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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Tingkat kesejahteraan petani teh perkebunan rakyat di Kecamatan Darangdan 

Kabupaten Purwakarta dengan indikator pendapatan, pengeluaran rumah 

tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota 

keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan 

menyekolahkan anak dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. 

Dengan klasifikasi sebagai berikut : Kategori tinggi yaitu indikator keadaan 

tempat tinggal (kondisi rumah permanen) dan fasilitas tempat tinggal 

( fasilitas rumah lengkap). Kategori sedang yaitu indikator kemudahan 

mendapatkan fasilitas kesehatan, indikator kesehatan anggota keluarga, 

kemudahan memasukan ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan 

akses transportasi. kategori yang paling rendah yaitu indikator pendapatan 

dan pengeluaran. 

2. Faktor yang paling dominan terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Teh 

Perkebunan Rakyat di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta” adalah 

indikator keadaan tempat tinggal tempat tinggal yang masuk dalam kategori 

permanen, indikator Fasilitas tempat tinggal yang masuk dalam kategori 

lengkap dan indikator kesehatan anggota keluarga petani masuk dalam 

kategori cukup bagus.  

Walaupun demikian pada umumnya petani teh berada dalam tingkat 

kesejahteraan tinggi. Petani teh masuk ke dalam kategori tinggi berdasar 

parameter BPS dengan skor rata-rata 17. Petani teh masuk ke dalam kategori 

tinggi yakni berada pada rentan antara 17-24 sebanyak 79 % atau 65 

responden 
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Tingkat Kesejahteraan Petani Teh 

Perkebunan Rakyat di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta” penulis 

mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 

1. Untuk pendapatan masih rendah pemerintah diharapkan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi teh dengan cara memberikan penyuluhan dan 

bantuan teknis. Sedangkan untuk masyarakat petani teh diharapkan untuk 

mencari usaha sampingan agar memperoleh mendapatkan pendapatan 

tambahan selain dari usaha bertani teh. 

2. Untuk tingkat kemudahan mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang 

masih ke dalam kategori sedang, diharapkan pihak Koperasi Petani Teh 

Rakyat dapat membuat balai khusus pengobatan untuk para petani dalam 

mendapatkan fasilitas kesehatan. 

3. Untuk tingkat Kemudahan memasukan ke jenjang pendidikan yang masih 

masuk dalam kategori sedang, diharapkan kepada para orang tua petani teh 

untuk tidak membatasi anaknya dalam mendapatkan fasilitas pendidikan 

dengan membagi waktu antara bekerja dengan sekolah 

4. Untuk kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi yang masih masuk 

dalam kategori sedang agar pemerintah daerah menyediakan fasilitas angkot 

agar dapat membantu warga masyarakat dalam beraktivitas bepergian 

 

 


