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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Penghasilan dari petani karet dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari, mulai kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan. Serta 

kebutuhan sekunder seperti kesehatan, dan pendidikan. Tingkat 

kesejahteraan petani karet di Desa palu Rejo Kecamatan Gunung Bintang 

Awai Kabupaten Barito Selatan, termasuk kriteria tingkat keluarga 

sejahtera tahap III yaitu: keluarga petani karet telah memenuhi seluruh 

kebutuhan dasar, kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan 

pengembangannya, namun belum dapat memberikan namun belum dapat 

memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, 

seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam 

bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan 

serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga 

kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, 

olahraga, pendidikan, dan sebagainya. 

2. Strategi dalam menyikapi fluktuasi harga karet, petani karet di Desa Palu 

Rejo berusaha agar kebutuhan hidup mereka tercukupi dan 

mempertahankan hidupnya dengan cara mencari pengahasilan tambahan.  
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Mereka mencari kerja sampingan atau pekerjaan lain agar kebutuhan 

mereka tetap terpenuhi, seperti bekerja sebagai buruh bangunan (tukang), 

buruh angkut karet, berdagang, berkebun sayur, serta bertaman padi. Dan 

ada juga berhutang atau meminjam dengan warung terlebih dahulu untuk 

membeli kebutuhan pokok. Strategi lain yang dilakukan oleh petani karet 

ketika menghadapi fluktuasi harga karet adalah dengan lebih memilih 

mengutamakan memenuhi kebutuhan pokok berada pada urutan pertama 

dalam strategi bertahan hidup mereka. Serta melakukan pengaturan 

keuangan keluarga untuk menentukan pilihan-pilihan jenis pengeluaran 

apa saja yang harus dipenuhi untuk saat itu.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat yang Bekerja Sebagai Petani Karet 

Setelah adanya fluktuasi harga karet yang terjadi di Desa Palu Rejo yang 

sangat meresahkan perekonomian para petani karet, maka untuk para petani 

disarankan untuk menyisihkan uang/disimpan untuk keperluan mendesak 

apabila pada saat harga karet terjadi lagi.  

2. Bagi Pemerintah 

Kepada pemerintah agar lebih aktif dalam kegiatan perdagangan dan 

industry karet khususnya yang ada di kabupaten Barito Selatan, agar 

pemerintah mampu meningkatkan harga karet menjadi lebih baik lagi.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang tertarik meneliti dengan topik yang sama, dengan 

melihat sudut pandang yang berbeda. Dan diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan cara menambah variabel yang lain yang tidak diteliti 

oleh penulis atau menambahkan teori.  

 

 

 

 

 

 

 

 


