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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar merupakan instansi pemerintah 

yang bergerak dibidang perkebunan. Pada penelitian ini hanya membahas tentang 

permasalahan petani karet saja. Dalam rangka untk mensejahterakan petani karet 

di kecamatan rumbio jaya. Peneliti memfokuskan penelitian ini di Dinas 

Perkebunan Kabupaten Kampar. 

 Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu untuk mendatangkan 

manfaat bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar. 

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Dalam Mensejahteraka 

Petani Karet, ada beberapa Kegiatan yang dijadikan indikator atau sebagai 

alat ukur Peran Dinas Perkebunan dalam mensejahterakan petani karet di 

kecamatan rumbio jaya yaitu kegiatan pelatihan petani, Kegiatan 

penyuluhan dan bimbingan, serta pengawasan dan monitoring. 

Berdasarkan hasil analisa penulis dari temuan dilapangan Peran Dinas 

Perkebunan dalam mensejahterakan petani karet di kecamatan rumbio jaya 
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dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dinyatakan karena Dinas 

Perkebunan Kabupaten Kampar Sudah melaksanakan 6 Kegiatan atau 3 

Indikator penelitain dan belum melaksanakan 2 kegiatan atau 1 indikator 

sesuai dengan Rencana program dan kegiatan Dinas Perkebunan 

Kabupaten Kampar yang didasari oleh potensi sumber daya alam, sumber 

daya manusia, kebutuhan kelengkapan administratif dan penunjang 

lainnya, serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

2. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di 

Kecamatan Rumbio Jaya yang peneliti temui adalah Faktor Alam yaitu 

Apabila cuaca sedang musim hujan, maka petani karet tidak dapat 

menyadap karet nya, sehingga petani karet tidak bisa mendapatkan 

penghasilan, dan apabila cuaca sedang musim kemarau, petani karet 

mendapatkan hasil yang sedikit dari tanaman karetnya yang di sebabkan 

oleh tanaman karetnya kekeringan (manguak). kemudian faktor manusia 

yaitu petani karet di kecamatan rumbio jaya masih menjual karet mereka 

kepada toke-toke, sehingga harga jualnya cenderung rendah. 

6.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian yang menemukan 

berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Dinas 

Perkebunan Kabupaten Kampar. Saran tersebut mungkin dapat dijadikan masukan 

bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dalam mensejahterakan petani karet. 

Peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :  
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1. Agar tujuan untuk mensejahterakan petani karet di kecamatan rumbio 

jaya ini lebih maksimal, dinas perkebunan kabupaten kampar hendaknya 

lebih banyak membuat program-program seperni mengaktifkan kembali 

kelompok-kelompok tani yang ada di kecamatan rumbio jaya, agar 

petani karet di kecamatan rumbio jaya tidak perlu lagi untuk menjual 

getah karet nya kepada toke-toke atau tengkulak karet lagi, agar petani 

karet bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan lagi dari kebun 

karet mereka. 

2. Dinas perkebnan Kabupaten kampar hendaknya bisa membantu petani 

karet di kecamatan rumbio jaya untuk mendapatkan bibit unggul untuk 

seluruh tanaman karet yang sudah rusak atau sudah tua, agar seluruh 

tanaman karet yang sudah rusak di kecamatan rumbio jaya bisa di ganti 

dengan tanaman karet yang lebih baik, sehingga produksi karet di 

kecamatan rumbio jaya bisa meningkat.  

 


