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Judul   : Peran Dinas Pertanian Terhadap Pengembangan Ekonomi        

Masyarakat di Desa Simangambat Kecamatan Ulupungkut  

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi adanya masalah pada bidang pertanian di 

Desa Simangambat seperti menurunnya kesuburan tanah, kurangnya bibit unggul 

dan sering terhambat di permodalan. Sektor pertanian dan peternakan sangat 

diandalkan sebagai salah satu tumpuan dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Sebagai wujud nyata dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan 

maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban amanah dalam 

membangun pertanian adalah Dinas Pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar Peran Dinas Pertanian Terhadap Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat di Desa Simangambat Kecamatan Ulupungkut Kabupaten 

Mandailing Natal. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 

dengan teknik  analisa  data correlations product moment menggunakan alat bantu 

SPSS 18.0 dan menggunakan rumus correlations product moment. Teknik 

pengumpulan data dengan koesioner dan dokumentasi.   Populasi dalam penelitian 

ini adalah 260 orang yaitu masyarakat petani. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampel acak.  Sampel dalam penelitian ini adalah 25% dari 

jumlah populasi yaitu 66 orang masyarakat petani Desa Simangambat. Adapun 

hasil penelitian ini berdasarkan perhitungan diketahui bahwa peran Dinas 

Pertanian terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Simangambat 

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara bisa dikatakan cukup kuat 

atau cukup berperan dijelaskan bahwa dari hasil uji koefisien korelasi (r) besarnya 

peran sebesar 0.599 (59.9 %),  berada pada rata – rata interval 0.40 – 0.599 yang 

berarti cukup kuat atau cukup berperan. Dengan uji hipotesis dengan standar 5 % 

menggunakan tabel hitung dan diperoleh t hitung 5.984 > t tabel 0.244. Artinya 

data sangat signifikan . Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

masyarakat yang ada di Desa Simangambat cukup mampu mengembangkan 

ekonomi setelah mendapatkan bimbingan, pelatihan dan bantuan modal dari Dinas 

Pertanian. 
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