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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Variabel luas lahan, bibit, pupuk serta tenaga kerja berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap produksi bengkuang di Desa Linggasari 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

2. Faktor produksi luas lahan, bibit, pupuk dan tenaga kerja dalam usahatani 

di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas belum 

efisien, yang artinya bahwa penggunaan faktor produksi luas lahan, bibit, 

pupuk dan tenaga kerja perlu di tambah lagi untuk dapat mencapai 

efisiensi. 

3. Usahatani bengkuang di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas sudah menguntungkan dan sudah efisien secara 

ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai R/C ratio sebesar 3,24 dalam satu 

kali masa tanam. 
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B. Implikasi 

1. Para Petani bengkuang di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas perlu lebih memperhatikan faktor-faktor 

produksi seperti luas lahan, bibit, pupuk serta tenaga kerja dengan cara 

memaksimalkan pemanfaatan dan pengolahan faktor produksi karena 

variabel-variabel tersebut sangat memiliki pengaruh yang positif 

terhadap produksi bengkuang di Desa Linggasari Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas 

2. Penggunaan lahan yang lebih optimal, pemilihan lahan yang lebih 

subur akan menghasilkan produksi bengkuang yang lebih baik serta 

berbuah lebih besar lagi. Penggunaan bibit yang maksimal dan 

pemilihan bibit yang unggul dan berkualitas akan menghasilkan 

tanaman bengkuang yang lebih baik. Penambahan porsi pupuk yang 

berkualitas pada setiap hektarnya akan memaksimalkan hasil produksi 

bengkuang dan tanaman bengkuang juga akan mendapatkan nutrisi 

yang baik dan sesuai. 

Petani bengkuang di daerah penelitian harus memaksimalkan 

penggunaan faktor produksi tenaga kerja supaya hasil produksi yang di 

dapatkan lebih efisien. Penggunaan faktor produksi tenaga kerja perlu 

ditambah agar petani dapat meminimalisasikan akan terjadiya masalah 

pada tanaman bengkuang sehingga dapat meminimalisasi adanya 

kerugian. Informasi akan ketersediaan, harga faktor-faktor produksi, 

serta pengetahuan teknologi dalam mengkombinasi faktor produksi 
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dari badan pertanian atau pemerintah daerah setempat akan menambah 

pengetahuan para petani bengkuang dalam berusahatani sehingga hasil 

produksi bisa lebih efisien dan lebih menguntungkan. 

3. Untuk meningkatkan pendapatan usahatani bengkuang, perlu adanya 

optimalisasi produksi usahatani bengkuang oleh para petani dengan 

memaksimalkan pengolahan dan penggunaan faktor-faktor produksi 

yang digunakan secara baik dan tepat dengan lebih memanfaatkan 

faktor produksi yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


