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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

  Berdalsalrkaln dalri halsil alnallisis daln penyaljialn daltal yalng telalh peneliti 

dalpaltkaln ditalrik simpulaln sebalgali berikut: 

1. Keberadaan dari adanya usaha burung walet ini sangat banyak ditemukan 

di daerah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan sangat berdampak 

terhadap perekonomian. Untuk penghasilan yang diperoleh pemilik usaha 

sarang burung walet cukup besar sehingga eksistensi usaha sarang burung 

walet ini semakin eksis dan banyak yang tertarik untuk mendirikannya 

hingga saat ini. Dari penghasilan tersebut menunjukkan adanya dampak 

yang besar dari keberadaan usaha sarang burung walet dalam 

perekonomian, yakni meningkatkan ekonomi dalam keluarga pemilik 

usaha sarang burung walet di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.   

2. Faktor-faktor yang dapat merugikan pemilik usaha sarang burung walet 

adalah hama seperti burung hantu, kelelawar, rayap, kecoak, tikus, semut 

dan salah dalam memilih sirip. Untuk mengatasi kendala tersebut untuk 

para peternak sarang burung walet harus rutin melakukan perawatan atau 

penyemprotan dalam gedung burung walet, dengan obat 

fungisida/insektisida berfungsi untuk membasmi jamur pada sirif/dinding 

tempat sarang burung walet bersarang dan membasmi hama seperti rayap, 
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kecoak, tikus, semut, cecak,toke, kelelawar, burung hantu, dan lain-

lainnya. 

 

B. Saran 

 Bersadarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan penyuluhan mengenai 

usaha sarang burung walet dalam meningkatkan hasil produksi dan 

perawatan dalam usaha sarang burung walet agar bisa mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga khususnya 

pemilik usaha sarang burung walet. 

2. Kepada pemilik usaha sarang burung walet atau yang ingin mendirikan 

usaha sarang burung walet agar lebih memahami faktor-faktor yang 

memengaruhi hasil poduksi sarang burung walet mereka dan lebih 

maksimal lagi dalam mengelola atau merawat usaha sarang burung walet. 

3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan wawasan 

mengenali Eksistensi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan 

Ekonomi Keluarga kepada para peneliti-peneliti selanjutnya, disarankan 

untuk penelitian selanjutnya lebih fokus pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil produksi dan pengelolaan usaha sarang burung walet. 

 


