
 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis pengaruh 

produksi padi, produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja terhadap 

NTP, dan untuk mengetahui variabel independen yang paling besar 

pengaruhnya terhadap NTP dengan melakukan analisis regresi data panel 

Random Effect Model. Setelah melakukan analisis dan pembahasan yang 

telah dipaparkan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara simultan pada tahun 2010-2020 variabel produksi padi, 

produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja secara bersama-

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap NTP di 10 provinsi yang 

menjadi objek penelitian di Indonesia.  

2. Produksi padi dan produktivitas padi tahun 2010-2020 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap NTP di 10 provinsi yang menjadi 

objek penelitian di Indonesia. 

3. Produktivitas tenaga kerja berdampak negatif dan signifikan 

terhadap NTP di 10 provinsi yang menjadi objek penelitian di 

Indonesia tahun 2010-2020. 

B. Saran 

1. Berdasarkan hasil studi produksi padi dan produktivitas padi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap NTP di 10 provinsi yang menjadi 

objek penelitian di Indonesia pada tahun 2010-2020. Secara 
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nasional, Kementerian Pertanian sebagai pemegang kebijakan perlu 

untuk membuat kebijakan yang dapat mengendalikan harga baik 

ditingkat petani ataupun konsumen mengenai produk-produk 

pertanian. Diharapkan nantinya produk yang dihasilkan para petani 

dapat dibeli dengan harga tinggi dan petani dapat membeli 

kebutuhan untuk proses produksi dengan harga terjangkau, hal 

tersebut dapat berpengaruh terhadap indeks harga yang diterima 

petani meningkat dan indeks harga yang dibayar petani menurun 

sehingga NTP pada akhirnya akan meningkat secara nasional. Selain 

itu pemerintah provinsi melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai pemegang 

kebijakan perlu mengkaji ulang terkait kondisi luas lahan yang 

digunakan oleh petani dalam memproduksi padi yang berpengaruh 

terhadap produktivitas padi. Kebijakan terkait optimalisasi 

penggunaan lahan pertanian akan sangat berdampak terhadap 

meningkatnya produksi padi dan produktivitas hasil pertanian, hal ini 

akan berpengaruh terhadap indeks harga yang diterima petani yang 

meningkat. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, produktivitas tenaga kerja berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap NTP, sehingga pemerintah perlu 

guna menyusun program yang mampu baik secara langsung ataupun 

tidak langsung dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja serta 

mengurangi pengangguran. Pemerintah perlu untuk memperkenalkan 



71 

 

 

dasar pemerataan teknologi ataupun penyebaran kerja sebagai 

kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja dari budidaya padi 

yang memperbolehkan intensifikasi penggunaan tenaga kerja per 

unit tanah secara berturut-turut tanpa menyebabkan berkurangnya pC 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pada pengalaman yang dialami langsung oleh peneliti 

dalam proses penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami, 

sehingga kedepannya dapat diperhatikan kembali untuk peneliti-peneliti 

yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya 

dikarenakan penelitian ini sendiri tentu masih mempunyai kekurangan 

yang perlu untuk diperbaiki dalam penelitian-penelitian berikutnya. 

Penelitian ini telah diusahakan serta dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi NTP dalam penelitian ini hanya 

terdiri dari tiga variabel, yaitu produksi padi, produktivitas padi dan 

produktivitas tenaga kerja, sementara masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi NTP. 

2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan data sekunder 

yaitu adanya data yang tidak tersedia dari tahun 2016-2017 

mengenai luas lahan, produksi padi, dan produktivitas padi di 

beberapa provinsi yang menjadi objek penelitian saya, sehingga 

peneliti disini menggunakan rata-rata dari tahun sebelum dan 
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sesudah hal tersebut menyebabkan menghambat dalam proses 

penelitian.  


