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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perbandingan 

Hasil Panen Padi dipengaruhi Curah Hujan atau Irigasi dengan Model Regresi 

Nonlinier Kubik di Kabupaten Sukoharjo, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mencari prediksi hasil panen padi yang akurat dilakukan dengan 

mencari nilai-nilai MSE dan MAPE yang terkecil dengan 

membandingkan nilai irigasi dan rata-rata curah hujan yang berbeda. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa prediksi hasil panen pada tahun 

2017 dengan nilai irigasi menghasilkan nilai MSE dan MAPE yang paling 

kecil sehingga ramalan yang dihasilkan lebih akurat. 

2. Hasil dari perhitungan manual maupun perhitungan aplikasi metode 

Nonlinier Kubik, model irigasi menghasilkan nilai MSE sebesar 

75401808,23 dan nilai MAPE sebesar 3,01862E-14 . Besarnya nilai 

MAPE yang dihasilkan termasuk nilai MAPE yang kecil karena kurang 

dari 10, sehingga metode ini cocok digunakan untuk prediksi hasil panen 

padi. 

3. Aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman vb net menggunakan 

perhitungan Nonlinier Kubik dengan membandingkan hasil prediksi 

irigasi dan rata-rata curah hujan.  

 



84 
 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam hasil penelitian ini untuk 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya dapat mencoba menggunakan variabel dan 

metode yang berbeda dan dengan jumlah data yang lebih besar, sehingga 

nilai data selanjutnya yang dihasilkan dapat menghasilkan tingkat eror 

yang lebih kecil. 

2. Penelitian ini disarankan dapat menjadi bahan referensi yang 

dipergunakan dan dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Program yang dibuat masih statis yang hanya dapat membandingan dua 

macam variabel saja. Diperlukan pengembangan program untuk 

penelitian selanjutnya agar memudahkan user ke depannya.  

4. Hasil dari program yang dibuat menunjukkan prediksi dengan model 

irigasi lebih akurat, hal ini sejalan dengan daerah penelitian yang sudah 

mempunyai sistem irigasi yang baik. Pada penelitian kedepannya 

diharapkan tidak hanya membandingkan antara rata-rata curah hujan dan 

irigasi di satu daerah saja, akan tetapi bisa membandingkan antara satu 

daerah dengan daerah lain yang menggunakan tadah hujan. 

 


