
117 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh 

Asuransi Usaha Tani Padi terhadap penanggulangan risiko dan kelanjutan 

usaha pada Kelompok Tani “Tani Mulyo” Kelurahan Kutoanyar Kecamatan 

Tulungagung Kabupaten Tulungagung, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Asuransi Usaha Tani Padi berpengaruh positif signifikan terhadap 

penanggulangan risiko pada petani Kelompok Tani “Tani Mulyo” 

Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung 

saat mengalami gagal panen. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, 

Asuransi Usaha Tani Padi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penanggulangan risiko pada Kelompok tani “Tani Mulyo” Dengan adanya 

Asuransi Usaha Tani Padi mampu menanggulangi risiko yang diterima 

petani. Selain karena premi yang murah yang disubsidi dari pemerintah 

yaitu sebesar Rp.36.000/ha/mt tersebut tidak terlalu membebani petani 

untuk menjadi anggota asuransi ini. Dan klaim yang didapatkan juga 

mampu mengganti atau meminimalisir kerugian saat mengalami gagal 

panen. Selain itu juga manfaat Asuransi Usaha Tani Padi ini benar-benar 

terealisasikan dengan baik, karena AUTP memberikan pengaruh yang 

positif signifikan pada usaha tani padi petani yang mengalami gagal 

panen, yaitu mampu membantu meminimalisir risiko yang ada.  
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2. Asuransi Usaha Tani Padi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kelanjutan Usaha pada Kelompok tani “Tani Mulyo” Kelurahan 

Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. 

berdasarkan uji yang telah dilakukan, Asuransi Usaha Tani Padi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelanjutan usaha pada 

Kelompok tani “Tani Mulyo” Kelurahan Kutoanyar Kecamatan 

Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya Asuransi Usaha 

Tani Padi memberikan sedikit modal usaha untuk petani yang mengalami 

gagal panen, yang tidak mempunyai modal. Sehingga dengan 

memperoleh klaim AUTP mampu sedikit meringankan beban petani. 

Selain itu juga kelangsungan produksi padi segera berjalan dengan 

normal. Dan dengan produksi padi yang melimpah, berdampak pada 

membaiknya pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu juga 

berdampak pada Negara Indonesia yang tidak perlu lagi mengimpor beras 

dari Luar Negeri, karena pemenuhan pangan dalam negeri sudah 

tercukupi. Ditambah dengan semakin meningkatnya produksi padi, justru 

Negara Indonesia mampu mengekspor beras ke Luar Negeri, sehingga 

pendapatan dan devisa negara semakin membaik. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 
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memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-sara yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi  Lembaga 

a. Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung 

Tujuan dan manfaat dari Asuransi Usaha Tani Padi sudah 

terealisasikan dengan baik. Namun masih ada beberapa petani yang 

masih belum atau enggan mengetahui mengenai program tersebut. 

Disini Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung sebaiknya lebih 

menggiatkan lagi sosialisasi tentang Asuransi Usaha Tani Padi ini, 

dimana dijelaskan bahwa program ini sangat bermanfaat dalam 

menagtasi risiko ketidakpastian yang dihadapi petani saat gagal panen. 

Sekaligus memberikan pemahaman secara detail. Dengan begitu 

petani jadi mengerti pentingnya mengikuti program Asuransi Usaha 

Tani Padi ini.   

b. Bagi Kelompok Tani “Tani Mulyo” Kelurahan Kutoanyar Kecamatan 

Tulungagung Kabupaten Tulungagung. 

Dalam penelitian ini sudah dipaparkan mengenai manfaat 

mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi, selain dapat mengatasi 

kerugian yang diterima petani saat gagal panen, klaim yang 

didapatkan juga bisa digunakan untuk melanjutkan produksi usaha 

padi kembali. Sehingga petani tidak kesulitan untuk berproduksi 

kembali. Maka dari itu dimohon kesadaran bagi para petani untuk 

mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi ini, karena selain 
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menjamin usaha tani padinya, program ini mampu mengatasi risiko 

ketidakpastian yang sering dialami petani saat gagal panen. 

2. Bagi Akademisi 

Sebagai tambahan infromasi mengenai pentingnya Asuransi Usaha 

Tani Padi bagi sektor pertanian kita. Karena sektor pertanian merupakan 

faktor penting yang mampu memenuhi sumber pangan di Negara ini. 

Maka dari itu dalam memenuhi sumber pangan dalam Negara ini, 

diperlukan untuk menjaga dan melindung sektor tersebut dengan baik. 

Dengan cara mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi ini.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung, yang akan menambah 

bahan referensi untuk generasi selanjutnya. 


