
 

 

BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan.  

   Pengelolaan usaha tani kakao di Kecamatan Lubuk Kilangan masih 

tergolong sederhana. Pengelolaan yang dilakuan petani masih belum maksimal. Hal 

ini ditandai masih banyak aspek manajemen belum dilakukan. Dari aspek 

perencanaan sebagian besar petani tidak melakukan perencanaan perawatan dan 

permodalan namun terdapat 93% petani melakukan perencanaan pemanenan. Pada 

aspek organisasi hanya 43% saja petani yang melakukan pengorganisasian. Untuk 

aspek pelaksanaan petani sebagian kecil  melakukan pemangkasan dan pemupukan 

pada saat pelaksanaan pemanenan semua petani melakukanya. Sedangkan dari 

aspek pengawasan hanya 23% petani yang melakukanya dan  terdapat 76,6% petani  

tidak melakukan pengawasan. Petani tanaman kakao seharusnya melakukan semua 

aspek pengolahan usaha taninya agar bisa memaksimalkan hasil produksi tanaman 

kakao. 

Usaha tani kakao di Kecamatan Lubuk Kilangan dari aspek manajemenya 

masih banyak permasalahan yang ditemukan  hal ini ditandai pada aspek 

perencanaan sebagian besar petani mengalami permasalahan keterbatasan waktu 

dan ketersedian modal, namun sebagian kecil petani tidak mendapatkan masalah 

dalam perencanaan. Pada aspek pengorganisasian sebagian besar petani mengalami 

keterbatasan tenaga kerja. Untuk aspek pelaksanaan sebagian besar petani 

mengalami permasalahan baik dari segi ketersediaan waktu, cuaca, tenaga kerja dan 

hanya sebagian kecil saja petani tidak mengalami permasalahan pelaksanaan. Dari 

aspek pengawasan terdapat sebagian besar petani mengalami permasalahan 

ketersediaan waktu sedangkan sebagian kecil saja petani yang tidak mengalami 

permasalahan pada aspek pengawasan. Dengan melihat permasalahan manajemen 

usaha tani kakao di Kecamatan Lubuk Kilangan petani harus menyelesaikanya 

dengan cara menjalankan menjalankan konsep manajemen dengan sebaik-baiknya 

agar tidak berdampak pada jumlah penurunan produksi kakao secara 

berkepanjangan. 
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B. Saran  

1. Kepada para petani diharapkan mampu melaksanakan Manajemen Usahatani 

yang baik agar mendapatkan hasil produksi yang maksimanl, dimana 

manajemen yang baik harus diterapkan yaitu, perencanaan yang terstruktur, 

pengorganisasian yg maksimal, pelaksanaan yang baik, dan pengawasan yang 

tepat.  

2. Kepada pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, agar mampu 

memberikan penyuluhan pertanian kakao secara merata di setiap Kelurahan 

yang ada di Kecamatan Lubuk Kilangan.  


