di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo 

cukup strategis karena lokasi usaha berada di sebelah jalan utama Desa Kalanganyar, 

dekat dengan pusat keramaian Kota Sidoarjo dan akses jalan menuju lokasi usaha mudah 

dijangkau menggunakan kendaraan umum atau pribadi. Harga yang ditetapkan oleh 

pengusaha dijual dengan harga yang terjangkau oleh kalangan menengah kebawah yaitu 

bandeng presto sebesar Rp. 10.000 dan otak-otak bandeng Rp. 15.000. Sarana dan 

prasarana sudah baik seperti ketersediaan sumber air yang digunakan, kondisi jalan 

(aspal), dan alat komunikasi (handphone) sudah memperoleh sinyal yang baik. 

2. Hasil analisis finansial jangka pendek usaha olahan bandeng dikatakan Menguntungkan 

karena Analisis jangka pendek selama setahun pada usaha ini rata-rata penerimaan 

sebesar Rp.117.840.000, nilai RC ratio lebih dari 1 sebesar 1,23, keuntungan sebesar 

Rp.14.694.542, keuntungan setelah zakat Rp. 14.604.026,80, REC sebsar 61,59%,dan 

sudah melakukan penjualan lebih dari BEP unit 1 (presto) sebanyak 1.540 ekor bandeng 

dan BEP unit 2 (otak-otak) sebanyak 565 dan BEP sales sebesar Rp. 19.634.189.  

3. Hasil analisis jangka panjang usaha olahan bandeng selama sepuluh tahun (2016 - 2025) 

layak untuk dijalankan, rata-rata pemilik usaha melakukan penambahan investasi sebesar 

Rp. 9.456.025, dengan net present value sebesar Rp. 65.339.112, net benefit cost ratio 
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sebesar 8.802, internal rate of return sebesar 159% dan payback period/waktu 

pengembalian modal sekitar 0,81 tahun. 

 

 
6.2 Saran 

 Saran yang diberikan peneliti sebagai bahan masukan bagi perkembangan usaha 

berdasarkan hasil dari penelitian olahan bandeng di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, 

Kabupaten Sidoarjo antara lain : 

1. Diharapkan bagi pemilik usaha untuk menambah diversifikasi produk olahan bandeng 

untuk meningkatkan pemasukan pemilik usaha dan menanmbah minat beli konsumen  

2. Diharapkan bagi pemilik usaha untuk membeli bahan baku ikan bandeng di pasar ikan 

atau pada tangan pertama supaya pengeluaran bisa lebih ditekan lagi  

3. Perlu diadakan penyuluhan atau pelatihan dari Dinas perikanan dan kelautan yang 

berkelanjutan tentang olahan perikanan dan diversifikasinya untuk meningkatkan 

perekonomian penduduk setempat  

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang potensi dan peluang usaha olahan bandeng di 

Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 


