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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel lahan, benih dan pupuk sama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produksi kedelai, sementara variabel tenaga kerja berpengaruh positif 

namun tidak signifikan dan variabel pestisida berpengaruh negatif terhadap 

produksi kedelai hitam di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon 

Kabupaten Purbalingga. 

2. Variabel bibit adalah variabel yang paling berpengauh terhadap produksi 

kedelai hitam di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon Kabupaten 

Purbalingga. Sementara variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu 

variabel tenaga kerja. 

3. Menurut hasil analsis efisiensi teknis dapat dikatakan bahwa usahatani kedelai 

hitam di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga 

sudah mendekati efisien secara teknis. Menurut hasil analisis efisiensi 

ekonomis dapat dikatakan bahwa usahatani kedelai hitam di Desa 

Kedungbenda Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga belum efisien 

sehingga masih dimungkinkan untuk penambahan atau pengurangan variabel 

untuk memaksimalkan output. 
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4. Variabel yang dalam penggunaannya paling mendekati efisien yaitu variabel 

benih dan pupuk. Sedangkan untuk variabel lahan, tenaga kerja dan pestisida 

merupakan variabel yang tidak efisien. 

 

B. Implikasi 

1. Pengaruh penggunaan variabel lahan, tenaga kerja, benih, pupuk dan pestisida 

terhadap produksi kedelai hitam merupakan hal penting yang perlu 

diperhatikan para petani kedelai hitam di Desa Kedungbenda Kecamatan 

Kemangkon Kabupaten Purbalingga untuk dapat meningkatkan produksinya. 

Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan faktor-faktor produksi 

yang minimal tetapi mampu menghasilkan jumlah produksi yang maksimal, 

seperti penggunaan input yang sesuai dengan kapasitas produksi serta 

memperkerjakan tenaga kerja sesuai dengan skala usaha dan produksi. 

2. Bibit merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap 

jumlah produksi kedelai hitam yang di produksi, sehingga para petani kedelai 

hitam hendaknya mempertimbangkan segala sesuatu dalam menambah bibit. 

Jumlah bibit yang ditambah akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah 

produksi kedelai hitam yang dihasilkan. Artinya, apabila jumlah produksi 

kedelai hitam ingin ditingkatkan, maka harus menambah jumlah bibit. 

3. Beberapa faktor produksi yang belum efisien secara ekonomis maka perlu 

ditambah contohnya seperti variabel pupuk dan benih. Sementara itu faktor 

produksi yang tidak efisien secara ekonomis maka perlu dikurangi contohnya 

seperti variabel lahan, pestisida dan tenaga kerja 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Faktor-faktor yang memengaruhi produksi kedelai dalam penelitian ini hanya 

terdiri dari lima variabel, yaitu lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja 

sedangkan masih banyak faktor lain yang memengaruhi produksi kedelai 

hitam. 

2. Penelitian ini hanya melibatkan responden dalam jumlah terbatas dengan 

menggunakan teknik random sampling atau pengambilan sampel dari populasi 

secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam pupolasi tersebut, 

sehingga hasilnya belum sempurna karena responden yang diteliti bukan dari 

seluruh populasi, melainkan hanya dari pengambilan sampel saja. Kemudian 

tidak adanya perbedaan perhitungan antara produsen yang berskala besar 

maupun yang berskala kecil. 
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