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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diperoleh persamaan regresi sebagai berikut 

   Y= 0.473 + 0.954 X 

 Yang berarti: 

a. Konstanta sebesar 0.473 dapat diartikan bahwa Pendapatan akan 

benilai sebesar  Rp 0.473 pada saat kredit bernilai nol (tidak ada). 

b. Kofisien regresi X sebesar 0.954  menyatakan bahwa kenaikan satu 

rupiah kredit akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp 0.954. 

2. Setelah dilakukan Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) diperoleh 

nilai t hitung > t tabel atau 4.454 > 1,993 maka hipotesis diterima. 

Artinya, terdapat pengaruh peranan koperasi cu dalam 

meningkatkan pendapatan petani. 

3. Variabel kredit mikro yang disalurkan oleh Koperasi CU 

menjelaskan pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 98,2 

% (R2 X 100 % = 98,2 %) sedangkan sisanya 1,8 % ( 100 % - R2 ) 

dijelaskan oleh variabel- variabel lain di luar model penelitian ini.  
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5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian responden, kehadiran CU Enda 

Makana sangat membantu petani dalam mengatasi permasalahan 

permodalan, maka sebaiknya petani yang belum mengajukan kredit 

kepada CU Enda Makana dapat segera mengajukan kredit sehingga 

dapat mengatasi permodalan yang sangat terbatas. Pengajuan kredit 

juga bisa menambah permodalan dalam kegiatan produksi bertani. 

Selain dapat membantu permodalan. 

b. Berdasarkan hasil penelitian responden, sebaiknya dengan adanya 

peningkatan pendapatan maka dapat juga meningkatkan simpanan 

dan pengambilan kredit guna mengembangkan usahatani. 

Penambahan kredit juga berpengaruh terhadap peningkatan 

pendapatan.  

c. Berdasarkan hasil penelitian dari responden, sebaiknya CU Enda 

Makana menambah peranannya kepada petani. Yaitu dalam hal 

penyuluhan pertanian, pengembangan SDM petani, dll. Sehingga 

peranan koperasi cu dapat dirasakan lebih lagi oleh para petani di 

desa Sinaman, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo. 

d. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan oleh faktor-faktor lain 

yang menyebabkan pendapatan petani itu meningkat seperti faktor-

faktor produksi (luas lahan, jumlah tenaga kerja, dll) . 


