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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil-hasil temuan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Usaha-usaha yang dilakukan petani karet di Desa Tanjung Medan Kecamatan 

Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan hasil produksi 

karetnya antara lain: (1) memiliki lahan pertanian karet yang luas antara 3 

sampai 5 hektar; (2) mengeluarkan modal antara 100 sampai 300 juta rupiah; 

(3) mempekerjakan 3 sampai 4 orang tenaga kerja (baik dari keluarga sendiri 

maupun tenaga kerja upahan); dan (4) melakukan perawatan pada tanaman 

karet, meliputi: (a) pemilihan bibit yang dinilai baik, (b) penanaman karet 

pada musin hujan (antara bulan Agustus sampai bulan Desember) dengan 

jarak tanam 3×3 meter, (c) melakukan penyulaman pada bibit tanaman yang 

mati, (d) melakukan penyiangan selama 3 kali dalam setahun, (e) melakukan 

seleksi dan penjarangan dengan menebang dan membongkar tanaman yang 

sakit sampai akar-akarnya agar penyakit tersebut tidak menyebar ke tanaman 

yang sehat; serta (f) melakukan pemupukan menggunakan urea dengan dosis 

±2,5-3,0 ons/pohon untuk tanaman karet yang belum menghasilkan dan ±1,0-

2,0 ons/pohon pada tanaman karet yang telah menghasilkan. 

2. Produksi karet yang dihasilkan petani karet di Desa Tanjung Medan 

Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu mayoritas mencapai antara 

4.001-5.000 kg setahun dengan rata-rata hasil produksi sebesar 3.469 

kg/tahun.  
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3. Pendapatan mayoritas petani dalam setahun mencapai Rp.51.000.000,- sampai 

Rp.100.000.000,- dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp.55.550.000,-/tahun. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut 

dari penelitian ini disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sektor pertanian termasuk pertanian karet merupakan salah satu komoditas 

unggulan daerah dan termasuk penyumbang devisa daerah. Oleh karena itu 

diharapkan kepada pemerintah terutama pemerintah daerah Kecamatan Bilah 

Barat Kabupaten Labuhanbatu untuk lebih memperhatikan dan memberikan 

sosialisasi kepada petani karet sebagai usaha untuk meningkatkan hasil 

produksi dan kualitas karet yang lebih baik. Pemerintah daerah juga 

diharapkan untuk dapat memberikan bantuan modal kepada para petani agar 

dapat membeli bibit karet ungulan serta memperluas lahan pertaniannya 

sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, karena sebagian 

besar petani juga mempekerjakan tenaga kerja upahan selain tenaga kerja yang 

berasal dari keluarga sendiri. 

2. Bagi para petani karet khususnya di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah 

Barat Kabupaten Labuhanbatu, untuk dapat memperoleh hasil produksi dan 

pendapatan yang lebih optimal diharapkan agar melakukan usaha-usaha yang 

lebih optimal seperti dengan melakukan perluasan lahan pertanian atau 

perkebunan karet dan melakukan perawatan tanaman karet dengan optimal 

termasuk dalam pemilihan biji atau bibit karet unggulan, melakukan 

penyiangan dengan rutin, melakukan pemupukan pada waktu yang tepat dan 

dosis pupuk yang digunakan juga disesuaikan dengan jenis lahan yang 
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dimiliki serta melakukan seleksi dan penjarangan agar tanaman karet tetap 

sehat dan dapat menghasilkan kualitas karet yang baik. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian 

ini dengan memperluas area atau daerah penelitian dan menambah jumlah 

sampel atau responden penelitian yang representatif, agar diperoleh hasil 

penelitian yang lebih luas dan mendalam sehingga dapat bermanfaat sebagai 

penyeimbang teori maupun sebagai reformasi terhadap pengembangan ilmu 

geografi dalam melakukan intervensi terhadap permasalahan atau fakta di 

lapangan. 

 

 


