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SRI GUNA FEBRIANI DONGORAN, NIM. 309331053. Studi Tentang Usaha 

Tani Karet di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten 

Labuhanbatu. Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan, 2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) usaha-usaha yang dilakukan 

petani karet dalam meningkatkan produksi karet di Desa Tanjung Medan dilihat 

dari luas lahan, modal, tenaga kerja, dan  perawatan; dan (2) Hasil produksi dan 

(3) pendapatan petani karet di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat 

Kabupaten Labuhanbatu.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat 

Kabupaten Labuhanbatu, tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

petani karet di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilahbarat Kabupaten 

Labuhanbatu pada tahun 2013, yang berjumlah 800 petani karet. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 80 petani karet. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik komunikasi tidak langsung berupa daftar angket dan studi 

dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Usaha-usaha yang dilakukan 

petani karet di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten 

Labuhanbatu untuk meningkatkan hasil produksi karetnya adalah : (a) memiliki 

lahan pertanian karet yang luas antara 3 sampai 5 hektar; (b) mengeluarkan modal 

antara 1-5 juta rupiah/tahun ; (c) mempekerjakan 3 sampai 4 orang tenaga kerja 

(baik dari keluarga sendiri maupun tenaga kerja upahan) dengan upah yang 

dikeluarkan untuk pekerja antara 1-5 juta rupiah (tergantung jumlah pekerjanya); 

dan (d) melakukan perawatan pada tanaman karet, meliputi: pemilihan bibit yang 

dinilai baik, penanaman karet pada musim hujan (antara bulan Agustus sampai 

bulan Desember) dengan jarak tanam 3×3 meter, melakukan penyulaman pada 

bibit tanaman yang mati,  melakukan penyiangan selama 3 kali dalam setahun,  

melakukan seleksi dan penjarangan untuk mencegah penyakit tanaman agar tidak 

menyebar ke tanaman yang sehat, serta melakukan pemupukan menggunakan urea 

dengan dosis 2,5-3,0 ons/pohon untuk tanaman karet yang belum menghasilkan 

dan dosis 1,0-2,0 ons/pohon untuk tanaman yang telah menghasilkan;(2) Produksi 

karet yang dihasilkan petani karet di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat 

Kabupaten Labuhanbatu mayoritas mencapai 4.001-5.000 kg/Ha/tahun. setahun 

(Januari s/d Desember 2013) dengan rata-rata hasil produksi sebesar 3.469 kg; dan 

(3)Pendapatan mayoritas petani mencapai Rp.51.000.000,- sampai 

Rp.100.000.000,- setahun dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp. 55.284.250,- 

setahun.  

 

  

 


