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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Selama kurun waktu Tahun 2001 hingga Tahun 2015, secara umum 

perkembangan produksi bokar di Kabupaten Batanghari mengalami fluktuasi 

namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 

4,67 persen, walaupun terjadi penurunan produksi pada Tahun 2006 dan 2007. 

Hal yang sama pada luas lahan tanaman menghasilkan perkebunan karet di 

Kabupaten Batanghari mengalami fluktuasi cenderung mengalami peningkatan 

setiap tahunnya dengan rata-rata 2,89 persen, namun terjadi penurunan pada 

Tahun 2004 dan 2007. Perkembangan luas lahan tanaman tua perkebunan 

karet, curah hujan dan jumlah hari hujan di Kabupaten Batanghari relatif 

rendah dan cenderung mengalami penurunan. Selama periode 2001-2015 luas 

lahan tanaman tua perkebunan karet di Kabupaten Batanghari menurun dengan 

rata-rata penurunan sebesar 7,83 persen, curah hujan 7,11 persen, dan jumlah 

hari hujan 4,06 persen. Sedangkan perkembangan jumlah tenaga kerja di 

Kabupaten Batanghari cenderung meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata 

1,57 persen. 

2. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu oleh luas lahan tanaman menghasilkan, luas lahan tanaman 

tua, curah hujan, jumlah hari hujan dan jumlah tenaga kerja secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap produksi bokar di Kabupaten 
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Batanghari. Artinya setiap terjadi kenaikan ataupun penurunan pada faktor-

faktor tersebut, secara bersama-sama akan meningkatkan ataupun menurunkan 

produksi bokar di kabupaten Batanghari. Secara parsial faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi bokar di Kabupaten Batanghari adalah luas lahan 

tanaman menghasilkan, luas lahan tanaman tua dan jumlah tenaga kerja, 

sementara curah hujan dan jumlah hari hujan secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap produksi bokar. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disarankan 

beberapa hal sebagai berikut :  

1. Produksi bokar di Kabupaten Batanghari perlu ditingkatkan, mengingat 

komoditi karet di daerah penelian adalah salah satu komoditi perkebunan 

unggulan yang ada di Provinsi Jambi. Peningkatan produksi bokar dapat dilihat 

dari potensi luas lahan tanaman menghasilkan yang terluas bila dibandingkan 

kabupaten lainnya di Provinsi Jambi. Disamping itu, karet merupakan bahan 

baku penting yang digunakan di bidang industri. 

2. Perlunya pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Batanghari terutama Dinas 

Perkebunan dan BP3K di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari 

dalam memberikan penyuluhan kepada petani karet terutama pada aktivitas 

pembudidayaan karet yang dapat meningkatkan produktivitas karet sehingga 

dapat meningkatkan produksi bokar.  

 

 


