
 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan : 

 

1. Pendapatan rumahtangga petani kakao di Desa Pesawaran Indah bersumber 

dari pendapatan usahatani dari kegiatan budidaya sendiri (on farm), kegiatan 

usahatani di luar kegiatan budidaya (off farm) dan aktivitas di luar kegiatan 

pertanian (non farm).  Rata-rata pendapatan rumahtangga petani kakao di 

Desa Pesawaran Indah sebesar Rp 19.641.416,31/tahun.  Persentase berbagai 

sumber pendapatan adalah sebesar 77,06 persen pendapatan rumahtangga 

diperoleh dari usahatani kakao dengan rata-rata pendapatan sebesar 

Rp.15.136.198,92/tahun, sebesar 0,84 persen pendapatan rumahtangga 

diperoleh dari kegiatan usahatani selain kakao dengan rata-rata pendapatan 

sebesar Rp.164.347,83/tahun, dan sebesar 22,10 persen pendapatan 

rumahtangga diperoleh dari kegiatan nonusahatani dengan rata-rata 

pendapatan sebesar Rp.4.340.869,57/tahun. 

 

2. Distribusi pendapatan rumahtangga petani kakao di Desa Pesawaran Indah 

tidak merata, hal ini ditunjukkan oleh angka Gini Rasio dari hasil perhitungan 

distribusi pendapatan adalah sebesar 0,43 dengan arti bahwa distribusi 

pendapatan rumahtangga masih berada pada ketimpangan yang sedang. 
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3. Berdasarkan kriteria BPS 2007 rumahtangga petani kakao di Desa Pesawaran 

Indah masuk dalam kategori sejahtera sebanyak 84,78 persen dan sebanyak 

15,22 persen rumahtangga petani kakao di Desa Pesawaran Indah yang belum 

sejahtera.  Berdasarkan kriteria BPS 2012 tidak terdapat rumahtangga petani 

kakao yang masuk kategori miskin pada garis kemiskinan makanan (GKM) 

sedangkan sebanyak 36,96%  rumahtangga petani kakao berada di kategori 

miskin pada garis kemiskinan bukan makanan (GKBM).  Sedangkan 

berdasarkan kriteria Social Matrics Matrix rumahtangga petani kakao di Desa 

Pesawaran Indah masuk dalam kategori sejahtera sebanyak 76,09 persen dan 

sebanyak 23,91 persen rumahtangga petani kakao di Desa Pesawaran indah 

yang belum sejahtera.  Berdasarkan hasil analisis faktor yang paling 

berpengaruh terhadap kesejahteraan menurut kriteria BPS adalah pendapatan 

rumahtangga dan  jumlah aset yang dimiliki keluarga. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

 

1. Bagi petani kakao diharapkan mampu mengefesiensikan penggunaan lahan 

dengan berbagai macam jenis tanaman berdasarkan kesesuaian lahan.  Seperti 

tanaman ubi atau sayur-sayuran untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga 

petani. 

 

2. Bagi pemerintah, hendaknya dapat meningkatkan peran kelembagaan melalui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok petani setempat seperti 
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penyaluran sarana produksi dan peran koperasi.  Meningkatkan peran 

penyuluh, khususnya penyuluh tentang teknologi pertanian tepat guna spesifik 

lokasi seperti peningkatan hasil mutu kakao dengan penanggulangan hama 

penyakit yang tepat. 

3. Bagi peneliti lain, disarankan agar membahas lebih lanjut  pemasaran biji 

kakao dari pihak produsen hingga diterima ke pihak konsumen.  

 


