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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada usaha tani padi di Kabupaten Pati dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa modal, luas lahan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan 

penggunaan kredit secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap pendapatan 

petani padi di Kabupaten Pati. Hal itu ditunjukkan dengan hasil uji-f yang 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari derajat 

kepercayaan (α) = 0,05. Sedangkan secara individu faktor modal dan luas lahan 

berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani padi. Sementara faktor tingkat 

pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan penggunaan kredit tidak 

berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani. Selain itu, didapatkan juga  

koefisien determinasi sebanyak 88,98 persen, itu berarti bahwa sebanyak 88,98 

persen penelitian ini dijelaskan oleh variabel-variabel dalam penelitian ini dan 

sisanya 11,02 persen dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. 

Selanjutnya, efek mikroekonomi yang didapatkan dari peningkatan 

pendapatan petani padi di Kabupaten Pati adalah meningkatnya daya beli petani 

padi terhadap barang kebutuhan, meningkatnya pendapatan pelaku usaha mikro, 

meningkatnya investasi di bidang perbankan, serta adanya peran petani padi 

dalam sektor perbankan. Secara keseluruhan peningkatan pendapatan petani padi 

memberikan efek mikroekonomi dalam hal konsumsi dan investasi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dapat diketahui bahwa peran 

modal dan luas lahan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

petani. Mengingat masalah permodalan petani yang kurang, pemerintah sebagai 

pemangku kebijakan dapat mensiasatinya dengan kebijakan harga faktor produksi 

seperti, pupuk, pestisida dan sejenisnya yang memihak petani. Kemudian 

intensifikasi pertanian melalui pelatihan dan bimbingan kepada petani juga perlu 

lebih ditekankan lagi agar produktivitas dan pendapatan petani meningkat dan 

menjadi lebih baik. Selain itu, kebijakan harga hasil produksi pertanian juga perlu 

diperhatikan agar harga pasar hasil pertanian tidak dikuasai oleh tengkulak yang 

cenderung memberikan harga rendah, sehingga pendapatan petani berkurang. 

Selanjutnya, melihat efek mikroekonomi peningkatan pendapatan petani yang 

sangat positif terhadap ekonomi, maka pemberdayaan petani untuk peningkatan 

pendapatan petani sangat penting untuk dilakukan. 

 


