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Penelitan ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana 

pola mata pencaharian masyarakat Desa Simpang Mandepo. Sebelum melakukan 

diversifikasi mata pencaharian, pekerjaan apa saja yang di lakukan masyarakatnya 

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui apa yang melatarbelakangi masyarakat Simpang Mandepo melakukan 

diversifikasi mata pencaharian selain petani karet juga sebagai penambang emas, 

dan keuntungan yang di dapat masyarakatnya sebagai penambang emas. 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif, dimana penulis menggambarkan atau 

mendeskripsikan bagaimana diversifikasi mata pencaharia  petani karet dan 

penambang emas pada masyarakat Simpang Mandepo, Kecamatan Muarasipongi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga meningkat 

setelah adanya pertambangan. Strategi yang digunakan masyarakatnya saat 

menghadapi kendala dengan mata pencaharian utama yang menjadi andalan 

masyarakat yaitu karet. Seiring dengan hal tersebut maka tingkat pendapatan 

petani juga menurun. Hal ini di buktikan dengan adanya usaha masyarakat petani 

yang menggeluti usaha non sektor pertanian sebagai mata pencaharian sambilan 

atau dapat dikatakan sebagai mata pencaharian tambahan. Berbagai masalah yang 

di hadapi oleh petani tersebut pada umumnya disebabkan oleh turunnya harga 

karet dan kondisi cuaca yang tidak menentu  yang dapat merusak karet. 

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat memecahkan 

masalah kehidupan ekonomi melalui kegiatan perekonomian melalui diversifikasi 

mata pencaharian untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menambah 

hasil pendapatan dan tetap bekerja keras di lahan sendiri dengan menanam 

tanaman seperti cabai, tomat maupun sayur mayur. Pekerjaan ini dilakukan untuk 

menambah penghasilan untuk kebutuhan ekonomi keluarga, dan sesuai dengan 

potensi alam yang tersedia. Selain dari pemanfaatan sumber daya alam juga 

sumber daya manusia yang harus dilakukan agar bisa meningkatkan taraf ekonomi 

masyarakatnya. 
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