
BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Sektor pertanian merupakan lapangan kerja yang sejak lama menjadi tumpuan dari

banyak individu di Lampung. Rendahnya pendapatan yang di peroleh para petani dari

usaha pertanian mereka membuat mereka harus hidup di garis kemiskinan hal ini di

karenakan rendahnya kualitas hasil panen perkebunan yang mereka usahakan hal ini

di karenakan keterbatasan modal usaha yang di miliki oleh para petan untuk modal

mereka mengarap lahan pertanian yang mereka miliki . Kurangnya informasi yang

bisa menambah wawasan para petani untuk bisa menjadi petani yang baik dan

rusaknya sarana yang medukung sektor pertanian mereka  juga menjadi kendala bagi

para petani agar lebih bisa menjadi lebih baik. Maka dari itu harus ada suatu usaha

para petani untuk meningkatkan kualitas pertanian mereka dengan berusaha mencari

jalan keluar yang terbaik buat mereka. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lokasi

penelitian yaitu Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang

Bawang Barat, terlihat bahwa usaha-usaha petani miskin untuk meningkatkan

pendapatanya pada dasarnya harus mencari dukungan dari pihak lain dalam bentuk

pinjaman modal usaha, pupuk dan pestisida-pestisida yang mereka butuhkan agar

kondisi tanaman pertanian mereka menjadi lebih baik, selain itu pula harus ada

keseriusan para petani dalam memanfaatkan bantuan-bantuan yang di berikan oleh
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pemerintah, swasta dan pribadi dengan baik agar bantuan-bantuan yang telah

diberikan tidak sia-sia, hal ini terlihat dari kualitas tanaman yang mereka tanam di

lahan pertanian milik mereka dengan memanfaatkan bantuan yang di berikan seperti

modal usaha, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana yang telah mereka terima.

Para petani harus bisa mencari informasi agar wawasan mereka bertambah sehinga

mereka memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk dasar mereka bertani, serta

berbagi wawasan-wawasan yang mereka miliki kepada sesama petani seperti yang di

lakukan oleh para informan mereka sering berbagi informasi, ilmu bahkan selau aktif

dalam setiap kegiatan yang bisa menambah pengetahuan di bidang pertanian yang

mereka tekuni, sehinga mereka dapat memperaktekan pengetahuan yang mereka

dapat dalam mengolah, merawat serta menjaga tanaman pertanian mereka, apabila

suatu ketika mereka mendapatakan permasalahan yang timbul di lapangan pertanian

mereka sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya, hal-hal seperti ini lah yang

seharusnya di lakukan oleh setiap petani karena ini sangat berguna untuk mendukung

usaha pertanian mereka agar menjadi lebih baik.

Rusaknya sarana dan prasarana yang mendukung sektor pertanian juga menjadi

permasalahan yang sangat serius dalam upaya para petani meningkatkan pendapat

mereka, hal ini karena apabila sarana dan prasarana ini rusak maka akan menyulitkan

para petani untuk merawat bahkan memanen hasil pertanian mereka maka dari itu

para petani sendiri harus turut serta merawat pasilitas sarana dan prasarana yang

sangat menunjang usaha mereka ini dengan cara bergotong royong untuk merawatny.

Seperti yang dilakukan oleh informan ke empat dia menjadi petani yang paling

berhasil di antara informan yang lain ini dikarenakan dia melakukan usaha-usaha
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dalam memperbaiki perekonomiannya dengan sungguh-sunguh hal ini terlihat dari

keseriusanya dalam menjalankan pekerjaanya, berbeda dengan informan ke lima dia

menjadi informan yang paling lambat dalam usahanya meningkatkan pendapatanya,

hal ini di karenakan kurang cermatnya dalam mencari sumber bantuan modal, dia

meminjam modal dari salah satu bank yang ada di daerah Desa Karta dengan jaminan

sertifikat tanah perkebunanya, sehinga dia harus terikat dengan bank itu dalam kurun

waktu yang cukup lama sampai seluruh pinjaman modalnya terlunasi semua.

B. SARAN

Petani adalah orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya mengolah dan merawat

tanaman pertanian.Petani merupakan orang yang sangat berperan besar dalam

penyedian pangan bagi seluruh masyarakat, sehingga mereka harus bisa

meningkatkan kualitas pertanian mereka agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa

tercukupi, maka dari itu harus adanya dukungan yang besar untuk mereka agar

mereka bisa bekerja dengan baik sehinga kesejahteraan dan perekonomian mereka

bisa meningkat. Namun untuk mewujudkan keinginan itu tidaklah mudah harus ada

suatu usaha dan dukungan yang besar terhadap para petani, maka dari itulah perlu

keseriusan dalam berusaha untuk menjadi lebih baik dan kegagalan yang mereka

alami dijadikan pelajaran dalam berusaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kepada kempat informan untuk

meraih kesuksesan mereka memiliki kunci keberhasilan yaitu :

1. Mau berusaha dan tidak mudah menyerah.
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2. Berusaha memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin untuk menjadi lebih

maju.

3. Selalu belajar dan mencari ilmu pengetahuan yang menunjang demi kemajuan

usaha pertanian mereka.

4. Bersikap disiplin, jujur dan terbuka terhadap suatu kesepakatan yang telah dibuat

demi menjaga kepercayan orang lain.

5. Selalu menjaga dan merawat seagala hal-hal yang sangat menunjang untuk

kemajuan dan kelancarah usaha pertanian mereka.


