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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan penulis pada bab-bab 

sebelumnya melalui penelitian, penulis melalui observasi dan wawancara 

dengan informan dari masyarakat Tirtanadi yang memiliki usaha tani bawang 

merah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran usaha tani bawang merah dalam meningkatkan perekonomian sangat 

bermanfaat, karena bawang merah merupakan usahatani yang dapat 

membantu meningkatkan perekonomian petani dibandingkan dengan usaha 

tani lain seperti, padi, kedelai, jagung dan usaha tani lainnya. karena itu, para 

usaha tani bawang merah mengharapkan hasil yang sangat baik dari usaha 

tani bawang merah dan mendapatkan harga yang sesuai dengan biaya yang 

mereka keluarkan selama proses usaha tani bawang merah 

2. Dalam usaha tani bawang merah tidak dapat dijalankan dengan  mudah 

karena biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Namun, tidak  menyurutkan 

semangat para usaha tani bawang merah untuk tetap menjalankan usaha tani 

bawang merah, walaupun usaha tani bawang merah kadang-kadang  tidak 

memiliki harga yang stabil serta tidak dapat membantu meningkatkan 

perekonomian para usaha tani. Keadaan disebabkan karena pemerintah 

daerah kurang memperhatikan kebijakan harga pasar dari bawang merah, 
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terutama harga obat dan pupuk yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal 

ini tidak sebanding dengan hasil yang di dapatkan oleh para usaha tani 

bawang merah.  

5.2. SARAN 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

 Sebagai informasi pemerintah daerah khususnya pemerintah di 

Kabupaten Lombok Timur, diharapkan untuk bisa menindaklanjuti 

kebijakan daerah dalam hal  kestabilan harga pasar dari bawang merah, dan 

harga obat-obatan yang terus meningkat (mahal) dan tidak sebanding  

dengan hasil yang diperoleh oleh usaha tani. Pemerintah juga dapat 

memberikan bansos berupa pupuk dan obat-obatan kepada usaha tani 

bawang merah secara keseluruhan sehingga dapat meringankan pengeluaran 

dari usaha tani bawang merah. 

2. Bagi masyarakat dan usaha tani bawang merah 

 Dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat tetap semangat 

menjalankan usaha tani bawang merah walaupun harga yang sering 

mengalami perubahan dan diharapkan kepada masyarakat serta usaha tani 

bawang merah khususnya ikut aktif dalam menentukan harga bawang merah. 

3. Bagi peneliti lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian selanjutnya 

maupun bahan pelajaran yang berkaitan dengan masalah yang sama . 
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