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Abstract
This research is motivated by the welfare of Muslim rice farmers in Tanjung Kubah
Village which is relatively low based on the results of the author's observations with
several farmers. The welfare factors of farmers discussed in this study are income,
education and health. Where the problem in this research is the income of farmers who
have decreased during the Covid-19 period, then the educational background of farmers
is low, and their health is threatened by the pandemic. The purpose of this study was to
analyze the effect of income, education and health on the welfare of Muslim rice
farmers in Tanjung Kubah Batu Bara Village. By using quantitative methods based on
questionnaires distributed to produce primary data from 66 samples. So the results of
this study partially income and education variables have no significant effect, while
health has a significant effect on the welfare of Muslim rice farmers in Tanjung Kubah
Village. Then seen from the simultaneous test, the results are that the variables of
income, education and health have a simultaneous effect on welfare. Judging from the
coefficient of determination, the value of R Square is 0.897 or 89.7%, which means
income, education and health have an effect of 89.7% on welfare, while 10.3% is
influenced by other variables not discussed in this study.
Keywords : Income, Education, Health and Welfare

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang
memiliki sumber daya alam yang sangat
besar
terutama
dalam
bidang
pertanian. Oleh karenanya tidak heran
jika
Sebagian
besar
pekerjaan
masyarakat Indonesia adalah Petani. Di
sisi lain kebutuhan akan produk-produk
pertanian di Indonesia juga sangat
dibutuhkan, berdasarkan itu Petani
Indonesia
harusnya
menikmati
kekayaannya. Artinya Petani dapat
menikmati kesejahteraan.

Menurut Fastabiqul (2020: 83),
Indonesia diserang oleh virus Covid-19
sejak awal tahun 2020 tepatnya pada
tanggal 2 Maret 2020. Virus ini tidak
hanya mengancam kesehatan akan
tetapi juga mengancam perekonomian.
Covid-19 menyebabkan gangguan yang
luar biasa pada perekonomian berskala
besar, demi mengurangi penyebaran
virus ini, pemerintah mencanangkan
program PSBB (Pembatasan Sosial
Berskala Besar) yang menyebabkan
pembatasan
aktivitas
masyarakat
seperti penutupan sekolah bahkan
beberapa kegiatan bisnis. Akibat dari

Volume VII | Nomor 6 | Nopember 2021

39

JURNAL STINDO PROFESIONAL

I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
hal ini juga menurunkan tingkat
konsumsi dan investasi. Menurut data
BPS puncak terburuk dari pemberlakuan
PSBB terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia berada di Kuartal II-2020
dimana
pertumbuhan
ekonomi
Indonesia turun sebesar 5,32 persen
(years-on-years).
Sektor pertanian merupakan salah satu
sektor yang terkena dampak Covid-19.
Sektor ini merupakan sektor andalan
utama untuk melanjutkan roda
kehidupan
dalam
pemenuhan
kebutuhan
pangan
,
sehingga
diharapkan sektor pertanian dapat
bertahan
guna
menyelamatkan
kebutuhan pangan masyarakat. Selain
sebagai basis ekonomi kerakyatan
pertanian juga penentu ketahanan
pangan. Meskipun tanah Indonesia
subur dan sebagian masyarakatnya
adalah petani namun sektor pertanian
belum sanggup meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Hal ini
dilihat dari data BPS, NTP (Nilai Tukar
Petani) pada masa Covid-19 Petani juga
mengalami dampak terburuk dari Covid19 pada bulan Mei 2020 dimana NTP
<100 persen yaitu sebesar 99,47 persen.
Angka ini merupakan angka NTP
terendah di tahun 2020. Penurunan
NTP ini disebabkan oleh turunnya
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)
yang lebih besar dari penurunan Indeks
Harga yang Dibayar Petani (Ib). Masingmasing sebesar 0,86 persen dan 0,01
persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pengeluaran Petani lebih besar dari
pada pemasukan yang diterima Petani.
Sebagian besar makanan pokok
masyarakat Indonesia adalah beras.
NTP Padi mengalami penurunan
sebesar 0,60 persen. Penurunan NTP ini
terutama dipicu oleh harga Gabah yang
rendah. Sumatera Utara termasuk salah
satu penghasil Beras terbesar dari 10

provinsi di Indonesia dengan luas panen
413.141
ha
yang
menghasilkan
2.078.901 ton GKG atau setara dengan
1.192.665 ton beras. Kabupaten Batu
Bara merupakan salah satu penghasil
beras yang hasil pertaniannya lebih
banyak memproduksi komoditi padi
dari semua komoditi tanaman pangan
terkhusus wilayah kecamatan Air Putih
sebagai sentral pertanian padi dengan
luas lahan sawah sebesar 26,53% dari
pada wilayah kecamatan lainnya
sehingga jika pertanian di daerah ini
terganggu
maka
hasilnya
akan
berpengaruh pada Kabupaten Batu
Bara. Dengan jumlah masyarakat
muslim sebanyak 33.150 yang sebagian
besar masyarakatnya juga berprofesi
sebagai petani padi.
Berdasarkan hasil observasi peneliti
terdapat indikasi rendahnya tingkat
kesejahteraan petani pada masa Covid19. Mereka mengakui bahwa memang
benar adanya terjadi penurunan
pendapatan pada masa Covid-19
sehingga pendapatan mereka terbilang
rendah. Selain karena ketidaksesuaian
antara pengeluaran dan pendapatan,
hasil produksi padi pada masa itu juga
mengalami penurunan, seperti yang
dikatakan bapak Sumarno “Memang
pada masa pandemi ini petani padi
mengalami penurunan pendapatan”.
Penurunan pendapatan ini tentu sangat
mempengaruhi tingkat kesejahteraan
petani.
Kemudian Rismawati (2018: 1-129)
menerangkan Covid-19 berdampak
pada kesehatan, hal ini juga diakui oleh
para petani bahwa mereka juga sulit
mendapatkan pelayanan kesehatan jika
sakit seperti yang dikatakan bapak Ibu
Sulas “Saat ini kita sulit mendapatkan
fasilitas kesehatan, karena apa-apa
sekarang dikaitkan dengan Covid
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sehingga ketika kami atau keluarga sakit
takut untuk ke rumah sakit”.
Kesejahteraan tidak terlepas pula dari
latar belakang pendidikan petani.
Secara rasional semakin tinggi tingkat
pendidikan petani maka semakin tinggi
pula kreatifitasnya dalam bertani
sehingga petani mampu mendapatkan
hasil tani yang maksimal dan mempu
mencapai taraf tingkat kesejahteraan
yang tinggi. Selain itu akibat dari latar
belakang pendidikan petani yang
rendah dampak dari Covid-19 ini
mengakibatkan kesulitan para petani
dalam memberikan pendidikan kepada
anak-anak mereka karena tutupnya
sekolah-sekolah seperti yang dikatakan
Ibu Lisna “Mengapa hanya sekolah saja
yang tutup sedangkan tempat-tempat
rekreasi dibuka? Kami yang anakanaknya masih SD kelas 1 atau 2 merasa
kesulitan
dalam
memberikan
pendidikan ke anak”.
Menurut Nadya Syafitri (2019: 1) dalam
penelitiannya kualitas hidup diukur dari
pendidikan, kesehatan dan kemampuan
ekonomi masyarakat yang dilihat dari
tingkat pendapatan. Rendah dan
tingginya pendapatan masyarakat serta
mampuanya
dalam
memenuhi
kebutuhannya merupakan indikator
penting untuk mengukur tingkat
kesejahteraan.

KAJIAN LITERATURE
1. Pengertian Kesejahteraan
Kesejahteraan adalah suatu kondisi
dimana seseorang dapat mmenuhi
kebutuhannya baik makan, minum,
pakaian, tempat tinggal, melanjutkan
pendidikan dan memiliki pekerjaan yang
memadai untuk menunjang kualitas
hidupnya sehingga terbebas dari
kekhawatiran
akan
kemiskinan,
ketakutan dan kebodohan serta merasa

aman lahir batin. Todaro dan Stephen C.
Smith, menjelaskan bahwa upaya
mencapai kesejahteraaan masyarakat
secara material, duniawi dan spriritual
dapat
dilakukan
dengan
memperhatikan tiga hal dasar yaitu:
a. Tingkat Kebutuhan Dasar
Dalam hal ini mencakup makanan,
perumahan,
perlindungan
dan
kesehatan.
b. Tingkat Kehidupan
Dalam hal ini mencakup didalamnya
tingkat pendidikan.
c. Memperluas skala ekonomi dari
individu dan bangsa.
Masyarakat
memiliki
pilihan
pekerjaan yang lebih baik agar
keluarganya
kesejahteraan
keluarganya meningkat.
Adapun
dalam
penelitian Dian,
Indikator kesejahteraan ditentukan
oleh:
1. Pendapatan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
2. Pengertian Kesejahteraan Dalam

Pandangan Islam
Imam Al-Ghazali sebagai cendikiawan
muslim mengemukakan kesejahteraan
adalah tercapainya kemaslahatan.
Kemaslahatan dalam hal ini yaitu
terpelihara nya tujuan yang sesuai
syariah (Al-Maqasid as-syari'ah). Beliau
mengataka bahwa terdapat lima aspek
yang berpengaruh dalam masyarakat
islam terhadap tercapainya suatu
kesejahteraan sosial yaitu; agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Imam AlGhazali juga merumuskan tiga alasan
seseorang harus melakukan aktivitas
ekonomi
yaitu
agar
kebutuhan
hidupnya terpenuhi, agar keluarganya
sejahtera, dan dapat membantu orang
lain yang membutuhkan. Dengan
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini
maka dapat dikatakan bahwa manusia
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telah mencapai Falah, yaitu kesuksesan,
kemuliaan dan kemenangan hidup baik
didunia maupun diakhirat.
Al-qur’an juga menyinggung beberapa
indikator kesejahteraan dalam Surat
Quraisy ayat 3-4 yakni: َ
َ
ُ
ٰ ﱠ
ْ
ُ ْ
﴾ال ِذي أط َع َمه ْم ِمن٣﴿فل َ ْع ُ دوا َرب هذاال َب ْ ِت
َ
َ
ْ
ُ َ َ
ُ
﴾٤﴿آمنه ْم ِمن خ ْو ٍف
ج عو
Artinya: 3. “Maka hendaklah mereka
menyembah Tuhan Pemilik rumah ini
(Ka’bah). 4. Yang telah memberi
makanan kepada mereka untuk
menghilangkan
lapar
dan
mengamankan mereka dari ketakutan.”
a. Indikator Tingkat Kesejahteraan
Menurut BKKBN terdapat enam
indikator utama keluarga sejahtera:
1. Makan dua kali sehari atau lebih.
2. Memiliki pakaian yang berbeda
untuk di rumah, bekerja/sekolah dan
bepergian.
3. Rumah yang ditempati mempunyai
atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga sakit
dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB
pergi
ke
sarana
pelayanan
kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam
keluarga bersekolah.
Sedangkan
tahap
kesejahteraan
menurut BKKBN yaitu:
1. Keluarga Pra Sejahtera (KPS) :
Keluarga yang tidak memenuhi salah
satu dari 6 (enam) indikator Keluarga
Sejahtera I (KS I) atau indikator
”kebutuhan dasar keluarga” (basic
needs).
2. Keluarga Sejahtera 1 (KS I) : Keluarga
mampu memenuhi 6 (enam)
indikator tahapan KS I, tetapi tidak
memenuhi salah satu dari 8
(delapan)
indikator
Keluarga
Sejahtera
II
atau
indikator

”kebutuhan
psikologis”
(psychological needs) keluarga.
3. Keluarga Sejahtera 3 (KS III) :
Keluarga yang mampu memenuhi 6
(enam) indikator tahapan KS I dan 8
(delapan) indikator KS II, tetapi tidak
memenuhi salah satu dari 5 (lima)
indikator Keluarga Sejahtera III (KS
III), atau indikator ”kebutuhan
pengembangan”
(develomental
needs) dari keluarga.
4. Keluarga Sejahtera 3 (KS III) :
Keluarga yang mampu memenuhi 6
(enam) indikator tahapan KS I, 8
(delapan) indikator KS II, dan 5 (lima)
indikator KS III, tetapi tidak
memenuhi salah satu dari 2 (dua)
indikator Keluarga Sejahtera III Plus
(KS III Plus) atau indikator
”aktualisasi diri” (self esteem)
keluarga.
5. Keluarga Sejahtera 3 Plus(KS III+) :
Keluarga yang mampu memenuhi
keseluruhan dari 6 (enam) indikator
tahapan KS I, 8 (delapan) indikator
KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2
(dua) indikator tahapan KS III Plus.
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kesejahteraan
1. Pendapatan
Nova Yolanda (2019: 13) menjelaskan
Pendapatan menurut ilmu ekonomi
merupakan nilai maksimum yang
dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu
periode dengan mengharapkan keadaan
yang sama pada awal dan akhir periode.
Pendapatan merupakan hal yang paling
penting dari kesejahteraan, sebab
beberapa aspek dari kesejahteraan
rumah tangga tergantung pada tingkat
pendapatannya. Pemenuhan kebutuhan
dibatasi oleh pendapatan yang dimiiki,
terutama
rumah
tangga
yang
berpendapatan rendah.
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Menurut Bramastuti (2009: 48)
indikator pendapatan antara lain:
a. Penghasilan yang dietima perbulan
b. Pekerjaan
c. Anggaran biaya sekolah
d. Beban keluarga yang ditanggung
2. Pendidikan
Rismawati (2018: 32) menjelaskan
pendidikan merupakan bimbingan yang
diberikan oleh orang dewasa kepada
anak untuk mencapai kedewasaannya
dengan tujuan agar anak cukup cakap
melaksanakan tugas hidupnya sendiri
dengan tidak menggantungkan diri
kepada orang lain serta dapat
meningkatkan kualitas hidupnya. Sejak
tahun
2013
pemerintah
memberlakukan perubahan kurikulum
di Indonesia dengan program wajib
belajar 12 tahun.
Adapun Indikator pendidikan yang ada
di Indonesia yaitu
a. Pendidikan formal (SD, SMP, SMA)
b. Pendidikan nonformal
c. Pendidikan informal
3. Kesehatan
Rismawati (2018: 37) menjelaskan
kesehatan adalah suatu kondisi
sejahtera dari badan, jiwa dan sosial
yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial ekonomis. Dalam
pembangunan ekonomi kesehatan
merupakan salah satu modal dasar,
selain itu pelaksanaan pembangunan
kesehatan juga harus diperhatikan.
Keduanya berkolaborasi agar dapat
mencapai tujuan kemakmuran dan
kesejahteraan.
Indikator kesehatan yang menjadi
indikator kesejahteraan:
a. Pangan,
dinyatakan
dengan
kebutuhan gizi minimum yakni
perkiraan kalori dan protein sebesar
2.100 kkal/hari.

b. Sandang,
dinyatakan
dengan
pengeluaran
rata-rata
untuk
keperluan pakaian, alas kaki, dan
penutup kepala.
c. Kesehatan,
dinyatakan
dengan
pengeluaran
rata-rata
untuk
menyediakan obat-obatan dirumah,
biaya kedokter, dan perawatan..

Pengembangan Hipotesis
Hipotesis merupakan pernyataan
sementara
yang
perlu
diuji
kebenarannya (Usman dan Akbar,
2006:119).
Berdasarkan
pada
rumusan masalah pada penelitian ini,
maka hipotesis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan berpengaruh terhadap
kesejahteraan petani padi muslim di
Desa Tanjung Kubah pada masa
Covid-19.
2. Pendidikan berpengaruh terhadap
kesejahteraan petani padi muslim di
Desa Tanjung Kubah pada masa
Covid-19.
3. Kesehatan berpengaruh terhadap
kesejahteraan petani padi muslim di
Desa Tanjung Kubah pada masa
Covid-19.
pendidikan
dan
4. Pendapatan,
kesehatan berpengaruh terhadap
kesejahteraan petani padi muslim di
Desa Tanjung Kubah pada masa
Covid-19.
METODE PENELITIAN
Definisi operasional pada penelitian
ini adalah, sebagai berikut:
1. Variabel Bebas atau independent
variable (X) yaitu :
a) Variabel (X1) adalah Pendapatan
yang merupakan nilai maksimum
konsumsi seseorang pada suatu
periode yang diharapkan keadaan
periode semula hingga akhir sama.
b) Variabel (X2) adalah Pendidikan
yang merupakan bimingan yang
diberikan orang dewasa kepada
anak-anak sebagai bekal masa
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depannya
dalam
menjalani
kehidupan.
c) Variabel (X3) adalah Kesehatan yang
merupakan kondisi badan, jiwa dan
sosial seseorang yang sejahtera
sehingga mampu menghasilkan
kegiatan yang produktif untuk
kelancaran ekonomi, sehingga dapat
memenuhi kebutuhan bagi dirinya
maupun keluarganya.
2. Variabel Terikat atau dependent
variabel (Y) yaitu:
Variabel (Y) adalah Kesejahteraan
yang merupakan kondisi seserang
yang dapat memenuhi kebutuhan
makan, minum, pakaian, tempat
tinggal hingga memiliki pekerjaan
serta pendidikan yang dapat
meningkatkan kualitas hidupnya
sehingga terbebas dari rasa khawatir
akan kemiskinan dan memperoleh
keamanan,
kenyamanan
dan
ketenangan.

Populasi pada penelitian ini
berjumlah 193 orang petani padi
muslim di desa Tanjung Kubah Batu
Bara, dengan sampel 66 orang petani.
Sampel diambil dengan teknik rrandom
sampling.
Analisis Regresi Linear Berganda
Teknik analisis regresi linear berganda
menggunakan
persamaan
sebagai
berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Uji Hipotesis
Uji
hipotesis
dilakukan
menggunakan uji t dan F

dengan

Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) untuk
menerangkan variabel terikat dengan
mengukur kemampuan model.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
6,066
1,306
Pendapatan ,027
,053
,041
Pendidikan
,164
,087
,130
Kesehatan
,624
,069
,805
a. Dependent Variable: Kesejahteraan
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 21
Berdasarkan hasil perhitungan dari
rumus (α/2; n-k-1) = (0,05/2; 66-3-1)
pada t tabel diketahui nilai t tabel
adalah 1.999. Maka dapat dijelaskan
masing-masing sebagai berikut:
Variabel pendapatan memiliki nilai t
hitung < t tabel (0,517 < 1,999) dengan
nilai signifikansi 0,607 > 0,05, maka H0
diterima.
Ini
berarti
variabel

T

Sig.

4,643
,517
1,899
9,029

,000
,607
,062
,000

pendapatan
(X1)
tidak
memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
kesejahteraan (Y). Variabel pendidikan
memiliki nilai t hitung < t tabel (1,899 <
1,999) dengan nilai signifikansi 0,062 >
0,05, maka H0 diterima. Ini berarti
variabel pendidikan (X2) tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
kesejahteraan (Y). Variabel kesehatan
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memiliki nilai t hitung >t tabel (9,029 >
1,999) dengan nilai signifikansi 0,000 <
0,05, maka Ha diterima. Ini berarti
variabel kesehatan (X3) memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
kesejahteraan (Y).
Berdasarkan teori korelasi, Tulus (2017:
107) antara pertumbuhan pendapatan
perkapita dan tingkat kemiskinan,
Semakin tinggi tingkat pendapatan
maka
semakin
rendah
tingkat
kemiskinan. Jika tingkat kemiskinan
rendah maka tingkat kesejahteraan
akan meningkat. Ini berarti secara
rasional, jika pendapatan meningkat
maka dapat pula meningkatkan
kesejaheraan. Dalam peneltian ini, tidak
signifikannya pengaruh pendapatan
petani
terhadap
kesejaheraan
dikarenakan pendapatan petani yang
rendah. Sehingga kesejahteraannya
juga rendah. Hal ini sesuai dengan teori
bahwa tinggi rendahnya kesejahteraan
dipengaruhi oleh pendapatan yang
diperoleh.

Kemudian dalam teori Bloom (2006: 25)
untuk memperbaiki kesejahteraan dan
mengurangi kemiskinan mampu diatasi
dengan pendidikan. Dalam penelitian
tidak
signifikannya
pengaruh
pendidikan
petani
terhadap
kesejaheraan
dikarenakan
tingkat
pendidikan sebagian petani yang
rendah. Sehingga kesejahteraannya
juga rendah. Hal ini sesuai dengan teori
bahwa
pendidikan
dapat
mempengaruhi kesejahteraan.
Selanjutnya menurut Tietik Kurniawati
(2015: 17) dalam penelitiannya,
semakin baik kondisi kesehatan dan
semakin baik pemenuhan gizi seseorang
maka semakin tinggi kesejahteraannya.
Dalam penelitian ini, dibandingkan
dengan variabel indpenden pendapatan
dan pendidikan, koefisien pada variabel
kesehatan yang paling dominan
mempengaruhi tingkat kesejahteraan.
Hal ini sesuai dengan teori bahwa
semakin
sehat
petani,
maka
kesejahteraannya juga meningkat.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVAa
Model
Sum of Squares df
Mean Square F
Sig.
1
Regression
877,244
3
292,415
180,019 ,000b
Residual
100,710
62
1,624
Total
977,955
65
a. Dependent Variable: Kesejahteraan
b. Predictors: (Constant), Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 21
Dengan menggunakan rumus df1 (k-1) =
(4 – 1) = 3 dan rumus df2 (n-k) = (66 – 4)
= 62, maka diperoleh F tabel 2,75.
Berdasarkan perhitungan di atas maka
180,019 > 2,75, artinya variabel
independen secara simultan atau
keseluruhan berpengaruh terhadap
variabel dependen hal ini juga sesuai
dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
Sehingga dapat diambil kesimpulan

bahwa variabel Pendapatan (X1),
Pendidikan (X2) dan Kesehatan (X3)
berpengaruh secara simultan terhadap
variabel Kesejahteraan (Y).
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Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi R2
Model Summaryb
Model
R
R Square Adjusted R Std. Error of Durbin-Watson
Square
the Estimate
1
,947a
,897
,892
1,27450
1,936
a. Predictors: (Constant), Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan
b. Dependent Variable: Kesejahteraan
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 21
Berdasarkan
hasil
uji
koefisien
determinasi di atas, dapat dijelaskan
bahwa besar koefisien korelasi (R)
adalah 0,947. Sedangkan berdasar pada
nilai R square pada tabel uji di atas
adalah 0,897 atau 89,7%. Hal ini berarti
seluruh variabel independen (X) yang
merupakan pendapatan, pendidikan
dan kesehatan berpengaruh terhadap
variabel kesejahteraan. Sisanya 10,3%
adalah variabel yang tidak dibahas pada
peneitian ini.
Berdasarkan hasil dalam penelitian ini,
dapat dlihat bahwa sesuai dengan teoriteori yang telah di kemukakan diatas
bahwa pendapatan, pendidikan dan
kesehatan mempengaruhi
kesejahteraan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah
berdasarkan teori-teori yang ada
pendapatan, pendidikan dan kesehatan
mempengaruhi
kesejahteraan.
Meskipun hasil regresi pada variabel
pendapatan dan pendidikan tidak
signifikan dikarenakan pendapatan dan
pendidikan petani yang rendah, hal itu
membuktikan bahwa keseuaian antara
teori dan praktik. Dan sesuai dengan
kondisi petani yang sehat juga
mempengaruhi kesejahteraan petani.
Sehingga sesuai bahwa pendapatan,
pendidikan dan kesehatan berpengaruh
pada kesejahteraan.
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