BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada deskripsi data dan pembahasan data diatas
dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Dilihat dari persepsi pekerja tentang pendapatan pekerja setelah
dilakukanya alih fungsi lahan pendapat mereka sedikit adanya perubahan
dalam tingkat pendapatannya,dikarnakan tingkat pendapatan pekerja
berubah tingkat pengeluaran pekerja pun berubah dalam pengeluaran
pangan atau pengeluaran non pangan,menurut pekerja sediktnya berubah
dari lebih sekarang sedikit mereka kurangi dari sebelumnya walaupun
terkadang menurut pekerja lebih besar pengeluaran dari pada pendapatan
pekerja pun harus pandai-pandai dalam membagi pengeluaran mereka
yang kurang lebih dari sebelumnya.
2. Persepsi pekerja tentang pengetahuan alih fungsi lahan dari kebun teh
menjadi kebun kopi bawasanya sediktnya pekerja telah mengetahui
tentang tanaman kopi tersebut dengan cara-cara apa saja agar tanaman
kopi dapat tumbuh dengan baik dan tidak banyak hama yang
menimbulkan tanaman kopi tersebut mudah busuk saat pembuahan dan
pekerja pun mengetahui berapa jarak yang harus dibuat saat penanaman
kopi tersebut.

3. Dilihat dari pengelolaan lahan kopi bagi pekerja, cukup baik untuk
pengelolaan lahan kopi ini dikarnakan pekerja sering melakukan
pemupukan pada tanaman kopi dan dalam melakaukan pemupukan
pekerja mempunyai rentang waktu yaitu tiga bulan dikarnaka dalam
waktu tiga bulan itu sudah lebih dari cukup untuk melakukan pemupukan
pada tanaman kopi selain melkaukan pemupukan pekerja pun melakukan
pemeliharaan seperti melakukan penyiangan atau pemberantasan hama
pada penyakit yang ada di tanaman kopi tersebut supaya dalam proses
pembuahan tidak adanya pembusukan pada tanaman kopi, dan pekerja
pun melakukan proses pemeliharaan supaya tidak terganggu pada proses
pembuahan dengan cara memangkas batang yang sudah layu agar batang
tersebut tidak menyebar ke batang- batang lainnya dan proses pembuahan
tidak akan terganggu. Sebab itu pekerja memberi jarak pada tanaman
kopi dalam proses penanaman, supaya tidak terjadi pembusukan pada
satu tanaman lain

.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka peneliti
memberikan saran sebagai beriut:

1. Alih fungsi lahan ini baru beberapa tahun di dilkaukan tapi sebagian
pekerja telah mengetahui bagaiman cara merawat tanaman kopi agar
tanaman kopi dapat di produksi dengan maksimal, dan ditingkatkan lagi
dalam pengetahuan atau pengeloaan dalam tanaman kopi dikarnakan
dalam pengelolaan kopi ini tidak mudah perawatannya dari pada itu
pekerja harus lebih gigi lagi dalam menjalani rangkaian proses dalam
pengeloaan dalam tanaman kopi tersebut.
2. Kepada masyarakat khususnya di daerah yang telah dilakukan alih fungsi
lahan harus mengetahui lokasi atau tempat penanaman kopi. Karena lahan
yang sudah di tanami kopi membutuhkan waktu yang sangat panjang
untuk mengembalikan ke produktifitas lahan semula.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

