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VI.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

diambil adalah: 

1. Keragaan pendapatan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendapatan dari 

kegiatan usahatani cabai rata-rata Rp10.307.393,91/tahun, pendapatan dari 

usahatani selain cabai yaitu usahatani tomat, sawi, rampai, buncis, daun seledri, 

daun bawang, terung, kacang tanah, labu siam, kol, kubis, salak, kelapa, pala, 

pisang, padi, kopi, bertenak dan menjadi buruh tani rata-rata 

Rp10.932.261,90/tahun dan pendapatan dari kegiatan non usahatani yaitu 

pedagang, buruh bangunan, pegawai swasta, tukang ojek, dan supir rata-rata 

Rp4.902.380,95 per tahun.  Pendapatan yang diperoleh baik dari kegiatan 

usahatani maupun kegiatan non usahatani digunakan petani untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya serta sebagai modal bagi kegiatan usahatani atau 

usaha lainnya. 

2. Tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus secara objektif menunjukkan sebagian besar rumah 

tangga petani cabai di Kecamatan Gisting termasuk rumah tangga yang 

memiliki tingkat ketahanan pangan tinggi yaitu sebanyak 34 rumah tangga 
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(80,95%) dan sebanyak 8 rumah tangga (19,05%) termasuk rumah tangga yang 

memiliki tingkat ketahanan pangan rendah, sedangkan secara subjektif 

ketahanan pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus cenderung pada kategori sedang yaitu dengan nilai rata-rata 41,06, 

artinya rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting Kabupaten 

Tanggamus sudah cukup tahan pangan. 

3. Pendapatan rumah tangga petani cabai berpengaruh secara positif terhadap 

tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani cabai di Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus dan memiliki nilai odds ratio sebesar 1,011.   

 

B.  Saran 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, saran yang 

dapat diberikan adalah: 

1. Rendahnya produksi cabai di Kecamatan Gisting menyebabkan pendapatan 

yang diperoleh petani cabai di Kecamatan Gisting menjadi rendah hal ini 

dikarenakan petani tidak menggunakann pupuk yang jumlahnya sesuai dengan 

yang dianjurkan oleh pemerintah, sebaiknya petani cabai di Kecamatan Gisting 

menggunakann pupuk yang jumlahnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh 

pemerintah sehingga produksi cabainya meningkat akibat kondisi tanah 

manjadi lebih subur dan pendapatan yang diterima petani juga meningkat. 

2. Rumah tangga yang memiliki tingkat ketahanana pangan rendah sebaiknya 

yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan usahatani yang efektif dan 

efisien agar pendapatan rumah tangga dapat bertambah.  Selain itu sebaiknya 

rumah tangga juga memiliki tambah pendapatan di luar usahatani untuk 

menyokong kebutuhan rumah tangganya. 


