
 

  

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang Upaya 

Peningkatn Ekonomi Keluarga Petani Garam di Blok Panggangjero Desa 

Tanjakan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, yang sudah dilakukan oleh 

penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kondisi ekonomi petani garam di Desa Tanjakan dalam penelitian 

berdasarkan analisa usaha tambak garam permusim untuk lahan 1 hektar 

dan usaha tambak udang permusim lahan 1 kolam dengan hasil surplus. 

Keluarga petani garam dapat mencukupi kebutuhan pengeluran keluarga. 

Biaya yang dikeluarkan oleh keluarga petani garam untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga mulai dari kebutuhan sandang, makan, rokok, alat 

transportasi bensin, biaya kesehatan, biaya sekolah dan lain-lainnya. 

Bahwa, selain tambak garam mereka juga tambak udang untuk 

meningkatkan ekonomi keluarga yang sejahtera. 

2. Strategi atau usaha petani dengan cara petani menanam tambak garam dan 

tambak udang telah mencukupi kebutuhan keseharian mereka. Bahkan, ada 

sisa. Jadi, sehingga mereka tidak kekurangan akan kebutuhan tiap bulannya, 

dan mereka bisa dibilang keluaga sejahtera. 

3. Dampak strategi tambak garam terhadap kesejahteraan keluarga di Desa 

Tanjakan Adanya tambak garam di Desa Tanjakan memberikan dampak 

positif bagi keberlangsungan hidup di Desa Tanjakan. Dilihat dari hasil 

keuntungantambak garam permusim yaitu mampu mendapatkan 

Rp.66.980.000 dan hasil keuntungan dari tambak udang permusim yaitu 

mampu mendapatkan penghasilan Rp.43.000.000. Sehingga rata-rata 

penghasilannya adalah Rp.9.212.916, sedangkan kebutuhan perbulannya 

Rp.5.400.000 dan masih ada keuntungan sisa untuk kebutuhan keluarga. 



 

  

B. SARAN 

1. Bagi petani tambak garam dalam meningkatkan ekonomi kesejahteraan 

keluarga di Desa Tanjakan bisa memberikan harapan yang nyata dengan 

adanya pengembangan potensi pendudukan dalam mengelola tambak 

garam. Dan adanya tambak garam penduduk Desa bisa mewujudkan 

mimpi dan menjadi desa yang maju, makmur, dan sejahtera. Dan dengan 

adanya tambak garam ini sangatlah bagus bagi kemajuan desa, karena 

sangat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa 

Tanjakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang 

meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Tanjakan. 

2. Bagi penduduk Desa Tanjakan dengan adanya tambak garam semoga 

penduduk desa bisa dapat mengelola jauh lebih baik lagi dan inovatif 

dalam memanfaatkan keadaan sumber daya alam yang ada di Desa 

Tanjakan. 

3. Bagi petani tambak garam dalam meningkatkan ekonomi keluarganya 

dengan dampak strategi semoga selalu mensejahterahkan ekonomi 

keluarga, dengan cara adanya usaha lain. 

 


