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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tugusari 

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat tentang hubungan  

Peranan Kelompok tani dengan tingkat pendapatan petani kopi sebelum dan 

setelah mengikuti Kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tingkat peranan kelompok tani di Kelurahan Tugusari Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam klasifikasi tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani di Kelurahan Tugusari telah 

berperan dalam peningkatan pendapatan petani kopi.  

2. Tingkat pendapatan usahatani kopi di Kelurahan Tugusari Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat sebelum mengikuti kelompok tani 

rata-rata pendapatan per tahun/ hektar sebesar Rp10.797.325, dan setelah 

mengikuti kelompok tani rata-rata pendapatan per tahun/ hektar sebesar 

Rp20.068.064. Jadi ada peningkatan pendapatan antara sebelum 

mengikuti kelompok tani dengan setelah mengikuti kelompok tani. 

3. Adanya perubahan  antara tingkat pendapatan usahatani kopi sebelum 

mengikuti kelompok tani dengan tingkat pendapatan usahatani kopi 

setelah mengikuti kelompok tani dengan taraf kepercayaan 95% dengan 

peningkatan pendapatan sebesar rata-rata  Rp9.270.738 per tahun/ hektar. 
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B. Saran 

 

1. Perlu adanya kegiatan dalam kelompok tani yang membuat daya tarik 

para petani sehingga dalam mengikuti kelompok tani tidak hanya untuk 

mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian maupun instansi dan lembaga-

lembaga terkait saja melainkan benar-benar menjadi kesadaran petani 

kopi akan pentingnya mengikuti kelompok tani sebagai wadah yang 

mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan kemampuan 

anggotanya dalam melaksanakan kegiatan usahatani. Partisipasi anggota 

kelompok tani terhadap semua kegiatan kelompok tani diperlukan 

sehingga kelompok tani tersebut dapat berperan baik. 

2. Peran ketua kelompok tani, anggota kelompok, penyuluh pertanian serta 

instansi terkait sangat diperlukan agar pengetahuan para petani 

meningkat, dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan 

kelompok tani serta yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kelompok 

tani sehingga dengan adanya kelompok tani dan mengikuti kelompok tani 

benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraaan maupun pendapatan 

anggotanya. 

3. Perlu adanya penelitian yang sejenis pada berbagai usahatani lain sebagai 

penelitian pembanding. 

 

 


