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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Total penerimaan rata – rata yang diperoleh petani cabai merah keriting hibrida 

di Desa Kedungori Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebesar 

Rp.18.053.750,00,- per bulan. Sedangkan pendapatan yang diperoleh sebesar 

Rp.7.818.184,26,- atau Rp.1.954.546,07,- setiap bulannya selama satu musim 

panen dengan luasan lahan 2000 m
2
 -  2.500 m

2
.  

2. Analisa kelayakan usahatani cabai merah keriting hibrida di Desa Kedungori 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak ditinjau dari perhitungan BEP (Q) 

diperoleh hasil sebesar 409,42,-/Kg. Sedangkan perhitungan BEP (Rp) dari 

usahatani sebesar Rp.14.173,74.,-/Kg. Dan nilai R/C yang didapatkan sebesar 

1,76 dari analisa kelayakan tersebut usahatani cabai merah keriting hibrida 

layak diusahakan dilihat dari R/C menunjukkan lebih besar dari 1 (satu).  

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah di uraikan, maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Petani cabai merah keriting hibrida  di Desa Kedungori Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak disarankan agar terus dapat meningkatkan produktivitasnya 

dengan memanfaatkan manajemen usahatani dengan pembukuan meliputi 

biaya yang dikeluarkan waktu produksi dan biaya penerimaan sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas, memperkecil kerugian dan meningkatkan 

pendapatan petani baik proses produksi maupun setelah pemanenan. 

2. Petani mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk anorganik atau mengganti 

dengan pupuk organik maupun pestisida organik sehingga mampu menekan 

biaya produksi yang dikeluarkan. 

3. Diharapkan petani memiliki tabungan atau simpanan yang mampu sebagai 

cadangan ketika mengalami fluktuasi harga yang tidak menentu sehingga 

petani menimalisir kerugian dengan pemanfaatan Kredit Unit Desa (KUD) 

sebagai sarana penyimpanan.    

4. Faktor informasi dengan bertambahnya teknologi yang semakin canggih, maka 

pendapatan juga akan meningkat, karena pengaplikasian teknologi tepat guna 

akan berpengaruh nyata terhadap pendapatan Oleh  sebab itu, petani hendaknya 

meningkatkan informasi terbaru dan teknologi yang bisa didapatkan dari 

informasi program penyuluhan, dan kegiatan yang menunjang lainnya agar bisa 

meningkatkan pendapatannya. 
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5. Pemerintah melalui Dinas Pertanian  hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya 

sebagai sumber informasi bagi petani sehingga produksi cabai merah keriting 

hibrida yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dan dapat meningkatkan 

pendapatan petani cabai. 

6. Diharapkan perlu adanya penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor produksi 

maupun pendapatan dan kesejahteraan petani cabai merah keriting hibrida di 

Desa Kedungori Kecamatan Dempet Kabupaten Demak .  

 

 


