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ABSTRAK 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian besar masyarakat di Desa 

Tampang memberikan tanggapan positif terhadap adanya perkebunan karet di Desa 

Tampang. Hal ini karena dengan adanya perkebunan karet telah membuka lapangan 

pekerjaan baru khususnya bagi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pendapat masyarakat terhadap 

dampak perkebunan karet bagi kesejahteraan ekonomi di Desa Tampang 

Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, 2) Faktor pendukung dan faktor 

penghambat peningkatan kesejahteraan ekonomi di Desa Tampang Kecamatan 

Lampihong Kabupaten Balangan dilihat dari aspek keberadaan perkebunan karet. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis 

secara kualitatif. 
Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: pertama, keberadaan 

perkebunan karet di desa Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan 

memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, sebab masyarakat 

memperoleh tambahan penghasilan dari perkebunan karet tersebut. Khusus bagi 

masyarakat yang memiliki dan mengelola lahan perkebunan karet miliknya sendiri, 

maka pendapatan yang diperoleh cukup besar, sehingga mampu mencukupi 

kebutuhan sehari-hari bahkan bisa mendanai sekolah anggota keluarganya hingga 

keperguruan tinggi. Namun berbeda bagi masyarakat yang menggarap kebun karet 

milik orang lain, maka hadirnya kebun karet belum mampu memberikan dampak 

besar terhadap kesejahteraan masyarakat bersangkutan, sehingga mengharuskan 
masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan lain. Kedua, Faktor pendorong 

dalam kegiatan usaha tani karet dalam mensejahterakan masyarakat desa Tampang 

Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan adalah : a) Faktor banyaknya luas 

lahan yang dimilki, b) 2. Faktor harga yang tinggi, c) Faktor cuaca, d) Faktor usia 

karet, e) Faktor perawatan karet, dan f) Kualitas bibit karet. Sedangkan faktor 

penghambat kegiatan usaha tani karet dalam mensejahterakan masyarakat desa 

Tampang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan adalah : a) luas lahan 

sedikit, b) Harga rendah, c) Penghasilan rendah, d) Usia karet, e) 

Pemeliharaan/perawatan.  


