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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia berdasarkan 

jumlah penduduk maupun luas wilayahnya. Indonesia juga merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia dengan pulau lebih dari 17.500. Jumlah  penduduk 

sampai dengan tahun 2000 mencapai 210 juta jiwa dan tercatat lebih dari 

enam puluh persen (60%) penduduk Indonesia berada di pulau Jawa(Jendela 

Indonesia, 2000: 2). Dari sekian banyak jumlah penduduk Indonesia tersebut, 

sekitar empat puluh persen (40%) berada di daerah perkotaan. Diperkirakan 

jumlah ini akan terus meningkat dan akan mencapai angka empat puluh enam 

persen (46%) pada tahun 2005 (Ananta dan Nurdin:1994: 4). Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat cenderung berpindah dari tempat yang 

potensi ekonominya rendah ke tempat dengan potensi ekonomi yang tinggi 

(Todaro,1994: 42) 

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa kehidupan di 

perkotaan mempunyai kesempatan ekonomi yang lebih tinggi di banding 

kehidupan di pedesaan. Hal ini di sebabkan karena banyaknya fasilitas dan 

lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak di perkotaan. Padahal 

Indonesia mempunyai wilayah pedesaan yang masih sangat luas dan di huni 

sekitar enam puluh persen (60%) penduduk. Namun potensi Sumber Daya 

Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini belum dapat dimanfaatkan 

secara maksimal dan menjadikannya wilayah dengan potensi ekonomi yang 

tinggi. 
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Kegiatan ekonomi yang banyak diusahakan di wilayah pedesaan pada 

umumnya adalah bidang pertanian. Pemerintah sangat menaruh perhatian pada 

sektor ini, karena sampai sekarang pertanian masih merupakan basis 

perekonomian Indonesia. Walaupun  sumbangsih nisbi (relative contribution) 

sektor pertanian - yang diukur berdasarkan proporsi nilai tambahnya dalam 

membentuk Produk Domestik Bruto atau pendapatan nasional – tahun demi 

tahun semakin mengecil, namun tidak berarti bahwa nilai dan perannya 

semakin tidak bermakna. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu 

semakin meningkat. Selain itu, peranan sektor ini dalam  menyerap tenaga 

kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar 

tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata 

pencahariannya pada sektor pertanian ( Dumairy, 1997: 217). 

Pada hakekatnya pembangunan terkoordinasi untuk menciptakan 

keadaan tersedianya lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara 

untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik, yaitu tingkat pendapatan 

yang selalu lebih tinggi dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembangunan di tujukan untuk peningkatan pertumbuhan aktivitas ekonomi 

dan sosial dari waktu ke waktu yang di sertai oleh adanya mekanisme 

redistribusi kesejahteraan yang efektif dan efisien (Anwar, 1994:5). 

Reformasi membawa banyak perubahan dalam perekonomian 

Indonesia dan peranan sektor pertanian di dalamnya. Yang menonjol adalah 

kesadaran (kembali) bahwa peranan pertanian benar-benar tidak lagi dapat 

diabaikan dalam perekonomian nasional. Lebih-lebih dalam krisis ekonomi, 

nilai-nilai luhur hasil-hasil pertanian (Nilai Tukar Petani) pada umumnya 
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mengalami perbaikan yang menguntungkan petani dan ekonomi nasional 

menjadi “terlindung” dari kemerosotan yang lebih parah(Mubyarto, 2000). 

Dalam konteks pembangunan ekonomi, sektor pertanian masih 

merupakan sektor yang sangat strategis dalam mendorong terciptanya 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan sektor pertanian menyediakan 

faktor produksi bagi sektor industri dan sektor-sektor lain disampaing 

sebagian besar anggota masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor 

tersebut (Soekartawi, 1996:164). 

Transformasi struktural perekonomian Indonesia menuju corak yang 

industrial tidak dengan sendirinya melenyapkan nuansa agrarisnya. Selain 

menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk serta menyerap tenaga kerja, 

sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan baku bagi sektor industri dan 

menjadi sumber penghasil devisa (Dumairy, 1997:210). 

Kenyataan untuk mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang 

tangguh telah menggiring tiga sasaran utama yang akan dicapai oleh sektor 

pertanian, yaitu peningkatan taraf hidup petani, penciptaan kemandirian dalam 

pangan dan terciptanya peningkatan penerimaan negara dari ekspor hasil-hasil 

pertanian (Sudrajat, 1996: 92). 

Pembangunan sektor pertanian juga menjadi perhatian di Propinsi 

Jawa Tengah. Sekitar tujuh puluh persen (70%) penduduk Jawa Tengah 

tinggal di wilayah pedesaan dan sebagian besar penduduknya 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dan sebagai propinsi yang 

menempati urutan ketiga penduduk terpadat di Indonesia dengan jumlah 

penduduk 31.691.866 jiwa pada tahun 2002 atau lima belas persen (15%) dari 
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seluruh penduduk Indonesia, potensi ini masih belum dapat di manfaatkan 

secara optimal. 

Tabel 1.1 Distribusi Penduduk Jawa Tengah Usia Kerja 
   Menurut Lapangan  Pekerjaan (%) 

 
Lapangan Pekerjaan Tahun 2001 Tahun 2002 
Pertanian 44,67 41,90 
Industri 16,24 17,36 
Perdagangan 18,76 19,35 
Jasa 10,42 10,66 
Lain-lain 9,91 10,72 

                              Sumber : BPS,Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah  
                                              Hasil Susenas, 2002 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2001 dan tahun 

2002, sebagian besar penduduk Jawa Tengah bekerja pada sektor pertanian, 

yaitu masing-masing sebesar 44,67 % dan 41,90%. Meskipun mengalami 

penurunan, namun tetap saja sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan 

paling utama bagi penduduk Jawa Tengah, baru kemudian disusul oleh sektor 

perdagangan, industri dan jasa, dengan persentase masing-masing 17,36 %, 

19,35 % dan 10,66% pada tahun 2002. 

Pada tahun 2002 sektor pertanian di Jawa tengah mengalami 

pertumbuhan paling rendah di bandingkan sektor-sektor lain, yaitu hanya 0,8 

%. Namun begitu perannya terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar 

karena mampu memberi andil 23,40% dari PDRB. Di kabupaten Boyolali 

sendiri sebagai daerah penelitian, angka pertumbuhannya mencapai angka 

12,98 %. Distribusi PDRB sektor pertanian, khususnya tanaman pangan di 

Kabupaten Boyolali adalah    40,88% dari PDRB kabupaten,  sehingga 

menempati urutan pertama dibandingkan sektor-sektor lain.                                                                                                                                                                                                                                                    
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Tanaman pangan yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat 

petani Boyolali adalah budidaya tanaman padi, terutama padi sawah. Hal ini 

sangat beralasan karena tanaman ini merupakan bahan pangan utama 

masyarakat dan budidaya padi tidak membutuhkan modal dan tingkat keahlian 

yang tinggi. Pertanian yang diusahakan oleh para petani di daearah Boyolali 

pada umumnya mempunyai skala usaha yang kecil, hanya di kelola oleh 

keluarga dan dengan pengelolaan yang sederhana. Sehingga para petani pada 

umumnya tidak begitu memperhitungkan efektifitas dan produktivitas 

usahanya, apalagi jika menyangkut masalah faktor tenaga kerja yang biasanya 

diambil dari anggota keluarga petani itu sendiri. 

Sebagai daerah penelitian, kecamatan Teras merupakan salah satu 

kecamatan dengan produksi padi yang cukup besar. Selain itu, daerah ini 

memiliki sungai yang mengalir sepanjang tahun, sehingga usaha pertanian 

dapat dikembangkan dengan baik dan mempunyai prospek yang cerah. Namun 

agaknya sumber daya alam yang ada belum dapat dimanfaatkan secara 

optimal oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari produktivitas usaha tani 

padi yang masih kalah di bandingkan dengan kecamatan lain. Rata-rata 

produksi tanaman padi di kecamatan Teras pada tahun 2001 adalah 54 kwt/Ha, 

pada tahun 2002 57 kwt/Ha dan pada tahun 2003 adalah 54,34 kwt/Ha. Jumlah 

ini masih kalah di bandingkan dengan Kecamatan Banyudono dan Kecamatan 

Sawit yang memiliki keadaan geografis yang hampir sama dengan kecamatan 

Teras. Pada tahun 2003 rata-rata produksi tanaman padi Kecamatan 

banyudono dan Kecamatan Sawit masing-masing adalah 61,34 kwt/Ha dan 

59,21 kwt/Ha. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
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usaha tani padi yang di lakukan di kecamatan Teras ini sudah di lakukan 

dengan efisien, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. 

 

B. Perumusan Masalah 

Secara umum usaha tani padi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

khususnya faktor produksi yang berkaitan langsung dengan proses produksi 

padi. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai hubungan 

antara usaha tani padi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan 

dirumuskan sebagai berikut :  

a. Apakah variabel luas lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk , jumlah 

pestisida dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi hasil produksi 

usaha tani padi? 

b. Apakah variabel luas lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk , jumlah 

pestisida dan jumlah tenaga kerja secara bersama-sama 

mempengaruhi hasil produksi usaha tani padi? 

c. Apakah penggunaan faktor-faktor produksi luas lahan, jumlah 

bibit, jumlah pupuk, jumlah pestisida dan jumlah tenaga kerja telah 

dilakukan dengan efisien secara ekonomis dan secara teknis? 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 7 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
 

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel luas lahan, jumlah bibit, 

jumlah pupuk , jumlah pestisida dan jumlah tenaga kerja terhadap 

hasil produksi usaha tani padi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variabel luas lahan, jumlah bibit, 

jumlah pupuk , jumlah pestisida dan jumlah tenaga kerja secara 

bersama-sama terhadap hasil produksi usaha tani padi. 

c. Untuk mengetahui efisiensi ekonomis dan efisiensi teknis dari 

penggunaan faktor-faktor produksi luas lahan, jumlah bibit, jumlah 

pupuk , jumlah pestisida dan jumlah tenaga kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, antara lain: 
 

a. Bagi petani, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

perencanaan produksi dan pedoman untuk pengambilan keputusan 

dalam penggunaan faktor produksi sehingga dapat memaksimalkan 

produksinya. 

b. Bagi pengambil kebijakan, dapat menggunakannya sebagai bahan 

pertimbangan dalam perumusan strategi kebijakan dalam 

pembangunan pertanian. 

c. Bagi peneliti, dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman selain untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UNS. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Usaha Tani 

Farm atau usaha tani adalah suatu tempat atau bagian di permukaan 

bumi, dimana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu, apakah 

dia seorang pemilik, penggarap ataupun manajer yang digaji. Usaha tani 

merupakan himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di suatu tempat 

yang diperlukan untuk produksi pertanian, seperti tanah, air, perbaikan-

perbaikan yang telah dilakukan di atas tanah itu sinar matahari dan juga 

bangunan-bangunan yang didirikan atas tanah dan sebagainya (Mosher dalam 

Mubyarto, 1989: 68). Sehingga pemilik sawah, penggarap dan manajer yang 

digaji untuk mengerjakan usaha tani ini disebut dengan pengusaha tani dan  

dalam penelitian ini selanjutnya  akan disebut dengan petani. 

Pertanian sebenarnya mempunyai dua arti, yaitu pertanian dalam arti 

sempit dan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti sehari-hari adalah 

bercocok tanam, yang sering disebut dengan pertanian dalam arti sempit. Arti 

ilmiah pertanian atau dalam arti luas adalah meliputi bidang-bidang seperti 

bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, 

perkebunan, kehutanan, pengolahan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi 

(Thohir, 1991: 5). 
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Pedoman untuk menentukan apakah suatu sumber kehidupan itu masuk 

dalam bidang pertanian adalah bila memenuhi sayarat-syarat berikut: 

(Thohir,1991:7) 

a. Dalam proses produksi harus terbentuk hasil produksi yang berasal dari 

bahan-bahan organis dengan bantuan tumbuh-tumbuhan atau hewan 

seperti ternak, ikan dan sebagainya. 

b. Adanya usaha manusia untuk memperbaiki proses produksi yang bersifat 

reproduktif atau usaha pelestarian.  

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi, karena jika hanya satu yang di 

penuhi maka usaha produksi tersebut belum digolongkan usaha pertanian. 

Selain itu dalam pertanian banyak ditemui ciri-ciri khas dimana proses 

produksinya sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu: 

a. Pertanian harus tetap terpencar-pencar. 

b. Adanya perbedaan yang jelas dari satu tempat dengan tempat lainnya 

dalam jarak yang dekat. 

c. Perlu melihat ketepatan waktu dalam proses produksi baik cuaca maupun 

serangan hama. 

d. Faktor waktu pada pola pertumbuhan tanaman dan hewan mendorong 

adanya keanekaragaman dalam pertanian. 

e. Kebanyakan usahawan dan buruh tani harus mempunyai ketrampilan yang 

lebih luas dibanding pegawai pabrik. 

f. Setiap perubahan dalam suatu pekerjaan dalam pertanian mengakibatkan 

perlunya perubahan lain. 

g. Pertanian yang progresif akan selalu berubah.   
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Dalam usaha tani terdapat empat unsur pokok yang di sebut juga dengan 

faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan pengelolaan atau 

manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani dapat berasal dari 

dalam usaha tani itu sendiri (intern) dan faktor yang berasal dari luar usaha 

tani tersebut (ekstern). Faktor intern antara lain adalah petani pengelola, tanah 

usaha tani, tanaga kerja, modal, tingkat teknologi, kemampuan petani dalam 

mengalokasikan penerimaan keluarga dan jumlah anggota keluarga. 

Sedangkan faktor ekstern antara lain tersedianya sarana transportasi dan 

komunikasi, aspek-aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usaha 

tani, fasilitas kredit dan sarana penyuluhan bagi petani (Fadholi Hernanto, 

1993: 18). 

 

B. Tanaman Padi 

Tanaman padi merupakan tanaman semusim yang termasuk dalam 

golongan rumput-rumputan. Padi mempunyai umur yang pendek yaitu kurang 

dari satu tahun, hanya satu kali produksi, setelah berproduksi maka akan mati 

atau dimatikan. 

Tanaman padi dapat di golongkan menjadi : (AAK, 1990: 17) 

1. Menurut keadaan berasnya dibedakan menjadi : 

a. padi biasa 

b. padi ketan 

2. Menurut cara dan tempatnya bertanam dibedakan menjadi : 

a. padi sawah : tanaman padi yang ditanam di sawah atau tanah basah 

b. padi gogo   : padi yang ditanam di tanah tegalan 
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c. padi gogorancah : padi yang ditanam di sawah atau di tanah tadah                    

hujan. Semula padi ini digarap dengan cara yang sama seperti padi gogo, 

tetapi setelah ada hujan dikerjakan seperti padi sawah. 

d. padi lebak : padi yang di tanam di daerah rawa rendah. 

3. Menurut umur tanaman padi dibedakan menjadi : 

a. padi ganjah 

b.  padi tegalan 

c. padi dalam 

Dalam proses produksi tanaman padi, dilakukan beberapa tahap 

produksi, antara lain : 

a.  Pembibitan  

Syarat pembibitan yang baik : 

1) Tidak mengandung gabah hampa, potongan jerami, kerikil, tanah 

dan hama gudang. 

2) Warna gabah sesuai dengan aslinya dan cerah. 

3) Bentuk gabah tidak berubah dan sesuai aslinya. 

4) Daya perkecambahan 80%. 

Berdasarkan mutu benih, bibit padi dapat dibedakan menjadi : 

1) Bibit Bersertifikasi (benih yang di beli) 

Yaitu sistem pembenihan yang mendapatkan pemeriksaan 

lapangan dan pengujian dari instansi yang berwenang serta telah 

memenuhi standar yang telah di tentukan. 
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Bibit bersertifikasi dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 

a) Bibit penjenis, yaitu bibit yang dihasilkan oleh instansi yang 

telah ditunjuk atau di bawah pengawasan pemulia tanaman. 

b) Bibit dasar, yaitu perbanyakan dari bibit penjenis dengan 

tingkat kemurnian yang tinggi dan terpelihara identitas 

kreditnya di bawah bimbingan dan pengawasan yang ketat. 

c) Bibit pokok, yaitu perbanyakan dari bibit dasar, memenuhi 

standar mutu yang telah di tetapkan dan bersertifikasi oleh 

instansi yang berwenang. 

d) Bibit sebar, yaitu perbanyakan dari bibit penjenis yang 

memenuhi standar mutu benih dan telah bersertifikasi sebagai 

benih sebar. 

2) Bibit yang tidak bersertifikasi (yang di buat sendiri oleh petani) 

Bibit yang dikelola petani biasanya disisihkan dari hasil panen 

untuk bibit tanaman berikutnya. Bibit yang dibuat petani ini 

biasanya kurang berkualitas dan kadang hasil produksinya kurang 

standar (AAK,1990 :35). 

b. Pengolahan Media Tanah 

 Pengolahan lahan padi sawah dilakukan dengan : 

1) Pembersihan saluran air dan sawah. 

2) Perbaikan pematang dan pencangkulan sudut petak sawah yang 

sukar dilakukan dengan bajak. 

3) Pembajakan, untuk membalik tanah dan memasukkan bahan 

organik yang terdapat di permukaan tanah. 
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4) Perataan permukaan tanah sawah dan penghancuran gumpalan 

tanah dengan cara menggaru. 

c.   Penanaman 

d. Pemeliharaan Tanaman 

Pemeliharaan tanaman padi dilakukan dengan: 

1) Penyulaman tanaman yang mati 

2) Penyiangan 

3) Pemupukan 

4) Penyemprotan pestisida 

e. Pemanenan 

f.  Pasca panen 

Setelah dilakukan pemanenan, maka tahap berikutnya yang dilakukan pada 

padi adalah: 

1) Perontokan 

2) Pembersihan 

3) Penjemuran 

4) Penyimpanan 

Pemasaran hasil panen padi dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan 

tersebut. Hasil produksi yang dijual dapat berupa gabah basah, gabah 

kering, beras maupun padi pada saat masih berada dalam pohonnya    

(dikenal dengan sistem tebas). 
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C. Teori Produksi 

1. Pengertian Produksi 

 Produksi adalah proses mengubah input menjadi output sehingga 

nilai barang tersebut bertambah. Input dapat terdiri dari barang atau jasa 

yang digunakan dalam proses produksi dan output adalah barang atau jasa 

yang dihasilkan dalam suatu proses produksi (Sri Adiningsih, 1995: 4). 

Sesuai dengan pengertian di atas maka produksi pertanian dapat 

dikatakan sebagai suatu pemeliharaan dan penumbuhan komoditi pertanian 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada proses produksi terkandung 

pengertian bahwa guna atau manfaat suatu barang dapat diperbesar melalui 

suatu penciptaan guna bentuk baru dengan menumbuhkan bibit sampai 

besar dan pemeliharaan. 

Dalam proses produksi pertanian dibutuhkan bermacam-macam 

faktor produksi antara lain tenaga kerja, tanah, modal dan manajemen 

pertanian. Tenaga  kerja meliputi tenaga kerja yang berasal dari dalam dan 

luar keluarga. Faktor produksi modal diartikan sebagai uang atau 

keseluruhan nilai dari sumber-sumber ekonomi non manusiawi (Mubyarto, 

1989: 70). Modal juga diartikan sebagai semua barang dan jasa yang 

diinvestasikan dalam bentuk bibit, obat-obatan, alat-alat pertanian dan 

sebagainya. Sumbangan faktor produksi tanah dalam proses produksi 

pertanian adalah berupa unsur-unsur hara yang terkandung di dalamnya 

yang menentukan tingkat kesuburan suatu jenis tanah. Faktor produksi 

lainnya adalah manajemen pertanian yang berfungsi untuk mengkoordinasi 
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faktor-faktor produksi lainnya agar dapat menghasilkan output secara 

efisien (Thohir, 1991: 168). 

2. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara faktor-faktor 

produksi (input) dengan hasil-hasil produksi (ouput). Berdasarkan tujuan 

teori, terdapat berbagai macam fungsi produksi, antara lain : fungsi 

produksi Cobb-Duoglass, fungsi produksi linear, fungsi produksi 

kuadratik, fungsi produksi eksponensial, fungsi produksi constant 

elasticity of subtitution (CES), fungsi produksi transidental dan fungsi 

produksi translog (Soekartawi, 1994: 16). 

Penyajian fungsi produksi dapat dilakukan dengan berbagai cara 

antara lain dalam bentuk grafik, tabel atau dalam persamaan sistematis. 

Secara matematis, fungsi produksi dapat ditunjukkan dengan persamaan : 

Y = f (X1,X2,X3,…..,Xn) 

Dimana:           Y  : hasil produksi fisik (output) 

X1…..Xn  : faktor-faktor produksi (input) 

Fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah hasil produksi sangat 

tergantung pada faktor-faktor produksi atau merupakan fungsi dari faktor-

faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam melakukan 

usaha pertanian, seorang petani akan selalu berusaha untuk 

mengalokasikan input yang dimilikinya seefisien mungkin untuk dapat 

menghasilkan output yang maksimal (profit maximization). Tetapi jika 

petani    dihadapkan pada keterbatasan biaya dalam melakukan usahanya, 

maka petani akan mencoba untuk memperoleh keuntungan dengan kendala 
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biaya yang dihadapainya. Tindakan yang dilakukan petani adalah dengan 

mengusahakan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan 

penekanan biaya yang sekecil-kecilnya (cost minimization). Kedua 

pendekatan ini mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh 

keuntungan maksimal dengan pengalokasian input sefisien mungkin. 

3. Fungsi Produksi Cobb-Duoglass 

Fungsi Produksi Cobb-Duoglass yaitu fungsi atau persamaan yang 

melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut 

sebagai variabel dependen (Y) dan yang lain adalah variabel independen 

(X). 

 Secara matematis fungsi Produksi Cobb-Duoglass dapat di tulis 

sebagai berikut : 

Q = ALaKb 

Dimana : Q : output                                

A : konstanta 

L : tenagakerja ( labour) 

K : modal (capital) 

a, b : elastisitas produksi 

Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan tersebut maka 

fungsi tersebut dapat ditulis menjadi : 

Log Y = Log a + b1Log X1 + b2 Log X2 + b3 Log X3 + …+ bn Log Xn + v 
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Karena penyelesaian fungsi produksi Cobb-Douglass selalu di 

logaritmakan dan diubah bentuk fungsinya menjadi fungsi linear, maka 

ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu : (Soekartawi,1994:161) 

a. Tidak ada nilai pengamatan yang bernilai nol, sebab logaritma dari 

nilai nol ladalah bilangan yang tidak diketahui (infinite). 

b. Adanya asumsi bahwa tidak ada perbedaan teknologi pada setiap 

pengamatan, artinya jika fungsi produksi Cobb-Douglass yang di pakai 

sebagai model dalam pengamatan dan diperlukan analisis dengan lebih 

dari satu model, maka perbedaan model itu terletak pada intersepnya 

bukan pada kemiringan (slope-nya). 

c. Setiap variabel X adalah perfect competition. 

d. Perbedaan lokasi yang meliputi juga perbedaan iklim sudah tercakup 

dalam faktor kesalahan. 

4. Hubungan TPP (Total Physical Product), APP (Average  Physical 

Product)dan MPP (Marginal Physical Product) 

Produksi marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh 

pertambahan satu unit faktor produksi atau satu unit input variabel 

sedangkan variabel lainnya tetap. Jika DTPP adalah pertambahan produksi 

total, dan DL adalah pertambahan tenaga kerja, maka produksi margimal 

(MPP) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 MPPL = 
L

TP
D
D

 

Besarnya produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata di 

hasilkan oleh setiap unit faktor produksi. Sehingga produksi rata-rata 

adalah perbandingan hasil produksi atau output dengan faktor produksi 
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(output-input ratio) untuk setiap output dan faktor produksi yang 

bersangkutan. Jadi kurva rata-rata adalah kurva yang menunjukkan output 

rata-rata perunit input pada berbagai tingkat penggunaan input tersebut. 

Jika produksi total adalah TPP, jumlah tenaga kerja adalah L, maka 

produksi rata-rata (APP) dapat di hitung dengan persamaan sebagai 

berikut:  

APL = 
L

TP
 

(Sadono Sukirno, 2000: 197) 

5. Hubungan Elastisitas Produksi, APP dan MPP 

Pada fungsi produksi Cobb-Douglass terdapat hubungan langsung 

antara elastisitas produksi, produksi marginal dan produksi rata-rata 

sehingga dengan mengetahui elastisitas produksi suatu input pada fungsi 

produksi Cobb-Douglas, maka sekaligus dapat diketahui produksi 

marginal dan produksi rata-ratanya. Elastisitas produksi menunjukkan 

perbandingan persentase perubahan output dengan persentasi perubahan 

input yang digunakan.  

Rumus  yang di gunakan adalah : 

Ep =
Y
X

X
Y
·

D
D

 

Dimana :  DY : perubahan output        Y    : output 

DX : perubahan input           X   : input 
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Karena 
DC
DU

 adalah produksi marginal, maka besarnya elastisitas produksi 

tergantung pada besar kecilnya marginal produk dari suatu input 

(Soekartawi, 1990: 38). 

Jika elastisitas produksi dari suatu input dan produksi rata-ratanya 

diketahui, maka dapat diturunkan produk marginal dari input tersebut 

sebagai berikut : 

MPP Xi =Epi·APP Xi 

Dimana : MPP Xi : marginal produk input Xi 

Epi         : elastisitasproduksi input Xi 

APP Xi  : produksi rata-rata Xi 

 Pada fungsi Cobb-Douglass, besarnya elastisitas  produksi dapat diketahui 

dari koefisien regresi masing-masing faktor produksi. 

6.  Isokuan dan Isocost 

Isokuan atau garis isokuan adalah garis kedudukan titik-titik yang 

menunjukkan kombinasi penggunaan dua atau lebih variabel input untuk 

mendapatkan sejumlah output tertentu (Soekartawi, 1990: 48). 

Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan, 

maka ongkos produksi harus dibuat minimum. Untuk membuat analisis 

mengenai peminimuman angkos produksi, maka dibuat garis ongkos sama 

(isocost). Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang 

dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk 

pembuatan isocost, maka diperlukan data-data mengenai harga faktor-

faktor produksi yang digunakan dan jumlah uang yang tersedia untuk 

membeli faktor-faktor produksi yang diperlukan. 
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7. Hukum Tambahan Hasil yang Semakin Berkurang 

Hukum tambahan hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa 

jika faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus menerus ditambah 

sebanyak satu unit. Pada mulanya produksi total akan semakin banyak 

pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu titik tertentu produksi 

tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya akan mencapai nilai 

negatif. Dan hal ini akan menyebabkan pertambahan total semakin lambat 

dan akhirnya akan mencapai titik maksimal dan kemudian menurun 

(Sadono Sukirno, 2000: 195). 

8. Skala Hasil Usaha 

Skala hasil usaha menunjukkan tanggapan output terhadap 

perubahan semua input dalam proporsi yang sama. Sehingga dapat 

dikatakan pula bahwa perubahan penggunaan input dalam jumlah yang 

sama akan menyebabkan perubahan hasil produksi dan berada pada salah 

satu dari tiga skala produksinya. Skala  produksi dapat diketahui dengan 

cara menjumlahkan koefisien elastisitas masing-masing faktor produksi, 

persamaannya  adalah : 

1 < b1 + b2 < 1 

            Sehingga terdapat tiga kemungkinan, yaitu : 

a.  Jika  b1 + b2 < 1 maka terjadi decreasing return to scale atau skala 

produksi yang menurun. Artinya penambahan faktor produksi dalam 

proses produksi akan menyebabkan penurunan tambahan hasil. 
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b. Jika  b1 + b2 = 1 maka terjadi constant return to scale atau skala 

produksi yang tetap. Artinya penambahan faktor produksi 

proporsional dengan penambahan hasil produksi. 

c. Jika  b1 + b2 > 1 maka terjadi increasing return to scale atau skala 

produksi yang meningkat. Artinya penambahan faktor produksi akan 

meningkatkan tambahan hasil (Soekartawi, 1990: 170). 

 

D.  Penerimaan Produsen 

Penerimaan pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

penerimaan bersih dan penerimaan kotor. Penerimaan kotor yaitu penerimaan 

yang berasal dari penjualan hasil produksi dengan mengalikan harga jual 

dengan hasil produksi usaha. Sedangkan penerimaan bersih adalah penerimaan 

yang berasal dari penjualan hasil produksi setelah dikurangi dengan biaya total 

usaha. 

Konsep-konsep penerimaan : 

1.   Total Penerimaan (TR) 

Yaitu penerimaan total produsen dari hasil penjualan output dikalikan 

dengan harganya. Secara matematis dapat ditulis : 

TR = P x Q 

 

Dimana TR : Total Revenue / penerimaan total 

P : harga output 

Q : jumlah produksi 
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2.   Penerimaan Rata-rata (AR) 

Yaitu penerimaan produksi per unit output yang dijual. Secara matematis 

dapat ditulis:  

AR = 
Q
TR

 

3.   Penerimaan Marginal (MR) 

Yaitu kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan 

penjualan satu unit output. Dapat ditulis dengan : 

MR = 
Q
TR
D
D

 

 

E. Efisiensi Usaha Tani 

Efisiensi produksi yaitu banyaknya hasil produksi fisik yang dapat 

diperoleh dari suatu kesatuan faktor produksi (input). Jika efisiensi dinilai 

dengan uang maka disebut dengan efisiensi ekonomi. 

Pada setiap akhir panen, petani biasanya menghitung hasil taninya 

(hasil kotor), kemudian dinilai dengan uang. Namun tidak semua hasil panen 

diterima oleh petani karena harus dikurangi dengan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan untuk pupuk, bibit, biaya pengolahan tanah, upah menanam, harga 

sewa tanah jika menyewa dan lain sebagainya. Setelah biaya-biaya tersebut di 

kurangkan, baru petani memperoleh hasil bersih. Jika hasil bersih usaha tani 

besar, maka mencerminkan rasio yang baik dari hasil usaha dan biaya. 
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Pengertian efisien dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Efisiensi teknis 

Secara teknis, jika faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi 

yang maksimal maka hal tersebut disebut efisien. Sehingga perlu 

diketahui terlebih dahulu nilai produksi marginal dan nilai produksi rata-

rata dari usaha tani padi ini. Efisiensi teknis tercapai jika nilai produksi 

marginal sama dengan produksi rata-ratanya, atau nilai elastisitasnya 

sama dengan satu. 

b. Efisiensi alokatif (efisiensi harga) 

Terjadi jika nilai dari produk marginal sama dengan harga fungsi yang 

bersangkutan. 

c. Efisiensi ekonomi 

Terjadi jika usaha tani tersebut mempunyai efisiensi teknis dan harga    

(Soekartawi,1994: 41). 

 

F.  Landasan Empiris 

Berkaitan dengan penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dan hubungan antara luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja 

dengan hasil produksi tanaman padi, ada beberapa penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan, antara lain : 

  1. Hasil penelitian Moh. Yunan Iskandar (F0188052) dengan judul “ Analisis 

Produktivitas Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Tani Padi Sawah”. Dari 

penelitian tersebut di peroleh hasil :  
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a. Ketiga variabel dalam proses produksi usaha tani padi yang meliputi 

luas lahan, tenaga kerja dan modal berpengaruh secara positif terhadap 

produksi padi. Angka  elastisitas variabel luas lahan adalah 0,5414,  

angka  elastisitas variabel tenaga kerja 0,4994 dan angka elastisitas 

variabel modal adalah 0,2680. 

b.  Elastisitas produksi dari ketiga variabel tersebut adalah 1,3088 yang 

artinya jika input-input tersebut dikombinasikan dan ditingkatkan satu 

persen (1 %) akan menaikkan proporsi produksi sebesar 1,3088 % 

c. Variabel penyuluhan pertanian berpengaruh positif terhadap hasil   

produksi. 

d.  Penggunaan faktor-faktor produksi pada daerah penelitian belum  

efisien. 

2. Hasil penelitian dari Sriyani (F1100048) yang berjudul “Analisis 

Keuntungan Usaha Tani Padi dan Palawija”. Dari hasil penelitian tersebut 

diperoleh hasil: 

a. Semua petani sampel mempunyai pekerjaan sampingan di luar Usaha 

tani. 

b. Keuntungan usaha tani padi lebih besar dibanding palawija. 

c. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh  

positif terhadap keuntungan usaha tani padi dan palawija pada tingkat 

signifikansi a : 5% 

d. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh secara positif terhadap tingkat keuntungan  pada 

tingkat signifikansi a : 5% 
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e. Variabel usaha tani sebagai variabel dummy berpengaruh positif 

terhadap keuntungan. 

f. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,87442 yang berarti bahwa 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

adalah sebesar 87,442 % dan sisanya dijelaskan variabel lain diluar 

model. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran berikut ini dapat dilihat bahwa faktor produksi 

luas lahan,  bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja digunakan untuk proses 

produksi tanaman padi, sehingga akan menghasilkan hasil produksi (output). 

Setelah mengetahui jumlah masing-masing faktor produksi yang di gunakan 

dan jumlah hasil produksinya, maka akan diketahui nilai produksi marginal 

dan nilai produksi rata-rata. Sehingga setelah nilai tersebut diketahui, maka 

dapat disimpulkan apakah proses produksi usaha tani padi tersebut sudah 

mencapai efisiensi teknis. 

Efisiensi ekonomis dicari berdasarkan asumsi petani berorientasi pada 

keuntungan jangka pendek yang maksimal. Sehingga penggunaan faktor –

faktor produksi mencapai efisiensi teknis jika produksi marginal sama dengan 

rasio antara harga input dengan harga output.  

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 26 

 

                Efisiensi Teknis 

      

      Faktor Produksi (Input):     

§ Luas lahan 

§ Bibit                               proses produksi                      hasil pro 

§ Pupuk                                                                                         duksi (out 

§ Pestisida                                                                                      put) 

§ Tenaga kerja                 

    

 

 

 Harga Faktor Produksi    Nilai Hasil Produksi 

(Biaya Produksi)     (Penerimaan Produsen) 

      

    Efisiensi Ekonomi 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 
H. Hipotesis 

a. Diduga  bahwa variabel luas lahan, jumlah bibit, jumlah tenaga kerja, 

jumlah pestisida dan jumlah pupuk berpengaruh positif terhadap hasil 

produksi usaha tani padi. 

b. Diduga  bahwa variabel luas lahan, jumlah bibit, jumlah tenaga kerja, 

jumlah pestisida dan jumlah pupuk  secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap hasil produksi usaha tani padi. 
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c. Diduga bahwa penggunaan faktor-faktor produksi tersebut belum 

mencapai efisiensi ekonomis dan efisiensi teknis. 

 

I.  Pembatasan Masalah 

Dalam menggunakan suatu alat analisa dibutuhkan suatu kondisi 

tertentu agar alat analisa relevan untuk digunakan. Pembatasan masalah atau 

asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini dilakukan pada usaha tani padi di Kecamatan Teras 

Kabupaten Boyolali. 

2.  Produksi padi yang dihasilkan petani dianggap dijual semua. 

3.  Petani yang dimaksud adalah pengusaha sektor pertanian, baik petani 

pemilik lahan sendiri, penyakap ataupun petani penyewa yang 

mengusahakan usaha tani padi. 

4. Lahan penanaman tanaman padi adalah di daerah lahan sawah 

(persawahan). 

5.  Resiko ketidakpastian dalam usaha tani padi ini dianggap tidak ada. 

6.  Keadaan di luar model yang mempengaruhi dianggap konstan. 
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BAB III 

    METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mempergunakan data 

primer untuk menguji hipotesis yang telah diajukan yang menyoroti hubungan 

faktor produksi luas lahan, bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja terhadap 

hasil produksi usaha tani padi. 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali. Dan dikhususkan pada pertanian padi pada satu kali musim tanam. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/ 

individu-individu) yang karakteristiknya akan diduga. Sedangkan sampel 

adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diselidiki dan 

dianggap bisa mewakili keseluruhan populasinya (jumlahnya lebih sedikit dari 

populasinya) (Djarwanto dan Pangestu, 1996: 116). 

Populasi yang diambil adalah para petani padi di  wilayah Kecamatan 

Teras Kabupaten Boyolali yang berjumlah 7453 petani pada tahun 2003. Dan 

sebagai sampelnya adalah beberapa petani di Kecamatan Teras. 

Pada penelitian ini, data yang diinginkan adalah  seratus  sampel atau 

seratus  responden dari seluruh petani di Kecamatan Teras. Untuk itu, 
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pemilihan  seratus  sampel ini maka dilakukan dengan teknik sampling cluster 

(sampling bergerombol / berkelompok) dengan tiga tahapan, yaitu : 

a. Untuk tahap pertama, random sampling digunakan untuk memilih tujuh 

desa dari tiga belas desa yang ada di Kecamatan Teras. 

b. Dari tujuh desa tersebut, maka didata terlebih dahulu jumlah kadus 

(kebayanan) seluruhnya. Desa di Kecamatan Teras sebagian besar 

memiliki 2 sampai 3 kadus. Kemudian dipilih sepuluh kadus secara 

random.  

c. Dari masing-masing kadus yang terpilih maka dipilih masing-masing 

sepuluh petani yang berada dalam wilayah dusun tersebut secara random. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dan dianalisis pada penelitian ini ada dua   

macam, yaitu : 

a. Data primer : yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara langsung 

yang dilakukan peneliti dengan para petani responden dan pengamatan 

langsung di lapangan. 

b. Data sekunder : yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang 

berkaitan yang ada hubungannya dengan penelitian, yaitu data yang 

diperoleh dari BPS Kabupaten Boyolali dan Dinas Pertanian, Perkebunan 

dan Kehutanan Kecamatan Teras. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan diperoleh dengan beberapa cara, antara lain:  

a. Wawancara 

     Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan wawancara 

langsung dengan petani responden berdasarkan daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. 

b. Pencatatan 

Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data sekunder dengan mencatat 

data dari intansi atau lembaga terkait dan diperlukan dalam penelitian ini. 

c. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada 

sampel yang diteliti. 

d. Kajian pustaka 

Teknik ini digunakan untuk pengambilan data-data dari buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian, baik buku-buku teori maupun buku-buku dari 

instansi yang terkait dengan penelitian ini. 

 

F. Definisi Operasional  Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang bersifat 

menentukan dan mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, variabel 

dependen atau variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya di 

pengaruhi atau tergantung pada variabel independen. Variabel-variabel dalam 

penelitian ini antara lain : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 31 

a. Variabel dependen atau variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah 

hasil produksi tanaman padi (Y). Hasil produksi ini diukur dalam satuan 

kilogram (Kg), sedangkan harganya diukur dalam rupiah (Rp) 

b. Variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi hasil 

produksi tanaman padi, terdiri dari : 

1) Luas lahan 

Adalah luas lahan yang dikerjakan oleh baik petani pemilik, penyakap 

maupun penggarap. Luas lahan sebagai media untuk penanaman padi 

diukur dalam satuan hektar (Ha) sedangkan harganya diperhitungkan 

sesuai harga sewa yang berlaku di daerah tersebut dan diukur dalam 

rupiah (Rp). 

2) Bibit 

Bibit yang ditanam petani dapat berasal dari bibit yang dibuat oleh 

petani sendiri maupun dari bibit yang dibeli (bibit bersertifikasi). 

Diukur dalam satuan kilogram (Kg) dan di perhitungkan sesuai harga 

pasar dengan satuan rupiah (Rp). 

3) Pupuk 

Pupuk yang digunakan petani dapat terdiri lebih dari satu macam 

pupuk. Sehingga harus diakumulasikan sesuai jenis dan harganya. Di 

ukur dalam satuan kilogram (Kg) dan diperhitungkan sesuai harga pasar 

dengan satuan rupiah (Rp). 

4) Pestisida (obat-obatan) 

Pestisida yang digunakan petani dalam pemeliharaan tanaman padi 

selama satu kali musim tanam. Diukur dalam satuan kilogram (Kg) dan 

diperhitungkan sesuai harga pasar dengan satuan rupiah (Rp). 
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5) Tenaga Kerja 

Yaitu jumlah tenaga kerja manusia dari seluruh kegiatan produksi 

yang diperhitungkan dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK). Satu hari 

kerja biasanya diperhitungkan tujuh jam kerja. Dimana tenaga kerja 

laki-laki digunakan sebagai ukuran baku dari jenis tenaga kerja lain, 

yang kemudian disetarakan dengan laki-laki, sehingga : 

1 laki-laki  : 1 hari kerja laki-laki 

1 wanita   : 0,7 hari kerja laki-laki 

1 anak   : 0,5 hari kerja laki-laki    

(Fadoli Hernanto,1993: 67) 

Biaya tenaga kerja diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

 

G.  Metode Analisis 

       Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen dalam hal ini luas lahan, bibit, pupuk., pestisida dan tenaga 

kerja mempengaruhi hasil produksi tanaman padi sebagai variabel 

dependen.  

Ditulis dengan persamaan : 

Ln Y = β0 + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + β4 Ln X4 s+  

β5 Ln X5 + ei 

dimana : Y : hasil produksi tanaman padi (Kg) 

β0 : konstanta 
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β1…..β5 : koefisien regresi variabel 

X1 : luas lahan (Ha) 

X2 : bibit (Kg) 

X3 : pupuk (Kg) 

X4 : obat-obatan (Kg) 

X5 : tenaga kerja (HOK) 

Dari persamaan tersebut maka dilakukan uji statistik dan uji asumsi 

klasik. 

a. Uji Statistik 

  1) Uji t 

Yaitu uji secara individual dari semua koefisien regresi. 

a) Hipotesis : H0 : β1, β2, β3, β4, β5 = 0 

                  H0 : β1,  β2, β3, β4, β5 ≠ 0 

b)  T tabel, dengan t α/2 ; N-k 

 Dimana α : derajat signifikansi 

N : jumlah sampel (observasi) 

K: banyaknya parameter atau koefisien regresi plus 

konstanta 

 

   H0 di tolak             H0 diterima  H0 di tolak 

           -t tabel       + t tabel  

 
         Gambar 3.1. Uji t 
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(1) Jika t hitung >- t tabel dan t hitung < + t tabel, maka H0 

diterima. Sehingga α1 tidak berbeda dengan nol (α1 tidak 

signifikan pada tingkat α ). Hal ini dapat dikatakan bahwa 

X1 secara statistik tidak penting (tidak berpengaruh 

terhadap Y pada tingkat α) 

(2) Jika t hitung  < - t tabel atau t hitung  > + t tabel, maka H0 

ditolak. Sehingga α1 berbeda dengan nol (α1 signifikan pada 

tingkat α ). Hal ini dapat dikatakan bahwa X1 secara 

statistik  penting ( berpengaruh terhadap Y pada tingkat α) 

(3) Cara lain untuk menguji signifikansinya adalah dengan   

menggunakan probabilitas (dengan melihat prob-nya) 

2) Uji F 

Uji F atau analisis varian digunakan untuk menguji signifikansi 

secara bersama-sama semua koefisien regresi. 

a) Hipotesis : Ho : β1 = β2 = β3:= β4 = β5 = 0 

         Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3:≠ β4 ≠ β5 ≠  = 0 

b) F tabel, Fα; N-k; K-1 

c) F hitung = F statistik 

d) Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima, sehingga α1 dan 

α2 tidak berbeda dengan nol. Dapat di atakan bahwa semua 

koefisien regresi secara bersama-sama  tidak signifikan 

pada tingkat α. 

e) Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, sehingga α1 dan α2 

berbeda dengan nol. Dapat dikatakan bahwa semua 
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koefisien regresi secara bersama-sama  signifikan pada 

tingkat α. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi 

variabel dependen yang bisa di jelaskan variabel independen. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Model klasik digunakan untuk penaksiran dari pengujian 

hipotesis, maupun masalah peramalan. Namun dalam hal ini, akan 

di analisis mengenai adanya pelanggaran atau penyimpangan 

terhadap asumsi klasik. Penyimpangan tersebut antara lain : 

1)   Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan adanya hubungan antar beberapa 

atau semua variabel bebas yang terdapat dalam model regresi 

atau dengan kata lain, satu atau lebih variabel bebas 

merupakan fungsi linear dari variabel lain. 

Cara yang digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas 

adalah dengan menggunakan metode Klein. Metode ini 

membandingkan nilai r2 dengan nilai R2.  Jika  nilai r2 < R2 

berarti terjadi masalah multikolinearitas. 

Cara lain yang biasa digunakan adalah dengan melihat pada 

nilai VIF dari hasil regresi. Jika nikai VIF kurang dari 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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Jika terdapat masalah multikolinearitas pada suatu model 

regresi, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara :  

(Sritua Arif,1993: 27) 

a) Metode Kautsoyianis 

Dengan metode ini, maka harus dilakukan regresi variabel 

dependen atas setiap variabel independen yang terkandung 

dalam suatu model regresi yang sedang di uji. Kemudian 

dari hasil-hasil regresi ini dipilih salah satu model yang 

secara statistik meyakinkan. Model regresi yang dipilih 

disebut dengan regresi elementer. 

Selanjutnya masukkan satu persatu variabel bebas lainnya 

untuk diregresikan dalam kaitannya dengan variabel 

dependen yang telah ditentukan. Hasil-hasil regresi yang 

terjadi diteliti baik mengenai koefisien-koefisien regresi, 

stansard error yang berkaitan dengan koefisien-koefisien 

regresi maupun R2. 

b) Mentransformasikan Variabel-variabel 

Dengan cara ini, variabel-variabel dalam suatu model 

regresi ditransformasikan menjadi bentuk yang disebut first 

difference. Hal ini dilakukan dengan mengurangkan 

variabel pada periode sebelumnya dari periode yang sedang 

berjalan.  
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2) Heteroskedastisitass 

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi 

regresi yang mempunyai variabel yang tidak sama, sehingga 

penaksir OLS tidak efisien 

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Park. 

Metode ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama dilakukan 

regresi tanpa memperhitungkan adanya masalah 

heteroskedastisitas. Dari hasil regresi tersebut maka di peroleh 

nilai residualnya. Kemudian nilai residual tadi dikuadratkan 

dan diregresikan dengan variabel-variabel independen, 

sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 

   22110
2 C+C+= aaaie  

Dari hasil regresi tahap dua tadi kemudian di lakukan uji t. Jika  

nilai probabilitas semua variabel independen signifikan, maka 

terjadi heteroskedastisitas. 

3) Autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel gangguan 

sehingga penaksir tidak lagi efisien. Untuk menguji ada 

tidaknya autokorelasi maka dilakukan percobaan d ( Durbin-

Watson Test) 
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                                             autokorelasi     ragu-ragu                                                                                  ragu-ragu    

autokorelasi  

                 positif                                                                                                                                    negatif 

                 tidak ada autokorelasi 

 

 

 

0           dL            dU                       2        4-dU       4-dL     4    

    Gambar 3.2. Autokorelasi 

dengan H0 : tidak ada serial autokorelasi antara dua ujungnya 

baik yang positif maupun negatif, sehingga jika : 

0 <d <dL : menolak H0 

4-dL<d <4 : menolak H0 

dU<d<4-dU : menerima Ho 

dL<d<dU atau 4-dU<d<4-dL : tidak menyakinkan 

c. Uji Kekuatan Variabel Independen 

Untuk menentukan variabel independen yang paling 

menentukan dalam mempengaruhi nilai dari variabel dependen 

dalam suatu model regresi linear, maka digunakan koefisien beta 

(beta coefficient ).  

Untuk menentukan nilai koefisien beta, maka dilakukan 

regresi linear dimana setiap variabel bebas mengalami proses 

normalized, yaitu ditransformasikan sehingga dapat saling 

dibandingkan. Agar variabel-variabel bebas dapat saling 

dibandingkan, maka variabel bebas ini dinyatakan dalam bentuk 

standard deviation-nya masing-masing.  
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Misal  model regresi berikut ini : 

   3322110 C+C+C+=U bbbb  

maka model regresi yang sudah mengalami normalized adalah 

sebagai berikut : 

3
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dimana : ydanssss 321 ,,  =  standar deviasi dari X1,X2,X3 dan Y 

      ****
3210 ,, bbbb dan  =  koefisien regresi hasil estimasi model                  

regresi yang telah dinyatakan dalam 

bentuk satuan standar deviasinya 

masing-masing 

Hubungan antara koefisien regresi yang biasa dengan koefisien 

beta adalah sebagai berikut : 
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Variabel independen yang mempunyai koefisien beta paling besar 

maka variabel tersebut mempunyai pengaruh yang paling kuat 

dalam mempengaruhi variabel dependen (Sritua Arif,1993: 11) 
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2.  Pengujian dengan Teori Efisiensi 

a)  Efisiensi Teknis 

Untuk mengetahui  apakah penggunaan faktor-faktor produksi sudah 

dilakukan secara efisien secara teknik, maka digunakan rumus efisiensi 

teknis sebagai berikut :  

CDC
UDU

=Ep   atau  
U
C

·
DC
DU

 

dimana:   DY : tambahan produksi (output) 

Y : total produksi 

    DX : tambahan input 

X : total input 

 Karena 
DC
DU

 adalah produksi marginal, maka besarnya elastisitas 

produksi tergantung pada besar kecilnya marginal produk dari suatu 

input ( Soekartawi,1990: 38). 

Jika elastisitas produksi dari suatu input dan produksi rata-ratanya 

diketahui, maka dapat diturunkan produk marginal dari input tersebut 

sebagai berikut : 

MPP Xi =Epi·APP Xi 

Dimana : MPP Xi : marginal produk input Xi 

Epi         : elastisitasproduksi input Xi 

APP Xi  : produksi rata-rata Xi 

 Pada fungsi Cobb-Douglass, besarnya elastisitas  produksi dapat 

ditunjukkan dengan koefisien regresi masing-masing faktor produksi. 
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Efisiensi teknis terjadi jika elastisitas produksi (Ep) = 1, yaitu pada 

saat : 

    ( ) ( )APPMPP
C
U

=
DC
DU

 

1) Jika MPP > APP, maka penggunaan input belum mencapai 

efisiensi teknis. 

2) Jika MPP < APP, maka penggunaan input tidak mencapai efisiensi 

teknis. 

3) Jika MPP = APP, maka penggunaan input sudah mencapai efisiensi 

teknis 

Dalam fungsi produksi Cobb-Duoglass, tinggi rendahnya efisiensi 

teknis dapat dilihat pada besarnya nilai konstanta, semakin besar 

nilai konstanta maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dalam 

penggunaan input.  

b)   Efisiensi Ekonomis 

Efisiensi ekonomi dicari berdasarkan asumsi petani berorientasi pada 

keuntungan jangka pendek yang maksimal, sedangkan kriteria yang 

harus dipenuhi untuk mencapai efisiensi ekonomi adalah jika petani 

dapat membuat Nilai Produksi Marginal (NPM) untuk suatu input 

sama dengan harga input tersebut. (Soekartawi,1990: 42).  

Rumusnya adalah : 

NPMx = Px atau 1=
Px

NPM
 

Sedangkan rumus dari NPM adalah : 

NPM = MPx . Pq 
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Dimana MPPx = 
Py
Px

 

1) Jika MPPxI > 
Py
Px

maka pengunaan faktor produksi belum 

mencapai efisiensi. 

2)  Jika MPPxI < 
Py
Px

 maka pengunaan faktor produksi tidak 

mencapai efisiensi. 

3) Jika MPPxI = 
Py
Px

 maka pengunaan faktor produksi sudah 

mencapai efisiensi  

Sehingga efisiensi ekonomis dapat tercapai jika nilai MPP dari 

suatu faktor produksi sama dengan perbandingan antara harga faktor 

produksi yang bersangkutan dengan harga hasil produksi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Umum Kecamatan Teras 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Teras merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang berada 

di wilayah kabupaten Boyolali. Kecamatan Teras terdiri dari 13 desa, terletak 

antara 1100 22’-1100 50’ Bujur Timur dan 70 71’-70 71’ Lintang Selatan. Luas  

wilayah kecamatan ini adalah 2993,6276 Ha dan berada pada ketinggian 

sekitar 75-400 meter diatas permukaan laut. 

Batas-batas wilayah Kecamatan Teras antara lain : 

- Sebelah utara    : Kecamatan Sambi dan Kabupaten Semarang 

- Sebelah selatan : Kecamatan Sawit dan Kabupaten Klaten 

- Sebelah barat    : Kecamatan Mojosongo 

- Sebelah timur    : Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit  

2. Wilayah Administratif dan Luas Daerah 

Kecamatan Teras terdiri dari 13 desa dengan luas wilayah 2993,6276 

Ha atau 29,94 km2. 
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Tabel 4.1. Prosentase Luas Wilayah per Desa di 
       Kecamatan  Teras  Tahun 2003 

 
Desa Luas 

Wilayah (Ha) 
Persentase 

(%) 
1. Kopen 
2. Doplang 
3. Kadireso 
4. Nepen 
5. Sudimoro 
6. Bangsalan 
7. Salakan 
8. Teras 
9. Randusari 
10. Mojolegi 
11. Gumukrejo 
12. Tawangsari 
13. Krasak 

165.7000 
167.6500 
192.1545 
118.6559 
150.4997 
177.1360 
268.7945 
334.0990 
406.0265 
199.7390 
225.5585 
231.3475 
356.2665 

5.54 
5.60 
6.42 
3.96 
5.03 
5.92 
8.98 
11.16 
13.56 
6.67 
7.53 
7.73 
11.90 

Jumlah 2993.6276 100.00 

    Sumber : BPS,Kecamatan Teras Dalam Angka, 2003 

Desa Randusari adalah wilayah yang paling luas dengan persentase 

yang paling tinggi yaitu 13,56 % dan luas 406,0265 Ha. Sedangkan desa yang 

mempunyai wilayah paling sempit adalah Desa Nepen dengan luas 118,6659 

Ha. 

3. Jenis dan Penggunaan Tanah 

Dari 2993,6276 Ha luas wilayah Kecamatan Teras, 1427,5312 Ha 

(48%) diantaranya tanah sawah dan 1566,0964 (52%) tanah kering. Tanah 

kering dipergunakan untuk pekarangan, bangunan, tegalan, kebun, sungai, 

jalan, kuburan dan lain-lain. 
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Tabel 4.2. Luas Tanah Kering Menurut 

      Penggunaannya Tahun 2003 (Ha) 

 

Penggunaan Luas 

1.Pekarangan/      

Bangunan 

2. Tegalan / Kebun 

3. Lain-lain (sungai, 

jalan, kuburan dsb) 

826,3518 

 

512,2281 

      

     227,5165 

Jumlah 1566,0964 

 Sumber :BPS, Kecamatan Teras Dalam Angka, 2003 

 

Tanah sawah pada umumnya dipergunakan untuk usaha pertanian. 

Apalagi   Kecamatan Teras mempunyai sungai yang mengalir sepanjang 

tahun, sehingga usaha dibidang pertanian dapat dikembangkan. Usaha 

pertanian ini tidak hanya dilakukan pada tanah sawah, tetapi juga pada tanah 

kering yaitu seluas 512,2281 Ha. Tanah  kering paling banyak digunakan  

untuk pekarangan dan bangunan yaitu 826,3518 Ha. 

Kecamatan Teras terdiri dari dua jenis tanah yaitu regosol dan 

mediteran merah kuning. Jenis regosol meliputi Desa Doplang, Kadireso, 

Kopen, Nepen, Sudimoro, Bangsalan, Salakan, Teras dan sebagian 

Mojolegi. Sedangkan jenis mediteran merah kuning meliputi desa Mojolegi, 

Gumukrejo, Tawangsari dan Krasak. 

Tekstur tanah bervariasi, yang meliputi lempung lia, lempung berpasir dan 

berpasir dengan ph tanah anatar 5-8. 
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4. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Teras pada tahun 2003 adalah 44.107 

jiwa dengan kepadatan 1.473 jiwa/km2 dan luas wilayah 29,94 km2. 

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan dan   

Pertumbuhan Penduduk tahun 2003 

 

Penduduk Tahun 
Laki-
laki 

Perempu
an 

Jumlah 
Sex 

Ratio 
Kepadatan 
(jiwa/km2) 

Pertum
buhan 

(%) 
2000 
2001 
2002 
2003 

21.057 
21.207 
21.444 
21.659 

22.039 
22.165 
22.325 
22.448 

43.096 
53.372 
43.769 
44.107 

95,6 
95,7 
96,1 
96,5 

1.439 
1.449 
1.462 
1.473 

0,78 
0,64 
0,91 
0,77 

Sumber : BPS, Kecamatan Teras Dalam Angka, 2003 

Jumlah penduduk Kecamatan Teras mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Sehingga dengan luas wilayah yang tetap, kepadatan 

penduduk menjadi semakin meningkat tiap tahunnnya. Pertumbuhan  

paling tinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 0,91% 

Tabel 4.4. Penduduk Kecamatan Teras Usia 10 Tahun Keatas 
         Menurut Lapangan Pekerjaan 

  
Lapangan Pekerjaan Jumlah Persentase 

(%) 
1. Pertanian Tanaman Pangan 
2. Perkebunan 
3. Perikanan 
4. Peternakan 
5. Pertanian lainnya 
6. Industri pengolahan 
7. Perdagangan 
8. Jasa 
9. Angkutan 
10.Lain-lain 

7.453 
52 
33 
407 
927 

4.991 
3.629 
4.027 
312 

1.542 

31,89 
0,22 
0,14 
1,74 
3,96 
21,36 
15,53 
17,23 
1,34 
6,59 

Total 23.370 100,00 
             Sumber : BPS, Kecamatan Teras Dalam Angka, 2003 
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Sebagian besar penduduk Kecamatan Teras bekerja pada sektor 

pertanian yaitu sebesar 31,98% dari jumlah tenaga kerja yang ada atau 7.553 

orang. Sektor lain yang juga banyak menjadi mata pencaharian adalah sektor 

industri pegolahan, kemudian jasa dan perdagangan. Banyaknya penduduk 

yang bekerja pada sektor pertanian ini disebabkan karena banyak lahan 

pertanian di wilayah Kecamatan Teras, terutama untuk pertanian tanaman 

pangan. Pertanian yang banyak diusahakan di daerah ini masih bersifat 

sederhana. Sehingga  hanya mempunyai skala usaha yang kecil dan tenaga 

kerja yang bekerja di bidang ini berasal dari anggota keluarga sendiri 

maupun dari luar keluarga (buruh tani). 

Penduduk yang bekerja di bidang industri pengolahan adalah 4.991 

orang atau 21,36% dan menduduki urutan yang kedua. Hal ini disebabkan 

karena adanya beberapa perusahaan industri yang ada di wilayah Kecamatan 

Teras, terutama industri tekstil. Sehingga sektor ini banyak menyedot tenaga 

kerja baik laki-laki maupun perempuan. 

Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk 

hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat sekolah dasar, yaitu 

sebesar 11.885 orang. Kemudian yang tamat SLTP 8.189 orang, tamat 

SLTA 8.688 orang dan yang menyelesaikan pendidikannya sampai 

perguruan tinggi berjumlah 557 orang. 
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Tabel 4.5. Banyaknya Penduduk Menurut Pendidikan 
      yang Ditamatkan (usia 5 tahun keatas) 

                  Tahun 2003 
 

Tingkat pendidikan Jumlah Penduduk 
1. Tidak / belum tamat SD 
2. Tamat SD 
3. Tamat SLTP 
4. Tamat SLTA 
5. Tamat DI/DII 
6. Tamat DIII 
7. Tamat DIV / PT 

5.336 
11.885 
8.189 
8.688 
381 
458 
557 

Jumlah 35.494 
                           Sumber : BPS, Kecamatan Teras Dalam Angka, 2003 

Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Teras adalah TK berjumlah 26 

buah, SD/MI berjumlah 37 buah, SLTP/MTs berjumlah 4 buah dan 

SMU/SMK berjumlah 3 buah. Rasio murid terhadap guru pada tingkat 

sekolah dasar adalah 1:16, artinya tiap satu tenaga pendidik mengajar 16 

siswa. Rasio untuk tingkat SLTP adalah 1:14 dan untuk SLTA adalah 1:13. 

Tabel 4.6. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid     
Terhadap     Guru pada Tahun 2003 

 
Tingkat Sekolah Banyak 

Sekolah 
Murid Guru Rasio Murid 

terhadap Guru 
1. TK 
2. SD/MI 
3. SLTP/MTs 
4. SMU/SMK 

26 
37 
4 
3 

862 
4.511 
1.954 
1.181 

58 
281 
137 
85 

15 
16 
14 
13 

Sumber : BPS, Kecamatan Teras Dalam Angka, 2003 

Sebagian besar penduduk Kecamatan Teras memeluk agama Islam, 

yaitu berjumlah 43.359 orang. Pemeluk agama Kristen berjumlah 305 orang, 

pemeluk agama Hindu 256 orang, pemeluk agama Katolik berjumlah 175 

orang dan pemeluk agama Budha 12 orang. 
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Tabel 4.7. Banyaknya Penduduk Menurut 
                  Agama yang Dianut Tahun 2003 

 
Agama Jumlah 

1. Islam 
2. Kristen 
3. Hindu 
4. Katolik 
5. Budha 

43.359 
305 
256 
175 
12 

                   Sumber : BPS, Kecamatan Teras Dalam Angka, 2003 
 

Jumlah sarana peribadatan untuk pemeluk agama Islam adalah yang 

terbanyak. Jumlah masjid yang ada di Kecamatan Teras berjumlah 85 buah, 

jumlah surau/ langgar 112 buah, sedangkan jumlah gereja adalah 3 buah dan 

jumlah kuil / vihara adalah 4 buah. 

Tabel 4.8. Banyaknya Sarana Peribadatan di 
          Kecamatan Teras Tahun 2003 

 
Tempat Jumlah 

1. Masjid 
2. Surau/langgar 
3. Gereja 
4. Kuil / vihara 

85 
112 
3 
4 

                                 Sumber : BPS, Kecamatan Teras Dalam Angka, 2003 
 

5. Keadaan Pertanian di Wilayah Kecamatan Teras 

Kecamatan Teras dengan luas wilayah 2993.6276 Ha, 48% diantaranya 

adalah tanah sawah dan 17% tanah tegalan. Tanah tegalan yang ada ini di 

manfaatkan petani untuk pertanian tanaman yang membutuhkan sedikit air. 

Tanaman yang biasa dibudidayakan adalah tanaman seperti jagung, ubi kayu 

maupun pepaya. Sedangkan  tanah sawah ditanami dengan padi atau jenis-

jenis tanaman buah dan sayur (holtikultura) seperti tomat, cabe, brokoli, 

mentimun maupun terung. Meskipun jenis-jenis tanaman holtikultura ini 

memberikan keuntungan yang lebih besar dari tanaman padi, tetapi petani 
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masih menjadikan padi sebagai tanaman utama. Hal ini disebabkan karena 

usaha tani padi tidak memerlukan modal untuk biaya produksi sebesar biaya 

untuk penanaman holtikultura. Selain itu, kurangnya pengetahuan petani 

mengenai pertanian holtikultura juga sangat mempengaruhi petani dalam 

memilih tanaman untuk pertanian mereka. Kurangnya pengetahuan para petani 

ini menyebabkan mereka berpikir bahwa usaha tani tersebut mempunyai 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan usaha tani padi 

yang telah mereka kerjakan selama bertahun-tahun.  

Selain sebagai tanaman utama untuk sebagian petani, ada juga yang 

menjadikan padi sebagai tanaman penyeimbang, yaitu untuk mengembalikan 

tingkat kesuburan tanah setelah ditanamai dengan tanaman-tanaman lain., 

sehingga kualitas tanah dapat selalu terjaga. Sehingga para petani di daerah 

penelitian ini selalu menyelingi penanaman tanaman-tanaman lain dengan 

penanaman padi.  

Semua desa di wilayah Kecamatan Teras merupakan sentra tanaman 

padi yang didukung oleh air irigasi yang cukup. Sehingga wilayah ini 

memiliki rata-rata produksi yang relatif lebih tinggi dari pada kecamatan-

kecamatan lain. Sumber irigasi untuk tanah sawah ini berasal dari sumber air 

murni dan juga dari bendungan aliran sungai. Sedangkan tanah tegalan 

memperoleh sumber airnya dari hujan, atau dengan kata lain sitem 

pengairannya adalah dengan tadah hujan.  

Jenis padi yang banyak di tanam di wilayah ini adalah jenis 

membramo, IR64, sedani dan pandan wangi. Tetapi, meskipun dengan jenis 

yang berbeda, produktivitas tanaman padi ini tidak memberikan perbedaan 
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yang mencolok. Hanya saja,  harga dari masing-masing beras yang dihasilkan  

berbeda-beda. 

Permasalahan utama dalam pertanian padi ini adalah masih adanya 

serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), khususnya penggerek 

batang dan tungro. Sehingga untuk mengendalikan hama-hama tersebut, maka 

para petani berusaha mengatasinya dengan pestisida. Jenis pestisida yang 

biasa digunakan adalah reagen, postac, griffo,confidor, furadam, furater, 

marshal, dusban dan baycarb. 

Untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi, petani memberikan 

tambahan unsur hara pada lahan mereka, sehingga dapat mencapai produksi 

yang optimal. Tambahan unsur hara yang di berikan berupa berbagai jenis 

pupuk, diantaranya adalah urea, ZA, TSP28, TSP36, ponska dan  KCL.   

Selain itu, pengairan yang cukup juga sangat berpengaruh terhadap 

hasil produksi, karena tanaman padi sawah membutuhkan banyak air dalam 

perkembangannya. Pada musim hujan, pengairan ini tidak menjadi masalah, 

karena selain memperoleh sumber pengairan dari air hujan, sumber-sumber 

airpun tidak pernah kering untuk dijadikan sumber irigasi. Namun pada 

musim kering/ kemarau, volume air menurun di beberapa desa. Sehingga 

sebagian petani harus mengeluarkan biaya untuk pengairan. Biaya ini di 

keluarkan untuk biaya pengairan dengan pompa yang biasanya dikelola oleh 

kelompok tani yang ada di daerah tersebut. 

Sistem penjualan hasil produksi di wilayah ini bermacam-macam. 

Diantaranya adalah dengan sistem tebasan atau penjualan pada saat padi masih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 52 

di pohon, tetapi sudah siap panen. Penjualan  yang lain adalah pada saat masih 

berupa gabah basah, gabah kering mupun dalam wujud sudah menjadi beras.  

Di bawah ini adalah konversi berbagai macam hasil produksi tanaman 

padi : 

Tabel 4.9. Faktor Konversi Bahan Makanan yang Dipakai Untuk  
Perhitungan Produksi (%) 

  
A. Padi gagang basah 
B. Padi gagang kering 
C. Gabah basah/panen 
D. Gabah kering giling 
E.  Beras 

100 
77 
69 
59 
40 

130 
100 
90 
78 
50 

144 
111 
100 

86.51 
56 

170 
131 
118 
100 
63.2 

222 
201 
181 
154 
100 

Sumber : Buku Pedoman Petugas Lapangan Cab. Dinas Pertanian, Perkebunan 
dan Kehutanan Kec Teras Kab. Boyolali Tahun 2003 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah hasil produksi tanaman padi 

dengan wujud yang lain, meskipun dihasilkan dalam wujud yang lain pula. 

Misalnya adalah jika produksi dihasilkan dalam bentuk gabah kering, maka 

untuk mengetahui jumlah produksi yang dihasilkan dalam wujud beras maka 

harus di kalikan dengan 63.2 % dari hasil seluruhnya. 

a. Luas dan Produksi Tanaman 

Dari 1993,6276 Ha wilayah kecamatan Teras 1427,53112 Ha 

diantaranya adalah tanah sawah yang digunakan untuk usaha di bidang 

pertanian. Tanaman yang banyak di tanaman di daerah lahan sawah ini 

adalah tanaman padi. Pada tahun 2003 luas panen taman padi sawah ini 

mencapai 2.634 Ha dengan jumlah produksi 14.423 ton dan rata-rata 

produksi 54,34 kwt/Ha. 
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Tabel 4.10. Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah di 
Kecamatan    Teras Pada Tahun 2003 

  
Desa Luas panen 

(Ha) 
Produksi Rata-
rata (kwt/ Ha) 

Produksi (Ton) 

1. Kopen 
2. Doplang 
3. Kadireso 
4. Nepen 
5. Sudimoro 
6. Bangsalan 
7. Salakan 
8. Teras 
9. Randusari 
10. Mojolegi 
11. Gumukrejo 
12. Tawangsari 
13. Krasak 

213 
230 
326 
139 
103 
235 
166 
119 
124 
197 
305 
315 
243 

54 
60 
55 
59 
65 
60 
62 
50 
56 
61 
63 
64 
51 

1.150,2 
1.380 
1..793 
820,1 
669,5 
1,410 

1.029,2 
677,6 
539,2 

1.201,7 
1.982,5 
2.016 

1.239,3 

E. Jumlah 2.715 58,61 15.912,6 

Sumber: Laporan Tahunan Cab. Dinas Pertanian, Perkebunan dan 
Kehutanan Kec. Teras Tahun 2003 

 
Desa Sudimoro mempunyai produksi rata-rata tanaman padi paling 

tinggi yaitu 65 kwt/Ha dan yang terendah adalah desa Teras dengan rata-

rata produksi hanya 50 Kwt/ Ha. Produksi tanaman padi terbesar adalah di 

desa Tawangsari kemudian desa Gumukrejo dan Kadireso dengan jumlah 

produksi masing-masing adalah 2016 ton, 1982,5 ton dan 1793 ton. Hal ini 

lebih disebabkan oleh karena luas lahan panen yang dimiliki ketiga desa 

tersebut adalah yang terbesar. Namun hal tersebut belum dapat di 

manfaatkan secara optimal sehingga produksi rata-ratanya masih lebih kecil 

dibandingkan desa dengan luas panen yang lebih kecil. Apalagi untuk desa 

Kadireso yang mempunyai wilayah panen terluas tetapi hanya mempunyai 

produksi rata-rata 55 Kwt/ha. 
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Tanaman lain yang juga ditanam di daerah ini adalah tanaman 

palawija, terutama untuk daerah tegalan dan beberapa jenis sayuran seperti 

bawang merah, kobis, cabe, tomat dan terung. 

b. Prasarana Irigasi 

Semua desa di wilayah Kecamatan Teras adalah daerah yang 

baik untuk usaha pertanian karena didukung oleh irigasi yang cukup. 

Sumber air utuk irigasi yang ada terdiri dari sumber mata air alami dan dari 

bendungan aliran sungai. 

Tabel 4.11. Luas Sawah Menurut Sistem Pengairan 

           Tahun 2003 

 
Sitem Pengairan Luas Sawah (Ha) 

1. Irigasi teknis 
2. Irigasi setengah teknis 
3. Irigasi sederhana 
4. Tadah hujan 

653,1752 
583,8009 
133,2545 
57,2916 

Jumlah 1.427,5312 
     Sumber: Laporan Tahunan Cab. Dinas Pertanian, Perkebunan 

dan  Kehutanan             Kec. Teras tahun 2003 
 

Sistem pengairan yang banyak digunakan untuk mengairi lahan 

pertanian di Kecamatan Teras adalah irigasi teknis yaitu dengan luas 

sawah 653,1752 Ha. Sistem yang lain yang juga digunakan adalah irigasi 

setengah teknis, irigasi sederhana dan tadah hujan, yang masing-masing 

mempunyai luas sawah 583,8009 Ha, 133,2545 Ha dan 57,2916 Ha. 

Sistem tadah hujan adalah sistem pengairan yang paling sedikit digunakan, 

karena hampir seluruh desa di wilayah ini dilalui oleh aliran sungai. 
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B. Analisis Data dan Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Penelitian mengenai analisis efisiensi usaha tani padi ini dilakukan di 

wilayah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolai dengan mengambil 100 

sampel petani padi. Responden ini diambil dari sepuluh kadus yang berada 

di enam desa di wilayah Kecamatan Teras. Desa-desa tersebut adalah desa 

Bangsalan, Kadireso, Kopen, Doplang, Sudimoro dan Gumukrejo. 

Sebagian besar petani responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 

berjumlah 98 orang dan 2 orang sisanya adalah perempuan. Besarnya jumlah 

petani laki-laki ini disebabkan karena kedudukan laki-laki sebagai rumah 

tangga dan harus bertanggungjawab terhadap keluarganya. Meskipun para 

wanita atau istri-istri mereka pun juga tidak lepas dari pekerjaan pertanian 

karena  bantuan mereka dalam proses produksi. 

Dilihat dari umurnya, rata-rata umur petani responden adalah 50 

tahun dengan usia termuda 31 tahun dan yang tertua adalah 72 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa bidang pertanian lebih banyak ditekuni oleh orang–

orang yang lebih tua dan belum banyak diminati oleh kaum yang lebih 

muda. Pada umumnya para pemuda menganggap bahwa bidang pertanian 

tidak memberikan hasil dan prospek yang yang baik bagi kehidupannya, 

selain bidang ini juga banyak menguras tenaga dalam proses produksinya. 

Oleh karena itu, sebagian besar pemuda memilih bidang yang lain sebagai 

pekerjaannya. 

Dari segi pendidikan, petani responden memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari yang tidak pernah memperoleh 
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pendidikan formal sampai yang menamatkan pendidikannya di tingkat 

perguruan tinggi. Data mengenai tingkat pendidikan petani responden ini di 

sajikan dalam tabel  berikut: 

Tabel 4.12. Tingkat Pendidikan Petani Responden 
           Tahun 2004 

 
Pendidikan Jumlah Proentase 

Tidak Tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SLTP 
Tamat SLTA 
Tamat PT 

8 
46 
20 
20 
6 

8 % 
46 % 
20 % 
20 % 
6 % 

Total 100 100 % 
                     Sumber : Data, diolah 

 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden  

mempunyai tingkat pendidikan sampai sekolah dasar, yaitu sebesar 46 %. 

Sedangkan petani dengan tingkat pendidikan SLTP mempunyai jumlah yang 

sama dengan petani dengan tingkat pendidikan SLTA, yaitu sebasar 20 %. 

Petani yang tidak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya adalah 8 %, 

sedangkan petani yang dapat menyelesaikan pendidikannya sampai 

perguruan tinggi adalah sebanyak 6 %. 

Lahan pertanian yang digunakan petani untuk usaha tani tidak 

seluruhnya merupakan milik sendiri. Tetapi ada sebagaian yang merupakan 

lahan sewa atau bagi hasil. Untuk lahan milik sendiri, petani mengeluarkan 

seluruh biaya produksi dari mereka sendiri dan hasil produksi seluruhnya 

juga milik mereka sendiri. Jika lahan itu adalah lahan sewa, maka petani 

mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar sewa lahan, sedangkan 

biaya maupun hasil produksi sepenuhnya milik mereka. 
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 Untuk lahan dengan sistem bagi hasil, baik biaya maupun hasil 

produksi tergantung jenis kesepakatan. Di daerah penelitian ini, pada 

umumnya terdapat dua jenis lahan dengan bagi hasil. Yang pertama adalah 

dengan perhitungan pembagian hasil antara penggarap dan pemilik 1:3, 

artinya bahwa petani penggarap hanya memperoleh seperempat bagian dari 

seluruh hasil produksi dan sisanya adalah untuk pemilik sawah. Namun 

dalam hal ini, seluruh biaya produksi ditanggung oleh pemilik, sehingga 

petani penggarap hanya bermodalkan tenaga. Atau dengan kata lain, bahwa 

bagian yang diterima oleh petani penggarap adalah upah yang diberikan oleh 

pemilik sawah. 

Sistem bagi hasil yang kedua adalah perhitungan pembagian hasil 

untuk petani penggarap dan pemilik adalah 1:1. Sehingga petani penggarap 

dan pemilik lahan memperoleh bagian yang sama untuk hasil produksinya. 

Namun, dalam sistem ini petani penggarap menanggung sepenuhnya seluruh 

biaya produksi. 

Jumlah  lahan garapan petani responden ini tidak seluruhnya di 

tanami dengan tanaman padi. Karena ada sebagian yang digunakan untuk 

usaha tani tanaman lain seperti tanaman holtikultura. Namun, karena 

penelitian ini dikhususkan untuk usaha tani padi, maka lahan yang dipakai 

adalah lahan pertanian yang dipakai untuk usaha tani padi. Luas lahan 

terkecil adalah 0,125 Ha dan yang paling luas adalah 1,25 Ha. Dan rata-rata 

luas lahan petani responden yang digunakan untuk usaha tani padi adalah 

0,42 Ha. Satuan luas lahan di daerah penelitian ini adalah pathok. 
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Satu  pathok mempunyai luas 0,25 Ha di sebagian besar desa penelitian, 

yaitu desa Bangsalan, Sudimoro, Doplang, Kopen dan Gumukrejo. Untuk 

desa Kadireso, satu pathok setara dengan 0,20 Ha. 

2. Karakteristik Ekonomi 

 Selain mengenai karakteristik responden, dari penelitian ini juga dapat 

dikemukakan mengenai karakteristik ekonomi dari usaha tani padi yang 

meliputi hasil produksi, penggunaan faktor produksi luas lahan, bibit, pupuk, 

pestisida dan tenaga kerja. 

a. Hasil Produksi Tanaman Padi  

Jumlah produksi tanaman padi adalah banyaknya produksi padi yang telah 

dihasilkan selama satu kali musim tanam atau kurang lebih empat bulan, 

dan diukur dalam satuan kilogram (Kg). Hasil  produksi tanaman padi 

dalam penelitian ini telah dikonversikan dalam satu jenis output, yaitu 

dalam jenis beras PK. Dari seluruh petani responden diperoleh hasil bahwa 

hasil produksi tanaman padi berjumlah 125.010 Kg dari lahan seluas 43,18 

Ha. Sehingga rata-rata produksinya adalah 2895,09 Kg per Ha. 

b. Luas Lahan 

Luas lahan adalah jumlah luas lahan pertanian yang ditanami dengan 

tanaman padi. Diukur dalam satuan hektar. Sehingga jika satuan yang di 

gunakan di daerah penelitian adalah pathok, maka luas tersebut harus di 

sesuaikan terlebih dahulu dengan satuan hektar. Harga sewa lahan dihitung 

dalam satuan rupiah. Harga sewa lahan untuk masing-masing desa 

berbeda-beda, meskipun tidak ada pathokan yang jelas dalam menentukan 

harga sewa ini. Namun pada umumnya, harga sewa lahan tergantung dari 
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beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat kesuburan tanah yang erat 

kaitannya dengan jenis tanah. Faktor yang lain adalah lokasi tanah yang 

dekat dengan sumber air atau aliran air untuk irigasi. Sehinga lahan 

dengan lokasi tanah yang dekat dengan aliran air mempunyai harga sewa 

yang lebih mahal, karena lahan tersebut lebih mudah dalam hal irigasi. 

Harga rata-rata sewa lahan pada masing-masing desa penelitian dapat di 

lihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13.  Harga Sewa Lahan pada Desa Penelitian 
  Per Ha Per tahun, Tahun 2004 

 
Desa Harga Sewa Lahan  

Desa Bangsalan 
Desa Sudimoro 
Desa Kadireso 
Desa Doplang 
Desa Kopen 
Desa Gumukrejo 

Rp 5.000.000,- 
Rp 4.800.000,- 
Rp 7.000.000,- 
Rp 6.000.000,- 
Rp 4.000.000,- 
Rp 7.500.000,- 

        Sumber : Data, diolah 

c. Bibit 

Jumlah bibit yang ditanam petani di ukur dalam satuan kilogram dan 

harganya disesuaikan dengan harga di pasaran pada saat penelitian. Harga 

bibit padi untuk jenis yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan harga 

yang berarti, sehingga hampir semua jenis padi memiliki harga beli yang 

sama. Jumlah bibit padi yang digunakan adalah 1520,5 Kg untuk 43,18 Ha 

luas lahan. Sehingga rata-rata bibit padi yang di gunakan per hektarnya 

adalah 35,21 Kg. Sedangkan harga rata-rata per Kg adalah Rp 3000,- 

d. Pupuk 

Pupuk yang digunakan petani dalam proses produksi tanaman padi diukur 

dalam satuan Kg dan harganya di sesuaikan dengan harga pasar. Jumlah 
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rata-rata pupuk yang digunakan petani per hektarnya adalah 637.68 Kg 

dengan rata-rata harga  

e. Pestisida 

Jumlah pestisida yang digunakan petani padi dalam satu kali musim tanam 

di ukur dengan satuan Kg dan harganya disesuaikan dengan harga pasar. 

Rata-rata jumlah pestisida yang digunakan per hektar adalah 6.69 Kg dengan 

rata-rata harga per Kg Rp 4163,-  

f. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja diukur dengan satuan Hari Orang Kerja (HOK) dan harganya 

disesuaikan dengan upah yang berlaku di desa yang bersangkutan. Total 

tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi padi adalah 3590,04 

HOK. Sehingga rata-rata tenaga kerja yang digunakan adalah 83,14 

HOK/Ha. 

3. Analisis Regresi Fungsi Produksi Cobb-Douglass 

Analisis regresi terhadap fungsi produksi Cobb-Douglass ini adalah 

untuk mengetahu seberapa besar pengaruh dari masing-masing faktor produksi 

sebagai variabel independen terhadap hasil produksi tanaman padi sebagai 

variabel dependen. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda 

maka di peroleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.14. Hasil Estimasi Fungsi Produksi Cobb-Douglass 

     Coefficients 

 
 

Unstandardized Coefficients 
 

Standardized 
Coefficients t Sig.  

Model  B Std. 
Error 

Beta   VIF 

1 (Constant) 2.021 .337 5.994 .000 
LLNLSLH

N
1.152E-02 .030 .014 .385 .701 1.458

LNBBT .218 .077 .191 2.818 .006 4.970
LNPPK .622 .103 .514 6.063 .000 7.821

LNPEST 8.036E-02 .059 .065 1.351 .180 2.498
LNTK .258 .085 .226 3.021 .003 6.074

a  Dependent Variable: LNHSPROD 
Sumber : Analisis Data Primer,2004 

Dimana  :  Lnlslhn : variabel luas lahan 

 Lnbbt :  variabel bibit 

Lnppk : variabel pupuk 

Lnpest : variabel pestisida 

Lntk     : variabel tenaga kerja 

Dari hasil estimasi diatas dapat dituliskan persamaan sebagai berikut : 

Lnhsprod = 2,021 + 0,01152 Lnlslhn + 0,218 Lnbbt + 0,622 Lnppk + 0,08036 

Lnpest + 0,258 Lntk 

Persamaan diatas menunjukkan hubungan antara faktor produksi luas 

lahan, bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja dengan hasil produksi tanaman 

padi. Kelima variabel independen tersebut mempunyai tanda positif, sehingga  

berarti bahwa kelimanya memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil 

produksi padi. 

Dari hasil regresi tersebut kemudian di lakukan uji statistik dan uji 

asumsi klasik. 
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a) Uji Statistik 

1) Uji t (Uji Parsial) 

Uji t di gunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, uji t digunakan 

untuk mengetahui hubungan masing-masing faktor produksi terhadap 

hasil produksi tanaman padi.  

Hipotesis : H0 : β1, β2, β3, β4, β5 = 0 

                 H0 : β1, β2, β3 , β4, β5 ≠ 0 

T tabel, dengan t α/2 ; N-k 

Dimana   α : derajat signifikansi 

N : jumlah sampel (observasi) 

K: banyaknya parameter atau koefisien regresi plus konstanta 

Sehingga dengan tingkat signifikansi 1 %, t table 0,005; 94 = 2,617 

 

   H0 di tolak             H0 diterima  H0 di tolak 

         -2,617   + 2,617 

                  Gambar 4.1. Uji t Hasil Regresi 

(a) Jika t hitung > - t tabel dan t hitung < + t tabel, maka H0 di 

terima. Sehingga α1 tidak berbeda dengan nol (α1 tidak 

signifikan pada tingkat α ). Hal ini dapat di katakan bahwa X1 

secara statistik tidak penting (tidak berpengaruh terhadap Y 

pada tingkat α) 
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(b) Jika T hitung  < - t tabel atau t hitung  > + t tabel, maka H0 di 

tolak. Sehingga α1 berbeda dengan nol (α1 signifikan pada 

tingkat α ). Hal ini dapat di katakan bahwa X1 secara statistik  

penting ( berpengaruh terhadap Y pada tingkat α) 

(c) Cara lain untuk menguji signifikansinya adalah dengan 

menggunakan probabilitas (dengan melihat prob-nya) 

Secara rinci, uji t terhadap persamaan regresi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

(a) Luas Lahan 

Koefisien variabel luas lahan adalah 0,01152 dan nilai t hitung 

sebesar 0,385. Sehingga dengan nilai t table 2,617 maka nilai t 

hitung dari luas lahan berada di daerah dengan Ho diterima. Hal ini 

berarti bahwa pada tingkat signifikansi 1 %, variable luas lahan 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan  terhadap hasil 

produksi tanaman padi atau dengan kata lain variabel luas lahan 

tidak berpengaruh terhadap hasil produksi tanaman padi. Jika 

dilihat dari nilai probabilitasnya maka nilai signifikansinya adalah 

0,701 sehingga tidak signifikan pada tingkat 1 %. 

(b)  Bibit 

Variabel bibit memiliki nilai koefisien 0,218 dan nilai t hitung 

sebesar 2,818. Sehingga dengan nilai t tabel 2,617 maka Ho ditolak 

sehingga variabel bibit berbeda dengan nol. Hal ini berarti bahwa 

pada tingkat signifikansi 1 %, variabel bibit mempunyai pengaruh 

yang positif dan nyata terhadap hasil produksi tanaman padi. Atau 
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jika dilihat dari nilai probabilitasnya maka nilai signifikansinya 

adalah 0,006 sehingga signifikan pada tingkat 1 %. 

(c) Pupuk 

Koefisien variabel pupuk adalah 0,622 dan nilai t hitung sebesar 

6,063. Sehingga dengan t tabel 2,617 maka Ho ditolak, artinya  

bahwa pada tingkat signifikansi 1 % variabel pupuk mempunyai 

pengaruh yang positif dan nyata terhadap hasil produksi tanaman 

padi. Atau jika dilihat dari nilai probabilitasnya maka nilai 

signifikansinya adalah 0,000 sehingga signifikan pada tingkat 1 %. 

(d) Pestisida 

Pestisida mempunyai koefisien regresi 0,0803 dan t hitung 1,351. 

Sehingga dengan t tabel 2,617 maka Ho diterima dan variabel 

pestisida sama dengan nol. Hal ini berarti bahwa pada tingkat 

signifikansi 1 %, variabel pestisida mempunyai pengaruh yang 

positif namun tidak signifikan terhadap hasil produksi tanaman 

padi atau dengan kata lain variabel pestisida tidak berpengaruh 

terhadap hasil produksi tanaman padi. Jika  dilihat dari nilai 

probabilitasnya maka nilai signifikansinya adalah 0,180 sehingga 

tidak signifikan pada tingkat 1 %. 

(e) Tenaga Kerja 

Koefisien variabel tenaga kerja adalah 0,258 dan nilai t hitung 

sebesar 3,021. Sehingga denagn t tabel 2,617 maka Ho ditolak dan 

berarti bahwa pada tingkat signifikansi 1 %, variabel tenaga kerja 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil produksi tanaman 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 65 

padi. Atau jika dilihat dari nilai probabilitasnya maka nilai 

signifikansinya adalah 0,003 sehingga signifikan pada tingkat 1 %. 

               2)  Uji F 

Uji F atau analisis varian digunakan untuk menguji signifikansi 

secara bersama-sama semua koefisien regresi. 

(a)  Hipotesis : H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

                          H0 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0 

(b) F tabel, F N-k; k-1. Sehingga nilai F tabel dengan tingkat          

signifikansi 1% adalah F 94;5 = 3,17 

 (c) F hitung = F statistik =198,490 

Karena nilai F hitung >F tabel, maka Ho ditolak atau berbeda 

dengan nol. Artinya bahwa semua koefisien regresi atau semua 

variabel faktor produksi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap hasil produksi tanaman padi. 

                  3)  Uji koefisien determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel 

dependen yang bisa dijelaskan variabel independen. Dari hasil 

regresi diketahui bahwa nilai R2 adalah 0,91 sehingga dapat di 

katakan 91 % hasil produksi tanaman padi dipengaruhi oleh 

variabel luas lahan,bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja. 

Sedangkan 19 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 

model. 
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b) Uji Asumsi Klasik 

1) Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan adanya hubungan antar beberapa atau 

semua variabel bebas yang terdapat dalam model regresi atau dengan 

kata lain, satu atau lebih variabel bebas merupakan fungsi linear dari 

variabel lain. 

Cara yang digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas adalah 

dengan menggunakan metode Klein. Metode ini membadingkan nilai r2 

dengan nilai R2. Jika nilai r2 < R2 berarti tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

Tabel 4.15 Uji Multikolinearitas 
 

Variabel r r2 R2 Keterangan 
Lnlslhan-Lnbbt 
Lnlslhn-Lnppk 
Lnlslhn-Lnpest 
Lnlslhn-lnTK 
Lnbbt-Lnppk 
Lnbbt-Lnpest 
Lnbbt-LnTK 
Lnppk-Lnpest 
Lnppk-LnTK 
Lnpest-LnTK 

0,494 
0,534 
0,453 
0,548 
0,874 
0,753 
0,838 
0,742 
0,906 
0,687 

0,244 
0,285 
0,205 
0,300 
0,764 
0,567 
0,702 
0,551 
0,821 
0,472 

0,91 
0,91 
0,91 
0,91 
0,91 
0,91 
0,91 
0,91 
0,91 
0,91 

Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 
Tidak ada multikolinearitas 

          Sumber : Data, diolah 
 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua nilai r2 kurang dari nilai 

R2. Sehingga tidak ada masalah multikolinearitas dalam persamaan 

tersebut.  

Cara lain yang biasa di unakan adalah dengan melihat pada nilai VIF 

dari hasil regresi. Jika nikai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Dari hasil regresi pada tabel 4.13 pada hasil regresi 
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diketahui bahwa nilai VIF semua variabel independen bernilai kurang 

dari 10, sehingga tidak ada multikolinearitas. 

2)  Heteroskedastisitas 

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Park. Metode ini 

terdiri dari dua tahap. Yang pertama dilakukan regresi tanpa 

memperhitungkan adanya masalah heteroskedastisitas. Dari hasil regresi 

tersebut maka di peroleh nilai residualnya. Kemudian nilai residual tadi 

dikuadratkan dan diregresikan dengan variable-variabel independen. 

Setelah diperoleh hasil regresi, maka dilakukan uji t kembali. 

Tabel 4.16. Uji heteroskedastisitas 
 

Variabel T hitung T Tabel Probabilitas Keterangan 
Lnlslhn 
Lnbbt 
Lnppk 
Lnpest 
LnTK 

0,410 
0,343 
-0,615 
-1,389 
-0,050 

2,617 
2,617 
2,617 
2,617 
2,617 

0,683 
0,732 
0,540 
0,168 
0,960 

Tidak ada heteroskedastisitas 
Tidak ada heteroskedastisitas 
Tidak ada heteroskedastisitas 
Tidak ada heteroskedastisitas 
Tidak ada heteroskedastisitas 

Sumber : Data,diolah 
 

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa semua nilai t hitung berada di 

antara –2,617 dan + 2,617, sehingga tidak ada masalah 

heteroskedastisitas. Dapat juga dilihat dari nilai probabilitasnya yang 

seluruh variabel independennya tidak signifikan dan berarti bahwa 

tidak ada masalah heteroskedastisitas.  

2) Autokorelasi 

Ada atau tidaknya masalah autokorelasi dapat dideteksi dengan 

uji Durbin-Watson. Dengan tingkat signifikansi 1 %, N = 100 dan k = 

5 maka dapat diperoleh nilai dL 1,1441 dan nilai dU 1,647.  
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                                            autokorelasi     ragu-ragu                                                                                  ragu-ragu    

autokorelasi  

                 positif                                                                                                                                    negatif 

                 tidak ada autokorelasi 

 

 

 

0           1,441      1,647                  2       2,118      2,559     4    

Gambar 4.2. Uji  Autokorelasi 

Nilai Durbin-Watson (nilai d) pada hasil regresi adalah 1,882, sehingga 

dapat dilihat bahwa nilai d tersebut berada pada daerah yang tidak ada 

masalah autokorelasinya. Sehingga model regresi ini tidak mengalami 

masalah autokorelasi. 

c) Interpretasi Hasil regresi 

          Dari hasil regresi diperoleh nilai konstanta sebesar 2,021. Nilai ini 

berarti bahwa jika nilai semua variabel independen atau faktor 

produksinya nol, maka nilai produksi padi adalah sama dengan besarnya 

konstanta tersebut. Pengaruh dari masing–masing faktor produksi adalah 

sebagai berikut : 

(1) Pengaruh luas lahan terhadap hasil produksi 

Koefisien regresi luas lahan pada hasil regresi adalah 0,0152 dan nilai 

signifikansi 0,701.. Hal ini berarti bahwa  variabel luas lahan tidak 

signifikan pada tingkat 1 % atau tidak berpengaruh terhadap hasil 

produksi tanaman padi.  
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(2) Pengaruh variabel bibit terhadap hasil produksi  

Variabel bibit mempunyai nilai koefisien 0,218. Nilai tersebut berarti 

bahwa variabel bibit mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil 

produksi tanaman padi. Jika faktor produksi bibit di tambahkan sebesar 

1 % dalam produksinya, maka hasil produksi tanaman padi akam 

mengalami kenaikan sebesar 0,218 % dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

(3) Pengaruh variabel pupuk terhadap hasil produksi tanaman padi 

Nilai koefisien variabel pupuk adalah sebesar 0,622 dan berarti bahwa 

pupuk memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil produksi tanaman 

padi. Nilai koefisien 0,622 berarti bahwa jika variabel pupuk 

bertambah 1 % maka hasil produksi akan mengalami kenaikan sebesar 

0,622 % dengan variabel lain konstan.   

(4) Pengaruh variabel pestisida terhadap hasil produksi 

Variabel pestisida memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,08036 dan 

nilai signifikansi 0,180. Hal ini berarti bahwa  variabel pestisida tidak 

signifikan pada tingkat 1 % atau tidak berpengaruh terhadap hasil 

produksi tanaman padi.  

(5) Pengaruh  variabel tenaga kerja tehadap hasil produksi 

Nilai koefisien regresi dari variabel tenaga kerja adalah 0,258, 

sehingga dapat di katakan bahwa variabel ini mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap hasil produksi. Jika variabel tenaga kerja di 

tambah sebesar 1% maka hasil produksi akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,285 %. 
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4. Skala Hasil Usaha  

Dalam penelitian ini skala hasil usaha menunjukkan tanggapan hasil 

produksi terhadap perubahan faktor produksi luas lahan, bibit, pupuk, 

pestisida dan tenaga kerja dalam proporsi yang sama. Skala hasil produksi 

dapat diketahui dengan cara menjumlahkan koefisien elastisitas dari masing-

masing faktor produksi, sehingga dapat diketahui apakah termasuk dalam 

skala produksi yang turun, naik atau konstan. 

Jika hasil penjumlahan semua koefisien regresi tersebut kurang dari satu 

maka penambahan faktor produksi dalam jumlah yang sama akan 

menyebabkan penurunan tambahan hasil produksi. Jika hasil penambahan 

semua koefisien regrei lebih dari satu maka penambahan faktor produksi 

dalam jumlah yang sama akan menyebabkan kenaikan dari tambahan hasil 

produksi. Dan jika penambahan semua koefisien tersebut sama dengan satu 

maka penambahan faktor produksi dalam jumlah yang sama tidak akan 

berpengaruh terhadap hasil produksi, karena tambahan hasil produksi adalah 

tetap. 

Dari hasil regresi dapat di ketahui koefisien dari masing-masing variabel. 

Sehingga skala hasil usahanya dapat di ketahui dengan menjumlahkan semua 

koefisiennya. 

b1 + b2 + b3 + b4 + b5 = 0,0152 + 0,218 + 0,622 + 0,08036 + 0,258 

        = 1,19312 > 1 

Hasil penjumlahan dari seluruh koefisien masing-masing menunjukkan hasil 

lebih dari satu, sehingga skala hasil produksi tanaman padi ini termasuk dalam 

increasing return to scale. Hal ini berarti bahwa penambahan jumlah faktor 
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produksi dalam jumlah yang sama akan menyebabkan kenaikan tambahan 

hasil produksi. Skala hasil produksi yang menaik ini di sebabkan karena lahan 

pertanian di wilayah Kecamatan Teras merupakan wilayah yang tergolong 

subur dengan kemudahan sistem irigasi dan tanah yang sesuai untuk produksi 

tanaman padi. 

5. Tingkat Kekuatan Variabel Independen 

Untuk menentukan variabel independen atau variabel bebas yang 

paling berpengaruh terhadap hasil produksi dalam regresi linear ini, maka di 

gunakan koefisien beta (beta coefficient). Untuk menentukan nilai dari 

koefisien beta, maka dilakukan regresi linear di mana setiap variabel 

independen mengalami proses normalized, yaitu ditransformasikan sehingga 

nilainya dapat di bandingkan.  

Dari hasil regresi di depan dapat dilihat nialai koefisien beta dari 

masing-masing variabel independen. Nilai beta untuk variabel luas lahan 

adalah 0,014, koefisien beta untuk bibit 0,191, koefisien beta untuk pupuk 

0,514, nilai koefisien beta untuk pestisida 0,065 dan koefisien beta untuk 

variabel tenaga kerja adalah 0,226. 

Sehingga variabel yang mempunyai pengaruh paling kuat adalah 

variabel pupuk dengan nilai koefisien beta sebesar 0.514 dan yang paling 

lemah adalah variabel luas lahan dengan koefisien beta sebesar 0,014. Selain 

variabel luas lahan, pestisida juga termasuk variabel yang mempunyai 

pengaruh yang lemah dalam mempengaruhi hasil produksi tanaman padi 

dengan nilai beta 0,065. 
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6. Efisiensi Teknis dan Efisiensi Ekonomis 

a) Efisiensi teknis 

Untuk mengetahui apakah penggunaan faktor-faktor produksi yang di 

gunakan dalam proses produksi sudah dilakukan secara atau belum 

secara teknis, maka di gunakan rumus sebagai berikut :  

  
CDC
UDU

=Ep   atau  
U
C

·
DC
DU

 

dimana:  DY : tambahan produksi (output) 

Y : total produksi 

    DX : tambahan input 

X : total input 

 Karena 
DC
DU

 adalah produksi marginal, maka besarnya elastisitas 

produksi tergantung pada besar kecilnya marginal produk dari suatu 

input ( Soekartawi, 1990: 38). 

Jika elastisitas produksi dari suatu input dan produksi rata-ratanya 

di ketahui, maka dapat di turunkan produk marginal dari input tersebut 

sebagai berikut : 

MPP Xi =Epi·APP XI 

 

Dimana : MPP Xi : marginal produk input Xi 

Epi         : elastisitasproduksi input Xi 

APP Xi  : produksi rata-rata XI 
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Pada fungsi Cobb-Douglass, besarnya elastisitas  produksi dapat 

ditunjukkan dengan koefisien regresi masing-masing faktor produksi. 

Efisiensi teknis terjadi jika elastisitas produksi (Ep) = 1, yaitu pada saat : 

( ) ( )APPMPP
C
U

=
DC
DU

 

1) Jika MPP > APP, maka penggunaan input belum mencapai 

efisiensi teknis 

2) Jika MPP < APP, maka penggunaan input tidak mencapai efisiensi 

teknis 

3) Jika MPP = APP, maka penggunaan input sudah mencapai efisiensi 

teknis 

Dalam fungsi produksi Cobb-Duoglass, tinggi rendahnya 

efisiensi teknis dapat dilihat pada besarnya nilai konstanta, semakin 

besar nilai konstanta maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dalam 

penggunaan input.  

Untuk dapat mengetahui efisiensi dari masing-masing faktor 

produksi, maka di hitung terlebih dahulu nilai APP dan MPP dari 

masing-masing variabel indpenden tersebut. 

Tabel 4.17.  Produksi Rata-rata dan Produksi Marginal Masing-
masing Faktor Produksi 

 
Variabel APP XI Elastisitas MPP Xi Keterangan 

Luas lahan 
Bibit 
Pupuk 
Pestisida 
Tenaga kerja 

2790,20 
82,74 
4,41 

451,60 
32,14 

0,01 
0,22 
0,63 
0,08 
0,26 

32,14 
18,04 
2,77 
32,29 
10,10 

Tidak efisien 
Tidak efisien 
Tidak efisien 
Tidak efisien 
Tidak efisien 

 Sumber : Data, diolah 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki 

nilai APP lebih dari nilai MPP-nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

penggunaan faktor-faktor produksi usaha tani padi di Kecamatan Teras 

ini secara teknis tidak efisien. 

       b)   Efisiensi ekonomis 

Efisiensi ekonomi dicari berdasarkan asumsi petani berorientasi 

pada keuntungan jangka pendek yang maksimal, sedangkan kriteria yang 

harus di penuhi untuk mencapai efisiensi ekonomi adalah jika petani 

dapat membuat Nilai Produksi Marginal (NPM) untuk suatu input sama 

dengan harga input tersebut (Soekartawi,1990: 41) 

Rumusnya adalah : 

NPMx = Px atau 1=
Px

NPM
 

 
Sedangkan rumus dari NPM adalah : 
 

NPM = MPx . Pq 

Dimana MPPx = 
Py
Px

 

1) Jika MPPxI > 
Py
Px

maka penggunaan faktor produksi belum mencapai 

efisiensi  

2) Jika MPPxI < 
Py
Px

 maka penggunaan faktor produksi tidak mencapai 

efisiensi 

3) Jika MPPxI = 
Py
Px

 maka penggunaan faktor produksi sudah mencapai 

efisiensi 
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Tabel 4.18. Nilai Produksi Marginal dan Perbandingan Harga Faktor    
Produksi dengan Harga Hasil Produksi 

 
Variabel MPP xI PxI / Py Keterangan 

Luas lahan 
Bibit 
Pupuk 
Pestisida 
Tenaga kerja 

32,14 
18,04 
2,77 
32,29 
10,10 

0,38 
0,02 
0,17 
0,01 
0,22 

Belum efisien 
Belum efisien 
Belum efisien 
Belum efisien 
Belum efisien 

Sumber : Data, diolah 
 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel 

independen  mempunyai nilai MPP yang lebih besar di banding nilai Px / Py 

dari masing-masing variabel independen. Sehingga dapat di simpulkan bahwa 

secara ekonomis usaha pertanian padi di Kecamatan Teras ini belum 

dilakukan secara efisien. 

Produksi usaha tani padi yang dilakukan di wilayah Kecamatan Teras 

menunjukkan bahwa penggunaan faktor-faktor produksi tidak dilakukan 

secara efisien secara teknis dan belum efisien secara ekonomis. Hal ini di 

sebabkan karena responden petani padi tidak seluruhnya merupakan petani 

profesional atau hanya petani musiman.  
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BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

   Dari hasil penelitian mengenai usaha pertanian padi di kecamatan Teras 

kabupaten Boyolali ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Variabel independen yang terdiri dari bibit, pupuk dan tenaga kerja 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil produksi tanaman 

padi. Sedangkan variabel luas lahan dan pestisida tidak mempunyai 

pengaruh terhadap hasil produksi tanaman padi. 

2. Secara bersama-sama semua koefisien regresi yang terdiri dari 

variabel luasa lahan, bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja 

berpengaruh secara positif terhadap hasil produksi tanaman padi. 

3. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,91, artinya bahwa 91 % 

variabel dependen dapat di jelaskan oleh variasi variabel 

independen yang terdiri dari variabel luas lahan, bibit, pupuk, 

pestisida dan tenaga kerja. Dan 19 % sisanya dapat di jelaskan oleh 

variable lain di luar model regresi ini. 

4. Berdasarkan besarnya nilai koefisien beta, maka variabel yang 

paling kuat pengaruhnya terhadap hasil produksi tanaman padi 

adalah variabel pupuk dan yang paling lemah adalah variabel luas 

lahan. 
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5. Skala hasil usaha pada pertanian padi di kecamatan Teras ini adalah 

increasing return to scale. Artinya bahwa penambahan faktor 

produksi dengan jumlah yang sama akan meningkatkan tambahan 

hasil produksi. 

6. Penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi 

pertanian padi tidak efisien secara teknis. Dan secara ekonomis 

juga belum dapat dikatakan efisien. 

 

A. Saran 

   Dari hasil penelitian mengenai usaha tani padi di Kecamatan Teras ini, 

maka dapat disarankan  beberapa hal sebagai berikut : 

1. Para petani dapat mengoptimalkan penggunaan faktor produksi 

bibit, pupuk dan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan hasil 

produksi tanaman padi.   

2. Pupuk adalah faktor produksi yang mempunyai pengaruh paling 

kuat dalam produksi tanaman padi, sehingga diharapkan pemerintah 

dapat berperan aktif membantu petani dalam pendistribusian pupuk, 

sehingga pasokan pupuk untuk petani dapat disalurkan dengan baik. 

3. Pemerintah dapat lebih memberikan perhatian kepada petani 

sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam bidang 

pertanian, antara lain dalam penentuan harga pupuk sebagai variabel 

yang paling berpengaruh dalam produksi tanaman padi dan juga 

penentuan harga hasil produksi tanaman pertanian, khususnya padi, 

yang berpihak pada petani. 
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4. Para petani dapat mengelola usaha pertaniannya dengan optimal 

dengan memperhitungkan faktor-faktor produksi yang dipakai dan 

hasil yang diperoleh dari produksinya sehingga dapat tercapai 

efisiensi dalam produksi tanaman padi baik secara teknis maupun 

ekonomis atau dengan kata lain manajemen usaha tani yang lebih 

baik. 
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