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BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini, untuk dapat melakukan analisis maka dilakukan 

pengambilan data melalui kuesioner kepada 100 responden. Responden dalam 

penelitian ini adalah petani sawit di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. 

Variabel-variabel yang diteliti antara lain luas lahan, modal, jumlah pekerja dan 

harga sawit. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh 

dan apakah terdapat hubungan antara luas lahan, jumlah pekerja, modal dan harga 

sawit terhadap tingkat pendapatan petani sawit di Kecamatan Palembayan. Sehingga 

dapat diperoleh hasil penelitian yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi para petani, 

khususnya para petani di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap hasil olah data penelitian, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Luas lahan mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan petani sawit di 

Kecamatan Palembayan. 

b. Jumlah pekerja mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan petani sawit 

di Kecamatan Palembayan. 

c. Variabel modal memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan petani sawit di 

Kecamatan Palembayan. 

d. Variabel harga sawit mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan harga 

sawit di Kecamatan Palembayan. Harga sawit biasanya ditentukan oleh orang 



 

2 
 

yang akan membeli sawit petani, apabila harga ditawarkan pembeli disepakati 

oleh petani maka akan terjadi transaksi jual beli hasil sawit. Apabila harga 

yang ditawarkan tidak setujui maka akan dilakukan negosiasi harga antara 

pembeli dan petani sawit. 

e. Alasan petani sawit di Kecamatan Palembayan tetap bekerja sebagai petani 

walaupun saat ini harga sawit rendah adalah antara lain : 

• Sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai petani sawit memiliki 

pendidikan yang rendah. Sehingga mau tau mau mereka tetap harus 

bekerja sebagai petani sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

• Lahan yang dimiliki petani merupakan warisan. 

• Tingginya modal atau biaya untuk mengalih fungsikan lahan sawit 

tersebut. Di Kecamatan Palembayan, 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan hasil kesimpulan yang telah dikemukan, 

maka dapat diambil beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan 

pendapatn petani sawit, diantaranya : 

a. Untuk Petani Sawit 

• Petani sawit sebaiknya meningkatkan pengetahuan dibidang 

produksi sawit, misalnya tentang bagaimana cara memaksimalkan 

produksi sawit secara efisien dan efektif sehingga dapat 

meningkatkan produksi sawit yang nantinya juga akan berdampak 

pada meningkatnya pendapatan petani sawit. 
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• Petani sawit sebaiknya mulai perlahan menggunakan bibit unggul 

yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada kelompok-kelompok 

tani. 

b. Untuk Pemerintah 

Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan para petani 

sawit, misalnya dengan mengendalikan dan mengontrol harga sawit 

agar tidak turun secara drastis sehingga pendapatan petani juga tidak 

akan turun secara drastis. Apalagi sebagian besar masyarakat 

memiliki lahan sawit dan bekerja sebagai petani sawit, ssehingga 

dengan dikendalikannya harga sawit diharapkan dapat 

memningkatkan ekonomi petani sawit. 

 

 


