
BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari  keseluruhan  hasil  penelitian,  setelah  dilakukan  analisis  dan

pembahasan, maka peneliti  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi petani di Kecamatan Kedungwaru dalam memenuhi kebutuhan

rumah  tangga  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  modal,  tenaga

kerja,  faktor  tanah,  biaya  petani  dan  pendapatan  usaha  tani.  Modal

digunakan  untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan panen

dengan kualitas tanaman yang bagus. Tenaga kerja  dimanfaatkan  untuk

pengelolaan tanaman dari awal  proses penanaman  hingga panen. Tanah

adalah  media  untuk  penanaman  bibit  yang  harus  disesuaikan  dengan

papan  tanah  lahan  dan  pengairan  tanamannya.  Biaya  petani  yang

dikeluarkan untuk pengelolaan lahan sawi sebesar 1 juta dan tebu sebesar

6 juta  per 100 ru.  Pendapatan  usaha tani  digunakan untuk membiayai

kebutuhan rumah tangga dan penanaman lagi  pada periode yang akan

datang dengan hasil panen sawi per kilo Rp 2.000 serta tebu per kuintal

Rp 75.000.

2. Strategi petani di Kecamatan Kedungwaru dalam memenuhi kebutuhan

rumah  tangga  berdasarkan  Ekonomi  Islam  dapat  dikemukakan  dalam

lima faktor. Modal yang berasal dari sisa pendapatan hasil panen adalah

faktor dasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga agar kewajiban
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ibadah kepada Allah  bisa terlaksana  dengan baik.  Faktor  tenaga  kerja

yang  digunakan  untuk  pengelolaan  tanaman  dengan  mempekerjakan

orang lain adalah salah satu strategi dalam menciptakan lapangan kerja

sehingga mereka juga bisa memenuhi kebutuhannya. Faktor tanah yang

dikelola  dengan  baik  adalah  wujud rasa  syukur  pemilik  lahan  kepada

Allah. Faktor biaya yang dikeluarkan selama proses tanam hingga panen

adalah salah satu aspek yang disediakan petani dalam rangka memenuhi

kebutuhan rumah tangga sebagai wujud ibadah kepada Allah. Pendapatan

usaha tani yang diperoleh pada saat panen digunakan untuk membiayai

kebutuhan rumah tangga dan penanaman lagi  pada periode yang akan

datang serta dikeluarkan zakat ketika sudah sampai nisabnya.

B. Saran

1. Bagi Petani 

Hasil  penelitian  ini  digunakan  sebagai  tambahan  informasi  bagi

para petani,  bahwa strategi  petani  sangat  diperlukan  untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga sebagai pertimbangan generasi muda yang akan

datang dalam upaya memperbaiki dalam pengelolaan produksi tanaman

perkebuan dan menjadikannya sebagai penghasilan paling utama rumah

tangga  karena  sektor  lahan  sawah  di  Kecamatan.  Kedungwaru   yang

sangat luas.

2. Bagi Masyarakat
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Hasil  peneliti  ini  diharapkan dapat  memberi  pemahaman kepada

usaha tani tentang strategi petani serta memahami pertanian dengan baik

agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, supaya di jadikan kajian

yang lebih mendalam dalam mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga

di sektor pertanian.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk  peneliti  yang  akan  datang,  hasil  dari  penelitian  ini  dapat

dimanfaatkan sebagai arahan, petunjuk, masukan yang relevan, gambaran

yang lebih spesifik tentang strategi petani dalam memenuhi kebutuhan

rumah  tangga dengan  kajian  yang  sama  sesuai  konsep  pertanian.

Kemudian dapat mengembangkan hasil dari penelitian ini dengan judul

yang berbeda. 


