
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini setelah disusun kedalam distribusi

persentase sederhana, kemudian dianalisis secara deskriptif maka dapat

disimpulkan mengenai Deskripsi Usaha Kebun Karet di Desa Semuli Jaya

Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 sebagai

berikut:

1. Seluruh petani karet yang berjumlah 52 (100) melakukan penyiapan lahan,

pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penyadapan. Sedangkan

pemeliharaan tanaman karet di Desa Semuli Jaya sudah baik karena dari 5

tahapan pemeliharaan tanaman karet sudah dilakukan petani karet

sebagian besar hanya melakukan 3 tahapan yaitu penggemburan tanah,

pembersihan rumput, dan pembasmian hama.

2. Luas rata-rata lahan garapan yang diolah petani karet adalah 0,86 ha. Luas

lahan garapan terluas adalah 1,25 ha dan luas lahan garapan petani karet

tersempit adalah 0,5 ha. Sebagian besar 88,46 %  (46 petani karet)rumah

tangga petani karet memiliki lahan sedang yaitu antara (0,5 ha – 2 ha) dan

11,54 % (6 petani karet) memiliki lahan yang sempit
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3. Sumber pengetahuan petani yang didapat tentang pertanian karet adalah

61,54 %(32 petani karet) dari tetangga, 28,85 %(15 petani karet) dari

keluarga dan 9,61 %(5 petani karet) di dapat dari penyuluhan yang ada di

desa.

4. Usaha kebun karet di Desa Semuli Jaya selama satu tahun oleh petani

karet yaitu 57.820 kg dari luas lahan garapan 45 hektar dengan rata-rata

produksi karet 1112 kg/tahun. rata-rata produksi karet petani adalah 61,54

% (32 petani karet) produksi kurang 1112 kg/tahun dan 38,46 % (20 petani

karet) produksi lebih dari 1112 kg/tahun.

5. Petani karet yang berjumlah 52 (100%) memasarkan hasil usaha kebun

karetnya ke pedagang pengepul. Pemasaran produksi usaha kebun karet di

Desa Semuli jaya yaitu berupa karet basah.

6. Rata-rata pengeluaran petani untuk biaya produksi adalah Rp. 861.730

pertahun. Biaya produksi tetinggi Rp. 2.180.00 dan biaya produksi

terendah Rp. 446.000. Sebagian besar atau 61,54 % (32 petani karet)

petani karet memiliki pengeluaran satu tahun kurang dari atau sama

dengan Rp. 861.730 dan 38,46 (20 petani karet) petani karet memiliki

pengeluaran satu tahun lebih dari Rp. 861.730.

7. Rata-rata pendapatan petani karet adalah Rp. 10.855.000 per tahun.untuk

pendapatan tertinggi yang didapat oleh petani yaitu Rp. Rp. 13.236.000

per tahun dan untuk pendapatan petani terendah yaitu Rp. 9.004.000 per

tahun. Sebagian besar atau 63,46 % (33 petani karet) petani karet memiliki

pendapatan per tahun kurang dari atau sama dengan Rp. 10.855.000 dan
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36,54 % (19 petani karet) petani karet memiliki pendapatan per tahun lebih

dari Rp. 10.855.000.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian sehingga ini, maka peneliti

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Petani hendaknya mengolah lahan dengan baik dan maksimal, seperti

peremajaan batang dengan mengunakan bibit karet klon yang sudah ada di

pasaran ataupun dapat melakukan okulasi sendiri oleh petani.  Pergatian

tanaman dimungkinkan dapat menambah penghasilan walaupun memakan

waktu yang cukup lama.

2. Kepada pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara agar menugaskan

petugas penyuluhan lapangan memberi penyuluhan tanaman karet di Desa

Semuli Jaya untuk para petani karet.

3. Bagi petani yang tidak mengikuti penyuluhan agar mengikuti penyulahan

tentang pertanian karet.

4. Bagi petugas setempat mohon kiranya diusahakan untuk membuat

koperasi untuk petani karet.


