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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pelaksanaan bagi hasil tanah 
pertanian yang berlaku di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 
interaktif. Dalam penelitian ini akan menerapkan model analisis interaktif. 
Penggunaan model analisis interaktif didasarkan atas alasan bahwa penelitian yang 
dilakukan menggunakan proses siklus. Penelitian ini menggunakan studi kasus 
tunggal terpancang. Studi kasus tunggal terpancang adalah studi kasus yang 
memusatkan penelitian pada suatu kasus secara mendetail dan subyek yang diteliti 
terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yang terarah 
pada tujuan penilaian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sistem pelaksanaan perjanjian bagi 
hasil tanah pertanian di Desa Blagungan, Kecamatan Blagungan, Kabupaten Sragen 
memakai sistem maro atau pembagian hasil 50:50 untuk pemilik dan penggarap. 
Adapun penggunakan sistem mertelu dengan pembagian hasil 2/3 untuk pemilik dan 
1/3 untuk penggarap sudah tidak berlaku lagi karena pemilik pada umumnya enggan 
untuk memberikan modal untuk penggarapan tanahnya, 2) Pelaksanaan perjanjian 
bagi hasil tanah pertanian di Desa Blagungan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten 
Sragen memiliki 3 (tiga) macam bentuk perjanjian yaitu: a) Kontrak musiman ialah 
suatu perjanjian dengan jangka waktu musiman. Dalam satu musim bisa dilakukan 
beberapa kali panen. b) Kontrak tahunan ialah suatu perjanjian bagi hasil dengan 
jangka waktu tahunan. Dalam proses penggarapannya dilakukan berdasarkan 
berapatahun tanah digarap oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan awal. c) 
Hipotek atas tanah yaitu jika seorang pemilik tanah memiliki hutang pada 
seseorang, dan tanah tersebut digunakan sebagai jaminan untuk membayar 
hutangnya. Jika dalam jangka waktu lama pemilik belum bisa mengembalikan 
hutangnya, semua hasil pertanian dari tanah tersebut menjadi milik orang yang 
memberi hutang dan pemilik tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Sampai pemilik 
tanah dapat mengembalikan semua hutangnya. 3) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil 
tanah pertanian di Desa Blagungan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen lebih 
dekat pada adat yang berlaku di sekitarnya. Jadi banyak pemilik dan penggarap 
yang tidak mengetahui dan memahami adanya ketentuan dalam UU No.2 Tahun 
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1960. Dalam perkembangannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian 
di Desa Blagungan sampai saat ini masih berpegang pada adat kebiasaan setempat. 
4) Apabila terjadi gagal panen penggarap tanah di Desa Blagungan dibebani hutang 
dan harus mengganti pada masa panen berikutnya 

 
Kata kunci : Undang-undang Pokok Agraria, Bagi hasil , Tanah Pertanian 
 
PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk 

perekonomian bercorak agraris. Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun 

masyarakat yang adil dan makmur. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan dasar 

filosofis terbentuknya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960. Undang-

undang Pokok Agraria Pasal 5 No. 5 tahun 1960 berdasarkan pada hukum adat, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. 

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang 

tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun 

manusia masih memerlukan sebidang tanah. Selain bertambah banyaknya jumlah 

manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan,  ada juga kemajuan dan 

perkembangan ekonomi, sosial-budaya teknologi yang menghendaki pula 

tersedianya tanah. Maka dari itu, tidak heran kalau harga jual tanah semakin lama 

semakin mahal.    

 Hak-hak yang berhubungan dengan tanah diatur dalam pasal 16 ayat (1) 

UUPA tahun 1960. Hak atas tanah tersebut dapat dibedakan atas hak-hak atas tanah 

primer dan hak-hak atas tanah sekunder. Hak-hak atas tanah primer sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 16 UUPA tahun 1960 adalah hak milik, hak guna usaha, hak 

guna bangunan dan hak pakai. Kemudian hak-hak atas tanah yang sekunder adalah 

hak-hak yang memberi kewenangan  untuk menguasai dan mengusahakan tanah 

pertanian kepunyaan orang lain, termasuk di dalamnya sebagaimana diatur dalam 

UUPA pasal 53 adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak 

sewa tanah pertanian. Hak-hak ini bersifat sementara karena dianggap tidak sesuai 

dengan asas-asas hukum tanah nasional, yang salah satu asas pentingnya adalah 
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bahwa dalam usaha-usaha dibidang pertanian tidak boleh ada pemerasan atau 

pemaksaan.   

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil 

(tanah pertanian) tercantum suatu peraturan yang mengatur tentang berbagai hal yang 

menyangkut perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian), bahwa 

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan 

antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain”.  

Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan 

hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena 

sesuatu sebab dimana ada petani penggarap tetapi tidak mempunyai sawah sementara 

itu ada petani yang mempunyai sawah tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi 

ingin tetap mendapat hasilnya, maka orang yang mempunyai tanah memperkenankan 

orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertania atas tanah tersebut, yang hasilnya 

dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya.    

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji suatu permasalahan 

yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Komparatif  Undang-

Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dengan 

Pelaksanaan Bagi Hasil di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 

Sragen)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe 

Kabupaten Sragen. 

 

LANDASAN TEORI 

Tanah ialah tanah yang biasa dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang 

mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah). 

Perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak 

didalam perjanjian tersebut.  
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Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Ensiklopedi Indonesia menyebutkan 

bahwa :  Bagi hasil hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil 

di seluruh dunia, di mana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk 

menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si 

penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya 

separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah. 

Menurut Saleh (1987:51),  Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, 

yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu:  Hak seseorang untuk 

mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa 

hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan 

pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap 

dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak 

bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap 

maupun pemilik.  

Menurut Hadikusuma (1990:142) pengertian perjanjian bagi hasil: “Sebagai 

asas umum dalam hukum Adat. Apabila seseorang menanami tanah orang lain 

dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian 

hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, 

tanah ladang, tanah kebun, atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, 

perikanan dan peternakan “.  

Perjanjian bagi hasil menurut Harsono (1999:118) yakni:  “Suatu bentuk 

perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang 

lain yang disebut penggarap,berdasarka perjanjian mana penggarap diperkenankan 

mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas 

tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-

masing mendapat seperduai (maro) atau penggarap mendapat sepertiga bagian 

(mertelu)”. 

Selanjutnya Istiqomah (1982:137) menyatakan bahwa : “Hak usaha bagi hasil 

adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa 

hasilnya akan di bagi dua menurut imbangan yang di setujui bersama”. 
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Menurut kamus besar Bahasa Indonesia tanah adalah: 1) Permukaan bumi atau 

lapisan bumi yang ada di atas sekali, 2) Keadaan bumi di suatu tempat, 3) Permukaan 

bumi yang diberi batas, 4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu 

(pasir, cadas dan sebagainya). 

Menurut Peragin (1986:125-126) “tanah pertanian adalah semua tanah yang 

menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang 

tanah yang luas berdiri rumah tinggal seseorang, maka pendapat setempat yang 

menentukan, berapa luas bagian yang dianggap rumah dan berapa yang merupakan 

tanah pertanian”.  

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe Kabupaten 

Sragen. 

2. Waktu Penelitian 

Peneliti merencanakan waktu penelitian selama 4 (empat) bulan bulan 

Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.   

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

interaktif. Jenis penelitian ini memusatkan pada lokasi riset tunggal, dengan secara 

rinci aspek-aspek suatu fenomena tunggal pada sekelompok manusia ataupun 

merupakan proses gerakan sosial. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian adalah petani dan pemilik tanah sebagai 

Pelaksana Bagi Hasil Tanah Pertanian. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur dengan langkah-langkah sebagaimana 

dirumuskan oleh Moleong (2004: 127-148), sebagai berikut:  1) Tahap Pra 
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Lapangan, yaitu merupakan tahap yang dilakukan mulai dari menyusunan rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, sampai persoalan etika penelitian. 2) Tahap Penelitian Lapangan. Pada 

tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami latar penelitian dan persiapan diri 

baik secara fisik maupun secara mental. Peneliti memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. Peneliti berusaha untuk menggali dan 

mengumpulkan data-data untuk dibuat analisis data, yang selanjutnya data 

dikumpulkan dan disusun. 3) Tahap Analisis Data. Setelah data yang terkumpul 

cukup selanjutnya dianalisis untuk mengetahui permasalahan yang diteliti. 4) 

Analisis Dokumentasi. Dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini 

kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis dokumentasi yang terdapat pada 

Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Blagungan Kecamatan Kalijambe 

Kabupaten Sragen.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 1) observasi, 2) wawancara, 3) dan 

dokumentasi. 

Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2009:121), “uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas)”. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data 

yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan 

yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau 

metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumen. 

Teknik Analisis Data 
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Menurut Hamidi (2004:75), “ Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa 

berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya 

aktivitas individu atau kelompok sebagai obyek penelitian”. Dalam penelitian ini 

akan menerapkan model analisis interaktif. Penggunaan model analisis interaktif 

didasarkan atas alasan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan proses siklus. 

 

HASIL PENELITIAN   

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih banyak terjadi di Desa 

Blagungan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Sebagian besar para pemilik 

tanah yang enggan menggarap tanahnya sendiri berinisiatif menawarkan tanah 

mereka untuk dikerjakan para buruh tani selaku penggarap. Dalam pelaksanaannya 

suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan mengikat sampai 

perjanjian itu selesai masa berlakunya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan pada awal perjanjian. 

Di Desa Blagungan  bentuk perjanjian ada 3 (tiga) macam yaitu kontrak 

musiman, kontrak tahunan dan sende atau hipotek atas tanah. Ketiga bentuk 

perjanjian tersebut di atas dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap dengan lisan 

maupun tertulis. Perjanjian lisan tidak disaksikan oleh kepala desa dan hanya 

dilakukan oleh pemilik dan penggarap saja. Sedangkan perjanjian tertulis dilakukan 

oleh pemilik dan penggarap dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau perangkat desa 

yang lainnya. Jadi, bentuk perjanjian di Desa Blagungan  belum sepenuhnya sesuai 

dengan UU No.2 tahun 1960 karena dalam perjanjian lisan tidak ada saksi dari 

Kepala Desa, sedang perjanjian tertulis telah memenuhi syarat UU tersebut. 

Sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Blagungan  pada umumnya masih 

menggunakan sistem pembagian  hasil pertanian yang biasa disebut maro atau 

pembagian hasil 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap adalah perjanjian 

yang paling sering dilakukan. Sementara istilah mertelu atau pembagian hasil 2/3 

untuk pemilik dan 1/3 bagian untuk penggarap sudah jarang dilakukan di Desa 

Blagungan. Hal ini dikarenakan para pemilik tidak mau mengeluarkan modal mereka 

untuk penggarapan sawah. Pemilik adalah pihak terkuat dalam suatu perjanjian 

karena haknya pun dapat diwariskan secara turun-temurun.  
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Pada dasarnya UU No.2 Tahun 1960 adalah suatu pedoman tentang pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang bertujuan untuk mempermudah tata cara 

pelaksanaan perjanjian tersebut. Tujuan utama dari UU No.2 Tahun 1960 adalah 

adalah melindungi petani penggarap yang mana jumlah petani penggarap lebih besar 

di banding luas tanah yang akan digarap juga melindungi penggarap dari 

kesewenang-wenangan pemilik tanah. Semua isi dari ketentuan yang termuat dalam 

UU tersebut bersifat sebagai suatu pedoman dengan penjelasan yang jelas.  Akan 

tetapi perlu dilihat pula bagaimana adat di daerah lebih dominan berperan dalam 

mengatur hal yang sudah lama menjadi kebiasaan masyarakat di suatu daerah secara 

turun temurun. 

Berdasarkan penjelasan itu maka tidak heran jika dalam kenyataannya, 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak selalu berpatokan pada UU 

No.2 Tahun 1960, tetapi lebih mengikuti pada adat yang telah berlaku lama di daerah 

tersebut. Begitu halnya dengan pelaksanaannya di Desa Blagungan Kecamatan 

Kalijambe Kabupaten Sragen yang lebih cenderung mengikuti adat atau kebiasaan 

yang telah berlangsung lama. Karena adat lebih memberikan kebebasan dan 

keleluasaan pada masalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi 

hasil tanah pertanian kaitannya dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi 

hasil (tanah pertanian), dengan lokasi di Desa Blagungan, Kecamatan Blagungan 

Kabupaten Sragen yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Blagungan, 

Kecamatan Blagungan, Kabupaten Sragen memakai sistem maro atau pembagian 

hasil 50:50 untuk pemilik dan penggarap. Adapun penggunakan sistem mertelu 

dengan pembagian hasil 2/3 untuk pemilik dan 1/3 untuk penggarap sudah jarang 

dilakukan di Desa Blagungan lagi karena pemilik pada umumnya enggan untuk 

memberikan modal dalam proses penggarapan tanahnya.  

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Blagungan, Kecamatan 

Kalijambe, Kabupaten Sragen memiliki 3 (tiga) macam bentuk perjanjian yaitu: 
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a. Kontrak musiman ialah suatu perjanjian dengan jangka waktu musiman. 

Dalam satu musim bisa dilakukan beberapa kali panen. 

b. Kontrak tahunan ialah suatu perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu 

tahunan. Dalam proses penggarapannya dilakukan berdasarkan berapatahun 

tanah digarap oleh penggarap sesuai dengan kesepakatan awal. 

c. Hipotek atas tanah yaitu jika seorang pemilik tanah memiliki hutang pada 

seseorang, dan tanah tersebut digunakan sebagai jaminan untuk membayar 

hutangnya. Jika dalam jangka waktu lama pemilik belum bisa 

mengembalikan hutangnya, semua hasil pertanian dari tanah tersebut menjadi 

milik orang yang memberi hutang dan pemilik tidak memiliki hak atas tanah 

tersebut. Sampai pemilik tanah dapat mengembalikan semua hutangnya. 

3. Pembagian hasil tanah pertanian dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal pada 

perjanjian. Biasanya menggunakan sistem maro atau dibagi 50:50 antara pemilik 

dengan penggarap. Semua biaya dalam proses penggarapan dibebankan kepada 

penggarap. Hasil pertanian diberikan pada saat panen tiba. 

4. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Blagungan, Kecamatan 

Kalijambe, Kabupaten Sragen lebih mengacu pada adat yang berlaku di 

sekitarnya. Jadi banyak pemilik dan penggarap yang tidak mengetahui dan 

memahami adanya ketentuan dalam UU No.2 Tahun 1960. Dalam 

perkembangannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa 

Blagungan sampai saat ini masih berpegang pada adat kebiasaan setempat. 

5. Apabila terjadi gagal panen penggarap tanah di Desa Blagungan dibebani hutang 

dan harus mengganti bagian dari pemilik tanah pada masa panen berikutnya. 

Berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian di Desa Blagungan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. Terhadap Pemilik Tanah 

a. Seorang pemilik tanah adalah orang yang memiliki kekuasaan atas tanahnya, 

oleh karenanya seorang pemilik harus bijak dalam menentukan besarnya 
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tanah yang digarap oleh penggarap sesuai dengan peraturan UU No.2 Tahun 

1960 pasal 2 bahwa tanah garapan tidak melebihi 3 hektar dan apabila 

melebihi 3 hektar harus dengan ijin pejabat setempat. 

b. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil harus didukung oleh adat istiadat setempat 

tanpa mengesampingkan UU No2 Tahun 1960.  

2. Terhadap Penggarap 

a. Seorang penggarap harus mengikuti apa yang disyaratkan oleh pemilik tanah 

dalam perjanjian bagi hasil, karena pemilik memiliki kekuasaan atas tanah 

miliknya walaupun perjanjian itu sepertinya bersifat memihak. 

b. UU No.2 tahun 1960 memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban 

penggarap, maka perlu adanya pemahaman bagi para penggarap mengenai 

Undang-undang tersebut. 

3. Terhadap Masyarakat Umum 

a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian perlu dipahami dan 

diketahui oleh masyarakat umum sebagai tambahan pengetahuan dalam 

bidang pertanian.  

b. Sebaiknya masyarakat pada umumnya juga memahami mengenai UU No.2 

tahu 1960 sebagai dasar bila kelak menjadi bagian dari perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian. 

4. Terhadap Pemerintah Desa Setempat 

a. Seharusnya dibuat hukum adat yang memuat perjanjian bagi hasil secara 

tertulis sehingga apabila terdapat sengketa antara penggarap dan pemilik 

tanah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama 

dihadapan kepala desa dan camat. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih 

mengacu pada hukum adat daripada UU No. 2 Tahun 1960 yang mengatur 

tentang perjanjian bagi hasil pertanian. 

b. Hendaknya pemerintah desa setempat sering mengadakan penyuluhan dan 

program sapta usaha tani yang intensif untuk meningkatkan produksi 

pertanian. 
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c. Hendaknya aparat desa setempat mengisi secara lengkap data monografi desa 

agar dapat diketahui perubahan yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. 

5. Terhadap Peneliti Berikutnya 

Pada penelitian berikutnya hendaknya diperlukan sebuah penelitian yang lebih 

mendalam, sehingga akan memberikan masukan-masukan baru yang dapat 

berguna bagi masyarakat umum dan bagi para petani pada khususnya. 
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