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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi produksi 

beras di indonesia tahun 2004-2018 dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Variabel Impor Beras berpengaruh signifikan positif terhadap Produksi 

Beras di Indonesia karena ada kegagalan negara tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Impor beras meningkat selama tiga tahun terakhir, 

ketergantungan mengimpor beras nampaknya masih saja dilakukan. Sebab 

jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun juga 

mempengaruhi impor beras. Impor beras yang dimaksud untuk 

mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang mengkomsumsi beras. 

2. Variabel Pengeluaran perkapita sektor pertaniann tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Produksi Beras di Indonesia karena Pengalaman empiris 

ini menunjukkan penduduk Indonesia masih banyak yang rentan jatuh 

miskin. Maka dari itu dapat disimpulkan pengeluaran perkapita masyarakat 

untuk konsumsi beras stagnan dikarenakan banyaknya masyarakat digaris 

kemiskinan sehingga pengeluaran perkapita tidak mempengaruhi produksi 

dalam negeri namun pertumbuhan penduduk dan cadangan dan luas 

panenlah yang menjadi faktor utama 

3. Variabel Luas Panen berpengaruh signifikan positif terhadap Produksi 

Beras di Indonesia karena Tinggi rendahnya tingkat produksi hasil pertanian 

ditentukan oleh tingkat penggunaan faktor produksi. Salah satu faktor 
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produksi yang turut menentukan tingkat produksi hasil pertanian adalah luas 

panen. Bertambah atau berkurangnya luas panen padi akan mempengaruhi 

ketersediaan beras. Sehingga seberapa besar produksi suatu wilayah sangat 

tergantung berapa luas panen pada tahun yang bersangkutan atau berapa 

tingkat produktivitasnya 

4. Variabel Tenaga kerja sector pertanian tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Produksi Beras di Indonesia karena terkait dengan ketenagakerjaan 

dalam sektor pertanian cenderung berfokus pada modernisasi penggarapan 

lahan pertanian dari tenaga kerja manusia ke arah teknologi penggarapan 

pertanian. Dalam hal ini mekanisasi pertanian dalam arti luas bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mekanisasi dalam arti 

penggunaan alat mesin pertanian antara lain mengatasi masalah 

berkurangnya tenaga kerja perdesaan terutama ketika terjadi panen raya.  

 

5.2 Implikasi 

Implikasi yang dapat disampaikan atas temuan empiris dari penelitian ini 

adalah: 

1. Hendaknya impor terhadap beras di Indonesia dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dalam negeri sehingga pengeluaran yang terjadi terhadap 

pendapatan nasional dapat di tekan. 

2. Hendaknya pemerintah meningkatkan produksi beras di dalam negeri 

melalui pemberdayaan di sektor pertanian yang lebih baik lagi. 
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3. Disarankan kepada peneliti berikutnya untuk menambah variabel, 

menggunakan model lain, memperluas daerah penelitian, dan menambah 

banyaknya data penelitian jika ingin mengadakan penelitian tentang 

produksi beras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


