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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan yang tercantum dalam beberapa point di bawah ini, yaitu : 

1. Karakteristik usaha pembibitan tanaman keras di Kecamatan Sukahaji 

diantaranya input (modal pembibitan, lahan, jenis bibit dan tenaga kerja), 

proses (usia bibit, pemeliharaan, pemupukan dan pembasmian hama) dan 

output (harga jual, frekuensi jual, volume jual dan pemasaran). 

2. Input usaha pembibitan tanaman keras meliputi modal pembibitan yang 

didapat oleh pengusaha bibit berasal dari pinjaman bank dan modal yang 

dikeluarkan dalam usaha pembibitan tanaman sudah termasuk ke dalam biaya 

polybag, beli pupuk, tenaga kerja, biaya pemeliharaan dan transportasi, luas 

lahan pembibitan cukup luas dan lahan yang di dapat sebagian besar berasal 

dari warisan orang tua. Jenis bibit tanaman keras yang diproduksi 

diklasifikasikan menjadi bibit pohon buah dan bibit pohon kayu. Tenaga kerja 

dalam pembibitan tanaman sebagian besar berasal dari daerah setempat.  

3. Proses usaha pembibitan tanaman keras meliputi usia bibit yang diperlukan 

berkisar empat bulan ketika penggantian media tanam dan sumber 

pengairannya berupa irigasi. Jenis pupuk yang digunakan bermacam-macam 

siantaranya pupuk daun, NPK mutiara, pupuk kandang, dan pupuk campur. 

Untuk pemberantasan hama penyakit jenis pestisida yang digunakan sebagian 

besar adalah insektisida, fungisida dan nematisida. 

4. Output pembibitan tanaman keras meliputi harga jual yang dipatok dalam 

pembibitan tanaman sangat beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh besar 

kecilnya jenis tanaman keras. Dalam pemasarannya, pengusaha bibit di 

Kecamatan Sukahaji memasarkan produknya langsung pada konsumen 

dengan membuka kios-kios bibit di pinggir jalan maupun dengan 
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mengirimkan bibit-bibit tanaman ke perusahaan bibit yang ada di luar daerah 

seperti Bengkulu, Sumatera, Kalimantan dan Papua.
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5. Kontribusi input (modal, lahan, jenis bibit dan tenaga kerja) usaha pembibitan 

tanaman keras terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan 

Sukahaji sebesar 103,8% terhadap pendapatan pengusaha bibit di Kecamatan 

sukahaji, sehingga berdampak dan mempengaruhi tingkat kesehatan serta 

biaya pengeluaran pengusaha bibit. 

6. Kontribusi proses (usia bibit, pemeliharaan, pemupukan dan pembasmian 

hama) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukahaji 

tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan negatif antara 

proses pembibitan tanaman dengan pendapatan pengusaha sebesar 46%. 

Sehingga dapat disimpulkan peran proses usaha pembibitan meliputi usia 

bibit, pemeliharaan, pemupukan dan pembasmian hama meningkat maka 

pendapatan pengusaha bibit akan menurun sebesar 0,461 (46%). 

7. Kontribusi output usaha pembibitan tanaman keras meliputi harga jual, 

frekuensi jual, volume jual memiliki kontribusi 0,938 (93,8%) terhadap 

pendapatan pengusaha bibit di Kecamatan sukahaji. Sehingga dapat 

disimpulkan apabila output usaha pembibitan meningkat maka pendapatan 

pengusaha bibit akan meningkat, dan berdampak terhadap pendidikan 

anaknya yang meningkat dari pendidikan orangtuanya. 

8. Untuk buruh bibit luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan mereka, karena pendapatan mereka berasal dari gaji/upah yang di 

berikan pengusaha bibit. Dilihat dari pendapatan mereka sebagai buruh bibit 

terhadap pendidikan, kesehatan, kondisi bangunan rumah, dan kepemilikan 

fasilitas hidup digolongkan ke dalam Keluarga Sejahtera I menurut Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni keluarga-keluarga 

yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya seperti 

kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, interaksi dalam keluarga, interaksi 

dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data serta memberikan 

kesimpulan atas hasilnya, maka penulis akan mencoba mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Dapat memberikan arahan dan perhatian yang lebih serius terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh petani bibit dan lebih intensif dalam 

memberikan penyuluhan mengenai pembibitan tanaman agar perkembangan 

pertanian bibit khususnya di Kabupaten Majalengka semakin meningkat 

dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya serta dapat bersaing 

dengan usaha pembibitan tanaman di daerah lain. 

2. Bagi Petani Bibit di Kecamatan Sukahaji 

Lebih meningkatkan kembali dalam memproduksi bibit tanaman baik dari 

jenis tanaman yang ditangkarkan dilihat dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Serta melakukan komunikasi dengan instansi terkait apabila 

terjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh petani khususnya dalam 

menghadapi masalah kekeringan. 

3. Bagi pengajar geografi khusunya SD, SMP, dan SMA bahkan perguruan 

tinggi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber pengayaan dalam 

kegiatan pembelajaran geografi terutama untuk materi yang berkaitan dengan 

pertanian. Selain itu, dengan penelitian mengenai pembibitan tanaman dapat 

menjadikan siswa maupun masyarakat lebih peduli dalam melestarikan 

lingkungan hidup 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk meneliti lebih jauh tentang pertanian khususnya pertanian bibit 

tanaman di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka semoga penelitian ini 

menjadi rujukan. 


