
 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Program sertifikasi Rainforest Alliance (RA) memberikan manfaat dalam 

mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek ekonomi, yang 

dilihat dari praktik pengelolaan petani dalam peningkatan kualitas serta 

pengontrolan biaya usahatani kopi petani sertifikasi yang secara signifikan 

lebih tinggi dibandingkan dengan petani non sertifikasi, namun program 

sertifikasi RA belum dapat meningkatan produktivitas kopi, efisiensi biaya 

kopi, dan pendapatan kopi petani sertifikasi. 

2. Program sertifikasi Rainforest Alliance memberikan manfaat dalam 

mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek lingkungan.  

Hal ini dilihat dari hasil skor penilaian praktik pengelolaan usahatani kopi yang 

berkelanjutan dari aspek lingkungan petani sertifikasi secara signifikan lebih 

tinggi dibandingkan dengan petani non sertifikasi. 

3.  Program sertifikasi Rainforest Alliance memberikan manfaat dalam 

mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek sosial.  Hal ini 

dilihat dari hasil skor penilaian praktik pengelolaan usahatani kopi yang 

berkelanjutan dari aspek sosial petani sertifikasi secara signifikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan petani non sertifikasi. 
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4. Pendapatan dan keikutsertaan petani dalam program sertifkasi RA berpengaruh 

positif terhadap penerapan praktik usahatani kopi yang berkelanjutan oleh 

petani kopi.  Untuk umur, luas lahan, pengalaman berusahatani, pendidikan, 

dan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh nyata. 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah: 

1. Petani kopi hendaknya lebih selektif dalam memilih tanaman naungan dan 

tanaman tumpang sari yang bernilai ekonomi tinggi, agar dapat memberikan 

tambahan penerimaan, sehingga dapat membantu petani dalam mengatasi 

harga kopi yang berfluktuatif, namun petani juga harus tetap intensif dalam 

mengelola tanaman kopi sebagai tanaman utama dalam lahan kopi.    

2. Pihak eksportir hendaknya melakukan pembinaan untuk petani sertifikasi yang 

lebih intensif dalam budidaya kopi agar produktivitas kopi petani sertifikasi 

dapat lebih meningkat, serta meningkatkan premium fee bagi petani sertifikasi, 

agar petani sertifikasi semakin terdorong untuk mematuhi seluruh standar 

Sustainable Agriculture Network (SAN).   

3. Pemerintah hendaknya segera mengeluarkan kebijakan tentang sertifikasi yang 

ditangani oleh pihak pemerintah, sehingga petani kopi yang belum terjangkau 

oleh sertifikasi dari pihak swasta dapat menerima sertifikasi kopi dari 

pemerintah.  


