
 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, 

1.  Karakteristik dan keputusan pembelian dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

a. Karakteristik petani responden mayoritas laki-laki menikah 

berusia antara 31-50 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir 

adalah SD dan telah melakukan budidaya jagung hibrida selama 

6-10 tahun serta luas lahan kurang dari 1 hektar    

b. Berdasarkan hasil proses keputusan pembelian, petani memiliki 

motivasi bertani jagung hibrida karena produktivitas tinggi, oleh 

sebab itu mereka menganggap penggunaan benih hibrida sangat 

penting.  Petani mengetahui dan mempercayai tentang benih 

jagung hibrida dari kelompok tani.  Petani memutuskan 

membeli secara terencana dengan keyakinan dari diri sendiri di 

kios pertanian yang dekat dengan rumah dengan jarak 1-5 km.  

Mereka memilih alternatif dengan melihat produktivitas benih 

jagung hibrida. Petani sepenuhnya merasa puas terhadap benih 

jagung hibridakarena memiliki produktivitas yang tinggi. 
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2. Sikap dan kepuasan dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Hasil analisis sikap multiatribut fishbein, sikap petani terhadap 

varietas P27 lebih baik daripada varietas BISI2 dan varietas 

NK2.  Skor ketiga varietas secara berturut-turut adalah P27 

(80,84), NK22 (77,87) dan BISI2 (74,34).  Berdasarkan luas 

lahannya, sikap petani kecil lebih baik daripada petani sedang 

dan besar dalam menerima benih jagung hibrida. 

b. Hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA), atribut 

yang harus ditingkatkan adalah daya tumbuh dan umur panen 

(kuadran I), sedangkan atribut yang harus dipertahankan adalah 

produktivitas, merk dan ketahanan HPT (kuadran II).  Indeks 

kepuasan benih jagung hibridaberada di angka 75,38 % dan 

menunjukkan petani “sangat puas” terhadap kinerja benih 

jagung hibrida.  CSI berdasarkan karakteristik luas lahan petani 

menunjukkan benih jagung hibrida lebih memenuhi preferensi 

petani dengan luas lahan yang lebih kecil.  

6.2. Saran  

Saran dari penelitian ini adalah 

1.  Menjaga kepercayaan petani terhadap benih jagung hibrida dengan 

cara selalu menyediakan benih jagung yang sudah terjamin 

kualitasnya. 

2. Produsen benih jagung hibrida harus mempertahankan atribut 

kepercayaan terhadap merek, produktivitas dan ketahanan hama dan 

penyakit tanaman. 
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3. Perlu terus diupayakan pengembangan varietas yang lebih baik dan 

dapat diterima petani maupun konsumen, seperti varietas yang 

memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki umur pendek, dan 

daya tumbuh yang baik 


