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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Keadaan Petani Kakao Sebelum dan Sesudah Panen 

Keadaan ekonomi petani kakao baik itu sebelum dan sesudah panen 

pasti ada perbedaan dilihat dari pendapatan petani dan cara untuk 

memenuhi segala kebutuhan hidupnya, selama panen kakao dikategorikan 

berhasil. dalam proses panen kakao ada dua kemungkinan, yaitu berhasil 

atau gagal panen. faktor yang dapat menyebabkan gagal panen antara lain 

:Faktor cuaca, serangan hama dan penyakit, sulit mebdapatkan pupuk, 

masuknya perkebunan kelapa sawit 

Selain dari ke empat faktor penyebab dari gagal panen diatas, faktor 

lain dari kurangnya hasil produksi kakao yaitu umur kakao yang sudah tua 

atau tidak produktif lagi dalam menghasilkan buah. 

2. Pekerjaan Alternatif  Petani Kakao Setelah Hasil Panennya Menipis 

Pekerjaan alternatif atau sampingan petani kakao beragam, pekerjaan 

yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki 

pada setiap petani kakao. Jenis pekerjaan alternatif petani  yang tidak 

terikat dengan waktu, pekerjaan yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu 

misalnya pekerja serabutan, buruh tani, dan sejenisnya. 
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Berdasarkan hasil penelitian pekerjaan alternatif  atau sampingan 

petani kakao di Desa Pole Maju Jaya yang menghasilkan barang antara 

lain : Pedagang, peternak. Pekerjaan sampingan yang menghasilkan jasa 

:Guru (non PNS), aparat desa, buruh tani, pekerja serabutan 

3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pekerjaan Alternatif Petani  

Pekerjaan alternatif petani seperti pekerja serabutan, pedagang, 

guru dan lain-lain, berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa 

pekerjaan alternatif tersebut sudah sesuai dengan perspektif ekonomi 

Islam, hal ini dikarenakan penulis melihat dalam aktifitasnya tidak 

merugikan orang lain, tidak mendzolimi atau  melakukan kecurangan-

kecurangan lainnya. Artinya bahwa setiap ada transaksi kerjasama yang 

dilakukan antara dua orang atau lebih maka pendapatan atau keuntungan 

akan di bagi berdasarkan kebiasaan  yang ada di masyarakat tersebut. 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil beberapa poin arti penting 

dan makna dari teori kerja dalam Islam yaitu tanggung jawab, kerja 

sebagai nilai ibadah, pentingnya motivasi kerja, dan dilihat dari 

kehalalannya. 

B. Saran-Saran 

1. Diharapkan masyarakat Desa Pole Maju Jaya lebih meningkatkan kinerja 

pada bidang pertanian terkhusus pada Kakao, melihat peluang baik dari 

segi harga Kakao yang melonjak tinggi. 

2. Diharapkan bagi para petani terkhusus Kakao untuk melakukan 

peremajaan pada kebun kakao yang dimilki bukan hanya sekedar 
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melakukan perawatan rutin seperti peneyemprotan dan pemupukan karena, 

mayoritas pemilik kebun Kakao Desa Pole Maju Jaya sudah terbilang 

tidak produktif lagi untuk memproduksi buah Kakao. 

3. Diharapkan pula bagi para petani Kakao untuk cerdas dalam memperoleh 

informasi mengenai cara pengembangan hasil produksi pada Kakao. 

4. Diharapkan pemerintah setempat lebih memperhatikan keluhan bagi para 

petani terkhusus kakao, dengan cara melakukan pelatihan atau sejenisnya 

mengenai cara untuk merawat pohon kakao sehingga terhindar dari hama 

dan penyakit, selain itu pula bantuan-bauntuan berupa pupuk, racun hama, 

bibit unggul diharapkan Desa Pole Maju Jaya bisa mendapatkan secara 

mudah dan dengan harga yang stabil(murah). 

5. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam 

meningkatkan pengetahuan petani kakao mengenai cara untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

6. Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian yang terkait pemenuhan 

kebutuhan petani Kakao, dapat menjadikan skripsi ini sebagai bahan 

referensi dalam penelitiannya. 

 

 

 


