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BAB V 

P E N U T U P 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Etos petani kebun karet dalam menghadapi fluktuasi harga karet di Anjir 

Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas, adalah: 

a. Etos kerjanya tetap tinggi, meskipun penghasilan menurun (deskripsi 

pada data I, IV dan VI).  

b. Etos kerja yang dimiliki petani kebun karet mengalami penurunan, 

seiring penurunan penghasilan (deskripsi pada data II dan V). 

c. Etos kerja petani kebun karet sangat rendah atau menurun sekali dari 

biasanya.(deskripsi pada data III dan VII). 

2. Penyebab permasalahan etos kerja petani kebun karet dalam menghadapi 

fluktuasi harga karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas, 

adalah: 

a. Petani karet tidak punya pekerjaan dan keahlian lainnya (deskripsi pada 

data I, IV dan VI).  

b. Petani karena menganggap penghasilannya tidak memadai lagi 

(deskripsi pada data II dan V). 

c. Petani karena menganggap penghasilannya sudah tidak mencukupi lagi 

(deskripsi pada data III dan VII). 
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3. Strategi mengatasi permasalahan etos petani kebun karet dalam menghadapi 

fluktuasi harga karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas, 

yaitu: 

a. Dengan berusaha menanam cabe, terong dan kacang disela-sela kebun 

karet (deskripsi pada data I dan IV).  

b. Lebih memperluas untuk menanam padi Lebih memperluas untuk 

menanam padi dan berkebun sayuran (deskripsi pada data II, III, V dan 

VII). 

c. Dengan cara menjual langsung ke pabriknya di Kapuas agar harga lebih 

baik dari pengepul (deskripsi pada data VI). 

4. Dinjauan ekonomi Islam terhadap permasalahan fluktuasi harga karet terkait 

dengan etos kerja petani kebun karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur 

Kab. Kapuas pada dasarnya telah menjalankan pekerjaannya dengan cara 

yang baik dan tidak mengganggu lebih lagi merugikan orang lain. Sebab, 

bertani merupakan pekerjaan tangan yang baik. Penghasilan yang sudah 

tidak mencukupi lagi haruslah diatasi. Sebab bagi sebagian masyarakat di 

Anjir Serapat hasil yang diperoleh akan berpengaruh sangat besar karena 

ada yang menjadikan sebagai pekerjaan pokoknya dan sumber pendapatan 

utama keluarganya. Sementara faktor yang mempengaruhinya, haruslah 

diatasi dengan sebaik mungkin agar tidak ada lagi rasa malas untuk 

menyadap karet. Kalau memang petani karet ingin memperoleh hasil yang 

maksimal, maka sudah selayaknya memperbaiki usaha dan mengoreksi 

kekurangannya. 
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B. Saran 

1. Kepada pihak petani kebun karet di Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. 

Kapuas harus tetap optimal meningkat etos kerjanya, meskipun ditengah 

rendahnya harga karet sekarang ini, dan segala penyebab permasalahan 

harus diatasi agar tetap dapat mengelola kebun karetnya dan tidak 

terbengkalai.   

2. Faktor yang mempengaruhi etos kerja petani karet haruslah diatasi dengan 

sebaik mungkin agar tidak ada lagi rasa malas untuk menyadap karet. Kalau 

memang petani karet ingin memperoleh hasil yang maksimal, maka sudah 

selayaknya memperbaiki usaha dan mengoreksi kekurangannya. 

3. Berbagai upaya mengatasi permasalahan etos kerja petani kebun karet di 

Anjir Serapat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas harus diupayakan terus 

utama diatasi, dicoba dan dicarikan cara-cara terbaik, agar petani tetap 

mempunyai etos yang tinggi. 

 


