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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa produksi (X1) berpengaruh 

secara parsial terhadap petani kelapa sawit di Desa Magalau Hulu 

Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai t-hitung > nilai t-tabel (9,204502 > 1,67412). Dan 

variabel harga (X2) secara parsial berpengaruh terhadap petani kelapa 

sawit di Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten 

Kotabaru. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung > nilai t-tabel 

(2,052279 > 1,67412).  

2. Berdasarkan hasil uji f menyatakan bahwa produksi dan harga 

berpengaruh secara simultan terhadap petani kelapa sawit di Desa 

Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru. Hal 

ini dibuktikan dengan perolehan nilai f-hitung yaitu 43,02423 lebih 

besar dari f-tabel 3,17 (43,02423 > 3,17). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut ada beberapa saran peneliti ajukan 

yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan hasil penelitian, diantaranya ialah: 
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1. Bagi petani diharapkan agar lebih memperhatikan perawatan kelapa 

sawit dan input produksi seperti bibit, pupuk, pestisida dan alat-alat 

pertanian, sehingga  memperoleh hasil tandan buah segar yang 

maksimal dan berkualitas dan agar lebih mengoptimalkan produksi 

kelapa sawit untuk menjaga atau mengantisipasi jika harga tandan 

buah segar mengalami penurunan. 

2. Bagi pemerintah ataupun swasta harus mengarahkan petani dalam hal 

peningkatan produksi seperti mengadakan penyuluhan dan pelatihan 

mengenai pengelolaan biaya produksi dan tata cara perawatan dalam 

perkebunan kelapa sawit secara kualitas maupun kuantitasnya. 

Sehingga petani mampu menghasilkan produksi yang stabil dan ketika 

menghadapi harga yang fluktuatif agar dapat terus mengelola 

perkebunan kelapa sawit secara efektif dan efisien dalam jangka 

panjang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membantu 

dalam memberikan informasi dan menjadi referensi untuk dapat 

mengembangkan penelitian selanjutnya, lalu disarankan peneliti lain 

menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap pendapatan 

dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, seperti biaya produksi, 

modal, luas lahan, produktivitas, tenaga kerja dan teknologi, untuk 

mengembangkan penelitian yang telah dilakukan, sehingga akan 

menambah informasi serta ilmu pengetahuan bagi penulis maupun 

pembaca.


