
VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1. KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Risiko usahatani yang dialami petani yaitu risiko produksi yang meliputi 

menurunnya hasil produksi akibat kemarau dan penghujan yang mendatangkan 

hama tikus, wereng, blass. Risiko harga karena terjadinya pasokan beras yang 

tidak stabil sehingga mengakibatkan harga beras naik turun. Risiko teknologi 

yaitu adanya ketidakpastian manfaat dalam penggunaan teknologi. Terakhir 

yaitu risiko sosial dan hukum berupa pembatasan subsidi pupuk dan benih, hal 

ini akan berakibat pada pembengkakan pengeluaran petani dalam berusahatani.  

2. Upaya petani ketika terjadi risiko produksi yaitu, petani mulai membuat 

embung dan mecoba mengurangi hama dengan penyemprotan pestisida yang 

sesuai dan bijak, selain itu petani harus mulai membuat pola tanam bergilir. 

Pada saat terjadi risiko harga karena persediaan beras yang tidak stabil maka 

petani tidak akan menjual berasnya ke orang, jadi hanya unutuk konsumsi 

sediri serta petani akan memanfaatkan hasil panen lain seperti sayur untuk 

dijual sehingga menambah pendapatan. Ketika risiko teknologi terjadi maka 

cara mengatasinya dengan lebih mengetahui terlebih dahulu spesifikasi 

teknologi yang akan diadopsi sehingga tidak menimbukan kerugian. Tentang 

risiko sosial dan hukum yaitu pembatasan subsidi benih dan pupuk maka 

sebaiknya petani menggunakan tabungan hasil dari pekerjaan lain selain 

bertani dan dapat memanfaatkan adanya PUAP.  

3. Harapan petani dalam berusahatani yaitu ingin produksinya meningkat 

sehingga segala kebutuhan pertanian maupun non pertanian dapat tercukupi. 

Menambah luas lahan untuk tanaman sayur dan hidroponik, karena hidroponik 

sangat cocok dilakukan pada daerah yang sempit atau daerah yang minim lahan 

tanah. Jika tanah semakin sempit maka tempat tumbuh tanaman sangat terbatas 

dan salah satu alternatif untuk berusahatani yaitu hidroponik. Usaha ternak 

ikan; ternak sapi; dan ayam adalah beberapa yang menjadi harapan petani. 

Petani menganggap bahwa pendapatan dari berternak lebih menguntungkan 

dari pada bertani padi dan hasilnya lebih cepat. Ingin pemerintah 



memeperhatikan nasib petani dengan dibuatkan dan dikembangkan kebijakan 

pelatihan bisnis, pendanaan (kredit modal), teknologi, dan pasar bagi para 

pemuda yang akan berusaha dalam pengembangan produk dalam sektor 

pertanian bernilai ekonomi tinggi walau dengan luas lahan yang relatif tidak 

luas. 

 

6.2. SARAN 

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus mampu memberikan suatu 

masukan berupa saran-saran yang bermanfaat yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini: 

1. Petani sebaiknya memaksimalkan produksi pada saat musim penghujan 

dengan varietas yangtahan akan cekaman air, walaupun hasil produksinya 

tidak terlalu tinggi namun hama yang menyerang masih bisa diatasi.  

2. Petani harus lebih memperhatikan kondisi pasar dan pertimbangan setiap 

biaya-biaya yang dikeluarkan. Dalam penggunaan pupuk dan pestisida harus 

sesuai dengan dosis dan sebaiknya mulai menanam dengan jajarlegowo agar 

hasil produksi meningkat. 

3. Bagi peneliti, sebaiknya dilakukan penelitiann lebih lanjut pada daerah yang 

berbeda namun mempunyai keadaan alam yang sama, agar bisa membedakan 

dan membenahi kekurangan dari daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


