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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasakan hasil analisis keunggulan komoditi ditemukan bahwa tanaman 

kelapa merupakan komoditas yang tergolong sektor basis dan unggul pada 

hampir separuh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni kelapa. Kelapa 

juga tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara yang 

menunjukan bahwa kelapa menjadi bahan baku bagi banyak produk olahan, 

pemasaran yang sudah memadai karena agribisnis kelapa relatif bervariasi, 

limbah kelapa bernilai ekonomis sehingga pemanfaatannya banyak ditekuni 

oleh IKM serta peningkatan produksi kelapa menjadi bagian program 

pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Strategi pengembangan agribisnis kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara yakni 

pada strategi diversifikasi sehingga dalam melakukan usahatani maka 

pentingnya bagi petani untuk terus memaksimalkan kekuatan yang ada dengan 

aktif dan inisiatif dalam membentuk suatu kelembagaan petani kelapa atau 

kemitraan dengan IKM olahan pangan yang berbahan dasar kelapa sehingga 

ancaman dalam proses pemasaran dapat diatasi dengan baik oleh para petani 

kemudian untuk dapat menjadikan usahatani kelapa menjadi sumber 

pendapatan utama petani, perlu diubah sistem usahatani tradisional dan 

industri primer parsial menjadi suatu sistem dan usaha kelapa berbasis 

agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan 

terdesentralisasi 

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya petani kelapa berupaya untuk melakukan diversifikasi usatani 

kelapa dengan berinisiatif untuk memebentuk suatu kelembagaan atau 

kemitraan, kemudian sesama petani dalam satu kelompok melakukan panen 

secara bersamaan kemudian menjual hasilnya secara kolektif langsung pada 

pedagang besar atau bahkan pabrik minyak kelapa. Kemudian sesering 

mungkin memantau harga dalam pemasaran kelapa yang dijual non kopra agar 

petani bsia mempertimbangkan cara penjualan kelapa yang baik dan 

memberikan manfaat ekonomi yang besar. 

2. Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kelapa agar tidak 

anjlok dana dapat merugikan petani. Kemudian perbaikan mutu kelapa melalui 

aktivitas budidaya dan pasca panen serta intens melakukan pembinaan kepada 

petani kelapa serta menumbuhkan kesadaran petani untuk mengintegrasikan 

budidaya kelapa dengan komoditas tanaman lainnya sebab budidaya kelapa 

merupakan salah satu komoditas investasi masa depan petani di luar dari 

tanaman yang dapat ditanam secara rutin seperti jagung ataupun komoditas 

hortikultura misalnya tanaman cabe. Langkah ini juga sebagai upaya untuk 

menjaga stabilitas dan meningkatkan luas tanam komoditas kelapa di 

Kabupaten Gorontalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


