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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek fisik pada perkebunan karet di Desa Alur Manis mendukung untuk 

pertumbuhan perkebunan karet di lihat dari topografi, pH tanah, Nitrogen, 

Fospor, dan Kalium. 

2. Apek nonfisik pada perkebunan karet di Desa Alur Manis tidak mendukung 

di lihat dari penanaman, perawatan, pemupukan, penyadapan, dan 

pengalaman, tetapi di lihat dari pemilihat bibit mendukung untuk 

pertumbuhan tanaman karet di Desa Alur Manis. 

3. Produksi yang dicapai oleh petani di Desa Alur Manis termasuk kategori 

tinggi sebanyak 76,67% dengan produksi 15-70 kg/minggu, kategori sedang 

13,3% berproduksi 70-125 kg/minggu dan kategori rendah 10% berproduksi 

125-180 kg/minggu. 

B. Saran 

Sesuai dengan uraian kesimpulan, maka dikemukakan beberapa saran antara 

lain: 

1. Dalam pengembangan perkebunan karet hendaknya dilakukan analisis daya 

dukung yang lebih detail serta tidak terlalu mementingkan keuntungan 

ekonomi semata sehingga hasil yang diperoleh akan jauh lebih maksimal 

apabila didukung oleh tingkat analisis daya dukung yang ideal. 
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2. Berdasarkan hasil analisis daya dukung terhadap perkebunan tersebut, dapat 

diketahui bahwa aspek pembatas yang menjadi penghambat dalam 

pertumbuhan karet yaitu dengan analisis daya dukung produksi karet agar 

produksi karet yang ditanam menjadi lebih maksimal, khususnya bagi para 

petani yang akan menanam karet, diharapkan kepada para petani agar lebih 

respon terhadap inovasi baru tentang cara atau teknik pengolahan perkebunan 

karet agar produksi karet dapat meningkat dan mutu karet yang dihasilkan 

lebih baik, penyadapan karet dilakukan sebelum terbit matahari (jam 05.30 – 

07.00 pagi), dan diharapkan agar petani bisa mengelolah perkebunan karet 

mereka dengan lebih baik dan meningkatkan produksi mereka sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani karet di desa Alur Manis. 

3. Diharapkan kepada pemerintah dan instansi terkait lebih sering melakukan 

bimbingan dan penyuluhan tentang pertanian dan membentuk kelompok tani 

agar para petani bisa mengolah perkebunan karet mereka dengan lebih baik dan 

meningkatkan produksi karet mereka sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani karet di Desa Alur Manis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


