IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Daerah Penelitian
1. Kondisi Geografi
Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi
Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara 7º32’19”
dan 7º48’33” Lintang Selatan dan antara 110º26’14” dan 110º47’51” Bujur
Timur. Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 655,56 km2. Adapun
batas-batas wilayah Kabupaten Klaten meliputi :
Sebelah Utara

: Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Sebelah Barat

: Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Topografi Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan
Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 hingga 1.600 m di atas
permukaan laut. Kabupaten Klaten terbagi atas tiga dataran yaitu dataran
lereng Gunung Merapi di bagian utara, membujur dataran rendah di bagian
timur, dan dataran gunung kapur di bagian selatan. Keadaan iklim
Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau
silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28°-30° Celsius
dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan
rata-rata curah hujan tertinggi bulan Maret (438 mm) dan rata-rata curah
hujan terendah bulan Agustus - Oktober (0 mm).
Secara administratif Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan,
yaitu Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas, Trucuk, Kalikotes,
Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, Karangnongko, Ngawen, Ceper,
Pedan,

Karangdowo,

Juwiring,

Wonosari,

Delanggu,

Polanharjo,

Karanganom, Tulung, Jatinom, Kemalang, Klaten Selatan, Klaten Tengah,
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dan Klaten Utara. Kabupaten Klaten terbagi atas 401 desa atau kelurahan.
Desa dan kelurahan tersebut terdiri dari 3.687 Rukun Warga (RW) dan
9.593 Rukun Tetangga (RT) (Kabupaten Klaten Dalam Angka, BPS 2020).
Kecamatan Manisrenggo merupakan salah satu dari 26 kecamatan
yang ada di Kabupaten Klaten. Kecamatan Manisrenggo memiliki luas
wilayah 2696,20 Ha. Jarak dari ibukota Kecamatan Manisrenggo ke ibukota
Kabupaten Klaten adalah 11,22 km (Kecamatan Manisrenggo Dalam
Angka, BPS 2020). Kecamatan Manisrenggo memiliki batas wilayah yaitu :
Sebelah Utara

: Kecamatan Kemalang

Sebelah Timur : Kecamatan Karangnongko
Sebelah Selatan : Kecamatan Prambanan
Sebelah Barat

: Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kecamatan Manisrenggo memiliki wilayah dataran rendah dengan
ketinggian antara 100 hingga 500 mdpl. Secara administratif Kecamatan
Manisrenggo terdiri dari 16 desa. Desa dan kelurahan, 264 dukuh, 171
Rukun Warga (RW), dan 436 Rukun Tetangga (RT). Adapun 16 Desa yang
berada di Kecamatan Manisrenggo yaitu Desa Taskombang, Desa
Solodiran, Desa Nangsri, Desa Borangan, Desa Barukan, Desa Tanjungsari,
Desa Kranggan, Desa Leses, Desa Kebonalas, Desa Bendan, Desa Tijayan,
Desa Sukorini, Desa Kecemen, Desa Ngemplak Seneng, Desa Sapen, Desa
Kepurun (Kecamatan Manisrenggo Dalam Angka, BPS 2020).
2. Keadaan Penduduk
Keadaan penduduk berdasarkan penggolongan umur dan jenis
kelamin dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk produktif dan
non produktif pada suatu wilayah tertentu. Badan Pusat Statistik Kabupaten
Klaten (2020) menyatakan bahwa penggolongan penduduk umur produktif
adalah golongan umur antara 15-64 tahun, sedangkan penggolongan
penduduk umur non produktif adalah golongan umur antara 0-14 tahun dan
golongan umur lebih dari atau sama dengan 65 tahun. Tabel 8 menyajikan
data mengenai jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di
Kabupaten Klaten pada tahun 2019.
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Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Klaten Tahun 2019
Kelompok
umur (tahun)
0-14
15-64
≥ 65
Jumlah

Laki-laki
(jiwa)
127.334
386.468
62.711
576.513

Perempuan
(jiwa)
119.467
402.945
76.061
598.473

Jumlah
(jiwa)
246.801
789.413
138.772
1.174.986

Persentase
(%)
21,00
67,18
11,82
100,00

Sumber: Kabupaten Klaten dalam Angka, 2020
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut
golongan umur terbanyak di Kabupaten Klaten adalah umur 15-64 tahun
atau golongan umur produktif dengan jumlah sebesar 789.413 jiwa. Data
jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk
mengetahui angka Dependency Ratio (rasio ketergantungan atau beban
ketergantungan) dan Sex Ratio (rasio jenis kelamin). Dependency Ratio
adalah perbandingan antara besarnya jumlah penduduk umur non produktif
dengan umur produktif (Prihantoro et al., 2013). Berdasarkan data pada
Tabel 8, nilai Deperdency Ratio Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :
DR

=
=

x 100
x 100

= 48,84
Nilai Dependency Ratio di Kabupaten Klaten sebesar 48,84 yang
berarti bahwa setiap 100 penduduk umur produktif menanggung 49 jiwa
penduduk golongan umur non produktif. Sex Ratio adalah perbandingan
antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan penduduk
berjenis kelamin perempuan (Putra, 2012). Angka Sex Ratio menunjukkan
banyaknya jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki pada setiap 100
penduduk berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data pada Tabel 8 nilai
Sex Ratio di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:
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SR

=

x 100

=

x 100

= 96,33
Nilai Sex Ratio penduduk di Kabupaten Klaten sebesar 96,33 artinya
apabila di Kabupaten Klaten terdapat 100 orang penduduk perempuan maka
terdapat 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat
diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Klaten lebih
sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Selain itu berikut ini
Tabel 9 menyajikan data megenai jumlah penduduk menurut umur dan jenis
kelamin di Kecamatan Manisrenggo pada tahun 2019.
Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di
Kecamatan Manisrenggo Tahun 2019
Kelompok
umur (tahun)
0-14
15-64
≥ 65
Jumlah

Laki-laki
(jiwa)
4.848
14.843
2.246
21.937

Perempuan
(jiwa)
4.673
15.117
2.646
22.436

Jumlah
(jiwa)
9.521
29.960
4.892
44.373

Persentase
(%)
21,46
67,52
11,02
100,00

Sumber: Kecamatan Manisrenggo dalam Angka, 2020
Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut
golongan umur terbanyak di Kecamatan Manisrenggo adalah umur 15-64
tahun atau golongan umur produktif dengan jumlah sebesar 29.960 jiwa.
Data jumlah penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui
angka Dependency Ratio (rasio ketergantungan atau beban ketergantungan).
Berdasarkan data dari Tabel 9 dapat dihitung nilai Dependency Ratio di
Kecamatan Manisrenggo sebagai berikut:
DR

=
=
= 48,11

x 100
x 100

38

Nilai Dependency Ratio di Kecamatan Manisrenggo sebesar 48,11
artinya bahwa setiap 100 penduduk umur produktif menanggung 48 jiwa
penduduk golongan umur non produktif. Manik dan Maulina (2018)
menyatakan bahwa semakin tinggi angka Dependency Ratio menunjukkan
semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif
karena sebagian pendapatannya digunakan untuk membiayai hidup
penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Kecamatan
Manisrenggo memiliki banyak penduduk yang berada pada golongan umur
produktif sehingga beban yang ditangung penduduk usia produktif terhadap
penduduk usia non produktif relatif kecil. Hal tersebut sesuai dengan hasil
penelitian bahwa seluruh responden petani tembakau memiliki usia yang
produktif, Banyaknya penduduk usia produktif menjadikan jumlah angkatan
kerja juga tinggi yang berarti kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan data dari
Tabel 9 dapat dihitung nilai Sex Ratio di Kecamatan Manisrenggo sebagai
berikut:
SR

=
=

x 100
x 100

= 97,78
Nilai Sex Ratio penduduk di Kecamatan Manisrenggo sebesar 97,78
artinya apabila di Kecamatan Manisrenggo terdapat 100 orang penduduk
perempuan maka terdapat 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan perhitungan
tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten
Klaten lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal
tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa kesediaan tenaga kerja pria
untuk mengolah lahan juga terbatas.
3. Keadaan Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis
dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pertanian merupakan
salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di
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Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani.
Kedaan pertanian meliputi tata guna lahan dan produksi tanaman
perkebunan adalah sebagai berikut.
a. Tata Guna Lahan
Tata guna lahan di Kabupaten Klaten dibedakan menjadi lahan
sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah dibedakan berdasarkan
sistem pengairan atau irigasinya, sedangkan lahan bukan sawah
berdasarkan penggunaanya. Tabel 10 memberikan informasi mengenai
penggunaan lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2017.
Tabel 10. Tata Guna Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2017
No
1

Tata Guna Lahan
Lahan Sawah
a. Irigasi Teknis
b. Irigasi Semi Teknis
c. Irigasi Sederhana
d. Tadah Hujan
2 Lahan Bukan Sawah
a. Bangunan/Pekarangan
b. Tegalan/Kebun
c. Kolam/Tebat/Empang
d. Hutan Negara
e. Rawa-rawa
f. Lainnya
Jumlah

Luas (Ha)

Persentase (%)

18.971
10.358
2.027
1.665

28,95
15,81
3,09
2,54

20.401
6.354
227
1.450
190
3.913
65.511

31,14
9,69
0,34
2,21
0,28
5,97
100,00

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten
Klaten
Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa lahan di Kabupaten
Klaten lebih dominan lahan sawah, karena luas penggunaan lahan sawah
lebih besar daripada luas penggunaan lahan bukan sawah. Penggunaan
lahan sawah terbesar di Kabupaten Klaten adalah dengan sistem
pengairan irigasi teknis, hal tersebut terjadi karena kondisi wilayah
Kabupaten Klaten terutama bagian utara merupakan daerah lereng
Gunung Merapi sehingga banyak aliran sungai yang dapat digunakan
sebagai irigasi sederhana.
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Tata guna lahan di Kecamatan Manisrenggo juga dapat dibedakan
menjadi dua bagian, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan
sawah dibedakan menurut jenis pengairannya, sedangkan lahan bukan
sawah dibedakan menurut penggunaannya. Tabel 11 memberikan
informasi terkait tata guna lahan di Kecamatan Manisrenggo tahun 2019.
Tabel 11. Tata Guna Lahan di Kecamatan Manisrenggo Tahun 2019
No
1

Tata Guna Lahan
Lahan Sawah
a. Irigasi Teknis
b. Irigasi Semi Teknis
c. Irigasi Sederhana
d. Tadah Hujan
2 Lahan Bukan Sawah
a. Bangunan/Pekarangan
b. Tegalan/Kebun
c. Kolam/Empang
d. Lainnya
Jumlah

Luas (Ha)

Persentase (%)

158,40
651,60
568,80
139,20

5,87
24,17
21,10
5,16

926,80
137,80
1,90
111,70
2.696,20

34,37
5,11
0,07
4,14
100,00

Sumber: Kecamatan Manisrenggo Dalam Angka, 2020
Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa lahan di Kecamatan
Manisrenggo lebih dominan lahan sawah, karena luas penggunaan lahan
sawah lebih besar daripada luas penggunaan lahan bukan sawah.
Penggunaan lahan sawah terbesar di Kecamatan Manisrenggo adalah
dengan sistem pengairan irigasi setengah teknis. Luasnya lahan irigasi
setengah teknis ini diharapkan mampu menjadi sarana pendukung
kegiatan usahatani pada saat kesulitan air, karena kondisi iklim saat ini
sulit untuk diperkirakan. Selain itu, terdapat embung yang dikelola
masyarakat sekitar untuk menampung air, sehingga dapat membantu
petani dalam pengairan lahan sawah.
b. Produksi Tanaman Perkebunan
Tanaman perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan di
Kabupaten Klaten karena topografi wilayah yang cukup bervariasi dan
sebagian besar merupakan lahan subur sehingga relatif potensial untuk
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menunjang tumbuhnya sektor pertanian. Komoditas yang dihasilkan oleh
kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, kelapa,
dan kopi. Tabel 12 memberikan informasi mengenai luas panen, produksi
dan produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Klaten 2019.
Tabel 12. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Klaten Tahun 2019
No
1
2
3
4

Jenis Tanaman
Kelapa
Kopi
Tebu
Tembakau

Luas Panen
(Ha)
5.396,92
386,97
595,35
3.210,73

Produksi
(kwintal)
45.183,20
1.711,40
319.597,20
35.402,40

Produktivitas
(kwintal/Ha)
8,37
4,42
536,82
11,03

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2020
Tabel 12 menunjukkan bahwa tanaman perkebunan yang
dibudidayakan di Kabupaten Klaten memiliki luas panen dan tingkat
produksi yang berbeda-beda, yang dapat berpengaruh terhadap
produktivitas tiap komoditasnya. Berdasarkan produktivitasnya tanaman
yang sangat berpotensi untuk dikembangkan adalah tanaman tebu dan
tembakau.

Kecamatan

Manisrenggo

merupakan

daerah

dengan

ketinggian 100-500 mdpl, sehingga memiliki potensi yang baik di sektor
pertanian salah satunya tanaman perkebunan. Tabel 13 memberikan
informasi mengenai luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman
sayuran di Kecamatan Manisrenggo Tahun 2019.
Tabel 13. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
di Kecamatan Manisrenggo Tahun 2019
No
1
2
3
4

Jenis Tanaman
Kelapa
Kopi
Tebu
Tembakau

Luas Panen
(Ha)
347,32
10,74
14,75
802,01

Produksi
(kwintal)
3.033,60
66,10
8.104,30
9.752,50

Produktivitas
(kwintal/Ha)
8,73
6,15
549,44
12,16

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2020
Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa tanaman perkebunan
yang dibudidayakan di Kecamatan Manisrenggo memiliki luas panen dan
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jumlah produksi yang berbeda-beda, hal ini akan memengaruhi besarnya
produktivitas untuk masing-masing komoditas. Luas panen tanaman
perkebunan terbesar di Kecamatan Manisrenggo adalah komoditas
tembakau dengan luas 802,01 Ha dan produksi sebesar 9.752,5 kwintal.
Sedangkan luas panen terkecil adalah komoditas kopi dengan luas 10,74
ha serta produksi sebesar 66,10 kwintal.
4. Keadaan Perekonomian
Keadaan sarana dan prasarana perekonomian akan berpengaruh
pada kondisi ekonomi suatu daerah. Adanya sarana perekonomian yang
memadai akan mampu mendukung dan menunjang pemenuhan
kebutuhan produksi maupun konsumsi masyarakat sekitar. Kelancaran
kegiatan perekonomian sangat dipengaruhi oleh sarana prasana yang
memadai. Tabel 14 memberikan informasi jumlah sarana perekenomian
di Kabupaten Klaten.
Tabel 14. Sarana Perekonomian di Kabupaten Klaten Tahun 2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jenis Sarana Perekonomian
Pasar
Department Store
Kios
Restoran/Rumah Makan
KUD
KPRI
KOPPAS
Kolam Renang, Pemancingan
Candi Purbakala
Makam
Pemandangan Alam
Museum

Jumlah
112
25
2.868
407
34
134
6
107
8
5
2
3

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2020
Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa sarana perekonomian
paling banyak yang tersebar di Kabupaten Klaten adalah kios yaitu 2.868
unit. Sarana perekonomian paling sedikit yaitu pemandangan alam yang
berjumlah dua. Sektor pariwisata menjadi penunjang keberadaan
sejumlah sarana rumah makan di Kabupaten Klaten. Tabel 15
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memberikan informasi mengenai jumlah sarana perekenomian di
Kecamatan Manisrenggo.
Tabel 15. Sarana Perekonomian di Kecamatan Manisrenggo Tahun 2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jenis Sarana Perekonomian

Jumlah
5
5
5
253
269
1
1
2
1
2

Pasar
Mini Market
Restoran/Rumah Makan
Warung/Kedai Makan
Toko/Warung Kelontong
Hostel/Losmen/Wisman
Bank Umum Pemerintah
Bank Perkreditan Rakyat
Koperasi Unit Desa
Koperasi Simpan Pinjam

Sumber: Kecamatan Manisrenggo Dalam Angka, 2020
Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa sarana perekonomian
paling banyak di Kecamatan Manisrenggo adalah toko/warung kelontong
yaitu 269 unit. Sarana perekonomian paling sedikit yaitu hostel/losmen/
wisman, bank umum, dan koperasi unit desa yang masing-masing
berjumlah satu. Tabel 16 memberikan informasi mengenai jumlah sarana
perekenomian di Desa Taskombang dan Solodiran.
Tabel 16. Sarana Perekonomian di Desa Taskombang dan Solodiran
Tahun 2019
No

Jenis Sarana
Perekonomian

1
2
3
4

Pasar
Restoran/Rumah Makan
Warung/Kedai Makan
Toko/Warung Kelontong

Desa Taskombang Desa Solodiran
1
0
17
20

0
1
20
30

Sumber: Kecamatan Manisrenggo Dalam Angka, 2020
Berdasarkan Tabel 16 dapat diketahui bahwa sarana perekonomian
paling banyak di Desa Taskombang dan Solodiran adalah toko/warung
kelontong. Toko/warung kelontong ini tersebar di berbagai dukuh yang
menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sekitar.
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengenai kondisi
umum wilayah Kecamatan Manisrenggo menunjukkan bahwa daerah
tersebut adalah tempat yang sesuai untuk usahatani tembakau.
Berdasarkan kondisi lingkungannya, seperti ketinggian tempat dan
keadaan iklim di Kecamatan Manisrenggo mempunyai potensi sebagai
daerah penghasil tembakau dapat dilihat pada Tabel 13 yang
menunjukkan bahwa tembakau menjadi salah satu dari empat tanaman
perkebunan dengan produksi tertinggi.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Usahatani Tembakau
Tembakau merupakan tanaman semusim yang termasuk dalam
golongan tanaman perkebunan. Tembakau merupakan tanaman dengan akar
tunggang yang dapat menembus tanah kedalaman 50- 75 cm, sedangkan
akar serabutnya menyebar ke samping. Tembakau memiliki bentuk batang
agak bulat, agak lunak tetapi kuat, makin ke ujung, makin kecil. Daun
tembakau berbentuk oval dengan ujung meruncing atau bulat dengan ujung
tumpul tergantung pada varietasnya. Daun memiliki tulang-tulang menyirip,
bagian tepi daun agak bergelombang dan licin. Tembakau berbunga
majemuk yang berbentuk terompet dan panjang. Banyak faktor yang harus
diperhatikan selain faktor tanah, iklim, pemupukan dan cara panen untuk
mendapatkan produksi tembakau dengan mutu yang baik (Hanum, 2008).
Tembakau merupakan tanaman yang dapat tumbuh di dataran rendah
sampai dataran tinggi. Kecamatan Manisrenggo berada pada ketinggian
antara 100 hingga 500 mdpl, sehingga tembakau dapat tumbuh dan
berproduksi di Kecamatan Manisrenggo. Tembakau dibudidayakan pada
bulan mei - agustus atau pada saat musim kemarau. Petani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo menggunakan varietas tembakau rajangan jawa.
Tembakau rajangan jawa merupakan tembakau asli atau varietas murni
Kecamatan Manisrenggo yang sudah turun temurun dan sudah sangat lama
bahkan tidak diketahui secara pasti kapan mulai dikenal. Dalam teknik
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budidaya petani

tembakau menggunakan pola tanam

monokultur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, berikut adalah penjelasan
mengenai proses budidaya tembakau tersebut.
a. Pembibitan
Petani pada umumnya melakukan pembibitan sendiri yang
didapatkan dari bunga pada panen tembakau tahun lalu. Tujuan
pembibitan adalah untuk memperoleh bibit yang sehat dan seragam,
kecukupan jumlah bibit, dan kemurnian varietas. Setelah pemangkasan
bunga tembakau dibersihkan dan diambil bijinya. Beberapa tahapan
pembibitan antara lain sebagai berikut.
1) Pengolahan Lahan
Pengolahan

lahan

dilakukan

dengan

membajak

tanah

menggunakan traktor untuk mempersiapkan media terbaik bagi proses
pembibitan tembakau dengan menjaga kesuburan tanah. Tanah diolah
sampai halus, dalam, masak, dan bersih. Setelah lahan dibajak petani
akan melakukan pemupukan dasar baik menggunakan pupuk organik
maupun pupuk kimia yang diberikan pada setiap bedengan hingga
merata. Setelah itu dibuat bedengan membujur dari utara ke selatan
dengan lebar rata-rata 1 m dan panjang bedengan menyesuaikan
panjang lahan masing-masing petani serta jarak antar bedengan ratarata adalah 1 m.
2) Penyebaran Benih
Teknik penyebaran benih dilakukan dengan mencampur benih
dengan pasir halus kemudian disebarkan pada bedengan atau
mencampur benih dengan air lalu disemprotkan pada bedengan
menggunakan sprayer. Kebutuhan benih tembakau untuk pembibitan
sekitar 10 gram/Ha. Benih yang dipilih yaitu benih yang utuh, tidak
terserang penyakit, dan daya kecambahnya lebih dari 90%.
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3) Penyiraman
Penyiraman dilakukan secara intensif selama tujuh hari pertama
setelah penyebaran benih. Penyiraman dilakukan dengan gembor atau
dengan pompa air yang dialirkan ke lahan. Setelah bibit berumur 30
hari jumlah air yang dikurangi agar pertumbuhan akar bagus, akan
tetapi harus dijaga agar tanah tidak terlalu kering.
4) Pengendalian Hama dan Penyakit
Hama yang biasanya menyerang tembakau pada saat pembibitan
adalah semut, ulat, dan wereng. Pengendalian hama dan penyakit yang
menyerang tembakau dilakukan dengan penyemprotan pestisida
kimia. Penyemprotan tersebut dilakukan pada umur 12 hari dan
diakhiri pada umur 40 hari dengan selang waktu penyemprotan 5-7
hari tergantung banyaknya hama.
b. Pertanaman
Tembakau rajangan baik ditanam pada bulan April hingga
pertengahan Juni, tergantung dengan cuaca yang berkembang pada
musim tanam yang bersangkutan. Lahan yang paling baik untuk ditanami
tembakau adalah setelah tanaman padi. Beberapa tahapan budidaya
tembakau antara lain sebagai berikut.
1) Pengolahan Lahan
Tahap pertama pengolahan lahan yaitu membajak dengan tujuan
menggemburkan tanah sehingga tembakau dapat tumbuh dan
berproduksi dengan baik. Setelah lahan dibajak petani akan
melakukan pemupukan dasar baik menggunakan pupuk organik
maupun pupuk kimia secara merata. Pengolahan lahan dilakukan dua
minggu sebelum penanaman, sehingga dihasilkan kondisi tanah yang
benar-benar gembur agar ideal sebagai media tanam. Proses tersebut
dapat dijadikan langkah awal dalam pengendalian gulma.
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2) Penanaman
Umur bibit tembakau yang bagus dan sudah siap ditanam
minimal 35 hari dan tidak boleh lebih dari 50 hari karena kualitas bibit
tembakau

akan

menurun

sehingga

ketika

dipindah

tanam

pertumbuhannya akan tidak baik. Sebelum pencabutan bibit dilakukan
sebaiknya tanah disiram sampai basah agar proses pencabutan lebih
mudah. Pencabutan bibit dilakukan dengan cara memegang dua helai
daun terbesar kemudian ditarik ke atas. Bibit ditanam pada lubang
tanam dengan rata-rata jarak yang digunakan antar lubang tanam
adalah 80cm x 65cm.
3) Penyulaman
Tanaman tembakau yang mati atau pertumbuhannya kurang
bagus sebaiknya harus segera dilakukan penyulaman. Penyulaman
dilakukan pada umur 7-10 hari setelah tanam (HST). Tanaman
tembakau yang digunakan untuk menyulam diambil dari tanaman
cadangan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
4) Pemupukan
Pemupukan merupakan salah satu proses yang tidak dapat
diabaikan dalam budidaya tembakau. Pemupukan pertama atau
pemupukan dasar dilakukan pada saat pengolahan lahan. Pemupukan
selanjutnya disebut dengan pemupukan susulan dilakukan 1-2 kali,
tergantung dari masing-masing petani. Pemupukan pertama dilakukan
pada umur 14 hari setelah tanam (HST). Pupuk yang digunakan
adalah NPK, ZA, dan KNO3. Cara pemupukan yaitu dengan
menaburkan pupuk pada lubang di sekitar tanaman tembakau yang
telah dibuat lalu ditutup dengan tanah.
5) Pendangiran
Pendangiran dilakukan untuk membalik tanah dan membuat
guludan. Pendangiran atau pembalikan tanah dilakukan pada umur 14
hari setelah tanam (HST). Pendangiran dilakukan dengan cara
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memecah tanah di sekitar tanaman kemudian gulma dicabut. Setelah
itu bongkahan tanah dibalik dan dibumbun di sekitar tanaman.
Pendangiran yang dilakukan petani menggunakan cultivator dan
cangkul.
6) Pengendalian Hama dan Penyakit
Hama yang biasanya menyerang tembakau adalah wereng, ulat
dan kutu daun, sedangkan penyakit yang biasa menyerang tembakau
yaitu lanas (pembusukan leher akar). Pengendalian hama dan penyakit
dilakukan petani secara manual dengan penyemprotan menggunakan
pestisida kimia yaitu insektisida dan fungisida. Penyemprotan tersebut
dilakukan tergantung dari banyaknya hama atau penyakit yang
menyerang tembakau.
7) Penyiraman
Penyiraman pada tanaman tembakau dilakukan setiap 2-3 hari
tergantung kondisi tanah. Tanaman tembakau tidak boleh kekurangan
air dan tidak boleh kelebihan air, apabila kekurangan maka
pertumbuhan akan terganggu dan dapat menyebabkan kematian
namun apabila kelebihan maka tanaman akan mudah terserang
penyakit terutama penularan jamur. Air irigasi juga harus memenuhi
syarat yaitu tidak melewati lahan yang terkena serangan penyakit
karena spora jamur dapat terikut air irigasi.
8) Pemangkasan Bunga
Pemangkasan bunga tembakau dilakukan setelah 10% dari
bunga pertamanya mekar. Cara pemangkasan bunga yaitu dengan
memotong bunga disertai dua daun bendera. Setelah bunga dipangkas
akan terjadi pertumbuhan sirung atau tunas yang keluar pada ketiak
daun. Sirung harus dipangkas agar tidak menurunkan kualitas daun
tembakau dan dipangkas setiap lima hari sekali.
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9) Panen
Panen siap dilakukan apabila usia tembakau sudah mencapai 9095 HST, dengan ciri-ciri daun berwarna hijau kekuningan. Pemetikan
yang terbaik dapat dilakukan pada tingkatan daun hampir masak
karena daun-daun yang demikian akan menghasilkan tembakau yang
bermutu tinggi dan aromanya tajam. Tembakau yang bermutu tinggi
akan memiliki nilai jual yang tinggi. Setelah tembakau dipanen maka
petani akan membawanya ke rumah untuk dirajang dan dikeringkan.
10) Pasca Panen
a) Sortasi
Sortasi dilakukan dengan memisahkan daun-daun yang
kelewat masak berdasarkan warnanya. Daun-daun yang terlalu
kuning atau masih hijau dipisahkan agar tidak mengurangi kualitas
dan aroma tembakau. Daun-daun tembakau disusun tegak 15-20
lembar dengan pangkal daun di bawah lalu digulung dan diikat.
Kemudian gulungan daun tembakau diperam selama 3-5 hari agar
pemasakan sempurna.
b) Perajangan
Setelah pemeraman selesai, gulungan daun tembakau
dirajang dengan menggunakan mesin. Hasil rajangan daun
tembakau diurai agar lurus dan diatur dengan rapi di atas bidig atau
anyaman bambu. Selama perajangan daun tembakau diusahakan
tidak terkontaminasi dengan benda asing seperti tali rafia, tikar,
kertas, dan sebagainya. Perajangan sebaiknya dilakukan pada dini
hari agar tembakau dapat segera dijemur pada saat matahari terbit.
c) Pengeringan
Bidig yang telah terisi rajangan daun tembakau dibawa ke
tempat yang lapang dan dijemur dengan posisi tegak lurus dengan
datangnya

cahaya

matahari.

Pada

tengah

hari

dilakukan

pembalikkan daun tembakau rajangan agar daun kering secara
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merata. Daun tembakau dijemur selama 1-2 hari tergantung cahaya
matahari. Setelah kering, daun rajangan didiamkan terlebih dahulu
agar lemas dan tidak rusak ketika dibungkus.
2. Karakteristik Responden
Karakteristik responden diperlukan untuk mengetahui profil mengenai
latar belakang dan keadaan petani yang memengaruhi usahatani tembakau.
Responden pada penelitian ini adalah petani tembakau yang melakukan
usahatani tembakau pada masa tanam bulan Mei-Agustus 2020 di Desa
Taskombang dan Desa Solodiran, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten
Klaten. Karakteristik responden ini meliputi umur, tingkat pendidikan,
jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga yang aktif dalam
usahatani tembakau, luas lahan, dan pengalaman berusahatani tembakau.
Tabel 17 memberikan informasi mengenai karakteristik responden usahatani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
Tabel 17. Karakteristik Responden Tembakau di Kecamatan Manisrenggo,
Kabupaten Klaten
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uraian
Rata-rata umur petani (tahun)
Rata-rata pendidikan formal petani (tahun)
Rata-rata pendidikan non-formal petani (kali)
Rata-rata jumlah anggota keluarga petani (orang)
Rata-rata jumlah anggota keluarga yang aktif
dalam usahatani tembakau (orang)
Rata-rata luas lahan sawah yang digarap (Ha)
Rata-rata pengalaman berusahatani tembakau
(tahun)

Keterangan
51
9
1
3
1
1,21
19

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Jumlah petani yang dijadikan sebagai responden adalah 40 orang.
Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa rata-rata umur petani adalah
51 tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa petani termasuk dalam golongan
umur produktif, artinya petani mempunyai tenaga dan semangat kerja yang
cenderung lebih tinggi didukung secara fisik maupun psikologis. Menurut
Widiyanti

et

al.

(2016),

petani

dengan

umur

produktif

sangat

memungkinkan untuk dapat menerima dan menerapkan kemajuan teknologi
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maupun

inovasi

baru

dalam

meningkatkan

ketrampilannya

dalam

berusahatani, sehingga dengan adanya kemampuan dan keterampilan
tersebut akan berpengaruh pada penerimaan dan keuntungan dari usahatani.
Rata-rata tingkat pendidikan petani tembakau yaitu kurang lebih
sembilan tahun. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi petani dalam
menerima dan menyerap teknologi maupun informasi baru di bidang
pertanian. Menurut Umyati dan Sendjaja (2019), pendidikan dinilai
memberikan kontribusi terhadap keputusan petani dalam mengelola
informasi yang dimiliki. Rata-rata tingkat pendidikan petani yang masih
rendah dapat berpengaruh kepada cara dan pola pikir petani dalam proses
pengambilan keputusan yang kadang kurang menguntungkan usahataninya.
Rata-rata jumlah anggota keluarga petani tembakau adalah tiga orang,
sedangkan rata-rata anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan usahatani
hanya satu orang pada masing-masing rumah tangga petani. Keterbatasan
jumlah anggota keluarga yang berperan aktif dalam kegiatan usahatani
menyebabkan petani menggunakan tenaga kerja luar keluarga pada beberapa
proses usahatani yang dilakukan, yaitu pengolahan lahan dan panen. Hal ini
menyebabkan penambahan pengeluaran biaya usahatani serta mengurangi
keuntungan yang akan diterima petani.
Luas lahan rata-rata yang digarap petani untuk usahatani tembakau
yaitu 1,21 ha. Lahan yang digunakan untuk usahatani tembakau merupakan
lahan yang sebelumnya digunakan untuk usahatani padi. Sekitar lahan yang
digarap petani terdapat embung yang digunakan sebagai pendukung
kegiatan usahatani. Rata-rata kepemilikan lahan merupakan lahan milik
sendiri hasil warisan orang tua sehingga kegiatan usahatani terus berlanjut.
Pengalaman petani tembakau di Kecamatan Manisrenggo sudah cukup
lama kurang lebih 19 tahun. Keterampilan dalam berusahatani tembakau
diperoleh dari orang tua atau secara turun termurun. Petani dalam
berusahatani tersebut mendapat pendampingan secara rutin dan aktif dari
penyuluh pertanian Kecamatan Manisrenggo.
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3. Analisis Usahatani Tembakau
Perbedaan keuntungan usahatani dapat disebabkan oleh berbagai
faktor

diantaranya,

yaitu

penyediaan

kebutuhan

sarana

produksi,

pemeliharaan, dan besarnya penerimaan yang akan diperoleh petani.
Analisis usahatani tembakau meliputi biaya usahatani, penerimaan,
pendapatan, dan keuntungan usahatani.
a. Biaya Usahatani Tembakau
Biaya usahatani yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biaya
eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit merupakan biaya yang
terlihat secara fisik atau yang benar-benar dikeluarkan oleh petani dalam
kegiatan usahatani tembakau. Biaya eksplisit meliputi biaya sarana
produksi dari luar (biaya bibit, biaya pupuk, biaya obat-obatan), biaya
tenaga kerja luar keluarga, dan biaya lain-lain. Biaya implisit merupakan
biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan oleh petani dalam kegiatan
usahatani, namun tetap diperhitungkan. Tabel 18 menyajikan data
mengenai rata-rata biaya usahatani tembakau.
Tabel 18. Rata-Rata Biaya Usahatani Tembakau di Kecamatan
Manisrenggo Masa Tanam Bulan Mei-Agustus 2020
No

Jenis Biaya

1

Biaya Eksplisit
a. Biaya Sarana Produksi
- Biaya Bibit
- Biaya Pupuk
- Biaya Obat-obatan
- Biaya Kapur
b. Biaya Tenaga Kerja Luar
Keluarga
c. Biaya Lain-Lain
- Selamatan
- Pajak Tanah
Jumlah Biaya Eksplisit
Biaya Implisit
a. Biaya Tenaga Kerja Dalam
Keluarga
b. Biaya Penyusutan Alat
Jumlah Biaya Implisit
Jumlah Biaya Usahatani

2

3
4

Sumber : Analisis Data Primer

Rp/MT/UT
(1,21 Ha)

Rp/MT/Ha

%

412.625,00
1.624.838,00
291.413,00
2.125,00
9.626.500,00

341.012,40
1.342.841,32
240.837,19
1.756,20
7.955.785,12

2,73
10,75
1,93
0,01
63,72

80.000,00
600.750,00

66.115,70
496.487,60

0,53
3,98

12.629.500,00

10.437.603,31

83,59

2.336.750,00

1.931.198,35

15,47

338.323,00
2.478.823,02
15.108.323,02

279.605,79
2.048.614,07
12.486.217,36

2,24
16,41
100,00
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Berdasarkan Tabel 18 dapat diketahui besarnya biaya yang
dikeluarkan petani dalam usahatani tembakau dapat dibedakan menjadi
biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit terbesar yang
dikeluarkan petani adalah rata-rata biaya tenaga kerja luar keluarga.
Petani memerlukan tenaga kerja luar keluarga untuk mengusahakan
tembakau dikarenakan keterbatasan dari tenaga kerja dalam keluarga.
Berdasarkan hasil penelitian tenaga kerja dalam keluarga yang aktif
hanya satu orang sehingga menuntut petani untuk menggunakan tenaga
kerja luar keluarga. Biaya tenaga kerja luar keluarga terbesar yang
dikeluarkan oleh petani tembakau di Kecamatan Manisrenggo yaitu pada
saat tahap pendangiran, pemupukan, dan pasca panen.
Biaya penggunaan benih/bibit pada usahatani tembakau tergolong
rendah. Hal ini dikarenakan bibit tembakau secara umum didapatkan oleh
petani sampel melalui persemaian dimana benih yang akan dijadikan
bibit adalah benih yang diperoleh dari hasil panen pada musim tanam
sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa petani yang membeli
bibit kepada petani lain karena tidak melakukan persemaian.
Biaya pupuk pada usahatani tembakau tergolong tinggi. Petani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo dalam berusahatani tembakau
banyak menggunakan pupuk dengan tujuan untuk meningkatkan hasil
produksi sehingga hasil produksi yang diterima petani juga besar. Biaya
rata- rata obat-obatan tergolong rendah. Hal ini dikarenakan petani tidak
melakukan penyemprotan secara berkala tetapi hanya dua-tiga kali dalam
satu musim tanam saja.
Penggunaan dolomit/kapur bertujuan untuk menetralkan tanah agar
tidak asam, sehingga tanah menjadi produktif dan dapat menyuburkan
tanah. Berdasarkan hasil penelitian hanya satu petani responden yang
menggunakan dolomit dan penggunaan dolomit ini merupakan biaya
paling rendah diantara biaya produksi lainnya. Biaya lain-lain terbesar
yaitu biaya pajak tanah dikarenakan lahan di Kecamatan Manisrenggo
termasuk lahan subur.
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Biaya implisit terbesar yang dikeluarkan petani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo adalah biaya tenaga kerja dalam keluarga. Ratarata jumlah keluarga yang aktif berusahatani tembakau di Kecamatan
Manisrenggo adalah satu orang. Petani tembakau di Kecamatan
Manisrenggo tidak memperhitungkan tenaga yang dikeluarkan oleh
anggota keluarga yang aktif berusahatani.
Biaya penyusutan alat yang dikeluarkan oleh setiap petani untuk
berusahatani tentu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan
jumlah penggunaan maupun harga dari setiap alat yang dimiliki oleh
petani. Biaya implisit jarang diperhitungkan oleh petani karena petani
lebih memperhatikan hasil penerimaan yang diterima oleh petani.
Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan
oleh Munawaroh et al. (2017), biaya usahatani tembakau di Kecamatan
Manisrenggo jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan keadaan cuaca dan
iklim yang tidak menentu sehingga petani sulit meramalkannya untuk
usahatani selanjutnya. Biaya usahatani tembakau rajangan di Kecamatan
Jelbuk Kabupaten Jember yang diteliti oleh Munawaroh et al. (2017)
adalah sebesar Rp5.854.887,00/MT/Ha. Sumartono (2016) menyatakan
bahwa pengaruh lain tingginya biaya usahatani disebabkan oleh
penggunaan faktor-faktor produksi seperti bibit, pupuk, penggunaan
pestisida, tenaga kerja dan lahan.
b. Penerimaan Usahatani Tembakau
Penerimaan usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo
berasal dari hasil produksi tembakau yang dikalikan dengan harga jual
tembakau per kg. Hasil panen tembakau di Kecamatan Manisrenggo ratarata dijual ke tengkulak dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak
sesuai dengan kualitasnya. Tabel 19 menunjukkan informasi mengenai
rata-rata produksi, harga, dan penerimaan usahatani tembakau.
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Tabel 19. Rata-Rata Produksi, Harga dan Penerimaan Usahatani
Tembakau di Kecamatan Manisrenggo Masa Tanam Bulan
Mei-Agustus 2020
No

Uraian

1
2
3

Produksi Tembakau (Kg)
Harga Jual Tembakau (Rp/Kg)
Penerimaan Usahatani (Rp)
(1x2)

Satuan/MT/UT
(1,21 Ha)
792
34.188,00
27.177.575,00

Satuan/MT/Ha
654,55
34.188,00
22.377.755,40

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan Tabel 19 dapat diketahui bahwa rata-rata produksi
tembakau yang diterima oleh petani di Kecamatan Manisrenggo adalah
654,55 kg/Ha. Aeni et al. (2019) menyatakan bahwa produksi ini dapat
dikatakan rendah, sebab untuk satu hektar lahan idealnya menghasilkan
satu ton produksi. Petani menjual tembakau kering dengan harga rata-rata
dari keseluruhan petani sampel adalah sebesar Rp34.188,00/Kg.
Perbedaan harga jual yang diterima setiap petani dipengaruhi oleh
kualitas dan aroma tembakau. Manalu et al. (2018) menyatakan bahwa
harga tembakau ditentukan sesuai dengan warna daun tembakau yang
sudah dikeringkan yang akan menjadi penentu kualitas tembakau.
Tembakau di Kecamatan Manisrenggo memiliki lima tingkatan
kualitas/grade yaitu grade A, B, C, D, E. Tabel 20 menunjukkan
informasi mengenai warna dan harga masing-masing tingkatan
kualitas/grade tembakau.
Tabel 20. Warna dan Harga Tembakau di Kecamatan Manisrenggo
Menurut Tingkatan Kualitas/Grade
No
1
2
3
4
5

Tingkatan Kualitas
Grade A
Grade B
Grade C
Grade D
Grade E

Warna
Hijau kekuningan
Kuning
Kuning kecoklatan
Coklat
Coklat kemerahan

Harga (Rp/Kg)
<20.000,00
20.000,01-30.000,00
30.000,01-40.000,00
40.000,01-50.000,00
>50.000,01

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Petani tembakau di Kecamatan Manisrenggo memiliki pilihan
untuk menjual hasil produksinya kepada tengkulak daerah atau kemitraan
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dengan perusahaan industri rokok seperti PT. Djarum dan PT. Gudang
Garam. Setiap tengkulak atau perusahaan memiliki sistem penerimaan
yang berbeda sehingga akan ada kelebihan dan kekurangan masingmasing. Petani di Kecamatan Manisrenggo lebih memilih untuk menjual
ke tengkulak karena apabila tembakau tidak memenuhi standar kualitas,
bisa melalui kesepakatan tawar menawar harga. Sedangkan PT. Djarum
dan PT. Gudang Garam menentukan harga pada saat kesepakatan kontrak
dengan petani, di mana harga tersebut sesuai dengan standar kualitas
(grade) yang telah ditentukan oleh pabrik seperti warna dan campuran
gula pada tembakau.
c. Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Tembakau
Pendapatan dan keuntungan usahatani merupkan hasil capaian yang
diperoleh petani tembakau dalam kegiatan usahataninya. Pendapatan
usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo didapat dari penerimaan
dikurangi dengan biaya eksplisit, sedangkan keuntungan usahatani
tembakau didapat dari penerimaan dikurangi dengan biaya total yaitu
biaya eksplisit dan biaya implisit. Tabel 21 memberikan informasi
mengenai rata-rata pendapatan dan keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo.
Tabel 21. Rata-Rata Pendapatan dan Keuntungan Usahatani Tembakau
di Kecamatan Manisrenggo Masa Tanam Bulan Mei-Agustus
2020
No
1
2
3
4
5

Uraian
Penerimaan Usahatani (Rp)
Biaya Eksplisit (Rp)
Pendapatan Usahatani (Rp)
(1-2)
Biaya Implisit (Rp)
Keuntungan Usahatani (Rp)
(1-(2+4))

Rp/MT/UT
(1,21 Ha)
27.177.575,00
12.629.500,00
14.548.075,00

Rp/MT/Ha
22.377.755,40
10.437.603,31
12.023.202,48

2.478.823,00
12.069.252,00

2.048.614,05
9.974.588,43

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan

Tabel

21

dapat

diketahui

besarnya

rata-rata

pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh petani tembakau di
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Kecamatan Manisrenggo. Rata-rata pendapatan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo adalah Rp12.023.202,48/MT/Ha yang diperoleh
dari pengurangan penerimaan usahatani dengan biaya eksplisit.
Pendapatan usahatani tersebut belum memperhitungkan adanya biaya
implisit sehingga keuntungan yang diterima oleh petani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo belum dapat diketahui. Perhitungan keuntungan
dengan memperhatikan biaya implisit maka akan diketahui seberapa
besar keuntungan secara nyata yang diterima oleh petani. Rata-rata
keuntungan usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo adalah
Rp9.974.588,43/MT/Ha yang merupakan hasil pengurangan penerimaan
usahatani dengan biaya total yang terdiri dari biaya eksplisit dan biaya
implisit. Petani akan mendapatkan keuntungan yang tinggi apabila saat
puncak panen dengan jumlah produksi yang terbesar mendapat harga jual
yang tinggi.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aeni et al. (2019)
di Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten 50 Kota menunjukkan bahwa
besar penerimaan yang diterima petani ialah Rp92.864.454,47/MT/Ha.
Total

biaya

yang

dikeluarkan

sebesar

Rp35.405.900,53/MT/Ha.

Pendapatan yang diterima ialah Rp75.115.487,87/MT/Ha. Keuntungan
yang diperoleh ialah sebesar Rp57.458.553,94/MT/Ha. Melihat pada
Tabel 21, besar penerimaan, pendapatan dan keuntungan pada usahatani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo dibandingkan dari penelitian
terdahulu menunjukkan hasil yang lebih rendah. Penyebab utama hasil
produksi tembakau yang rendah karena curah hujan yang tinggi yang
menyebabkan banyak daun tembakau yang busuk sehingga produksi
tembakau menurun. Harga jual yang rendah dikarenakan kualitas
tembakau yang kurang bagus dan aroma tembakau kurang keluar.
Tembakau dengan kualitas tinggi memiliki warna coklat kemerahan dan
beraroma madu. Munawaroh et al. (2017) mengatakan bahwa petani
rata-rata mengalami kerugian karena saat proses pemanenan dan
penjemuran curah hujan sangat tinggi sehingga banyak kualitas tembakau
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yang menurun bahkan rusak karena terkena hujan. Namun, petani tetap
konsisten untuk membudidayakan tembakau meskipun harganya rendah.
Petani memiliki kebiasaan turun temurun untuk membudidayakan
tembakau pada saat musim kemarau.
4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keuntungan Usahatani Tembakau
Besarnya

keuntungan

usahatani

tembakau

dipengaruhi

oleh

penerimaan dan biaya produksi. Kebanyakan petani di Kecamatan
Manisrenggo

kurang

memperhatikan

faktor-faktor

produksi

yang

memengaruhi biaya produksi tembakau. Selain itu, petani belum
mendapatkan harga jual yang layak. Hal tersebut mendorong peneliti untuk
mengetahui faktor apasaja yang memengaruhi keuntungan usahatani
tembakau. Pengaruh faktor umur petani, tingkat pendidikan, luas lahan,
jumlah produksi, harga jual tembakau, dan biaya produksi terhadap
keuntungan usahatani tembakau dianalisis dengan regresi linier berganda
yang sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memenuhi syarat
kelayakan model regresi linier.
a. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan terhadap suatu model untuk
mengetahui apakah suatu model sudah memenuhi asumsi-asumsi
persamaan regresi linear klasik. Penelitian ini menggunakan beberapa uji
untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik
diantaranya

uji

normalitas,

uji

multikolinearitas,

dan

uji

heteroskedastisitas. Berikut penjelasan mengenai masing-masing uji pada
pengujian asumsi klasik.
1) Uji Normalitas
Uji normalitas model regresi dilakukan untuk melihat apakah
data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang
baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal.
Penelitian ini menggunakan metode dengan melihat penyebaran data
pada grafik normal probability plot of regression standardized dan uji

59

Kolmogorov-Smirnov dengan melihat besar signfikansi pada tabel
Kolmogorov-Smirnov Test. Berikut ini ditampilkan grafik normal
probability plot of regression standardized dari hasil uji normalitas.

Gambar 2. Grafik Normal P-Plot Hasil Uji Normalitas
Gambar 2. menunjukkan bahwa titik-titik atau data residual
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Hal
ini menunjukkan bahwa sebaran data terdistribusi normal sesuai
dengan pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas metode
normal probability plot of regression standardized. Metode lain yang
digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas adalah
dengan perhitungan secara statistik menggunakan uji KolmogorovSmirnov yakni dengan melihat besar signfikansi pada tabel OneSample Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian ini dilakukan dengan
cara melakukan nonparametic test (one sample K-S test) terhadap
unstandardized residuals dari model regresi, dari pengujian tersebut
didapatkan hasil data pada tabel berikut.
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Tabel 22. Hasil Uji Normalitas dengan Tes Kolmogorov-Smirnov

N
Normal Parameters
Most Extreme Difference

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Test Statistic
Asymp. Sig (2-tailed)

Unstandardized
Residual
40
0,0000000
0,10430328
0,060
0,060
-0,048
0,060
0,200

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Menurut Marpaung dan Winarto (2018), kriteria penilaian
sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu data residual berdistribusi
normal apabila nilai sig > 0,05 dan data residual tidak berdistribusi
normal apabila nilai sig < 0,05. Berdasarkan Tabel 22 nilai
signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 0,200 yang
lebih besar dari nilai sig 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian uji
Kolmogorov-Smirnov hasil tersebut menunjukkan bahwa data pada
penelitian ini berdistribusi normal.
2) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan linier antar variabel bebas sebagai salah satu syarat yang
harus terpenuhi dalam model regresi. Untuk mengetahui ada atau
tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari
besaran nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Nilai
tolerance digunakan untuk mengukur variabilitas dari variabel bebas
yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.
Apabila nilai tolerance tinggi dan nilai VIF rendah mak menunjukkan
tidak terdapat kolinearitas. Menurut Pasaribu et al., (2019), model
regresi bebas dari multikolinieritas jika besar nilai VIF < 10 dan nilai
tolerance > 0,10. Hasil uji multikolinearitas pada model regresi
penelitian didapatkan seperti pada Tabel 23 sebagai berikut.
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Tabel 23. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel
Umur Petani (X1)

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0,743
1,346

Tingkat Pendidikan
(X2)
Luas Lahan (X3)

0,723

1,383

0,268

3,728

Jumlah Produksi (X4)

0,377

2,650

Harga Jual Tembakau
(X5)
Biaya Produksi (X6)

0,744

1,344

0,200

4,996

Keterangan
Tidak terjadi
multikolinearitas
Tidak terjadi
multikolinearitas
Tidak terjadi
multikolinearitas
Tidak terjadi
multikolinearitas
Tidak terjadi
multikolinearitas
Tidak terjadi
multikolinearitas

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan Tabel 23 pada variabel bebas yakni umur petani,
tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga jual tembakau,
dan biaya produksi tidak terdapat hubungan linier antar variabel. Hal
tersebut dapat diketahui dari besar nilai tolerance umur petani, tingkat
pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga jual tembakau, dan
biaya produksi berturut-turut adalah 0,743; 0,723; 0,268; 0,377; 0,744;
0,200 yang mana lebih besar dari nilai toleransi 0,10. Berdasarkan
kriteria nilai uji multikolinearitas, pada variabel-variabel bebas
tersebut tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance lebih
besar dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas dapat diperkuat dengan
melihat nilai VIF masing-masing variabel umur petani, tingkat
pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga jual tembakau, dan
biaya produksi berturut-turut besar nilainya 1,346; 1,383; 3,728;
2,650; 1,344; 4,996. Angka nilai VIF variabel-variabel bebas tersebut
kurang dari VIF 10, maka apabila sesuai dengan kriteria uji
multikolinearitas menunjukkan tidak adanya multikolinearitas pada
variabel-variabel bebas.
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3) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah
dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji yang
baik menunjukkan kondisi homoskedastisitas artinya varians residual
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Bancin et al. (2021)
menyatakan bahwa jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian

menyempit),

maka

mengindikasikan

telah

terjadi

heteroskedastisitas. Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi

heteroskedastisitas.

Untuk

mendeteksi

adanya

heteroskedastisitas dengan melihat sebaran plot dan nilai signifikansi
pada tabel Coefficients. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut.

Gambar 3. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar 3 menunjukkan titik-titik (plot) data tersebar di atas dan
di bawah atau di sekitar angka 0. Berdasarkan gambar tersebut dapat
diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit). Dari hasil sebaran plot tersebut dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Pengujian
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heteroskedastisitas dapat diperkuat dengan melihat nilai signifikansi
pada tabel Coefficients. Hasil pengujian pada tabel Coefficients
disajikan pada Tabel 24 sebagai berikut.
Tabel 24. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel
Umur Petani (X1)

T
-1,161

Sig
0,254

Tingkat Pendidikan
(X2)
Luas Lahan (X3)

0,440

0,663

0,307

0,761

Jumlah Produksi (X4)

1,223

0,230

Harga Jual Tembakau
(X5)
Biaya Produksi (X6)

-0,650

0,520

-1,225

0,229

Keterangan
Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Tidak terjadi
heteroskedastisitas

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan Tabel 24 pada varibel bebas umur petani, tingkat
pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga jual tembakau, dan
biaya produksi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat
diketahui dari besar nilai signifikansi variabel yakni umur petani,
tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga jual tembakau,
dan biaya produksi berturut-turut adalah 0,254; 0,663; 0,761; 0,230;
0,520; dan 0,229 yang lebih besar dari nilai sig 0,05. Berdasarkan
kriteria nilai uji heteroskedastisitas, variabel bebas tersebut tidak
terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi lebih besar dari
0,05.
Model regresi awal pada penelitian ini melanggar uji asumsi klasik
multikolinearitas sehingga diperlukan pengobatan terhadap model regresi
awal. Ghozali (2018) menyatakan bahwa cara pengobatan pada model
regresi yang melanggar asumsi klasik dapat ditransformasi ke dalam
bentuk logaritma natural (Ln). Variabel pada penelitian ini dilakukan
transformasi ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) dengan tujuan
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meminimalkan adanya pelanggaran uji asumsi klasik pada model regresi
yang disebabkan perbedaan data yang terlalu tinggi, sehingga model
regresi berubah menjadi sebagai berikut.
LnY = Lnb0 + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + b4LnX4+ b5LnX5 + b6LnX6
LnY = -3,500 - 0,167X1 - 0,142X2 + 0,147X3 + 0,061X4 + 0,404X5 +
0,893X6
Keterangan :
Y : Keuntungan usahatani tembakau (Rp)
X1 : Umur Petani (Tahun)
X2 : Tingkat Pendidikan (Tahun)
X3 : Luas Lahan (Ha)
X4: Jumlah produksi (Kg)
X5 : Harga jual tembakau (Rp/kg)
X6 : Biaya produksi (Rp)
Berdasarkan

persamaan

tersebut

diperoleh

nilai

konstanta

(Constant) sebesar -3,500. Angka tersebut berarti bahwa keuntungan
usahatani tembakau akan bernilai -3,500 apabila faktor lain bernilai sama
dengan nol. Selain konstanta, pada persamaan regresi juga terdapat
koefisien dari masing-masing variabel. Koefisien ini akan menentukan
nilai variabel jika terjadi perubahan.
b. Uji Hipotesis
Untuk menguji apakah hipotesis dalam penelitian ini diterima atau
tidak maka diperlukan dilaksanakan pengujian hipotesis. Pengujian
hipotesis pada penelitian ini meliputi uji koefisien determinasi (Adj R2),
uji F dan uji t (uji parsial) sebagai berikut.
1) Uji Koefisien Determinasi (Adj R2)
Uji Adj R2 digunakan untuk seberapa besar variabel bebas
(umur petani, tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga
jual tembakau, dan biaya produksi) dapat menjelaskan variabel terikat.
Koefisien determinasi sebagai suatu ukuran kesesuaian yang
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digunakan untuk mengetahui ketepatan model yang digunakan.
Berikut ini tabel hasil uji koefisien determinasi faktor-faktor yang
memengaruhi

keuntungan

usahatani

tembakau

di

Kecamatan

Manisrenggo
Tabel 25. Hasil Uji Koefisien Determinasi
R

R Square

Adjusted R Square

0,981

0,962

0,956

Standard Error
of The Estimate
0,11338962

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa hasil
Adj R² sebesar 0,956. Menurut Marpaung dan Winarto (2018), nilai
koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel bebas
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memperkirakan variasi pada variabel terikat. Nilai koefisien
determinasi tersebut berarti bahwa sebesar 95,6% keuntungan
usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo dapat dijelaskan oleh
variabel bebas dalam model regresi tersebut, yaitu umur petani,
tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga jual tembakau,
dan biaya produksi. Sedangkan sisanya sebesar 4,4% dijelaskan oleh
variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini,
seperti cuaca, iklim, pengalaman berusahatani, jumlah tanaman,
teknik berusahatani, teknologi, dan lain-lain.
2) Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
bebas (umur petani, tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah produksi,
harga jual tembakau, dan biaya produksi) dalam model secara
bersama-sama

berpengaruh

nyata

terhadap

variabel

terikat

(keuntungan usahatani tembakau). Tabel 26 berikut ini merupakan
hasil uji F faktor-faktor yang memengaruhi keuntungan usahatani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo.

66

Tabel 26. Hasil Uji F
Model
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
10,884
0,424
11,308

Df
6
33
39

Mean
Square
1,814
0,013

F

Sig

141,091

0,000

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Tabel 26 menunjukkan hasil pengujian serentak seluruh
parameter dugaan pada tingkat kepercayaan 95% atau sig 0,05. Hasil
uji F diperoleh nilai F-hitung sebesar 141,091 dan p-value pada kolom
Sig sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf
signifikansi (α) yakni sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan
variabel bebas (umur petani, tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah
produksi, harga jual tembakau, dan biaya produksi) secara bersamasama memiliki pengaruh terhadap keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo.
3) Uji t (Uji Parsial)
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
bebas yang digunakan secara individu berpengaruh secara nyata
terhadap besarnya keuntungan usahatani tembakau di Kecamatan
Manisrenggo. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengetahui
pengaruh terhadap keuntungan usahatani tembakau adalah umur
petani, tingkat pendidikan, luas lahan, jumlah produksi, harga jual
tembakau, dan biaya produksi. Berikut ditampilkan hasil uji parsial
(uji t) faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usahatani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo.
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Tabel 27. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Model
Umur Petani (X1)
Tingkat Pendidikan (X2)
Luas Lahan (X3)
Jumlah Produksi (X4)
Harga Jual Tembakau (X5)
Biaya Produksi (X6)

B
-0,167
-0,142
0,147
0,061
0,404
0,893

t
-1,235
-2,069
2,291
1,031
0,957
10,658

Sig
0,226
0,046*
0,028*
0,310
0,346
0,000**

Sumber : Analisis Data Primer, 2021
Keterangan:
* = berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95%
** = berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 99%
Pengaruh secara signifikan dari masing-masing variabel bebas
dapat dilihat dari nilai signifikansi (p-value) pada kolom Sig, apabila
nilai signifikansi kurang dari taraf kepercayaan 0,05 maka dikatakan
variabel bebas secara parsial memengaruhi variabel terikat secara
signifikan. Variabel tingkat pendidikan, luas lahan, dan biaya produksi
secara parsial berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo. Sedangkan variabel umur
petani jumlah produksi, dan harga jual tembakau secara parsial tidak
berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo. Pembahasan mengenai pengaruh masingmasing variabel bebas terhadap keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo dijelaskan sebagai berikut.
a) Umur Petani (X1)
Variabel umur petani (X1) berdasarkan hasil perhitungan
regresi linier berganda memiliki nilai signifikansi 0,226 > 0,05
yang berarti umur petani secara parsial tidak berpengaruh nyata
terhadap

keuntungan

usahatani

tembakau

di

Kecamatan

Manisrenggo pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini tidak sesuai
dengan hipotesis awal bahwa umur petani berpengaruh positif dan
nyata terhadap keuntungan usahatani tembakau di Kecamatan
Manisrenggo.
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Hasil

penelitian

tersebut

sesuai

dengan

penelitian

Purnama (2016) yang menyatakan bahwa umur petani tidak
berpengaruh nyata dan negatif terhadap keuntungan usahatani.
Umur petani tidak berpengaruh secara nyata dikarenakan petani
yang berusia produktif ataupun non produktif sudah biasa
melakukan usahatani sehingga tidak memengaruhi keuntungan
usahatani. Penelitian yang dilakukan oleh Istianah et al. (2015)
menyatakan bahwa umur petani tidak berpengaruh secara nyata
pada keuntungan usahatani, hal tersebut dikarenakan petani yang
berusia produktif ataupun non produktif sudah biasa melakukan
usahatani sehingga tidak memengaruhi keuntungan usahatani.
Rata-rata umur petani di Kecamatan Manisrenggo merupakan
golongan umur produktif yaitu 51 tahun. Walaupun terdapat
beberapa petani golongan umur non produktif namun tidak
memengaruhi keuntungan yang diterima oleh petani. Hal tersebut
dikarenakan dalam usahatani tembakau yang diperlukan adalah
kemampuan petani dalam membudidayakan tembakau.
b) Tingkat Pendidikan (X2)
Variabel

tingkat

pendidikan

(X2)

berdasarkan

hasil

perhitungan regresi linier berganda memiliki nilai signifikansi
0,046 < 0,05 yang berarti tingkat pendidikan secara parsial
berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil
penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Sukiyono (2005) yang
menyatakan bahwa tingkat pendidikan petani berpengaruh pada
pengambilan keputusan-keputusan yang cukup penting dan
kompleks dalam berusahatani.
Hasil perhitungan regresi juga menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan memiliki nilai koefisien negatif sebesar 0,142, yang
berarti jika pendidikan petani makin tinggi maka keuntungan akan
turun. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa tingkat

69

pendidikan berpengaruh positif terhadap keuntungan usahatani
tembakau di Kecamatan Manisrenggo. Saputra (2015) menyatakan
bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap keuntungan usahatani
adalah negatif dikarenakan makin tinggi tingkat pendidikan maka
waktu kerja mereka akan banyak digunakan di luar sektor
pertanian. Petani yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan
cenderung mencari pekerjaan lain sehingga pekerjaan di sektor
pertanian sebagai pekerjaan sampingan untuk sekedar menambah
penghasilan. Peneliti menemui fenomena ini pada saat penelitian di
Kecamatan Manisrenggo dimana petani dengan pendidikan tinggi
umumnya memiliki pekerjaan tetap seperti pamong desa,
pedagang, dan buruh pabrik, sehingga usahatani tembakau hanya
dijadikan sebagai pekerjaan sampingan.
c) Luas Lahan (X3)
Variabel luas lahan (X3) berdasarkan hasil perhitungan
regresi linier berganda memiliki nilai signifikansi 0,028 < 0,05
yang berarti luas lahan secara parsial berpengaruh nyata terhadap
keuntungan usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo pada
tingkat

kepercayaan

95%.

Hasil

perhitungan regresi

juga

menunjukkan bahwa luas lahan memiliki nilai koefisien positif
sebesar 0,147, yang berarti apabila terjadi kenaikan luas lahan satu
hektar maka akan menaikkan keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo sebesar 14,7% dengan asumsi bahwa
variabel lainnya dianggap nol atau konstan. Hal ini sesuai dengan
hipotesis awal bahwa luas lahan berpengaruh positif dan nyata
terhadap

keuntungan

usahatani

tembakau

di

Kecamatan

Manisrenggo.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Suprapto (2014)
yang menyatakan bahwa luas berpengaruh positif dan nyata
terhadap pendapatan usahatani. Luas lahan berpengaruh secara
nyata terhadap keuntungan usahatani tembakau di Kecamatan
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Manisrenggo karena jika luas lahan meningkat, maka pendapatan
petani juga akan meningkat dan sebaliknya, jika luas lahan yang
digunakan sedikit, maka pendapatan yang diperoleh petani juga
akan menurun karena jumlah tanaman yang ditanam oleh petani
menjadi

berkurang, hal

tersebut

sesuai

dengan penelitian

Kurniati (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar luas lahan
maka semakin tinggi produksi yang dapat dicapai petani. Peneliti
menemui fenomena ini pada saat penelitian di Kecamatan
Manisrenggo yaitu ketika luas lahan yang digunakan sedikit maka
produksi petani juga akan sedikit sehingga akan berpengaruh pada
pendapatan yang diterima oleh petani.
d) Jumlah Produksi (X4)
Variabel jumlah produksi (X4) berdasarkan hasil perhitungan
regresi linier berganda memiliki nilai signifikansi 0,310 > 0,05,
yang berarti jumlah produksi secara parsial tidak berpengaruh nyata
terhadap

keuntungan

usahatani

tembakau

di

Kecamatan

Manisrenggo pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini tidak sesuai
dengan hipotesis awal bahwa jumlah produksi berpengaruh nyata
terhadap

keuntungan

usahatani

tembakau

di

Kecamatan

Manisrenggo.
Jumlah

produksi

tidak

berpengaruh

nyata

terhadap

keuntungan usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo karena
besar kecilnya keuntungan usahatani tembakau sangat tergantung
pada jumlah tembakau dan harga yang berlaku dengan melihat
kualitas dari tembakau tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian Manalu et al. (2018) yang menyatakan bahwa jumlah
produksi tembakau yang tinggi belum tentu memiliki harga jual
yang tinggi pula tergantung kualitas dan aroma tembakau sehingga
jumlah produksi tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan.
Semakin baik kualitas tembakau yang dihasilkan maka harga jual
yang diperoleh juga semakin tinggi yang akan meningkatkan
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keuntungan tembakau. Peneliti menemui fenomena ini pada saat
penelitian di Kecamatan Manisrenggo yaitu ketika jumlah produksi
tembakau yang dihasilkan tinggi maka harga jual yang diterima
petani juga belum tentu tinggi tergantung dari kualitas dan aroma
tembakau sehingga akan berpengaruh pada keuntungan yang
diterima oleh petani. Tembakau dengan kualitas tinggi memiliki
warna coklat kemerahan dan beraroma madu,
e) Harga Jual Tembakau (X5)
Variabel harga jual tembakau (X5) berdasarkan hasil
perhitungan regresi linier berganda memiliki nilai signifikansi
0,346 > 0,05, yang berarti harga jual tembakau secara parsial tidak
berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini
tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa harga jual tembakau
berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani tembakau di
Kecamatan Manisrenggo.
Harga jual tembakau tidak berpengaruh nyata terhadap
keuntungan usahatani tembakau di Kecamatan Manisrenggo karena
besar kecilnya keuntungan usahatani tembakau sangat tergantung
pada jumlah tembakau dan harga yang berlaku dengan melihat
kualitas dari tembakau tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian Munawaroh et al. (2017) yang menyatakan bahwa harga
tembakau tergantung pada kualitas daun yang dipanen, sehingga
tembakau yang bagus menjadi salah satu alternatif yang bisa
menjadikan harga tembakau tetap stabil meskipun dalam keadaaan
harga yang sedang turun. Tembakau dengan kualitas tinggi
memiliki warna coklat kemerahan dan beraroma madu. Semakin
baik kualitas tembakau yang dihasilkan maka pendapatan semakin
besar yang akan meningkatkan keuntungan tembakau. Namun,
petani yang memiliki harga jual tinggi belum tentu memiliki
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jumlah produksi yang tinggi pula sehingga harga jual tembakau
tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan.
f) Biaya Produksi (X6)
Variabel biaya produksi (X6) berdasarkan hasil perhitungan
regresi linier berganda memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05,
yang berarti biaya produksi secara parsial berpengaruh nyata
terhadap

keuntungan

usahatani

tembakau

di

Kecamatan

Manisrenggo pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini sesuai dengan
hipotesis awal bahwa biaya produksi berpengaruh nyata terhadap
keuntungan usahatani tembakau sejalan dengan penelitian Damanik
(2014) yang menyatakan bahwa biaya produksi berpengaruh secara
nyata terhadap keuntungan usahatani.
Hasil perhitungan regresi juga menunjukkan bahwa biaya
produksi memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,893, yang berarti
apabila terjadi kenaikan biaya produksi Rp1,00 maka akan
menaikkan keuntungan usahatani tembakau sebesar 89,3% dengan
asumsi bahwa variabel lainnya dianggap nol atau konstan.
Neonbota dan Kune (2016) menyatakan bahwa faktor biaya
memberikan pengaruh yang positif terhadap produksi. Hal ini tidak
sesuai dengan hipotesis awal bahwa biaya produksi berpengaruh
negatif terhadap keuntungan usahatani tembakau di Kecamatan
Manisrenggo. Biaya produksi yang tinggi dipengaruhi oleh
penggunaan tenaga kerja dan sarana produksi seperti bibit, pupuk,
pestisida, mesin rajang yang baik. Semakin baik kualitas sarana
produksi yang digunakan maka kualitas tembakau yang dihasilkan
juga semakin baik sehingga pendapatan semakin besar yang akan
meningkatkan keuntungan. tembakau. Peneliti menemui fenomena
ini pada saat penelitian di Kecamatan Manisrenggo yaitu ketika
biaya produksi yang digunakan tinggi maka produksi petani juga
akan tinggi karena kualitas input yang baik akan menghasilkan
kualitas dan kuantitas tembakau yang baik pula. Hasil penelitian
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tersebut sejalan dengan penelitian Yuda dan Sanjaya (2020) yang
menyatakan bahwa meningkatnya biaya produksi maka akan
meningkatkan laba dengan ketentuan tertentu.

