
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan input seperti benih, pupuk urea, pupuk SP36, pupuk KCl, pupuk

organik, insektisida cair, lahan dan tenaga kerja secara bersama-sama

berpengaruh terhadap output (produksi) di daerah penelitian. Secara parsial

pupuk SP36, pupuk organik, insektisida cair, tenaga kerja dan luas lahan

berpengaruh secara nyata terhadap output (produksi) usahatani padi sawah,

sedangkan benih, pupuk urea, pupuk KCl tidak berpengaruh terhadap

terhadap output (produksi) usahatani padi sawah di daerah penelitian.

2. Penggunaan input produksi di daerah penelitian masih belum efisien secara

teknis karena rata-rata tingkat efisiensi teknis hanya mencapai 0,52.

Penggunaan benih, pupuk urea, pupuk KCl, pupuk organik, insektisida cair

dan tenaga kerja belum efisien secara teknis dan harus ditingkatkan.

Sedangkan penggunaan pupuk SP36 tidak efisien secara teknis karena

penggunaan pupuk SP36 sudah berlebihan dan harus dikurangi.

3. Faktor sosial ekonomi yang menurunkan inefisiensi teknis di daerah

penelitian adalah pengalaman usahatani, jumlah anggota keluarga dan

keaktifan dalam kelompok tani. Variabel yang meningkatkan inefisiensi

teknis adalah umur, luas lahan dan jarak lahan dengan rumah petani.

Variabel yang tidak berpengaruh pada inefisiensi teknis di daerah penelitian

adalah pendidikan formal.



5.2. Saran

Dari hasil penelitian di lapangan dan analisa maka penulis menyarankan :

1. Penggunaan input seperti benih, pupuk urea, pupuk KCl, pupuk organik,

insektisida cair dan tenaga kerja masih dapat ditingkatkan. Sedangkan

penggunaan pupuk SP36 harus diperhatikan karena penggunaannya sudah

berlebihan. Hal ini dilakukan agar usahatani padi sawah di daerah penelitian

efisien secara teknis.

2. Umur yang produktif dan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga dapat

meningkatkan efisiensi secara teknis apabila diimbangi dengan pengetahuan

dan wawasan petani dalam penggunaan teknologi dan inovasi dalam usahatani

padi sawah di daerah penelitian tersebut sehinga diharapkan tim penguluh

pertanian dapat memberikan penyuluhan dan pelatihan pada petani padi

sawah.

3. Perlu adanya bantuan mengenai permodalan dalam usahatani oleh pemerintah

setempat agar petani di daerah penelitian dapat membeli input-input produksi

secara optimal.


