
 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ekonomi rumah tangga pengolah gula merah di Kenagarian Bukik Batabuah 

Kecamatan Canduang kabupaten Agam dapat dilihat dari curahan jam kerja, 

pendapatan, total konsumsi, tabungan, dan investasi. Rumah tangga pengolah 

gula merah lebih banyak mencurahkan jam kerjanya di dalam pengolahan gula 

merah, untuk konsumsi rumah tangga pengolah gula merah lebih besar 

mengeluarkan konsumsi pangan dibandingkan konsumsi non pangan, untuk 

tabungan hanya terdapat dua rumah tangga yang mampu menyisihkan 

pendapatannya untuk ditabung tanpa melakukan investasi, sebagian besar 

pendapatan rumah tangga disumbangkan oleh pendapatan dari pengolahan gula 

merah yaitu sebesar Rp. 2.581.667 atau 82% dari total pendapatan rumah 

tangga. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan produksi gula merah adalah 

banyaknya bahan baku yang digunakan, harga gula merah dan kebutuhan 

rumah tangga. Produksi gula merah akan lebih banyak dari sebelumnya apabila 

rumah tangga membutuhkan uang yang lebih besar dari sebelumnya atau 

apabila harga rendah rumah tangga akan meproduksi gula merah lebih banyak 

untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi rumah tangga pengolah gula merah di daerah 

penelitian yaitu pendapatan rumah tangga, tanggungan keluarga, dan jumlah 

anak sekolah. Pengeluaran untuk konsumsi akan semakin meningkat apabila 

pendapatan meningkat serta jumlah tanggungan keluarga dan jumlah anak 

sekolah juga meningkat. 

B. Saran 

1. Sebaiknya rumah tangga pengolah gula merah meningkatkan dan mengatur 

keputusan produksi gula merah dengan menambah jam kerja produksi gula 
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merah dalam satu minggu agar kebutuhan rumah tangga untuk konsumsi, 

tabungan dan investasi bisa terpenuhi. 

2. Perlu dilakukan penelitian efisiensi produksi gula merah agar rumah tangga 

pengolah gula merah mampu mengefisiensikan produksi gula merahnya. 

3. Dibutuhkan perhatian dari pemerintah setempat terkait akses transportasi 

rumah tangga pengolah gula merah agar selain menjual hasil produksi gula 

merah kepada tengkulak juga bisa menjual langsung ke pasar sehingga rumah 

tangga pengolah gula merah mampu mengetahui harga gula merah yang 

sebenarnya. 


