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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Karakteristik Sosial Dan Ekonomi Petani Budidaya Ikan Patin di 

Desa Kota Karang Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi 

 

5.1.1 Karakteristik Umur Petani Ikan Patin 

Sebelum mengetahui karakteritistik Petani Ikan Patin berdasarkan umur, 

terlebih dahulu dilakukan perhitungan skala interval dengan jarak interval 

kategori umur Petani Ikan Patin adalah 10 tahun.  

Tabel 5.1 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Umur 

No. Umur (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

1 18 – 28 23 16,91 

2 29 - 38  38 27,94 

3 39 - 48  54 39,71 

4 49 - 58  20 14,71 

5 59 – 68 1 0,74 

Jumlah 136 100,00 

Rata-Rata 39 Tahun 
Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Dari tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Petani Ikan Patin paling 

banyak berdasarkan tingkatan umur yaitu pada umur 39-48 tahun dengan jumlah 

Petani Ikan Patin sebanyak 54 orang dengan proporsi sebesar 39,71 persen. 

Sedangkan jumlah Petani Ikan Patin paling sedikit berdasarkan tingkatan umur 

yaitu pada umur 59-68 tahun dengan jumlah Petani Ikan Patin sebanyak 1 orang 

dengan proporsi sebesar 0,74 persen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan 

bahwa rata-rata umur Petani Ikan Patin yaitu 39 tahun, di umur ini dapat 

dikatakan sangat efektif dan efisien untuk mencari penghasilan dan dimana pada 

masa ini seseorang telah mempunyai banyak pengalaman sehingga dapat 

mengatasi masalah-masalah yang muncul. 
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5.1.2 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

Banyaknya respoden dalam penelitian ini yaitu Petani Ikan Patin menurut 

jumlah tanggungan yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.2 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

No. Jumlah Tanggungan (Jiwa) Frekuensi Persentase (%) 

2 1 – 2 56 41,18 

3 3 – 4  67 49,26 

4 5 – 6 12 8,82 

5 7 – 8  1 0,74 

Jumlah 136 100,00 

Rata-Rata 3 Orang 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Dari tabel 5.2 di atas dapat dilihat jumlah tanggungan dengan jumlah 

Petani Ikan Patin terbanyak yaitu 67 orang pada jumlah tanggungan 3-4 orang 

dengan proporsi 49,26 persen. Sedangkan jumlah Petani Ikan Patin paling sedikit 

yaitu 1 orang pada jumlah tanggungan 7-8 orang dengan proporsi sebesar 0,74 

persen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah 

tanggungan Petani Ikan Patin sebanyak 3 orang tanggungan. Besarnya jumlah 

tanggungan akan meningkatkan motivasi Petani Ikan Patin untuk meningkatkan 

pendapatannya.  

5.1.3 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Jam Kerja 

Banyaknya respoden dalam penelitian ini yaitu Petani Ikan Patin menurut 

jam kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5.3 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Jam Kerja 

No. Jam Kerja (Jam) Frekuensi Persentase (%) 

1 3 5 3,68 

2 4 22 16,18 

3 5  98 72,06 

4 6 11 8,09 

Jumlah 136 100,00 

Rata-Rata 5 Jam 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Dari tabel 5.3 di atas dapat dilihat jam kerja dengan jumlah Petani Ikan 

Patin terbanyak yaitu 98 orang dengan jam kerja selama 5 jam dengan proporsi 

72,06 persen. Sedangkan jumlah Petani Ikan Patin paling sedikit yaitu 5 orang 

pada jumlah jam kerja 3 jam dengan proporsi sebesar 3,68 persen. Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata jam kerja Petani Ikan Patin selama 

5 jam.  

5.1.4 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Produksi 

Banyaknya respoden dalam penelitian ini yaitu Petani Ikan Patin menurut 

produksi yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.4 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Produksi 

No. Produksi (Kg) Frekuensi Persentase (%) 

1 250 – 350 34 25,00 

2 351 – 450 63 46,32 

3 451 - 550  34 25,00 

4 551 – 650 5 3,68 

Jumlah 136 100,00 

 425 Kg 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

 Dari tabel 5.4 di atas dapat dilihat produksi ikan patin dengan jumlah 

Petani Ikan Patin terbanyak yaitu 63 orang dengan produksi ikan patin selama 

351-430 kg dengan proporsi 46,32 persen. Sedangkan jumlah Petani Ikan Patin 
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paling sedikit yaitu 5 orang pada jumlah produksi sebesar 551-650kg dengan 

proporsi sebesar 3,68 persen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa 

rata-rata produksi yang dihasilkan Petani Ikan Patin sebesar 425 kg. 

5.1.5 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Luas Lahan 

Banyaknya respoden dalam penelitian ini yaitu Petani Ikan Patin menurut 

luas lahan yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.5 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Luas Lahan 

No. Luas Lahan (m
2
) Frekuensi Persentase (%) 

1 ≤ 500  10 7,35 

2  501 – 1500 105 77,21 

3 1501 - 2500  21 15,44 

Jumlah 136 100,00 

Rata-Rata 1234 m
2 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Dari tabel 5.5 di atas dapat dilihat luas lahan dengan jumlah Petani Ikan 

Patin terbanyak yaitu 105 orang dengan luas lahan sebesar 501-1500 m
2
 dengan 

proporsi 77,21 persen. Sedangkan jumlah Petani Ikan Patin paling sedikit yaitu 10 

orang pada luas lahan sebesar 500 m
2
 dengan proporsi sebesar 7,35 persen. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata luas lahan yang 

dimiliki Petani Ikan Patin sebesar 1234 m
2
. 

5.1.6 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Modal 

Banyaknya respoden dalam penelitian ini yaitu modal Petani Ikan Patin 

meliputi pakan, bibit dan obat-obatan yang dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5.6 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Modal 

No. Modal (Rupiah) Frekuensi Persentase (%) 

1 ≤  2.000.000 12 8,82 

2 2.001.000 – 4.000.000 22 16,18 

3 4.001.000 – 6.000.000 18 13,24 

4 6.001.000 – 8.000.000 84 61,76 

Jumlah 136 100,00 

Rata-Rata Rp. 5.835.000 
 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Dari tabel 5.6 di atas dapat dilihat modal dengan jumlah Petani Ikan Patin 

terbanyak yaitu 84 orang dengan modal sebesar Rp. 6.001.000 – 8.000.000  

dengan proporsi 61,76 persen. Sedangkan jumlah Petani Ikan Patin paling sedikit 

yaitu 12 orang pada modal sebesar Rp 2.000.000 dengan proporsi sebesar 8,82 

persen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata modal Petani 

Ikan Patin sebesar Rp. 5.835.000. 

5.1.7 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan Tenaga Kerja 

Banyaknya respoden dalam penelitian ini yaitu Petani Ikan Patin menurut 

tenaga kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.7 Karakteristik Petani Ikan Patin Berdasarkan TenagaKerja 

No. Tenaga Kerja (Orang) Frekuensi Persentase (%) 

1 2 4 2,94 

2 3 45 33,09 

3 4  54 39,71 

4 5 34 25,00 

Jumlah 136 100,00 

Rata-Rata 4 orang 
 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

Dari tabel 5.7 di atas dapat dilihat tenaga kerja dengan jumlah Petani Ikan 

Patin terbanyak yaitu 54 orang dengan tenaga kerja sebanyak 4 orang dengan 

proporsi 39,71 persen. Sedangkan jumlah Petani Ikan Patin paling sedikit yaitu 4 
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orang dengan jumlah tenaga kerja sebayak 2 orang dengan proporsi sebesar 2,94 

persen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata tenaga kerja 

Petani Ikan Patin sebanyak 4 orang. 

5.2  Pendapatan Usaha Budidaya Ikan Patin Di Desa Kota Karang, 

Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi 

Pendapatan adalah nilai yang didapat dari suatu usaha yang telah 

dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendapatan bersih yang dihasilkan oleh petani. Untuk 

mengetahui pendapatan petani dapat dilihat pada tabel 5.8 : 

Tabel 5.8 Karakteristik Pendapatan Petani Ikan Patin (Perbulan) 

No. Pendapatan (Rupiah) Frekuensi Persentase (%) 

1 ≤ 3.500.000 5 3,68 

2 3.501.000 – 4.500.000 29 21,32 

3 4.501.000 – 5.500.000 63 46,32 

4 5.501.000 – 6.500.000 24 17,65 

5 6.501.000 – 7.500.000 15 11,03 

Jumlah 136 100,00 

Rata-Rata 14.500 / Kg 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

  Berdasarkan tabel 5.8 di atas dapat dilihat pendapatan dengan jumlah 

Petani Ikan Patin terbanyak yaitu 63 orang dengan pendapatan sebesar Rp. 

4.501.000 – 5.500.000 dengan proporsi 46,32 persen. Sedangkan jumlah Petani 

Ikan Patin paling sedikit yaitu 5 orang dengan pendapatan sebesar Rp. 3.500.000 

dengan proporsi hanya sebesar 3,68 persen. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

dikatakan bahwa rata-rata pendapatan Petani Ikan Patin sebesar Rp. 5.100.000. 

Pendapatan juga ditentukan oleh harga. Harga ikan patin di pasaran pada saat 
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penelitian adalah Rp. 14.500 / kg. Tentunya jika harga ikan patin meningkat maka 

pendapatan petani juga meningkat. 

5.3  Konstribusi Pendapatan Usaha Tani Ikan Patin, Terhadap Pendapatan 

Keluarga Petani Ikan Patin Di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe 

Ulu, Kabupaten Muaro Jambi 

 

Untuk mengetahui berapa besar konstribusi pendapatan dari usaha 

budidaya ikan patin, terhadap pendapatan keluarga petani ikan patin di Desa Kota 

Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel 

5.9 : 

Tabel 5.9 Kontribusi Pendapatan Petani Terhadap Pendapatan Keluarga 

(Rupiah/Bulan) 

Keterangan 
Nilai 

 (Rupiah) 

Kontribusi  

(%) 

Pendapatan Petani Ikan Patin 5.100.000 
85 % 

Pendapatan Keluarga  
6.000.000 

Sumber : Data Primer Diolah, 2021 

  Berdasarkan tabel 5.9 dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi pendapatan 

petani terhadap pendapatan keluarga sebesar 85 persen. Kontribusi petani ikan 

patin terhadap pendapatan keluarganya sangat besar, ini menunjukkan bahwa 

peran petani ikan di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten 

Muaro Jambi sangat besar terhadap ekonomi keluarga. Hal ini lah yang 

menyebabkan petani ikan di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, 

Kabupaten Muaro Jambi harus lebih giat untuk meningkatkan pendapatannya. 
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5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Petani Ikan Patin di Desa 

Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi 

 

5.4.1 Pengujian Asumsi Klasik 

Model yang dihasilkan sebelum digunakan untuk pengujian hipotesis, 

maka dilakukan pengujian dengan uji asumsi klasik untuk mendapatkan model 

yang “blues” atau “best fit model”. 

1. Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Uji 

normalitas dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot sebagai berikut. 

 
Gambar 5.1 Normalitas Data 

 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi 

adalah dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak 
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ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Berikut hasil 

perhitungan menggunakan program SPSS 20: 

Tabel 5.10 Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 ,997 1,360 

X2 ,996 1,387 

X3 ,955 1,048 

Sumber : Data Diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi/keterkaitan antara serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya gejala autokorelasi dalam perhitungan regresi atas penelitian ini maka 

digunakan Durbin-Watson Test sebesar 2,165. 

Dengan menggunakan tabel statistik d dan derajat kepercayaan 95% (α = 

0,05) jumlah observasi 13 serta jumlah variabel bebas 5 maka diperoleh angka dl 

= 1,584 dan du = 1,665 sedangkan nilai untuk 4-dl = 2,412 dan 4-du = 2,335 

dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson dua ujung (two tailed) maka 

patokan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

d < dl = berarti terdapat autokorelasi positif 

d > dU = berarti tidak terdapat autokorelasi positif 

(4-d) < dl = berarti terdapat autokorelasi negative 

(4-d) > dU = berarti tidak terdapat autokorelasi negative 

du < d < (4-du) = berarti tidak terdapat autokorelasi 
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dl < d < du atau (4-du) = berarti tidak dapat disimpulkan  

Hasil yang diperoleh adalah nilai DW observasi terletak pada daerah d > 

dU  berarti tidak terdapat autokorelasi positif dalam penelitian ini. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan gambar grafik 

nilai-nilai residu, uji Breusch-Godfrey dan Uji Park. Penelitian ini menggunakan 

uji Breusch-Godfrey.          

 
Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pada gambar scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar tinggi di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini 

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.  

5.4.2 Pengujian Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisiensi determinasi (R
2
) digunakan untuk melihat beberapa 

besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam 

persentase seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :  
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Tabel 511. Hasil Uji R
2
 Square 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,924
a
 ,853 ,850 31,66446 2,165

a
 

Sumber : Data Diolah, 2021 

Tabel 5.11 diatas dapat kita lihat model summary diketahui nilai Rsquare 

sebesar 0,853. Artinya sebesar 85,3 persen variasi produksi ikan patin petani 

dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini, sedangkan sisanya 14,7 persen 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran persamaan 

regresi.Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini: 

Tabel 5.12 Hasil Uji F Statistik 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 768578,235 3 256192,745 255,519 ,000
b
 

Residual 132348,236 132 1002,638   
Total 900926,471 135    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

Sumber : Data Diolah, 2021 

 
Pada tabel Anova diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05 ini berarti variabel 

independen luas lahan, modal dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen produksi ikan patin petani. Berpengaruhnya 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap produksi ikan patin petani 

dikarenakan variabel-variabel bebas ini secara teori benar-benar mendukung 

petani untuk meningkatkan produksi ikan patin petani.  
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3. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Jika 

tingkat signifikansinya dibawah 5% maka secara parsial luas lahan, modal dan 

tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen produksi ikan 

patin petani. 

Tabel 5.13 Hasil Uji Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 162,104 15,938  10,171 ,000   
X1 ,122 ,024 ,554 5,159 ,000 ,997 1,360 

X2 1,645E-5 ,000 ,381 3,544 ,001 ,996 1,387 

X3 4,072 3,396 ,041 1,199 ,233 ,955 1,048 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Diolah, 2021 
 

a. Variabel Luas Lahan 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel luas lahan 

sebesar 0,000 dengan tingkat keyakinan (α =5%) dapat dilihat bahwa nilai  

probabilita lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi ikan patin milik 

petani. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh luas lahan terhadap 

produksi ikan patin milik petani benar dan terbukti. 

b. Variabel Modal  

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel modal 

sebesar 0,001 dengan tingkat keyakinan (α =5%) dapat dilihat bahwa nilai  

probabilita lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima 
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artinya modal berpengaruh signifikan terhadap produksi ikan patin milik petani. 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh modal terhadap produksi 

ikan patin milik petani benar dan terbukti. 

c. Variabel Tenaga Kerja  

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel tenaga kerja 

sebesar 0,233 dengan tingkat keyakinan (α =5%) dapat dilihat bahwa nilai  

probabilita lebih besar dari 0,05 (0,233 > 0,05), artinya Ho diterima dan Ha 

ditolak artinya tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi ikan 

patin milik petani. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh tenaga 

kerja terhadap produksi ikan patin milik petani tidak benar dan tidak terbukti. 

5.4.3 Model dan Interpretasi Hasil Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut:  

Y = 162,104 + 0,122X 1+ 1,645X2+ 4,072X3 + e 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 162,104 

Jika variabel luas lahan, modal dan tenaga kerja tetap atau tidak berubah, 

maka variabel produksi meningkat sebesar sebesar 162,104 kg. 

2. Koefisien Luas Lahan = 0,122 

Jika variabel luas lahan ditambah sebesar 1 m
2
, sementara variabel bebas 

lainnya dianggap tetap atau tidak berubah, maka akan menyebabkan 

peningkatan produksi sebesar 0,122 kg. 
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3. Koefisien Modal  = 1,645E-5 

Jika variabel modal mengalami kenaikan sebesar satu
 
rupiah, sementara 

variabel bebas lainnya dianggap tetap atau tidak berubah, maka akan 

menyebabkan peningkatan produksi sebesar 16,45 kg. 

5.4.4 Analisis Ekonomi 

5.4.4.1 Pengaruh Luas Lahan Terhadap Produksi  
 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel luas lahan 

sebesar 0,000 dengan tingkat keyakinan (α =5%) dapat dilihat bahwa nilai  

probabilita lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi ikan patin milik 

petani. Hasil ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Mubyarto 

(1995) yang mengatakan jika luas lahan meningkat maka produksi petani tambak 

akan meningkat, demikian juga sebaliknya. Sehingga hubungan antara luas lahan 

dengan produksi saling keterkaitan. Berpengaruhnya luas lahan terhadap produksi 

dikarenakan luas lahan kolam milik petani ikan di Desa Kota Karang, Kecamatan 

Kumpe Ulu cukup besar, dan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa 

pedagang yang memiliki luas kolam yang besar maka produksinya lebih besar 

dibanding petani lainnya.  

5.4.4.2 Pengaruh Modal Terhadap Produksi  

 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel modal 

sebesar 0,001 dengan tingkat keyakinan (α =5%) dapat dilihat bahwa nilai  

probabilita lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), artinya Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya modal berpengaruh signifikan terhadap produksi ikan patin milik petani. 
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Hasil ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwijaya (2011) 

menyatakan bahwa hubungan antara modal dengan kegiatan produksi sangat erat 

kaitannya, hal ini dapat dijelaskan dengan teori lingkaran yang tak berujung 

pangkal. Tingkat akumulasi modal yang rendah dapat terjadi apabila jumlah 

tabungan kecil dan konsumsi rendah berada pada tingkat substansi sehingga tidak 

dapat dikurangi untuk tabungan. Sehingga tabungan yang sedikit berarti investasi 

yang ditimbulkan juga rendah dan menyebabkan tingkat produktivitasnya juga 

rendah pada akhirnya tingkat pendapatan juga rendah, untuk itu pembentukan 

modal dari masyarakat berupa tabungan yang harus dipaksakan untuk selalu 

dikembangkan jadi lebih banyak atau lebih besar, untuk menjadikan kegiatan 

perekonomian menjadi meningkat dan berjalan lancar. 

Berpengaruhnya modal kerja terhadap produksi dikarenakan dapat 

semakin besar modal yang dimiliki petani maka semakin besar produksi yang 

dihasilkan, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan hasil wawancara kepada Petani 

Ikan Patin. 

5.4.4.3 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produksi  

 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai probabilita untuk variabel tenaga kerja 

sebesar 0,233 dengan tingkat keyakinan (α =5%) dapat dilihat bahwa nilai  

probabilita lebih besar dari 0,05 (0,233 > 0,05), artinya Ho diterima dan Ha 

ditolak artinya tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi ikan 

patin milik petani. Hasil ini tidak teori produksi jangka panjang apabila semua 

input yang digunakan adalah input variabel dan tidak terdapat input tetap, 

sehingga dapat diasumsikan bahwa ada jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja 
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(TK). Tidak berpengaruhnya antara tenaga kerja terhadap produksi karena petani 

ikan patin di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu tidak banyak 

menggunakan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Petani masih memanfaatkan 

anggota keluarga untuk membantu petani memanen ikan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Berdasarkan karakteritik sosial dan ekonomi petani ikan patin di Desa 

Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu dapat disimpulkan rata-rata umur 

Petani Ikan Patin yaitu 39 tahun, rata-rata jumlah tanggungan Petani Ikan 

Patin sebanyak 3 orang tanggungan, rata-rata jam kerja Petani Ikan Patin 

selama 5 jam, rata-rata produksi yang dihasilkan Petani Ikan Patin sebesar 

425 kg, rata-rata luas lahan yang dimiliki Petani Ikan Patin sebesar 1234 

m
2, 

rata-rata modal Petani Ikan Patin sebesar Rp. 5.835.000 dan rata-rata 

tenaga kerja Petani Ikan Patin sebanyak 4 orang.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

pendapatan Petani Ikan Patin sebesar Rp. 5.100.000 perbulannya. 

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata kontribusi pendapatan petani 

terhadap pendapatan keluarga sebesar 85 persen. 

4. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial hanya variabel luas lahan dan modal berpengaruh signifikan 

terhadap produksi ikan patin di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe 

Ulu. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan masukan-masukan 

berupa saran yaitu sebagai berikut : 

1. Rata-rata pendapatan petani ikan patin di Desa Kota Karang, Kecamatan 

Kumpe Ulu cukup besar namun harus ditingkatkan lagi melalui 

pengoptimalan di beberapa aspek karakteristik sosial dan ekonomi 

pedagang. 

2. Kontribusi petani ikan patin di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu 

terhadap pendapatan keluarga sangat besar, sehingga dapat dijadikan saran 

untuk petani ikan lainnya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi kesejateraan ekonormi keluarga 

akan meningkat. 

3. Petani ikan patin di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Ulu agar dapat 

meningkatkan produksinya agar dapat memperluas luas lahan atau luas 

kolam serta meningkatkan  modalnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


