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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini setelah disusun ke dalam distribusi 

persentase sederhana, kemudian dianalisa secara deskriptif, maka dapat 

disimpulkan mengenai skripsi tentang Proporsi Pendapatan Ibu Rumah Tangga 

yang Bekerja Di Pt Gula Putih Mataram Terhadap Pendapatan Total dan 

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum Petani Kecil di Desa Mataram Udik 

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 sebagai 

berikut: 

1. Pemilikan lahan yang dimiliki rumah tangga petani di Desa Mataram Udik 

Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagian besar yaitu 

memiliki luas lahan garapan sangat sempit 28% dan sempit 39,5%. 

2. Jumah tanggungan kepala rumah tangga petani yang istrinya bekerja sebagai 

buruh di Pt Gula Putih Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten 

Lampung Tengah sebagian besar (79%) memiliki tanggungan lebih dari 3. 
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3. Pendapatan rumah tangga responden yang memiliki luas lahan ≤ 0,25 ha 

(sangan sempit) rata-rata sebesar Rp 2.900.000 Sedangkan yang memilik luas 

lahan 0,25-0,49 ha (sempit) pendapatan rata-rata Rp 4.482.353. . Pendapatan 

Rp 7.105.714 memiliki luas lahan  antara 0,50-0,99 ha (sedang)  

4. Rumah tangga petani yang istrinya bekerja sebagai buruh di Pt Gula Putih 

Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagian 

besar ( 55,8%)  mempunyai pengeluaran dibawah  rata-rata kurang dari Rp 

1115232,-/bulan. 

5. Rumah tangga petani yang istrinya bekerja sebagai buruh di Pt Gula Putih 

Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah sebagian 

besar rumah tangga (60,43%) pemenuhan kebutuhan pokoknya tidak 

terpenuhi. 

6. Sumbangan pendapatan ibu rumah tangga terhadap pendapatan total sebesar 

65,69%. Sedangkan untuk kebutuhan pokoknya  ibu rumah tangga 

menyumbang 64,92% dari kebutuhan rumah tangga. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Mengingat pendapatan yang diperoleh kepala rumah tangga rendah 

diharapkan kepala keluarga mampu memanfaatkan lahan secara maksimal 

sehingga pendapatan yang diperoleh bertambah. 

2. Mengingat hampir 79% reponden memiliki jumlah tanggungan lebih dari 3 

maka diharapkan tidak menambah jumlah anggota keluarga yang nantinya 

berpengaruh terhadap konsumtif keluarga. Jika konsumtif tinggi maka 

pengeluaran pun akan ikut tinggi . Jika pendapatan total lebih kecil dari 

pengeluaran maka akan menyebabkan kebutuhan pokok tidak akan 

terpenuhi secara layak. 

3. Mengingat hampir 60,47% pemenuhan kebutuhan pokok tidak terpenuhi 

hendaknya kepala keluarga mencari tambahan pendapatan sehingga 

pemenuhan kebutuhan dapat meningkat dan terpenuhi. 

4. Mengingat besarnya sumbangan ibu tehadap pendapatan dan pemenuhan 

kebutahan pokok maka ibu yang bekerja dapat mempertahankan 

pekerjaannya demi keluarga tercinta.  


