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BAB V 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1.  Kesimpulan 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan usahatani durian di Kota 

Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Usahatani durian di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang mengalami 

peningkatan dilihat dari jumlah pohon produktif yaitu sebesar 31.198 

pohon, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 17.840 pohon, luas lahan 

sebesar 151.750 m2, dan jumlah produksi sebesar 2.402.400 kg, meningkat 

dari tahun sebelumnya sebesar 1.373.600 kg. 

2. Pendapatan bersih rata – rata yang diperoleh petani durian di Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang adalah sebesar Rp. 51.811.112,00 selama satu 

kali masa panen. Sementara jika dihitung per bulan pendapatan yang 

dimiliki petani adalah sebesar Rp. 4.317.592,00. 

3. Masalah - masalah yang dihadapi petani durian yaitu perubahan cuaca, 

hama, dan maraknya aksi pencurian durian. 

4. Strategi pengembangan durian dimasa mendatang dilihat dari masalah – 

masalah yang di hadapi petani. Analisis SWOT menghasilkan total skor 

pembobotan faktor Internal dan Eksternal sebesar 3,32 dan 2,74 yang masuk 

pada sel 4 yaitu Stability.  
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5.2.  Saran 
 

 

Dari analisis dan kesimpulan skripsi ini, saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan usahatani durian di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Usahatani durian di Kecamatan Gunungpati merupakan komoditas 

unggulan dan menjadi basis perekonomian daerah Gunungpati. Akan tetapi, 

dalam hal ini pemerintah sebagai penentu kebijakan harus turut serta dalam 

pengembangannya, dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan 

informal serta penyediaan saprodi dengan harga terjangkau. 

 
2. Pengembangan usahatani durian di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

relative lambat, hal ini disebabkan oleh budaya petani yang cenderung tidak 

mengelola pohonnya dengan baik sehingga hasil yang diperoleh belum 

maksimal. Untuk itu petani perlu lebih giat lagi melakukan perawatan 

terhadap pohon durian agar hasil yang diperoleh dapat memenuhi kuantitas 

dan kualitas. 

 
3. Usahatani durian yang dilakukan mampu menghasilkan keuntungan dan 

layak untuk dikembangkan. Petani di Kecamatan Gungpati supaya lebih 

mengembangkan usahatani durian tersebut agar keuntungan yang diperoleh 

dapat lebih tinggi. 

4. Strategi yang disarankan adalah dengan memperluas usaha dengan 

membangun di lokasi lain, atau melakukan penambahan jumlah pohon di 
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lahan yang dimiliki untuk mendapatkan kerapatan pohon secara optimal 

sehingga menambah kualitas dan kuantitas panen. 


