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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pengaruh 

motivasi, keahlian, dan modal terhadap pendapatan petani padi di kecamatan 

Sungai Tabuk kabupaten Banjar yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji T (secara parsial) menunjukkan ada dua variabel bebas yaitu 

variabel motivasi (X1) dan modal  (X3) yang berpengaruh signifikan, 

sedangkan satu variabel bebas yaitu variabel keahlian (X2) yang tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu variabel pendapatan.  

a. Variabel motivasi (X1) berpengaruh signfikian terhadap pendapatan 

petani padi di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel (2,562 > 1,66105) atau nilai 

signifikan yang diperoleh kurang dari 0,05 yaitu hasil nilai yang 

diperoleh sebesar 0,12.  

b. Variabel keahlian (X2) tidak berpengaruh signfikian terhadap 

pendapatan petani padi di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung < t tabel (0,425 < 1,66105) 

atau nilai signifikan yang diperoleh lebih dari 0,05 yaitu hasil nilai 

yang diperoleh sebesar 0,672. 
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c. Variabel modal (X3) berpengaruh signfikian terhadap pendapatan 

petani padi di kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t hitung > t tabel (2,923 > 1,66105) atau nilai 

signifikan yang diperoleh kurang dari 0,05 yaitu hasil nilai yang 

diperoleh sebesar 0,004.  

2. Hasil uji F (secara simultan) menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

yaitu variabel motivasi (X1), keahlian (X2), dan modal (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat yaitu variabel pendapatan petani. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai F hitung > F tabel (19,737 > 2,70) atau dapat 

juga dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh kurang dari 0,05 yaitu hasil 

nilai yang diperoleh sebesar  0,000. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka 

saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa perlu diadakan lagi penelitian selanjutnya yang lebih 

detail dan mencari variabel-variabel baru yang tidak ada dalam penelitian 

ini agar penelitian ini sempurna dan hasil yang didapat bervariasi, karena 

masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.  

2. Bagi petani harus memaksimalkan modal seefisien mungkin dalam 

melakukan usaha tani dari hal mengolah tanah, memilih bibit, pupuk, 

pestisida dan lain-lain. Agar hasil yang didapat maksimal dan dapat 

meningkatkan pendapatan petani.  
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3. Bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan para petani hendaknya 

memperhatikan kestabilan harga padi dan beras. Selain itu juga pemerintah 

harus menyiapkan pupuk bersubsidi untuk para petani agar petani tidak 

kesulitan untuk mencari pupuk, dan mengadakan penyuluhan untuk petani 

dalam hal peningkatan produksi dan pelatihan menggunakan alat teknologi 

pertanian. 

 

 


