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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada petani padi 

di Desa Anjir Pasar Kota, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala 

dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Uji t (Uji Parsial) 

Biaya produksi berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan petani padi di Desa Anjir Pasar Kotta, Kecamatan Anjir 

Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Hal ini dibukikan dengan nilai t-

hitung (2,374) > t-tabel (1,667) dengan siginifikansi t lebih kecil dari 

5% (0,020 < 0,05).Harga jual berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan petani padi di Desa Anjir Pasar Kota, Kecamatan Anjir 

Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-

hitung (2,104) > t-tabel (1,667) dengan signifikansi t lebih kecil dari 

5% (0,039 < 0,05). Teknologi berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan petani padi di Desa Anjir Pasar Kota, 

Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai t-hitung (7,004) > t-tabel  (1,667) dengan signifikansi t 

lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05) 
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2. Berdasarkan Uji F (Uji Simultan) 

Biaya produksi, harga jual, dan teknologi berpengaruh secara 

simultan terhadap pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

perhitungan F-test menunjukkan nilai sebesar 27,438 dengan tingkat 

signifikansi  0,000. Karena signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05. 

Sedangkan F tabel dengan taraf nyata 0,05 didapatkan angka sebesar 

2,14 maka Fhitung > Ftabel (27,438 > 2,74). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, maka 

peneliti memberikan saran antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk petani, guna meningkatkan pendapatan, disarankan petani 

dapat mengeluarkan biaya produksi dengan tepat agar biaya yang 

dikeluarkan dapat lebih efisien dan dapat meningkatkan 

pendapatan.  

2. Untuk pemerintah, diharapkan pemerintah memberikan atau 

membantu masyarakat untuk menambah alat mesin pertanian, 

agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses produksi terutama 

pada masa panen. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar menambahkan 

variabel-variabel lain yang berkaitan dengan tingkat pendapatan 

petani padi serta lebih mengembangkan analisisnya tentang 

pengaruh-pengaruh apa saja yang dialami para petani padi dalam 

proses produksinya. Saran untuk peneliti selanjutnya mampu 



106 

 

 

 

meneliti fakor-faktor yang dapat memengaruhi pendapatan petani 

padi seperti modal, inovasi pupuk ataupun pestisida yang terbaru 

guna membantu petani untuk proses perawatan padi, dan variabel 

yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah pada setiap kali masa 

produksi.


