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Amri, Khoerul. 2012. “Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi 
Kebun Benih Padi Pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah 
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Pembimbing II. Karsinah, S.E, M.Si.  

Kata Kunci : Kebun Benih, Balai Benih, Produksi, Efisiensi. 

Padi merupakan makanan pokok hampir sebagian besar penduduk di 
Indonesia, sekaligus juga menjadi ancaman bagi ketahanan pangan apabila 

produksinya tidak meningkat sedangkan jumlah penduduk di Indonesia terus-
menerus meningkat. Penggunaan benih unggul bersertifikat merupakan salah satu 
cara untuk meningkatkan mutu dan hasil produksi.  Balai Benih Tanaman Pangan 

dan Hortikultura (BBTPH) merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang 
memiliki tugas dalam hal perbenihan bersertifikat. Tetapi terjadi penurunan 

jumlah produksi benih pada BBTPH Wilayah Semarang dalam beberapa tahun 
terakhir. Penyebab dari menurunnya produksi benih ini dimungkinkan oleh 
penggunan faktor- faktor produksi yang tidak efisien.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengaruh faktor-faktor 
produksi terhadap jumlah produksi benih, serta untuk menganalisis tingkat 

efisiensi penggunaan faktor- faktor produksi. Objek penelitian ini adalah kebun 
benih padi milik BBTPH Wilayah Semarang. Data yang digunakan adalah data 

sekunder dengan menggunakan dua jenis data yaitu time series dan cross section 
atau yang disebut juga data panel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah fungsi produksi dengan pendekatan frontier stokastis.  

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa dua variabel yaitu 

benih (X3) dan pupuk (X4) berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi, 
sedangkan variabel luas lahan (X1) dan tenaga kerja (X2) tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai efisiensi teknis sebesar 0,85 atau 85% menunjukan bahwa 

penggunaan faktor-faktor produksi tidak efisien secara teknis. Nilai efisiensi 
alokatif/efisiensi harga 12,15 mengandung arti bahwa efisiensi alokatif belum 

tercapai. Nilai efisiensi ekonomis sebesar 10,32 menunjukan bahwa efisiensi 
ekonomi balum tercapai. Skala hasil usaha sebesar 7,67 mengandung arti bahwa 
kegiatan produksi berada pada skala hasil yang meningkat. 

Perlu dilakukan penambahan penggunaan faktor produksi benih dan pupuk 
karena kedua faktor produksi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil produksi. Selain itu juga diperlukan kombinasi penggunaan faktor produksi 
yang proporsional agar efisiensi teknis, efisiensi alokatif/harga dan efisiensi 

ekonomi dapat tercapai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi untuk 

mengembangkan usahatani di tengah era globalisasi. Usaha ini diharapkan 

mampu memberi kontribusi yang lebih besar terhadap sektor pertanian 

dalam rangka meningkatkan perekonomian. Pembangunan pertanian, 

khususnya subsektor pertanian tanaman pangan merupakan prioritas 

pembanguanan nasional sejak dikeluarkannya kebijakan revitalisasi 

pertanian. Prioritas ini penting mengingat masa ini dan di masa yang akan 

datang pembangunan di sektor pertanian masih menjadi prioritas yang 

sangat penting dan strategis.  Pertama, sektor pertanian dapat lebih 

bertahan dibanding sektor lainnya sehingga mampu menutupi kekurangan 

pertumbuhan ekonomi agar tidak negatif. Kedua, barang hasil pertanian 

terutama tanaman pangan merupakan kebutuhan rakyat sehingga dengan 

menjaga stabilitas harganya diharapkan kestabilan harga barang lain dapat 

terjaga dengan baik. Ketiga, sebagai sumber devisa non-migas.  

Berdasarkan rumusan musyawarah perencanaan pembangunan 

pertanian tahun 2006, arah kebijakan pembangunan pertanian 

dilaksanakan melalui 3 program, yaitu (1) program peningkatan 

ketahanan pangan, (2) program pengembangan agribisnis, dan (3) 

program peningkatan kesejahteraan petani (DINPERTANTPH 2010). 
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Operasionalisasi program peningkatan ketahanan pangan dilakukan 

melalui peningkatan produksi pangan, menjaga ketersediaan pangan yang 

cukup dan aman. Pembangunan subsektor tanaman pangan akan 

difokuskan pada akselerasi peningkatan produk tanaman pangan di 

daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah .  

Tabel 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 

2000 di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010 (Juta Rupiah). 

No Sektor 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Pertanian 31.002.199 31.862.697 33.484.068 34.949.138 34.955.957 

2. Pertambang
an dan 
Galian 

1.678.299 1.782.886 1.851.189 1.952.866 2.091.257 

3. Industri 
Pengolahan 

48.189.134 50.870.785 53.158.962 54.137.598 61.390.101 

4. Listrik, Gas 
dan Air 

1.256.430 1.340.845 1.404.668 1.428.643 1.614.857 

5. Bangunan 8.446.566 9.055.728 9.647.593 10.300.647 11.014.598 
6. Perdaganga

n, Hotel dan 
Restoran 

31.816.441 33.898.013 35.626.196 37.766.356 40.055.356 

7. Angkutan 
dan 
Komunikasi 

7.7451.506 8.052.597 8.657.881 9.260.445 9.805.500 

8. Keuangan, 
Persewaan 
dan Jasa 

5.399.608 5.767.341 6.218.053 6.701.533 7.038.128 

9. Lain-lain 15.442.467 16.479.357 17.741.755 19.134.037 19.029.722 

 Total 150.682.654 159.110.253 167.790.369 175.685.267 186.995.480 

Sumber : BPS Jawa Tengah (2011) 

 

Pertanian sebagai ikon dari desa, menjadi perhatian pemerintah 

Jawa Tengah untuk membangun perdesaan. Sektor pertanian dapat lebih 

bertahan menghadapi krisis dibanding sektor lain. Walaupun demikian 

kontribusi PDRB sektor pertanian di Jawa Tengah justru berada di urutan 
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ketiga setelah sektor industri dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 

(Tabel 1.1). 

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor penyumbang PDRB 

terbesar bagi Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 5 subsektor yaitu 

tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perhutanan, dan perikanan.    

Subsektor tanaman pangan mempunyai peranan strategis khususnya 

dalam pemenuhan kebutuhan makanan pokok. Subsektor tanaman 

pangan merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB sektor pertanian 

Jawa Tengah dalam kurun periode 2006 - 2010. Subsektor tanaman 

pangan tumbuh 12% dari tahun 2006 hingga tahun 2010 seperti 

diperlihatkan tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 

di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010 (Juta Rupiah). 

No Subsektor 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Tanaman 
Pangan 

22.120.970 22.335.544 23.414.025 24.399.756 24.857.023 

2. Perkebunan 2.854.270 3.041.564 3.161.081 3.357.833 3.147.265 

3. Peternakan 3.603.302 4.033.969 4.395.369 4.662.640 4.665.006 

4. Perhutanan 580.320 582.294 555.656 579.230 630.780 

5. Perikanan 18.943.334 1.869.325 1.957.934 1.949.677 1.925.881 

 Total 31.002.199 31.862.325 33.484.068 34.949.138 34.955.957 

Sumber : BPS Jawa Tengah (2011) 

Padi sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia, menjadi salah satu tanaman pangan yang paling banyak 

ditanam. Begitu pula di Provinsi Jawa Tengah, padi merupakan salah 

satu tanaman pangan yang paling banyak ditanam. Di Indonesia, padi 
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telah dikenal sejak abad ke-7, bahkan mungkin lebih awal. Hingga kini 

kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya petani seakan tidak dapat 

dipisahkan dari padi. Padi juga telah mendorong berkembangnya 

teknologi budi daya pertanian, mulai dari tradisional hingga modern. 

Pertanian menetap, pembentukan lahan sawah beririgasi, sawah berteras 

di lereng pegunungan, sawah-turun hujan, sawah lebak, dan sawah 

pasang surut merupakan proses dari perkembangan budidaya padi. 

Sejalan dengan proses tersebut, beras telah menjadi makanan 

pokok sebagian besar masyarakat secara turun-temurun, yang tidak 

mudah tergantikan oleh bahan pangan lain. Tingkat konsumsi beras 

penduduk yang cukup tinggi, mengindikasikan beratnya tantangan dalam 

memasyarakatkan diversifikasi pangan. Apabila kebutuhan padi tidak 

terpenuhi akan berakibat pada kerawanan pangan. Kebutuhan padi di 

Indonesia terus meningkat karena jumlah penduduk Indonesia yang terus 

meningkat. Jumlah penduduk yang terus meningkat secara otomatis akan 

menambah konsumsi beras dalam negeri, maka dari itu produksi padi di 

Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan. 

 

 

Tabel 1.3 Provinsi Penghasil Padi  Terbesar di Indonesia dengan 

Luas Lahan, Produktivitas, dan total produksi tahun 2011. 

No Provinsi Luas Lahan 

(Ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(Ku/Ha) 
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1 Jawa Barat 1.964.457 11.633.836 59,22 

2 Jawa Timur 1.926.796 10.576.543 54,89 

3 Jawa Tengah 1.724.246 9.391.959 54,47 

4 Sulawesi Selatan 889.232 4.511.336 50,73 

5 Sumatra Utara 757.428 3.607.036 47,62 

 Indonesia 13.201.316 65.740.946 49,80 

Sumber : Statistik Indonesia (2011) 

Provinsi dengan hasil produksi padi tertinggi menurut tabel 1.3 

adalah Jawa Barat dengan jumlah produksi 11.633.836 ton atau 17% dari 

produksi padi nasional tahun 2011. Hasil produksi padi di Jawa Tengah 

mampu memberikan kontribusi 15% terhadap hasil produksi padi di 

Indonesia. Tahun 2011 produktivitas padi Jawa Tengah mencapai 54,47 

kuintal setiap hektarnya dengan hasil produksi  9.391.959  ton dan luas 

panen sebesar 1.724.246 Ha. Pembangunan pertanian di provinsi Jawa  

Tengah memiliki peran penting, karena Jawa Tengah merupakan salah 

satu penyandang pangan nasional. 

 

 

 

Tabel 1.4 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Jawa 

Tengah Tahun 2006 – 2010 

No Tahun Luas Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(kuintal/ha) 

1. 2006 1.672.315 8.729.290 52,19 
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2. 2007 1.614.098 8.616.855 53,38 

3. 2008 1.659.314 9.136.405 55,06 

4. 2009 1.725.034 9.600.415 55,65 

5. 2010 1.801.397 10.110.830 56,12 

Sumber: BPS Jawa Tengah (2011) 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat Produktivitas padi di Jawa 

Tengah terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2006 produksi padi Jawa 

Tengah 8.729.290 ton. Pada tahun 2007 mengalami penurunan hasil 

produksi sebesar 112.435 ton kemudian tahun 2008 hasil produksi padi di 

Jawa Tengah kembali meningkat menjadi 9.136.405 ton. Kenaikan 

produksi padi juga terjadi di tahun 2009 dan 2010, kenaikan hasil 

produksi tahun 2009 sebesar 464.010 ton dari tahun 2008, dan tahun 

2010 kenaikan sebesar 510.415 ton dari tahun sebelumnya. Terus 

meningkatnya hasil produksi padi di Jawa Tengah menunjukkan kondisi 

yang baik. Bahwa masih ada peluang untuk meningkatkan hasil produksi 

padi. 

 Usahatani dapat dikatakan baik apabila usahatani yang produktif 

dan efisien. Usahatani yang produktif berarti usahatani itu memilki 

tingkat produktivitas yang tinggi. Secara teknis produktivitas merupakan 

perkalian antara efisiensi (usaha) dan kapasitas (tanah). Penggunaan 

faktor produksi yang tepat akan meningkatkan produktivitas. Jadi jika 

tingkat produktivitas meningkat maka akan meningkatkan hasil panen 

dengan kapasitas yang ada.  



7 

 

 

Dukungan dan peran pemerintah diperlukan agar usahatani menjadi 

efektif. Selain itu dibutuhkan juga pengembangan inovasi teknologi dan 

tingkat upah tenaga kerja. Dukungan pemerintah dapat berupa subsidi 

input, khususnya pupuk, benih dan obat–obatan, kemudian kredit 

usahatani, kebijakan harga output. Untuk dapat meningkatkan 

produktivitas padi dapat dilakukan pengembangan varietas unggul yang 

sudah bersertifikat.  

Benih sangat berperan penting dalam suatu pertanian yang maju 

sebagai penghantar teknologi yang terkandung dalam potensi genetik. 

Penggunaan benih bersertifikat merupakan salah satu faktor pendukung 

untuk meningkatkan mutu dan hasil produksi. Kualitas benih dengan 

mutu yang baik juga menentukan peningkatan produksi dan produktivitas 

padi. Manfaat dari keunggulan varietas ini akan terasa oleh produsen padi 

dan konsumen beras, bila benih bermutu dari varietas tersebut tersedia 

dan ditanam dalam skala luas. Benih bersertifikat memiliki keunggulan 

(BBTPH Wilayah Jawa Tengah 2010). 

 

 

1. Keseragaman pertumbuhan, pembungaan dan pemasakan buah 

sehingga dapat dipanen sekaligus. 

2. Rendem beras tinggi dan mutunya seragam. 

3. Meningkatkan mutu produksi beras yang dihasilkan. 
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Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) 

merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dalam 

hal perbenihan bersertifikat. Kegiatan perbenihan merupakan mata rantai 

kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terprogram, berkesinambungan, 

mulai dari penelitian untuk menghasilkan benih unggul baru, pelepasan 

varietas, perbanyakan, pengolahan, sertifikasi, penyimpanan, distribusi 

serta pengawasan mutu benih sampai dengan pengolahannya.  

Tabel 1.5 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Benih Padi 

BBTPH Provinsi Jawa Tengah 2011 

No Wilayah Luas 

Lahan 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(kuintal/ha) 

1. BBTPH Wilayah 
Banyumas 

40,13 248.527 61.930 

2. BBTPH Wilayah 
Surakarta 

51,9 282.899 54.508 

3. BBTPH Wilayah 
Semarang 

63 266.550 42.523 

Sumber : BBTPH Provinsi Jawa Tengah (2012) 

 

Tabel 1.5 menunjukan bahwa dari ketiga Balai Benih Tanaman 

Pangan dan Hortikultura yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Produksi 

benih padi BBTPH Wilayah Surakarta merupakan yang tertinggi yaitu 

sebanyak 282.899 ton, diikuti oleh Wilayah Semarang dan Wilayah 

Banyumas dengan 266.550 ton dan 248.527 ton. Tetapi dari segi 

produktivitas BBTPH Wilayah Banyumas merupakan yang tertinggi 

dengan 61.930 ku/ha melebihi Wilayah Surakarta dan Semarang yang 
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masing-masing hanya 54.508 kuintal/ha dan 42.523 ku/ha. Meskipun 

BBTPH Wilayah Semarang memiliki luas lahan yang lebih luas dari 

yang lainnya, namun baik dari jumlah produksi maupun produktivitas 

BBTPH Wilayah Semarang masih kalah dibanding yang lainnya.  

Tabel 1.6 Jumlah Produksi dan Pertumbuhan Jumlah Produksi 

Benih Padi  BBTPH Wilayah Semarang Tahun 2007 - 2011 

No Tahun Produksi 

(ton) 

Pertumbuhan 

1. 2007 279.882 - 

2. 2008 277.056 -1% 

3. 2009 258.623 -7% 

4. 2010 207.399 -19,80% 

5. 2011 266.550 28,52% 

BBTPH Wilayah Semarang (2012) 

 Tabel 1.6 menunjukan bahwa jumlah produksi benih padi pada 

BBTPH Wilayah Semarang mengalami penurunan dari tahun 2007 – 

2010. Pada tahun 2007 jumlah produksi sebesar 279.882 ton. Jumlah 

produksi terus menerus mengalami penurunan pada tahun 2008, 2009, 

dan 2010 hingga jumlah benih padi yang mampu diproduksi pada tahun 

2010 hanya sebesar 207.339 ton atau mengalami penurunan sebesar 

25,89%. Pada tahun 2011 produksi mengalami kenaikan menjadi 266.550 

ton atau sebesar  28,52% dari tahun sebelumnya. Walaupun jumlah 

produksi sudah mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya, namun 
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tetap saja jumlah produksi tahun 2011 masih lebih rendah dari tahun 

2007 atau secara umum jumlah produksi dari tahun 2007 sampai 2011 

mengalami penurunan. Hal ini semakin menjelaskan bahwa perlu 

dilakukan suatu tindakan untuk meningkatkan jumlah produksi benih 

padi pada BBTPH Wilayah Semarang.  

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan produktivitas 

benih padi adalah dengan meningkatkan efisiensi faktor- faktor produksi 

yang digunakan dalam proses produksi. Mengingat pentingnya dukungan 

pemerintah di bidang pertanian berupa pengadaan maupun subsidi input 

sebagai faktor produksi pertanian, khususnya benih, salah satu upaya 

yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produksi, produktivitas dan 

efisiensi produksi benih padi di BBTPH Wilayah Semarang.   

Melihat adanya alasan serta pemasalahan yang diungkapkan, 

maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai 

“Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Kebun 

Benih Padi Pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Wilayah Semarang”. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Penelitian ini bermaksud menganalisis tingkat efisiensi penggunaan 

faktor- faktor produksi usahatani produksi benih padi  kebun benih 

BBTPH Wilayah Semarang. Melalui kajian permasalahan di atas maka 
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penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan faktor- faktor 

produksi terhadap hasil produksi benih kebun benih padi pada BBTPH 

Wilayah Semarang ? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi teknis penggunaan faktor- faktor produksi 

pada kebun benih padi pada BBTPH Wilayah Semarang ?  

3. Bagaimana tingkat efisiensi alokatif/harga penggunaan faktor- faktor 

produksi kebun benih padi pada BBTPH Wilayah Semarang ?  

4. Bagaimana tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor- faktor 

produksi kebun benih padi pada BBTPH Wilayah Semarang ? 

5. Bagaimana return to scale pada kebun benih padi BBTPH Wilayah 

Semarang ? 

 

 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan dengan tujuan antara lain : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan faktor- faktor produksi 

terhadap hasil produksi kebun benih padi pada BBTPH Wilayah 

Semarang ? 

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis penggunaan faktor- faktor 

produksi pada kebun benih padi BBTPH Wilayah Semarang.  

3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi alokatif/efisiensi harga 

penggunaan faktor- faktor produksi pada kebun benih padi BBTPH 

Wilayah Semarang. 

4. Untuk mengetahui tingkat efisiensi ekonomi penggunaan faktor- faktor 

produksi pada kebun benih padi BBTPH Wilayah Semarang.  

5. Untuk mengetahui return to scale  pada kebun benih padi BBTPH 

Wilayah Semarang. 

 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik bersifat akademis 

maupun praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan 

sebagai acuan serta dapat memberikan bahan referensi bagi mahasiswa, 

khususnya dalam hal produksi pertanian khususnya untuk mengetahui 

tingkat efisiensi pemanfaatan input (efisiensi teknis, efisiensi 

alokatif/harga, dan efisiensi ekonomi) serta return to scale pada pertanian. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan serta tambahan informasi 

tentang faktor- faktor produksi yang paling berpengaruh terhadap hasil 

produksi serta tentang pemanfaatan faktor-faktor produksi atau input 

secara optimal dan efisien. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Produksi 

Produksi merupakan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi 

dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan kata lain, 

kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau masukan 

untuk menghasilkan output. (Salvatore, 1994:147). Produksi adalah suatu 

proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut 

bertambah. Produksi tidak harus berarti mengubah barang yang berwujud 

menjadi barang lain secara fisik melainkan segala proses yang dapat 

memberikan nilai tambah. Produk atau produksi dalam bidang pertanian 

antara lain dapat bervariasi yang antara lain dapat disebabkan perbedaan 

kualitas maupun kuantitas. Hal ini karena kualitas maupun kuantitas yang 

baik dihasilkan dari proses produksi yang baik pula, begitupula 

sebaliknya, proses produksi yang kurang baik akan menghasilkan hasil 

produksi yang kurang baik dalam hal kualitas atau kuantitas. 

Suatu proses produksi dapat dikatakan tepat jika proses produksi 

tersebut efisien. Artinya, dengan sejumlah input tertentu dapat 

menghasilkan output yang maksimum, atau untuk menghasilkan output 

tertentu digunakan input minimum. Dalam memutuskan barang yang akan 

dihasilkan, produsen selalu bertindak rasional. (Soeratno, 2003:60). 
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Teknik budi daya untuk memproduksi benih pada dasarnya tidak 

berbeda dengan cara untuk memproduksi gabah konsumsi. Perbedaannya 

terkait erat dengan tuntutan penerapan pengendalian mutu benih, meliputi 

pemeriksaan tanaman dan pengaturan jarak tanam. Pertanaman yang jelek 

karena teknik budi daya atau pengelolaan tanaman yang tidak  memadai, 

seperti banyak terinfestasi gulma, terserang hama dan penyakit, atau rebah 

karena penggunaan pupuk yang berlebihan bukan merupakan pertanaman 

benih yang baik. Pada dasarnya penangkar benih harus menerapkan teknik 

budi daya terbaik dengan tambahan perhatian yang memadai terhadap 

mutu, baik mutu input (misal sumber daya yang diperlukan, sarana 

produksi), proses (cara melakukan setiap kegiatan, teknik budidaya, 

penanganan pascapanen) maupun output (hasil dari tiap kegiatan). 

2.2 Fungsi Produksi 

Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah input dengan 

jumlah output (Mankiw, 2005;336). Fungsi produksi adalah hubungan 

teknis antara faktor produksi dan barang produksi yang dihasilkan dalam 

proses produksi. Dalam bentuk umum fungsi produksi menunjukkan 

bahwa jumlah produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang 

digunakan (Suparmoko, 2000;76). 

 

 

 

 



16 

 

 

Fungsi produksi dapat dilihat sebagai berikut 

Q = f (K, L, R, ..... u)..................................................................(2.1) 

Dimana Q  = Jumlah produksi yang dihasilkan (Output) 

  K = Jumlah modal yang digunakan (Capital) 

   L = Banyaknya jumlah tenaga kerja yang (Labour) 

  R = Biaya sewa lahan (Rent) 

  U = faktor-faktor produksi lainnya  

Produksi fisik yang dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor 

produksi sekaligus seperti tanah, modal, dan tenaga kerja adalah produksi 

padi. Untuk dapat menggambarkan fungsi produksi ini secara jelas dan 

untuk dapat menganalisa masing-masing faktor produksi, maka dari 

sejumlah faktor produksi itu, salah satu faktor produksi d ianggap variabel 

(berubah-ubah), sedangkan faktor produksi lainnya dianggap konstan. 

Dalam bentuk matematika sederhana fungsi produksi dituliskan 

sebagai : 

Y = f {X1, X2, ...........Xn}..........................................................(2.2) 

         Dimana : Y = hasil produksi fisik 

X1,X2.....Xn = faktor produksi. 

Fungsi tersebut menjelaskan bahwa jumlah produksi yang 

dipengaruhi oleh faktor produksi dinyatakan bahwa semakin banyak faktor 

produksi yang digunakan, maka semakin banyak juga jumlah output yang 

dihasilkan. Namun keadaan ini dibatasi oleh suatu keadaan dari faktor 

produksi yang disebut dengan “The Law of Deminishing Return” (hukum 
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kenaikan hasil yang semakin berkurang). Hukum ini menyatakan bahwa 

semakin banyak penambahan salah satu faktor produksi sedangkan faktor 

lainnya tetap, pada suatu titik tertentu penambahan tersebut justru akan 

mengakibatkan penurunan pada total produksi karena terjadi inefisiensi 

(Daniel, 2002:128). 

Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan 

memerlukan berbagai faktor produksi dalam jumlah yang berbeda-beda 

juga. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu, dapat pula 

digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Sebagai contoh, untuk 

memproduksi sejumlah hasil pertanian perlu digunakan tanah yang lebih 

luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak digunakan, tetapi luas tanah 

dapat dikurangi apabila pupuk, bibit unggul dan bercocok tanam modern 

digunakan. dengan membandingkan berbagai gabungan faktor-faktor 

produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu dapatlah ditentukan 

gabungan faktor- faktor produksi yang paling ekonomis untuk 

memproduksi sejumlah barang tertentu (Sukirno, 2005:195) 
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Y   C  Ep = 0  

 B Ep =  1                             TP 

Hasil Produksi A 

    

 Ep > 1 1 > Ep > 0 Ep < 0 

  

   

Hail Produksi A 

     

 B  

 MP C AP 

                                                          Faktor Produksi 

Sumber : Mubyarto, 1986;67 

Gambar 2.1 Kenaikan Hasil yang Semakin Berkurang 
 

  

Sumbu X mengukur faktor produksi variabel yang efek 

perubahannya dipelajari dan sumbu Y mengukur hasil produksi fisik 

total. Gambar dibawahnya menunjukan sifat dan gerakan kurva hasil 

produksi rata-rata (AP) dan hasil produksi marginal (MP). Pada saat 

kurva total produksi (TP) mulai bergerak menuju titik A (Inflection 

point) maka kurva MP mencapai titik maksimum. Inilah batas dimana 

The Law of Deminishing Return mulai berlaku. Pada kondisi ini apabila 

faktor produksi ditambah maka nilai produksi marginalnya terus menerus 

berkurang. Namun demikian jumlah total produksi masih dapat terus 

meningkat menuju hasil yang lebih tinggi.  
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Penambahan jumlah faktor produksi berikutnya atau pada titik B 

yang menunjukan produksi rata-rata AP mencapai titik maksimum saat 

kurva MP memotong AP. Ketika jumlah faktor produksi masih terus 

ditambah hingga titik C yang merupakan titik maksimum dari total 

produksi (TP) yang menunjukan kapasitas maksimum dari suatu 

perusahaan. Titik B dan titik C merupakan batas lain dari peristiwa 

penting dalam perkembangan total produksi (TP). Disebelah kiri titik B 

produksi termasuk dalam tahap irrasionil dimana elastisitas produksinya 

(EP = 1). 

Apabila sudah mencapai titik total produksi (TP) dan faktor 

produksi masih terus ditambah maka jumlah total produksi (TP) dari 

suatu perusahaan akan semakin menurun. Dalam keadaan ini produksi 

sudah tidak efisien dan tidak rasional. Pada tahap ini produksi sudah 

sangat tidak rasional karena apabila terjadi penambahan pada faktor 

produksi akan mengurangi total produksi perusahaan, sedangkan 

sebaliknya pengurangan pada faktor produksi variabel akan 

meningkatkan total produksi perusahaan (Mubyarto, 1986;68). 
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2.3 Fungsi Produksi Cobb-Douglas 

Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan 

yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana varaibel yang satu disebut 

variabel independen, yang menjelaskan atau dengan simbol x sedangkan 

variabel dependen atau variabel yang dijelaskan dengan simbol y (Shinta, 

2011;103).  

Bila fungsi Cobb-Douglas tersebut dinyatakan oleh hubungan Y 

dan X, maka : 

 Y = f(X1, X2, ......, Xn)............................................................................(2.3) 

Y = aX1β1, aX2β2, aX2β2, …, aXnβn …………..……..………..........… (2.4) 

 

Dimana Y = Variabel yang dijelaskan 

    X = Variabel yang menjelaskan 

 Fungsi Cobb Douglas merupakan fungsi non-linier, sehingga 

untuk membuat fungsi ini menjadi fungsi linier, maka fungsi Cobb 

Douglas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan 

 LnY = lna + b1lnX1 + b2lnX2 + bnlnXn + e...........................................(2.5) 

Karena fungsi Cobb Douglas harus diubah bentuk fungsinya 

menjadi fungsi linier, ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum 

menggunakan persamaan tersebut (Shinta, 2011;103) : 
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a. Tidak ada nilai pengamatan yang bernilai nol sebab logaritma dari 

nol adalah bilangan yang besarnya tidak diketahui. 

b. Dalam fungsi produksi perlu asumsi bahwa tidak ada perbedaan 

teknologi dalam setiap pengamatan, ini artinya kalau fungsi 

produksi yang dipakai dalam pengamatan memerlukan lebih dari 

satu model, maka perbedaan tersebut terletak pada intersep dan 

bukan pada keminringan (slope) model tersebut. 

c. Tiap variabel x adalah perfect competition. 

d. Perbedaan lokasi seperti iklim adalah tercakup pada faktor 

kesalahan u (disturbance term). 

Pada persamaan terlihat bahwa nilai b1, b2,....bn adalah tetap 

walaupun variabel yang terlibat telah dilogaritmakan. Hal ini karena 

b1,b2,.....bn pada fungsi Cobb Douglas menunjukan elastisitas X terhadap 

Y, dan jumlah elastisitas merupakan Return to Scale. 

2.4 Fungsi Produksi Cobb-Douglas Sebagai Fungsi Produksi Frontier 

Fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk 

mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi batas 

maksimumnya. Karena fungsi produksi adalah hubungan fisik antara 

faktor produksi dan produksi, maka fungsi produksi frontier adalah 

hubungan fisik faktor produksi dan produksi pada frontier yang posisinya 

terletak pada garis isokuan. Garis isokuan ini adalah tempat kedudukan 

titik-titik yang menunjukan titik kombinasi penggunaan input produksi 

yang optimal (Soekartawi, 1994;215). 
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Salah satu keunggulan fungsi produksi frontier dibandingkan 

dengan fungsi produksi yang lain adalah kemampuannya untuk 

menganalisa keefisienan ataupun ketidakefisienan teknik suatu proses 

produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Soekartawi, 1994 

Gambar 2.2. Ukuran Efisiensi 

 

Gambar 2.2. garis UU` adalah garis isokuan dari berbagai 

kombinasi input X1 dan X2 untuk mendapatkan sejumlah Y tertentu yang 

optimal. Garis ini sekaligus menunjukkan garis batas dari fungsi produksi 

Cobb-Douglas. Titik C dan B menggambarkan dua usaha tani yang 

berbeda yang menggunakan kombinasi input dengan Proporsi input X1 dan 

X2 yang sama. Keduanya berada pada garis yang sama dari titik O untuk 

memproduksi satu unit Y. Titik C berada diatas kurva isoquant, sedangkan 

titik B menunjukan usahatani yang beroperasi pada kondisi yang efisien 

secara teknis karena berada pada kurva isoquant. Titik B 

mengimplementasikan bahwa usahatani memproduksi sejumlah output 

U' 
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yang sama dengan di titik C, tetapi dengan jumlah input yang sedikit. Jadi 

rasio OB/OC menunjukan efisiensi teknis usahatani. Garis PP` adalah garis 

biaya (isocost) yang merupakan tempat kedudukan titik kombinasi dari 

biaya, berapa yang dapat dialokasikan untuk mendapatkan sejumlah input 

X1 dan X2 sehingga mendapatkan biaya yang optimal.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi 

teknik, efisiensi harga dan efisiensi ekonomi akan dapat ditemukan pada 

garis Isoquant (yang menggambarkan produksi frontier) yang dapat 

diketahui sebagai berikut : 

a. Efisiensi teknik OB/OC 

b. Efisiensi harga OA/OB 

c. Efisiensi ekonomis OA/OB x OB/OC = OA/OC 

2.5 Faktor-faktor Produksi Kebun Benih Padi 

2.5.1 Luas Lahan 

Faktor produksi lahan memliki peranan dan kedudukan paling 

penting dalam pertanian. Tanah merupakan salah satu faktor produksi 

seperti halnya modal dan tenaga kerja dapat pula dibuktikan dengan tinggi 

rendahnya balas jasa (sewa tanah/bagi hasil) yang sesuai dengan 

permintaan dan penawaran tanah tersebut dalam masyarakat dan dalam 

wilayah tertentu. Sebagai faktor produksi, tanah mendapat bagian dari 

hasil produksi karena jasanya dalam masyarakat dan daerah tertentu. 

Dalam suatu daerah yang penduduknya sangat padat, maka pemilik tanah 
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dapat meminta syarat-syarat yang lebih berat bila dibandingkan dengan 

daerah dimana persediaan tanah garapan yang lebih luas. 

Sebagai faktor produksi, tanah mendapat bagian dari hasil produksi 

karena jasanya dalam produksi itu. Pembayaran atas jasa produksi ini 

disebut sewa tanah (rent). David Ricardo, seorang ahli ekoonomi 

berkebangsaan inggris dikenal sebagai salah seorang penulis terkemuka 

dalam soal sewa tanah dengan teorinya mengenai sewa tanah differensial. 

Menurut teori sewa tanah David Riccardo tinggi rendahnya sewa tanah 

disebabkan oleh perbedaan kesuburan tanah, makin subur maka makin 

tinggi biaya sewa tanah. Adapun mengapa sewa tanah tesebut dapat naik 

turun mempunyai hubungan langsung dengan harga komoditi yang 

diproduksikan dari tanah (Mubyarto, 1986;76).  

Tanah merupakan faktor terpenting dalam pertanian karena tanah 

merupakan tempat dimana usahatani dapat dilakukan dan tempat hasil 

produksi dikeluarkan karena tanah merupakan media tumbuh tanaman. 

Tanah memiliki sifat yang tidak sama dengan faktor produksi lain yaitu 

luas relatif tetap dan permintaan akan lahan semakin meningkat sehingga 

sifatnya langka (Mubyarto, 1989:89).  

Produktivitas tanah dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

tanaman tertentu atau beberapa tanaman dibawah suatu sistem manajemen 

yang khusus. Sebagai contoh produktivitas tanah untuk tanaman padi pada 

umumnya dapat dinyatakan sebagai berapa kilo padi yang dihasilkan tiap 
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hektar, bila menggunakan suatu manajemen sistem tertentu, yang 

menyangkut tanggal penanaman, pemupukan, jadwal irigasi, pengolahan 

tanah, dan pengendalian hama. Para ahli ilmu tanah menentukan 

penggolongan produktivitas tanah untuk berbagai jenis tanaman dengan 

menghitung produksinya (termasuk pertumbuhan pohon atau produksi 

kayunya) dalam suatu periode waktu, dengan sistem manajemen yang 

digunaka. Jadi produktivitas tanah merupakan suatu pernyataan dari semua 

faktor, tanah dan bukanlah tanah yang mempengaruhi hasil tanaman.  

Tinggi rendahnya produktivitas lahan dipengaruhi oleh : 

1. Jenis Tanah 

2. Penggunaan lahan (sawah, tegalan, kebun, pekarangan) 

3. Hasil bumi 

4. Tinggi dari permukaan laut 

5. Kemiringan 

6. Keadaan pengairan 

7. Sarana perhubungan dan lain- lain 

Penggunaan lahan tergantung pada keadaan alam dan lingkungan 

tempat lahan berada.  Luas penggunaan lahan pertanian merupakan sesuatu 

yang sangat penting dalam proses pertanian. Lahan yang dipilih untuk 

produksi benih padi sebaiknya bekas pertanaman varietas yang sama.  

Lahan yang digunakan tanahnya subur dengan air irigasi yang baik. Isolasi 

jarak minimal antara dua varietas yang berbeda adalah 3m. Untuk 

memudahkan analisa dan melakukan perbandingan, satuan luas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hektar (ha).  
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2.5.2 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang dimaksud dalam ekonomi adalah suatu alat 

kekuatan fisik dan otak manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari manusia 

dan ditujukan pada usaha produksi (Daniel, 2002:86). Sumber daya alam 

akan dapat bermanfaat apabila telah diproses oleh manusia secara serius. 

Semakin serius manusia menangani sumber daya alam semakin besar 

manfaat yang akan diperoleh petani. Tenaga kerja merupakan faktor 

produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi 

dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja 

tetapi juga kualitasnya dan macam tenaga kerja perlu juga diperhatikan.  

Tenaga kerja usaha tani dapat diperoleh dari dalam dan luar 

keluarga. Tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga pada umumnya 

tidak diperhitungkan dan sulit dalam pengukurannya karena bersifat 

sumbangan keluarga dalam proses produksi pertanian secara keseluruhan 

dan tidak pernah dinilai dengan uang. Sedangkan tenaga kerja dari luar 

keluarga umumnya diperoleh dengan cara membayar upahan atau 

sambatan (Mubyarto, 1972:105). 

Menurut (Sukirno, 2005:6) dari segi keahlian dan pendidikannya 

tenaga kerja dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:  

1. Tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan t idak 

mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. 
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2. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan 

pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan 

tukang memperbaiki televise dan radio.  

3. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang 

tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan, ahli 

ekonomi, dan insinyur. 

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan usahatani 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu (Djamali , 2000;76) : 

1. Tingkat perkembangan usahatani.  

Usahatani yang masih primitif atau nomaden biasanya cara bercocok 

tanam sangat sederhana yaitu membuka lahan, menanam, kemudian 

pindah ke lokasi lain untuk membuka lahan baru dan menanami 

komoditas sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan petani yang 

sudah menggunakan faktor produksi yang lebih insentif seperti 

pengolahan lahan, penggunaan bibit unggul yang tentunya dalam 

aplikasinya akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak karena 

setiap pertumbuhan dan perkembangan tanaman selalu diikuti dan 

dipantau. 

2. Jenis tanaman yang diusahakan 

Kebutuhan tenaga kerja yang digunakan dalam pengelolaan setiap 

tanaman akan berbeda-beda tergantung dari masing-masing jenis 

tanaman yang ditanam. 

3. Topografi dan jenis tanah 
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Topografi tanah sangat menentukan juga macampengusahaan tanaman 

yang dikelola, tanah yang kemiringannya lebih besar dan tidak datar 

maka akan lebih berat pengelolaannya sehingga membutuhkan tenaga 

kerja yang lebih besar. Lahan yang kemiringannya lebih dari 15% 

akan menyulitkan dalam mekanisasi pengolahan tanah dan bisasnya 

resiko erosi tanah cukup besar. Begitupula tanah kering, akan lebih 

sulit pengolahnnya dibandingkan tanah sawah.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tenaga 

kerja dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja yang dihitung dari 

jumlah tenaga kerja yang dipakai untuk proses dan dihitung dengan satuan 

HOK (Hari Orang Kerja). Dalam analisa ketenagakerjaan dan juga untuk 

memudahkan melakukan perbandingan penggunaan tenaga kerja, maka 

diperlukan standarisasi satuan tenaga kerja yang biasanya disebut HOK 

(Hari Orang Kerja). 

2.5.3 Modal 

Setiap produksi pertanian dipengaruhi oleh faktor produksi modal. 

Modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan dan modal 

bergerak. Modal tetap adalah barang-barang yang digunakan dalam proses 

produksi yang dapat digunakan berkali-kali, meskipun akhirnya barang-

barang modal ini habis juga. Contoh modal tetap adalah alat-alat pertanian, 

gedung, dan lain- lain. Sementara modal bergerak adalah barang-barang 

yang habis digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan mentah, 

pupuk, bibit, bahan bakar dan lain- lain (Daniel, 2004:74). 
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2.5.4 Benih 

Menurut Suparyono dan Setyono (1993:25) Kualitas benih sangat 

menentukan keberhasilan suatu usahatani, sehingga apabila kemampuan 

tumbuhnya rendah, jumlah populasi per satuan luas akan berkurang. 

Salah satu kunci budidaya padi terletak pada kualitas beniih yang 

ditanam. Untuk itu diperlukan benih yang memiliki daya tumbuh yang 

tinggi (90-100%). dan sehat. Benih yang memiliki persyaratan tersebut 

diharapkan akan menghasilkan bibit yang kekar dan sehat. Berdasarkan 

kualitas, benih yang ditanam harus bermutu tinggi dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

1. Memiliki viabilitas atau dapat mempertahankan kelangsungan 

pertumbuhannya menjadi tanaman yang baik.  

2. Memiliki kemurnian, artinya terbebas dari kotoran bibit jenis lain, 

bebas dari hama penyakit.  

Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen 

Pertanian, berdasarkan fungsi dan cara produksi, benih terdiri atas benih 

inti, benih sumber, dan benih sebar. Benih inti adalah benih awal yang 

penyediaannya berdasarkan proses pemuliaan dan atau perakitan suatu 

varietas tanaman oleh pemulia pada lembaga penyelenggara pemuliaan 

(Balai Penelitian Komoditas). Benih inti merupakan benih yang 

digunakan untuk perbanyakan atau menghasilkan benih penjenis (breeder 
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seed/BS). Benih sumber terdiri atas tiga kelas, yaitu benih penjenis 

(breeder seed/BS), benih dasar (BD), dan benih pokok (BP) .  

Benih penjenis (BS) merupakan perbanyakan dari benih inti, yang 

selanjutnya akan digunakan untuk perbanyakan benih kelas-kelas 

selanjutnya, yaitu benih dasar dan benih pokok. Benih penjenis 

diproduksi dan dikendalikan langsung oleh pemulia (breeder) yang 

menemukan atau diberi kewenangan untuk mengembangkan varietas 

tersebut. Benih dasar adalah benih sumber yang diproduksi oleh 

produsen benih (BBI, BPTP, perusahaan benih BUMN/swasta yang 

profesional) dan pengendalian mutunya melalui sertifikasi benih (BPSB 

atau Sistem Manajemen Mutu). Benih dasar merupakan benih sumber 

untuk perbanyakan/produksi benih pokok (BP). Benih pokok adalah 

benih sumber yang diproduksi oleh  produsen penangkar benih di daerah 

dan pengendalian mutunya melalui sertifikasi benih (BPSB atau Sistem 

Manajemen Mutu). Benih sebar (extension seed/ES) disebut benih 

komersial karena merupakan benih turunan dari benih pokok. Benih 

inilah yang siap digunakan oleh petani dalam proses produksi.  

Benih yang digunakan sebagai faktor produksi dalam penelitian ini 

adalah benih sumber (BS). Satuan yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk memudahkan melakukan perbandingan dan analisa adalah 

kilogram (kg). 
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2.5.5 Pupuk 

Pupuk dalam arti luas, termasuk semua bahan yang ditambahkan ke 

dalam tanah untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan 

tanaman. Tetapi istilah pupuk biasanya berhubungan dengan pupuk 

buatan. Pupuk tidak berisi unsur-unsur hara tanaman dalam bentuk unsur 

seperti nitrogen, fosfor atau kalium, tetapi unsur-unsur tersebut ada dalam 

bentuk campuran yang memberikan bentuk-bentuk ion dari unsur hara 

yang dapat diadsorbsi tanaman.  

Pemberian pupuk bertujuan untuk mempertahankan status hara 

dalam tanah, menyediakan unsur hara secara seimbang bagi pertumbuhan 

atau perkembangan tanaman, meningkatkan kualitas buah dan 

meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu pemberian pupuk juga 

bertujuan untuk mencukupi satu atau beberapa unsur hara pada tanaman, 

agar tanaman berproduksi secara berkelanjutan. Keberhasilan pupuk nyata 

berhubungan dengan tipe pemakaian maupun penempatan diatas atau 

didalam tanah pada waktu pemakaian. faktor utama yang mempengaruhi 

keputusan penggunaan dan pemakaian pupuk adalah (Forth, 1991:599) :  

1. Fiksasi fosfor (dan memperkecil jumlah kalium).  

2. Kehilangan nitrat karena pencucian.  

3. Denitrifikasi dan kehilangan nitrogen sebagai N2. 

4. Kehilangan ammonia karena penguapan (volatilisasi).  

5. Lokasi perakaran tanaman. 
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6. Pengaruh garam pada perkecambahan biji.  

7. Kandungan kelembaban tanah dan ketersediannya untuk tanaman.  

8. Saat kebutuhan maksimum dan unsur hara tanaman.  

9. Pertimbangan pengelolaan, termasuk ketersediaan tenaga kerja, 

keadaan tanah, dan lain- lain. 

Pupuk yang digunakan dalam proses produksi benih adalah Urea, 

SP-36, Kcl, dan Za. Satuan yang digunakan adalah kilogram. Adapun 

waktu dan dosis pemberian pupuk adalah sebagai berikut : 

a. Pupuk dasar pada saat tanam,yaitu urea 100 kg dan SP-36 100 kg. 

b. Pupuk susulan pertama, yaitu urea 100 kg, Kcl 50 kg, Za 50 kg.  

c. Pupuk susulan kedua, yaitu urea 100 kg, Kcl 50 kg, Za 50 kg.  

2.6 Efisiensi 

Efisiensi didefinisikan sebagai kombinasi antara faktor produksi 

yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan output yang 

optimal. Dalam usaha, kombinasi input diharapkan dapat optimal, dimana 

dapat diwujudkan dengan memaksimalkan faktor produksi dengan 

pembatasan biaya, dimana faktor modal merupakan kendala yang serius 

dalam kegiatan usaha tani. Tersedianya faktor produksi atau input belum 

tentu produktivitas yang diperoleh oleh petani akan tinggi, tetapi upaya 

yang penting agar petani melakukan usahanya secara efisien.  Ada 3 

macam efisiensi yang dapat dicapai (Shinta, 2011;98) : 
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2.6.1. Efisiensi Teknik 

Efisiensi teknik yaitu efisiensi yang menghubungkan antara 

produksi yang sebenarnya dan produksi maksimum. Suatu penggunaan 

faktor produksi dikatakan efisien secara teknik (efisiensi teknik) kalau 

faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. 

Efisiensi teknis akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan faktor 

produksi sedemikian rupa sehingga hasil yang tinggi dapat dicapai 

(Daniel, 2002:123). 

 Fungsi ini digunakan untuk mengukur bagaimana fungsi produksi 

sebenarnya terhadap posisi frontiernya, apabila hasil efisiensi teknis yang 

diolah oleh alat bantu komputer frontier 4.1 sama dengan 1 berarti tingkat 

efisiensi teknisnya sudah 100% atau sudah maksimum, tetapi apabila 

hasilnya masih kurang dari 1 ini berarti tingkat efisiensi teknisnya belum 

efisien dan masih bisa menambahkan variabel input agar tingkat efisiensi 

teknisnya dapat efisien secara maksimum. 

2.6.2. Efisiensi Alokatif/Efisiensi Harga 

Efisiensi Alokatif (harga) menunjukkan hubungan biaya dan 

output. Efisiensi alokatif dapat tercapai jika dapat memaksimumkan 

keuntungan yaitu menyamakan produk marjinal setiap faktor produksi 

dengan harganya. Dikatakan efisiensi harga atau efisiensi alokatif kalau 

nilai dari produk marginal sama dengan harga faktor produksi yang 

bersangkutan. 
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Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, maka b disebut dengan 

koefisien regresi yang sekaligus menggambarkan elastisitas produksi. 

Dengan demikian, maka nilai produk marginal (NPM) faktor produksi X 

dapat ditulis sebagai berikut (Soekartawi, 2001:49): 

             NPM = Px  

            NPM = 
X

bYPy
...................................................................... (2.6) 

Dimana : b = elastisitas produksi 

Y = produksi 

Py = harga produksi 

X = jumlah faktor produksi X 

Kondisi efisiensi harga menghendaki NPMX sama dengan harga 

faktor produksi X, atau dapat ditulis sebagai berikut :(Soekartawi, 

2001:50):  

X

bYPy = Px Atau 
XPx

bYPy
 = 1..........................................................  (2.7) 

dimana : Px = harga faktor produksi X. 

Dalam praktek, nilai Y, PY, X dan Px diambil nilai rata-ratanya, 

sehingga persamaan diatas dapat ditulis sebagai berikut: 

X

Y

PX

PYb
= 1 ....................................................................................  (2.8) 

Bahwa dalam kenyataan persamaan diatas tidak selalu sama dengan 

satu, yang sering terjadi adalah sebagai berikut (Shinta, 2011;100): 



35 

 

 

1. (NPMx / Px) = 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X 

efisien. 

2. (NPMx / Px) > 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X 

belum efisien untuk mencapai efisiensi maka input X perlu 

ditambah. 

3. (NPMx / Px)

 

< 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X 

tidak efisien, untuk menjadi efisien maka penggunaan input X perlu 

dikurangi. 

2.6.3. Efisiensi Ekonomi 

Efisiensi ekonomi adalah suatu kondisi produksi yang 

menggunakan input dan biaya seminimal mungkin mampu menhasilkan 

sejumlah output tertentu, atau dengan menggunakan input dan biaya 

tertentu mampu menghasilkan output yang maksimal. Efisiensi ekonomi 

tercapai jika efisiensi teknik dan efisiensi alokatif (harga) tercapai. 

Efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara efisiensi teknis dengan 

efisiensi harga / alokatif dan seluruh faktor input, sehingga efisiensi 

ekonomi dapat dinyatakan sebagai berikut (Soekartawi, 2001:49): 

EE = ET x EH .........................................................................  (2.9) 

Dimana :  EE = Efisiensi Ekonomi 

ET = Efisiensi Teknis 

EH = Efisiensi Harga 

 Petani yang mendapatkan keuntungan yang besar dari usaha  

taninya, misalnya karena pengaruh harga, maka petani tersebut dapat 
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dikatakan mengalokasikan faktor produksinya secara efisiensi harga. Cara 

seperti ini dapat ditempuh, misalnya dengan membeli faktor produksi pada 

harga yang murah, menjual hasil produksi dengan harga yang relatif tinggi, 

dan sebagainya. Selanjutnya, kalau petani meningkatkan hasilnya dengan 

menekan harga faktor produksi, dan menjual hasilnya dengan harga yang 

tinggi,  maka petani tersebut telah melakukan efisiensi teknis dan efisiensi 

harga yang bersamaan. Situasi yang demikian sering disebut dengan 

efisiensi ekonomi. Dengan kata lain petani melakukan efisiensi ekonomi 

sekaligus juga melakukan efisiensi teknis dan efisiensi harga.  

2.7 Return to Scale 

Analisis skala usaha atau Return to Scale merupakan analisis 

produksi untuk melihat kemungkinan perluasan usaha dalam suatu proses 

produksi. Dalam suatu proses produksi,  perluasan skala usaha pada 

hakekatnya merupakan suatu upaya maksimisasi keuntungan dalam jangka 

panjang. Dengan perluasan skala usaha, rata-rata komponen biaya input 

tetap per unit output menurun sehingga keuntungan produsen meningkat. 

Dalam hal ini tidak selamanya perluasan skala usaha akan menurunkan 

biaya produksi, sampai suatu batas tertentu perluasan skala usaha justru 

dapat meningkatkan biaya produksi. 

 Return to Scale atau keadaan skala usaha perlu diketahui untuk 

mengetahui apakah kegiatan dari usahatani tersebut mengalami kaidah 

increasing, constant atau decreasing return to scale serta dapat 
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menunjukan efisiensi secara teknis (Soekartawi, 1994;167). Ada tiga 

kemungkinan dalam return to scale, yaitu ; 

1. Increasing Return to Scale, yaitu apabila tiap unit tambahn input 

mengahasilkan tambahan output yang lebih banyak daripada unit input 

sebelumnya. 

2. Constant Return to Scale, apabila unit tambahan input menghasilkan 

tambahan output yang sama dari unit sebelumnya.  

3. Decreasing Return to Scale,  apabila tiap unit tambahan input 

menghasilkan tambahan output yang lebih sedikit daripada unit input 

sebelumnya. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

1. Siswi Yulianik (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi pada Usaha Tani Bawang Merah 

di Kabupaten Brebes tahun 2006”. Dalam penelitiannya Siswi Yulianik 

menggunakan alat bantu paket komputer frontier (Version 4.1.c). dimana 

menggunakan lima variabel, masing-masing luas lahan, bibit, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja. Dalam penelitiannya didapat bahwa 

penghitungan efisiensi teknis diperoleh hasil sebesar 0,8290. Hal tersebut 

menunjukan bahwa usaha tani bawang tidak efisien secara teknis, sehingga 

harus dilakukan pengurangan input. Dari semua variabel yang diteliti 

menunjukan angka kurang dari 1, hal ini menunjukan bahwa semua 
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variabel tersebut inelastis yang berarti penambahan satu persen input maka 

akan menyebabkan penambahan output kurang dari satu persen.  

Nilai return to scale pada usaha tani bawang merah adalah sebesar 

1,1141. Hal ini menunjukan bahwa usaha tani bawang merah tersebut 

berada pada kondisi skala hasil yang konstan. Nilai ini mempunyai arti 

bahwa proporsi penambahan input yang digunakan akan proporsional 

dengan penambahan output yang diperoleh.  

2. Dwi Arie Putranto (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Efisiensi Produksi Kasus Pada Budidaya Penggemukan Kepiting Bakau 

Di Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh penggunaan input produksi terhadap hasil produksi, juga 

mengestimasi tingkat efisiensi penggunaan input produksi pada budidaya 

penggemukan kepiting bakau di Kabupaten Pemalang. Pada penelitian ini, 

teknik pengambilan sampel adalah sensus, yaitu semua petani 

pembudidaya penggemukan kepiting sebagai responden. Analisis data 

menggunakan Stochastic Production Frontier yang penyelesaiannya 

dengan bantuan program LIMDEP versi 6.  

Hasil estimasi menunjukkan dengan menggunakan fungsi produksi 

frontier bahwa variabel bebas yang signifikan berpengaruh positif terhadap 

produksi kepiting adalah luas keramba, jumlah benih dan jumlah pakan. 

Sementara jumlah tenaga kerja secara statistik tidak signifikan 

berpengaruh. Nilai dari return to scale (RTS) sebesar 1,176. Hal ini 

mengidentifikasi bahwa budidaya penggemukan kepiting bakau dalam 
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posisi Increasing Return To Scale yang berarti bahwa proporsi 

penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang 

proporsinya lebih besar. Analisis terhadap Efisiensi Teknis (ET) rata-rata 

sebesar 0,94986. Nilai tersebut dapat dikatakan sebagai prestasi atas 

kinerja penggunaan input produksi yang sangat memuaskan (mendekati 1), 

Nilai efisiensi Alokatif/efisiensi harga (EH) dari usaha budidaya ini juga 

belum efisien dengan nilai efisiensi harga sebesar 8,2824. Sehingga 

Efisiensi Ekonomisnya juga belum efisien lebih dari 1 yaitu sebesar 

7,8674. 

3. Avi Budi Setiawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Usaha Tani Jagung Di 

Kabupaten Grobogan”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

penghitungan regresi frontier skokastik dengan alat bantu paket komputer 

Frontier Version 4.1 c. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah luas lahan, pupuk, dan bibit. Adapun penelitian ini menggunakan 

metode sampling Purposive clusster area random sampling. Dalam 

pengambilan sampel maka peneliti menggunakan sampel warga petani 

sebanyak 90 orang, namun dalam pengambilan sampel penelitian 

diklasifikasikan berdasarkan area dan luas lahan pertanian.  

Efesiensi teknik yang diperoleh dalam penelitian ini adalah  sebesar 

0,9993366. Hal ini mengandung arti bahwa usaha tani jagung di 

Kabupeten Grobogan masih belum efisien secara teknis.  efisiensi harga  

pada usaha tani jagung di Kabupaten Grobogan adalah 1,53563. Hasil 
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penghitungan efisiensi harga menunjukan bahwa usaha tani jagung di 

Kabupaten Grobogan belum efisien secara harga, sebab nilai efisiensi 

harganya lebih besar dari 1.  efisiensi ekonomis pada usaha tani jagung di 

Kabupaten Grobogan adalah sebesar 1,5346. Hal ini berarti bahwa usaha 

tani jagung di Kabupaten Grobogan masih belum efisien secara ekonomis 

sehingga perlu dilakukan penambahan input agar tercapai efisiensi. Nilai 

return to scale pada usaha tani jagung adalah sebesar 0,984, Nilai ini 

mempunyai arti bahwa proporsi penambahan input yang digunakan akan 

menurunkan output yang diperoleh. 

4. Leonard Kyei, Gordon Foli dan Janet Ankoh (2010) dalam penelitian yang 

berjudul “Analysis of Factor Affecting The Tehnical Efficiency of Cocoa 

Farmers in The Offinso District Ashanti Region, Ghana”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor produksi yang mempengaruhi 

efisiensi teknis dan besaran efisiensi teknis pada usahatani kakao di 

Offinso District Ashanti Region, Ghana.  Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan ekonometrik dengan menggunakan analisis frontier stokastik 

fungsi produksi Cobb-Douglas. Penelitian dilakukan dalam periode 

2009/2010 menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh langsung melalui metode interview dengan 100 petani 

menggunakan simple random sampling based on yes or no balloting. 

Penelitian menggunakan data technical coefficients (input – output) dari 

produksi kakao seperti luas lahan, tenaga kerja, pupuk, pestisida dan 

modal. penelitian juga menggunakan variabel yang berhubungan dengan 
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sosialekonomi seperti tingkat usia, tingkat pendidikan, pengalaman, 

keanggotaan dalam kelembagaan,  dan jumlah anggota keluarga. Hasilnya, 

variabel jumlah tenaga kerja, teknologi dan usia tanaman kakao 

berpengaruh negatif, sedangkan luas lahan, modal, pendidikan, pupuk dan 

pestisida berpengaruh positif  terhadap output.  

5. Huynh Viet Khai dan Mitsuyasu Yabe (2011) dalam penelitian yang 

berjudul “Technical Efficiency Analysis of Rice Production in Vietnam”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi dalam skala 

produksi rumah tangga di Vietnam mengingat sebagian besar petani di 

negara berkembang belum menggunakan seluruh potensi yang ada yang 

mengakibatkan tidak efisiennya kegiatan usahatani. Penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan ekonometrik dengan menggunakan metode 

analisis frontier stokastik dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Data 

yang digunakan adalah data sensus penduduk Vietnam Tahun 2006. Dari 

total 9.189 rumah tangga produksi yang ada, sebanyak 4.216 petani padi 

yang diinterview dan sebanyak 3.733 data yang digunakan. Hasil dari 

penelitian ini menunujukan bahwa tingkat efisiensi teknis petani padi di 

Vietnam adalah sebesar 0,816 atau kurang dari 1. Hal ini berarti usahatani 

padi di Vietnam masih belum efisien secara teknis atau terjadi inefisiensi. 

Dari penelitian ini juga diketahui bahwa faktor produksi tenaga kerja ahli, 

pengairan dan pendidikan berpengaruh positif secara signifikan.  
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2.9 Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas dan hasil penelitian 

terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yang 

menunjukan rangkaian hubungan faktor input variabel , efisiensi teknis, 

efisiensi harga sehingga menghasilkan efisiensi ekonomi  dengan tujuan 

akhir agar produksi benih padi tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian 
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2.10 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat atau teori yang 

masih kurang sempurna, dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan 

yang belum final dalam arti luas masih harus dibuktikan atau diuji 

kebenarannya. Dalam penelitian ini digunakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Penggunaan faktor- faktor produksi berpengaruh positif terhadap 

hasil produksi kebun benih. 

2. Penggunaan faktor- faktor produksi pada kebun benih padi sudah 

efisien secara teknis. 

3. Penggunaan faktor- faktor produksi pada kebun benih padi sudah 

mencapai efisiensi alokatif/harga.  

4. Penggunaan faktor- faktor produksi pada kebun benih padi sudah 

mencapai efisiensi ekonomi. 

5. Elastisitas produksi pada kebun benih padi mengalami decreasing 

return to scale. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif. Pendekatan  

kuantitatif. Kekuatan analisis pada pendekatan kuantitaf terletak pada 

perhitungan numerik yang dipakai sebagai dasar menolak atau menerima 

hipotesis (Sukestiyarno dan Wardono, 2009;3).  

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Jumlah produksi benih atau output (Y), yaitu jumlah benih padi yang 

dihasilkan dalam satuan kilogram (kg). 

b. Luas lahan (X1), adalah luas tanah garapan yang digunakan diukur 

dalam satuan hektar (ha). 

c. Tenaga kerja (X2), adalah banyaknya tenaga kerja. Tenaga kerja yang 

digunakan tidak dibedakan atas jenis kelamin. Satuan yang dipakai 

adalah hari orang kerja (HOK), dengan anggapan satu hari kerja 

adalah tujuh jam. 

d. Benih dasar (X3), yaitu jumlah benih input yang digunakan pada 

produksi benih pokok dalam satuan kilogram (kg).  

e. Pupuk (X4), yaitu jumlah pemakaian pupuk pada produksi benih padi 

dalam satuan kilogram (kg). 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain 

sebagai hasil atas penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini 

menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data time series dan cross 

section atau yang disebut dengan data panel.  

Penelitian dilakukan di tujuh kebun benih padi milik Balai Benih 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang dari tahun 2007 - 

2011. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/ data-data yang 

diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperlukan 

berupa data mengenai produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi 

lainnya seperti luas lahan yang digunakan, tenaga kerja, benih dan pupuk.  
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Tabel 3.1 Rincian Jenis Data dan Sumber Data  

No. Data Sumber Data 

1. Benih Balai Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Wilayah Semarang 

2. Luas Lahan Balai Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Wilayah Semarang 

3. Pupuk Balai Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Wilayah Semarang 

4. Produksi Benih Balai Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Wilayah Semarang 

5. Tenaga Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Wilayah Semarang 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif sendiri diartikan sebagai proses 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek 

dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau bagaimana adanya. Data kuantitatif yang yang dikumpulkan 

dalam penelitian tentang efisiensi, komparatif. Efisiensi sendiri adalah 

perbandingan antara input dan output sehingga penelitian ini mengkaji 

tentang efisiensi penggunaan sejumlah input dalam kegiatan usaha tani 

karet untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Efisiensi sendiri 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga dan 

efisiensi ekonomi. 
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3.6 Model Fungsi Produksi Frontier Stokastik 

Dalam penelitian ini digunakan model SPF yang telah mengalami 

pengembangan lebih lanjut, yaitu model Stochastic Production Frontier– 

Technical Efficiency (SPF-TE) sebagaimana dilakukan oleh (Battesa and 

Coelli dalam Coelli, 1995:4-5). Bentuk umum fungsi produksi frontier 

stokastik : 

Yi = f (X1i β)ε
ε1 

Keterangan : Yi   = output yang dihasilkan oleh observasi ke- i 

           X1i = vektor input I yang digunakan oleh observasi ke- i 

           β    = vektor koefisien parameter 

           εi    = galat khusus dari observasi ke- i 

Kemudian fungsi tersebut ditrasformasikan kedalam bentuk double 

log natural (Ln). Penggunaan double log natural ini mempunyai 

keuntungan yaitu mendekatkan skala data. 

 LnY =b0 + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + b4LnX4 + ......................  (3.1) 

Keterangan : LnY= log natural variabel hasil produksi 

   bo = intersep 

  LnX1  = log natural variabel luas lahan 

  LnX2   = log natural variabel tenaga kerja 

  LnX3   = log natural variabel benih awal 

  LnX4   = log natural variabel pupuk 

  b1 - b4  = koefisien regresi 

     = residu 
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Tabel 3.2 Definisi Variabel Fungsi Produksi Pada Kebun Benih Padi 

No. Variabel Kode Definisi 
Skala 

pengukuran 

1. Dependen Y Produksi benih Kg 

     

2. Independen X1 Luas lahan Ha  

  X2 Tenaga kerja Hok 

  X3 Benih dasar Kg 

  X4 Pupuk Kg 

  b0 Intersep  

  b1-b4 Koefisien regresi  

  

Fungsi produksi usahatani produksi benih padi diestimasi dengan 

menggunakan pendekatan produksi frontier stokastik (stochastic 

production frontier). 

3.7 Efisiensi Teknis 

Efisiensi teknis adalah besaran yang menunjukkan perbandingan 

antara produksi sebenarnya dengan produksi maksimum. Efisiensi teknis 

akan tercapai bila petani mampu mengalokasikan faktor produksi 

sedemikian rupa sehingga hasil yang tinggi dapat dicapai (Daniel, 

2002:123). 

 Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis 

(efisiensi teknis) kalau faktor produksi yang dipakai menghasilkan 

produksi yang maksimum (Soekartawi, 1994:219) dan dapat dijelaskan 

secara matematik sebagai berikut : 

        ET = Yi / Ŷi .....................................................................................(3.2) 

dimana: ET = Tingkat efisiensi teknik 

              Yi = Besarnya produksi (output) ke- i 
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             Ŷi = Besarnya produksi yang diduga pada pengamatan ke-i 

yang diperoleh melalui fungsi produksi frontier Cobb-Douglas. 

Nilai efisiensi teknis dapat diketahui dari pengolahan data dengan 

bantuan Software Frontier Version 4.1c. Jika nilai efisiensi teknis sama 

dengan satu maka penggunaan input atau faktor produksinya sudah efisien 

dan jika nilai efisiensi teknis kurang dari satu maka penggunaan input atau 

faktor produksinya belum efisien. 

Indikator nilai efisiensi teknis adalah sebagai berikut 

1. Jika nilai efisiensi teknis sama dengan satu ( = 1 ), maka 

penggunaan faktor-faktor produksinya sudah efisien secara teknis.  

2. Jika nilai efisiensi teknis kurang dari satu ( < 1 ), maka pengunaan 

faktor- faktor produksinya tidak efisien. 

3.8 Efisiensi Alokatif/Efisiensi Harga 

Efisiensi Alokatif (harga) menunjukkan hubungan biaya dan 

output. Efisiensi alokatif dapat tercapai jika dapat memaksimumkan 

keuntungan yaitu menyamakan produk marjinal setiap faktor produksi 

dengan harganya. (Soekartawi, 2001:49). 

Efisiensi harga atau sering pula disebut allocative efficiency, 

sebenarnya belum dapat dipakai sebagai ukuran yang kuat (rigid) dalam 

menggambarkan efisiensi, karena itu perlu dilihat efisiensi teknis dan 

efisiensi ekonomis. Secara matematis rumus efisiensi harga ini adalah 

(Soekartawi, 2002:97):  
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X

Y

P

bP
= 1.....................................................................................  (3.3) 

Dimana : b   = elastisitas produksi 

      Pyˆ = rata-rata produksi atau harga output rata-rata 

Px = harga input rata-rata 

........................................................ (3.4) 

Menurut (Soekartawi, 2001:51) bahwa dalam kenyataan persamaan 

diatas tidak selalu sama dengan satu, yang sering terjadi adalah sebagai 

berikut : 

1. 
X

Y

P

bP
= 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X efisien.  

2. 
X

Y

P

bP
> 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X belum efisien 

untuk mencapai efisiensi maka input X perlu ditambah.  

3. X

Y

P

bP

 < 1 artinya bahwa penggunaan faktor produksi X tidak efisien, 

untuk menjadi efisienn maka penggunaan input X perlu dikurangi. 

 

3.9 Efisiensi Ekonomi 

Efisiensi ekonomi merupakan hasil kali antara seluruh efisiensi 

dengan efisiensi harga/alokatif dari seluruh faktor input. Efisiensi ekonomi 

dapat dinyatakan sebagai berikut (Soekartawi, 2001:49): 
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EE = ET.EH .............................................................................  (3.5) 

Dimana: EE = Efisiensi Ekonomi 

  ET = Efisiensi Teknis 

  EH = Efisiensi Harga 

Indikator nilai efisiensi ekonomis adalah sebagai berikut : 

1. EE < 1, artinya tidak efisien, maka penggunaan faktor- faktor 

produksi harus dikurangi. 

2. EE = 1, artinya efisien, kombinasi penggunaan faktor- faktor 

produksi sudah tepat. 

3. EE  >  1, artinya belum efisien, maka penggunaan faktor- faktor 

produksi harus ditambah. 

3.10 Return to Scale 

Keadaan skala usaha (RTS) dapat diketahui dari penjumlahan 

koefisien regresi semua faktor produksi.  

a. Increasing return to scale bila (βX1 + βX2 + ... + βXn > 1) 

b. Constant return to scale bila (βX1 + βX2 + ... + βXn =1) 

c. Decreasing return to scale (βX1 + βX2 + ... + βXn < 1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1   Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

1) Deskripsi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Pertanian maju telah menempatkan perbenihan sebagai salah satu 

faktor penting dalam fungsi pertanian. Benih berperan sebagai penghantar 

teknologi yang terkandung dalam potensi genetik varietas kepada petani. 

Manfaat dari keunggulan varietas ini akan terasa oleh produsen padi dan 

konsumen beras, bila benih bermutu dari varietas-varietas tersebut tersedia 

dan ditanam dalam skala luas. Benih yang sampai ke tangan petani harus 

bermutu dalam arti varietasnya asli atau benar dan murni agar 

mencerminkan sifat unggul dari varietas yang diwakilinya, bersih dan 

sehat agar tidak menjadi sumber penyebaran gulma dan penyakit, serta 

hidup dan memiliki vigor tinggi agar tumbuh dengan baik bila ditanam di 

lapangan. Produksi benih yang efektif dan efisien dengan memperhatikan 

jaminan mutu dalam skala komersial dapat terwujud melalui suatu industri 

benih dengan sistem manajemen mutu yang memadai 

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortilukura (BBTPH) 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Pertanian 
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Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menangani bidang perbenihan. 

BBTPH Wilayah Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008, merupakan salah satu 

institusi perbenihan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok dan fungsi BBTPH sesuai perda 

tersebut adalah : 

a. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan 

dan hortikultura. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional tanaman pangan dan 

hortikultura. 

c. Pelaksanaan pembinaan teknis penyuluhan perbenihan dan budidaya 

tanaman pangan dan hortikultura.  

d. Pelaksanaan produksi dan pemasaran benih/bibit tanaman pangan dan 

hortikultura. 

e. Pelaksanaan pengujian dan atau percobaan perbenihan, peralatan dan 

mesin pertanian 

f. Pengkajian dan analisis teknik operasional pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura. 

g. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas.  

h. Pengelolaan ketatausahaan. 

Sebagai salah satu UPT dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, BBTPH turut mendukung program 

pembangunan pertanian. Salah satu dukungan yang diberikan oleh BBTPH 

adalah melalui kegiatan perbenihan. Kegiatan perbenihan merupakan mata 
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rantai kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terprogram, 

berkesinambungan, mulai dari penelitian untuk menghasilkan benih 

unggul baru, pelepasan varietas, perbanyakan, pengolahan, sertifikasi, 

penyimpanan, distribusi serta pengawasan mutu benih sampai dengan 

pengolahannya. Adapun dukungan Balai Benih terhadap pembangunan 

pertanian adalah sebagai berikut (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Jawa Tengah) : 

1. Meningkatkan ketersediaan benih secara 6 (enam) tepat : jumlah, 

mutu, varietas, tempat, waktu, dan harga dengan cara 

mengoptimalkan produktivitas benih. 

2. Meningkatkan pendapatan produsen benih dan konsumen. 

3. Mempertahankan fungsi kebun benih dinas sebagai : 

a. Sebagai tempat memproduksi benih unggul bermutu dan 

bersertifikat. 

b. Sebagai tempat penelitain perbenihan 

c. Sebagai tempat pelatihan atau magang perbenihan 

d. Sebagai tempat penghasil PAD 

Kebun benih adalah tempat yang dipersiapkan untuk menghasilkan 

benih unggul. Tujuan dari kebun benih adalah memproduksi benih dengan 

mutu dan tingkat kemurnian suatu varietas yang tinggi.   
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2) Deskripsi Kebun Benih Padi Kalinyamat 

Kebun benih padi Kalinyamat merupakan salah satu kebun benih 

milik BBTPH Wilayah Semarang. Kebun benih padi Kalinyamat terletak 

di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Secara astronomis terletak 

pada 3°23’20” - 4°09’35” Bujur Timur dan 5°43’30” – 6°48’44” Lintang 

Selatan. Batas – batas kebun benih Kalinyamat dengan daerah 

sekelilingnya adalah sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Pecangan, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bale Atit, sebelah 

timur berbatasan dengan Kecamatan Mayong dan sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Kedung. Selain itu karena  berbatasan 

langsung dengan laut jawa di sebelah utara dan barat, Kabupaten Jepara 

memiliki curah hujan yang sedang hingga tinggi.  

Luas keseluruhan kebun benih Kalinyamat adalah 15,2 hektare 

dengan rincian 11,7 hektare lahan produktif atau sebesar 76,9 % dari 

keseluruhan luas, 3 hektare atau sekitar 25% luas digunakan sebagai 

bangunan kantor yang mengurusi bidang administrasi dan gudang, dan sisa  

0,5 hektare digunakan untuk  pekarangan. Kebun benih padi Kalinyamat 

tergolong kedalam daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 30 meter 

di atas permukaan laut. Jenis tanah pada kebun benih Kalinyamat terdiri 

dari alufial cokelat, latosol cokelat dan latosol merah. Jenis tanah tersebut 

menjadikan kebun benih Kalinyamat cocok untuk ditanami padi.  

 



56 

 

 

Nilai efisiensi teknis kebun benih padi Kalinyamat adalah 0,64. 

Nilai efisiensi teknis 0,64 ini memiliki arti bahwa rata-rata produktivitas 

yang dapat dicapai adalah 64% dari frontier (produksi maksimal yang 

dapat dicapai) atau < 1. Nilai efisiensi teknis < 1 menunjukan bahwa 

penggunaan faktor- faktor produksi yang digunakan pada kebun benih padi 

Kalinyamat belum efisien dari sisi teknis. Kebun benih padi Kalinyamat 

memiliki nilai efisiensi teknis yang terendah diantara kebun benih padi 

lainnya yang ada pada BBTPH Wilayah Semarang. Untuk dapat mencapai 

efisiensi perlu dilakukan penambahan variabel input agar tingkat efisiensi 

teknisnya dapat efisien secara maksimum.  

3) Deskripsi Kebun Benih Padi Sendang Sikucing 

Kebun benih padi Sendang Sikucing merupakan salah satu kebun 

benih milik BBTPH Wilayah Semarang. Kebun benih Sendang Sikucing 

terletak di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.  Secara astronomis 

terletak pada posisi 109040’-110018’ Bujur Timur dan 6032’-7024’ Lintang 

Selatan. Batas – batas kebun benih Sendang Sikucing dengan daerah 

sekitar adalah sebelah utara berbataan langsung dengan laut jawa, sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Batang, sebelah timur berbatasan 

dengan Kecamatan Kangkung, dan sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Weleri. Kebun benih Sendang Sikucing terletak pada dataran 

rendah dengan ketinggian 0 – 10 meter diatas permukaan laut.  
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 Luas keseluruhan kebun benih padi Sendang Sikucing adalah 20 

hektare dengan rincian 18,5 hektare dari keseluruhan lahan merupakan 

produktif atau sebesar 92 %, 0,6 hektare atau 3% luas lahan dimanfaatkan 

sebagai bangunan kantor yang mengurusi administrasi dan digunakan 

sebagai gudang, 0,7 hektare pekarangan, dan 0,2 hektare tegalan. Suhu 

rata-rata pada kebun benih Sendang Sikucing 270 C, hal ini disebabkan 

oleh letaknya yang berada di pesisir pantai utara. Jenis tanah pada kebun 

benih adalah aluvial dan latosol yang cukup baik untuk ditanami tanaman 

padi. Selain memproduksi benih padi biasa, kebun benih Sendang 

Sikucing juga memproduksi benih hybrida dimana jenis benih ini lebih 

ramah lingkungan dan lebih sehat.  

Nilai efisiensi teknis kebun benih padi Sendang Sikucing adalah 

0,90. Nilai efisiensi teknis 0,90 memiliki arti bahwa rata-rata produktivitas 

yang dapat dicapai adalah 90% dari frontier (produksi maksimal yang 

dapat dicapai) atau < 1. Nilai efisiensi teknis < 1 menunjukan bahwa 

penggunaan faktor produksi pada kebun benih padi Sendang Sikucing 

belum efisiensi secara teknis. Untuk mencapai efisiensi teknis diperlukan 

adanya penambahan input faktor produksi agar tingkat efisiensinya dapat 

tercapai maksimum. 
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4) Deskripsi Kebun Benih Padi Wonoketinggal 

Kebun benih padi Wonoketinggal merupakan salah astu kebun 

benih milik BBTPH Wilayah Semarang. Kebun benih Wonoketinggal  

terletak di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak.  Secara astronomis 

kebun benih Wonoketinggal terletak pada 110°27’58” – 110°48’47” BT 

dan 6°43’26” - 7°09’43” LS. Batas –batas kebun benih Wonoketinggal 

dengan daerah lain adalah sebelah utara berbatasan dengan kecamatan 

Mojogedang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jumantono, 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tasikmadu, dan sebelah timur 

berbatasan dengan kecamatan Karangpandan.  

Kebun benih padi Wonoketinggal memiliki luas keseluruhan 10 

hektare. Sebanyak 85% dari luas keseluruhan lahan digunakan sebagai 

lahan pertanian produktif atau seluas 8,5 hektare. 1 hektare dari luas 

keseluruhan luas digunakan sebagai pekarangan atau sebesar 10%, dan 

sisanya 0,5 hektare digunakan untuk bangunan kantor yang mengurusi 

administrasi. Struktur tanah pada kebun benih Wonoketinggal terdiri dari 

tanah lempung dan tanah liat.  

Nilai efisiensi teknis kebun benih padi Wonoketinggal adalah 0,93. 

Nilai efisiensi teknis 0,93 memiliki arti bahwa rata-rata produktivitas yang 

dapat dicapai adalah 92% dari frontier (produksi maksimal yang dapat 

dicapai) atau < 1. Nilai efisiensi teknis < 1 menunjukan bahwa 

penggunaan faktor produksi pada kebun benih padi Wonoketinggal belum 

efisiensi secara teknis. Untuk mencapai efisiensi teknis diperlukan adanya 
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penambahan input faktor produksi agar tingkat efisiensinya dapat tercapai 

maksimum. 

5) Deskripsi Kebun Benih Padi Ketitang 

Kebun benih padi Ketitang terletak di Kecamatan Godong, 

Kabupaten Grobogan. Secara astronomis kebun benih padi Ketitang 

terletak antara 110° 15' BT – 111° 25' BT dan 7° LS - 7°30’ LS. Secara 

geografis kebun benih Ketitang merupakan relief daerah pegunungan 

kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter diatas 

permukaan laut dengan tingkat kelerengan antara 00 - 80.  Secara umum 

suhu rata-rata pada kebun benih Ketitang 260C dan memiliki daerah yang 

cukup kering. 

Luas lahan keseluruhan kebun benih padi ketitang seluas 8,2 

hektare. Luas lahan produktif yang digunakan dalam proses produksi 

mencakup 7 hektare atau sebesar 85% dari keseluruhan luas lahan yang 

ada. Luas 0,4 hektare dimanfaatkan sebagai pekarangan, dan 0,8 hektare 

digunakan untuk bangunan kantor yang mengurusi administrasi. Jenis 

tanah yang terdapat pada kebun benih Ketitang adalah aluvial. Meskipun 

kebun benih Ketitang memiliki sistem irigasi, tetapi pada saat musim 

kemarau masih sering menghadapi krisis air untuk lahan pertanian. 

Akibatnya hasil pertanian terkadang menjadi berkurang atau gagal.  

Nilai efisiensi teknis kebun benih padi Ketitang adalah 0,93. Nilai 

efisiensi teknis 0,93 memiliki arti bahwa rata-rata produktivitas yang dapat 

dicapai adalah 93% dari frontier (produksi maksimal yang dapat dicapai) 



60 

 

 

atau < 1. Nilai efisiensi teknis < 1 menunjukan bahwa penggunaan faktor 

produksi pada kebun benih padi Ketitang belum efisiensi secara teknis. 

Untuk mencapai efisiensi teknis diperlukan adanya penambahan input 

faktor produksi agar tingkat efisiensinya dapat tercapai maksimum.   

6) Deskripsi Kebun Benih Padi Banyubiru 

Kebun benih padi Banyubiru merupakan salah satu kebun benih 

padi milik BBTPH Wilayah semarang. Kebun benih Banyubiru terletak di 

Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Batas – batas dengan daerah 

sekelilingnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Ambarawa, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Getasan, sebelah 

timur berbatasan dengan Kecamatan Tuntang, dan sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Magelang.  

 Kebun benih Banyubiru memiliki luas lahan yang paling kecil 

daintara kebun benih lainnya. Luas lahan keseluruhan dari kebun benih 

Banyubiru hanya 5,2 hektare. Dari total keseluruhan 5,2 hektare yang ada, 

5 hektare lahan digunakan dalam proses produksi atau sebesar 96% dari 

total luas lahan. Sisa lahan 0,2 hektar dimanfaatkan untuk bangunan kantor 

administrasi dan pekarangan masing-masing 0,1 hektare. 

Nilai efisiensi teknis kebun benih padi Sendang Sikucing adalah 

0,82. Nilai efisiensi teknis 0,82 memiliki arti bahwa rata-rata produktivitas 

yang dapat dicapai adalah 82% dari frontier (produksi maksimal yang 

dapat dicapai) atau < 1. Nilai efisiensi teknis < 1 menunjukan bahwa 

penggunaan faktor produksi pada kebun benih padi Sendang Sikucing 
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belum efisiensi secara teknis. Untuk mencapai efisiensi teknis diperlukan 

adanya penambahan input faktor produksi agar tingkat efisiensinya dapat 

tercapai maksimum. 

7) Deskripsi Kebun Benih Padi Winong 

Kebun benih padi Winong terletak di Kecamatan Winong, 

Kabupaten Pati. Kebun benih Winong merupakan salah satu kebun benih 

milik BBTPH Wilayah Semarang. Batas – batas kebun benih Winong 

dengan daerah sekitar adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Jakenan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gabus, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Pucakwangi, dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Blora.  

 Kebun benih Winong memiliki luas lahan keseluruhan  7,8 

hektare. Kebun benih Winong mengalokasikan lahannya seluas 6,5 hektare 

atau sebesar 83% dari total luas lahannya sebagai lahan produktif untuk 

produksi benih. Bangunan kantor seluas 0,8 hektar digunakan untuk 

mengurusi bidang admnistrasi dan pergudangan. Sedangkan sisa 0,5 

hektare lahan dimanfaatkan sebagai pekarangan dari kebun benih Winong.  

Nilai efisiensi teknis kebun benih padi Sendang Sikucing adalah 

0,80. Nilai efisiensi teknis 0,80 memiliki arti bahwa rata-rata produktivitas 

yang dapat dicapai adalah 80% dari frontier (produksi maksimal yang 

dapat dicapai) atau < 1. Nilai efisiensi teknis < 1 menunjukan bahwa 

penggunaan faktor produksi pada kebun benih padi Sendang Sikucing 
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belum efisiensi secara teknis. Untuk mencapai efisiensi teknis diperlukan 

adanya penambahan input faktor produksi agar tingkat efisiensinya dapat 

tercapai maksimum. 

8) Deskripsi Kebun Benih Padi Sonobijo 

Kebun benih padi Sonobijo terletak di kecamatan Randublatung, 

Kabupaten Blora. Letak kebun benih Sonobijo secara astronomis antara 

111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang 

Selatan. Secara geografis kebun benih Sonobijo berbatasan dengan 

Kecamatan Jepon di sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan 

Kradenan di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di 

sebelah selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jati. 

Kebun benih Sonobijo terletak antara 45 – 75 meter diatas permukaan air 

laut. 

 Kebun benih padi Sonobijo memiliki luas lahan keseluruhan  6,6 

hektare, dengan rincian 6 hektare dari luas lahan digunakan sebagai lahan 

produktif untuk kegiatan produksi, 0,4 hektare sebagai pekarangan, dan 

0,2 hektare digunakan untuk bangunan kantor yang mengurusi 

administrasi. Sistem irigasi pada daerah ini masih tergolog semi-teknis, 

dimana hanya mengandalkan dam-dam penampungan air. Akibatnya pada 

musim kemarau masih sering terjadi kekeringan.  

Nilai efisiensi teknis kebun benih padi Sendang Sikucing adalah 

0,93. Nilai efisiensi teknis 0,93 memiliki arti bahwa rata-rata produktivitas 

yang dapat dicapai adalah 93% dari frontier (produksi maksimal yang 
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dapat dicapai) atau < 1. Nilai efisiensi teknis < 1 menunjukan bahwa 

penggunaan faktor produksi pada kebun benih padi Sendang S ikucing 

belum efisiensi secara teknis. Untuk mencapai efisiensi teknis diperlukan 

adanya penambahan input faktor produksi agar tingkat efisiensinya dapat 

tercapai maksimum. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

1) Produksi 

Teknik untuk memproduksi benih pada dasarnya tidak berbeda 

dengan cara memproduksi gabah konsumsi. Perbedaannya terkait dengan 

tuntutan penerapan pengendalian mutu benih, meliputi pemeriksaan 

tanaman untuk membuang tipe-simpang; pengaturan jarak tanam untuk 

memudahkan roguing pada pertanaman benih. Pada dasarnya penangkar 

benih harus menerapkan teknik budi daya terbaik dengan tambahan 

perhatian yang memadai terhadap mutu, baik mutu input (misal sumber 

daya yang diperlukan, sarana produksi), proses (cara melakukan setiap 

kegiatan, teknik budidaya, penanganan pascapanen) maupun output (hasil 

dari tiap kegiatan). Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penangkar 

adalah : 

1. Persyaratan bahwa semua peralatan dan sarana produksi yang 

dibawa ke lapangan bersih dari biji-bijian yang dapat 

mengkontaminasi pertanaman. 

2. Benih sumber yang akan digunakan harus diperiksa dengan cermat, 

sebelum benih direndam dan disemai harus dipastikan bahwa 
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kemasan benih masih utuh, segel tidak rusak, label ada dan belum 

daluwarsa. 

3. Lahan untuk produksi benih hanya ditanami oleh bibit yang berasal 

dari pesemaian yang telah dipersiapkan untuk tanaman benih.  

4. Persyaratan isolasi dan pencegahan terjadinya kontaminasi atau 

pencampuran benih. 

5. Persyaratan kemurnian varietas.  

Pengelolaan tanaman untuk produksi benih pada dasarnya tidak 

banyak berbeda dari pengelolaan tanaman untuk produksi gabah konsumsi. 

Perbedaan yang ada umumnya hanya sebagai konsekuensi dari penerapan 

pengendalian mutu untuk menghasilkan benih yang sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan. Tindakan yang sangat ketat biasanya 

diperlukan untuk menjaga keaslian dan kemurnian varietas, termasuk 

untuk fasilitasi pemeriksaan tanaman dan roguing, tindakan-tindakan lain 

untuk menjaga viabilitas, kesehatan benih (terutama infeksi penyakit 

terbawa benih) dan kemurnian fisik benih, termasuk kontaminasi biji 

gulma. 

Produksi benih padi mempersyaratkan keserempakan pematangan 

gabah untuk memperoleh mutu benih yang baik. Tanaman telah mencapai 

fase pematangan, malai sudah mulai menguning, lahan sawah perlu 

dikeringkan. Pengeringan petakan menjelang panen bermanfaat untuk 

mempercepat pematangan malai dan mencegah brangkasan yang telah 

dipanen tekena air. Panen secara manual dilakukan dengan memotong 
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tanaman dengan sabit, kemudian menumpukkan brangkasan di bagian 

sawah yang kering dengan dialasi terpal. Setelah panen selesai, brangkasan 

dirontok dengan menggunakan mesin perontok. Setelah selesai 

perontokan, benih harus segera dikeringkan dengan mesin pengering atau 

dijemur. 

Benih yang baru dipanen harus segera dikeringkan untuk menekan 

laju deteriorasi. Penundaan atau keterlambatan pengeringan akan 

menurunkan viabilitas benih. Kadar air akhir yang diharapkan untuk benih 

padi adalah 11% untuk memungkinkan penyimpanan dalam suhu kamar 

selama satu tahun, atau di bawah 9% untuk penyimpanan lebih lama yang 

mungkin diperlukan untuk benih sumber (misal kelas BS atau FS). Perlu 

diperhatikan bahwa makin rendah kadar air benih, makin peka benih 

terhadap kerusakan mekanis dan makin mahal biaya pengeringan yang 

harus dikeluarkan, walaupun memang makin tinggi pula daya simpannya. 

 

Gambar 4.1  Produksi Benih Padi BBTPH Wilayah Semarang Tahun 

2007 – 2010 (Kg). 
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 Produksi benih padi BBTPH Wilayah Semarang tahun 2007 – 

2011 cenderung mengalami penurunan. Produksi tahun 2008 mengalami 

penurunan sebesar 1% dimana pada tahun 2007 produksi mencapai 

279.882 kg menjadi 277.056 kg pada tahun 2008. Penurunan produksi juga 

masih terus mengalami peurunan pada tahun 2009 dan 2010. Produksi 

benih padi tahun 2009 sebesar 258.623 kg atau turun sebesar 6,6% dari 

tahun sebelumnya. Penurunan jumlah produksi terbesar terjadi pada tahun 

2010 dimana jumlah produksi turun sebesar 19,8% dimana jumlah 

produksi di tahun 2010 hanya 207.399 kg. Pada tahun 2011 terjadi 

peningkatan produksi dari tahun sebelumnya dimana hasil produksi 

mencapai 266.550 kg atau meningkat sekitar 28,5%. Meskipun mengalami 

peningkatan produksi pada tahun 2011, tetapi secara keseluruhan produksi 

padi dari tahun 2007 sampai 2011 mengalami penurunan sebesar 4%.  

 

Gambar 4.2 Produksi Padi Kebun Benih Padi BBTPH Wilayah Semarang 

2007 – 2011 (Kg). 
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Berdasarkan pada gambar 4.2 menunjukan bahwa kebun benih 

Sendang Sikucing merupakan penghasil benih padi terbanyak dengan 

produksi sebanyak 397.745 kg sepanjang tahun 2007 sampai 2011 atau 

sebesar 30,8 % dari keseluruhan jumlah produksi benih padi BBTPH 

Wilayah Semarang. Kebun benih Wonoketinggal memiliki jumlah 

produksi tertinggi kedua dengan jumlah produksi sebanyak 264.060 kg 

atau sekitar 20,4 %. Produksi kebun benih Ketitang, Banyubiru, 

Kalinyamat, dan Winong masing masing sebesar 167.991 kg, 154.052 kg, 

119.472 kg, dan 106.270 kg. Sedangkan hasil produksi kebun benih 

Sonobijo merupakan yang terendah diantara yang lainnya yaitu sebanyak 

79.920 kg atau sebesar 6,1 % dari keseluruhan hasil produksi BBTPH 

Wilayah Semarang dari tahun 2007 sampai 2011. 

2) Luas Lahan 

Luas lahan garapan berpengaruh positif terhadap hasil produksi 

dimana usahatani dengan luas lahan yang lebih besar akan memiliki 

produksi lebih tinggi daripada petani yang memiliki luas lahan lebih 

sedikit. Besarnya luas lahan akan mempengaruhi terhadap hasil produksi 

yang dihasilkan, penambahan luas lahan yang digunakan dalam proses 

produksi akan meningkatkan hasil produksi sampai suatu titik tertentu, 

apabila penambahan telah mencapai batasnya maka penambahan luas 

lahan hanya akan mengurangi produktivitas suatu usahatani.  
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Tabel 4.1 Luas lahan, Produksi, dan Produktivitas BBTPH Wilayah 

Semarang Tahun 2007 – 2011. 

No Tahun Luas Lahan 

(ha) 

Produksi 

(kg) 

Produktivitas 

(ku/ha) 

1 2007 120 279.882 233,2 

2 2008 124 277.056 223,4 

3 2009 114 258.623 226,8 

4 2010 76 207.339 272,8 

5 2011 113 266.550 235,8 

 

Besarnya penggunaan luas lahan yang digunakan oleh BBTPH dari 

tahun 2007 hingga tahun 2011 cenderung mengalami penurunan seperti 

yang ditampilkan pada tabel. Luas lahan yang digunakan pada tahun 2007 

adalah seluas 120 hektar dengan hasil produksi sebanyak 279.882 kg 

dengan produktivitas sebesar 233,3 kuintal setiap hektarnya. Terjadi 

peningkatan luas lahan yang digunakan di tahun 2008 menjadi 124 hektar, 

namun hasil produksi tahun 2008 justru mengalami penurunan begitu juga 

produktivitasnya. Penurunan luas lahan juga terjadi pada tahun 2009 

menjadi 119 hektar yang berdampak pada penurunan hasil produksi 

menjadi 258.623 kg. Penurunan penggunaan luas lahan juga masih terjadi 

pada tahun 2010. Tahun 2010 luas lahan yang digunakan hanya 76 hektar 

yang menyebabkan hasil produksinya juga menurun tajam menjadi 

207.339 kg atau terjadi penurunan sebesar 20,7 % dari tahun sebelumnya, 

tetapi penurunan luas lahan yang digunakan ini justru meningkatkan 

produktivitas menjadi 272,8 kuintal per hektarnya. Tahun 2011 luas lahan 

yang digunakan ditambah hingga mencapai 113 hektar dan mampu 
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menghasilkan 266.550 kg benih padi atau dengan produktivitas 235,8 

kuintal setiap hektarnya.  

3) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi baik dari segi jumlahnya, kualitas 

dan juga macam tenaga kerja. Setiap proses produksi diperlukan tenaga 

kerja yang cukup memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan 

disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya 

optimal. 

 

Gambar 4.3 Jumlah Tenaga Kerja yang Digunakan BBTPH Wilayah 
Semarang Tahun 2007 – 2011 (Hok). 
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menjadi 19.548 hok atau mengalami peningkatan sebesar 12,4%. Sebagian 

besar tenaga kerja yang dipergunakan menggunakan sistem kerja 

borongan. Banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan tergantung pada 

luasnya lahan dari kebun benih padi.  

 

Tabel 4.2 Rata-rata Penggunaan Tenaga Kerja BBTPH Wilayah Semarang 

Berdasarkan Kebun Benih Padi Tahun 2007 – 2011. 

No Kebun Benih Tenaga Kerja (hok) 

1 Kalinyamat 1.903 

2 Sendang Sikucing 6.253 

3 Wonoketinggal 2.941 

4 Ketitang 2.366 

5 Banyubiru 1.690 

6 Winong 2.197 

7 Sonobijo 1.014 

 Total 18.364 

 Rata-rata 2.623 

 

Penyerapan tenaga kerja terbanyak terjadi pada kebun benih 

Sendang Sikucing yang membutuhkan tenaga kerja rata-rata 6.253 hok 

setiap tahunnya sejak tahun 2007 – 2011. Rata-rata penggunaan tenaga 

kerja dari setiap kebun benih padi adalah 2.653 hok dengan upah Rp. 

30.000,- / hok. Penggunaan tenaga kerja meliputi kegiatan persemaian, 

pengolahan tanah, pemeliharaan sampai dengan panen.  
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4) Benih 

Salah satu kunci budidaya padi terletak pada kulitas benih, karena 

itu benih memiliki peranan yang penting. Penggunaan benih bersertifikat 

dan benih dengan vigor tinggi sangat disarankan, karena (1) benih bermutu 

akan menghasilkan bibit yang sehat dengan akar yang banyak, (2) benih 

yang baik akan menghasilkan perkecambahan dan pertumbuhan yang 

seragam, (3) ketika ditanam pindah, bibit dari benih yang baik dapat 

tumbuh lebih cepat dan tegar, dan (4) benih yang baik akan memperoleh 

hasil yang tinggi. 

 

Gambar 4.4 Jumlah Benih yang Digunakan Sebagai Faktor Produksi 

BBTPH Wilayah Semarang Tahun 2007 – 2011 (Kg). 

Jumlah penggunaan faktor produksi benih dari tahun 2007 sampai 

2011 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Jumlah 

penggunaan faktor produksi benih yang digunakan pada tahun 2007 

sebanyak 2.976 kg. Penggunaan faktor produksi benih naik sebesar 4% 
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menjadi 3.100 kg pada tahun 2008. Pada tahun 2009 dan 2010 jumlah 

benih yang digunakan sebagai faktor produksi berkurang menjadi 2.850 kg 

dan 1.888 kg. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan penggunaan faktor 

produksi benih menjadi 2.826 kg. Selain luas lahan, faktor lain yang juga 

mempengaruhi banyaknya penggunaan benih adalah pola tanam dan jarak 

tanam. Jumlah benih yang ditanam dalam satu lubang antara tidak boleh 

lebih dari 3. Penanaman benih lebih dari 3 dalam 1 lubang hanya akan 

meningkatkan kompetisi antar bibit yang justru dapat berakibat tidak baik. 

Jarak tanam yang digunakan antara 1 lubang dengan lubang lainnya antara 

20 – 25cm.  

5) Pupuk 

Pemberian pupuk bertujuan untuk mempertahankan status hara 

dalam tanah, menyediakan unsur hara secara seimbang bagi pertumbuhan 

atau perkembangan tanaman, meningkatkan kualitas buah dan 

meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu pemberian pupuk juga 

bertujuan untuk mencukupi satu atau beberapa unsur hara pada tanaman, 

agar tanaman berproduksi secara berkelanjutan. 
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Gambar 4.5 Jumlah Pupuk yang Digunakan Sebagai Faktor Produksi 
BBTPH Wilayah Semarang Tahun 2007 – 2011 (Kg). 

 

Jumlah pupuk yang digunakan dari tahun 2007 hingga tahun 2011 

cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2007 jumlah pupuk yang 

digunakan sebagai input sebanyak 73.530 kg. Jumlah tersebut mengalami 

peningkatan pada tahun 2008 menjadi 76.150 kg. Jumlah pupuk yang 

digunakan pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan dimana 

jumlah pupuk yang digunakan pada tahun 2009 sebanyak 70.010 kg, 

begitu juga jumlah pupuk yang digunakan pada tahun 2010 hanya 

sebabnyak 46.240 kg.  Jumlah pupuk yang digunakan pada tahun 2011 

meningkat menjadi 69.950 kg. Meningkat atau menurunnya jumlah pupuk 

yang digunakan sebagai faktor produksi sangat dipengaruhi oleh luasnya 

lahan yang digunakan dalam proses produksi dan tingkat kesuburan tanah.  
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Tabel 4.3 Rata-Rata Penggunaan Pupuk Per Hektar Kebun Benih Padi 

Pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah 

Semarang Tahun 2007 – 2001 (kg). 

No Kebun Benih Tahun Rata-

rata 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 Kalinyamat 600 600 600 600 600 600 

2 Sendang Sikucing  600 600 600 600 600 600 

3 Wonoketinggal 600 600 600 600 600 600 

4 Ketitang 640 640 640 640 656 643,2 

5 Banyubiru 600 600 600 600 600 600 

6 Winong  650 650 650 650 700 660 

7 Sonobijo 660 660 660 660 660 660 

 Rata-rata 621,4 621,4 621,4 621,4 630,8  

 

Tabel menunjukan rata-rata jumlah pupuk yang digunakan kebun 

benih padi pada BBTPH Wilayah Semarang Tahun 2007 hingga 2011. 

Berdasarkan tabel, Kebun benih Kalinyamat, Sendang sikucing, 

Wonoketinggal,  dan Banyubiru menggunakan jumlah rata-rata pupuk 

yang sama yaitu 600 kg/ha. Hal ini karena dalam produksi benih padi 

bersertifikat, kebun benih mengikuti anjuran dan ketentuan yang diberikan 

oleh balai sertifikasi dan penjamin mutu yang telah ditentukan. Kebun 

Sonobijo dan Winong  memiliki pernggunaan rata-rata pupuk tertinggi 

yaitu sebanyak 660 kg/ha. Kebun benih Sonobijo dan Winong 

membutuhkan jumlah rata-rata penggunaan pupuk yang paling teinggi 

karena tingkat kesuburan tanah yang rendah. Kebun benih Ketitang 
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menjadi yang tertinggi kedua dalam rata-rata penggunaan pupuk tertinggi 

sebanyak 643,2 kg/ha. Adanya perbedaan jumlah dalam penggunaan 

pupuk ini dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah yang berbeda pada 

masing-masing daerah. 

4.2   Hasil Analisis 

Hasil estimasi data menggunakan alat bantu paket komputer frontier 4.1 

ditampilkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Fungsi Produksi Frontier Stokastik Menggunakan 

Frontier 4.1 

No Variabel Koefisien t-ratio 

1 Konstanta 18,398212 3,1177743 

2 Luas lahan 0,52416723 1,6654878 

3 Tenaga kerja 0,18997740   1,3395057 

4 Benih 0,35167434   2,3484055 

5 Pupuk 3,4504121  2,2561971 

6 Mean ET 0,85069630  

7 Mean Inefisiensi ET 0,1493037 

8 N 35 

 

Berdasarkan hasil estimasi fungsi produksi frontier stokastik maka 

koefisien regresi merupakan koefisien elastisitas mengingat modelnya 

dalam bentuk logaritma natural. Pembahasan akan diuraikan berdasarkan 

masing-masing variabel penelitian. 

 

4.2.1 Koefisien Elastisitas 
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Berdasarkam hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan produksi frontier stokastik dengan data yang terlebih dahulu 

diubah kedalam bentuk logaritma natural (ln). Sedangkan untuk melihat 

signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

individual digunakan uji t statistik. Signifikansi pengaruh tersebut dapat 

diestimasi dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel 

pada α dan degree of freedom (df) tertentu. Pada penelitian ini nilai t tabel 

= 1,697 yang diperoleh dari (α = 5% dan df = 30). 

Koefisien elastisitas masing-masing variabel input dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Variabel luas lahan (X1) memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,524. 

Hal ini berarti bila penggunaan variabel input luas lahan mengalami 

kenaikan sebesar satu persen maka akan menaikan output sebesar 

0,524 persen. Variabel luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhaap 

hasil produksi, hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai t-ratio < t-tabel, 

1,665 < 1,697 . 

2. Variabel tenaga kerja (X2) memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,189. 

Hal ini berarti bila penggunaan variabel input tenaga kerja mengalami  

kenaikan sebesar satu persen maka akan menaikan output sebesar 

0,189 persen. Variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap hasil produksi, hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai t-ratio > t-

tabel, 1,339 < 1,697. 
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3. Variabel benih (X3) memiliki koefisien elastisitas sebesar 0,351. Hal 

ini berarti bila penggunaan variabel input benih mengalami kenaikan 

sebesar satu persen maka akan menaikan output sebesar 0,351 persen. 

Variabel benih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

produksi, hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai t-ratio > t-tabel, 2,348 > 

1,697.  

4. Variabel pupuk(X4) memiliki koefisien elastisitas sebesar 3,450. Hal 

ini berarti bila penggunaan variabel input pupuk mengalami  kenaikan 

sebesar satu persen maka akan menaikan output sebesar 3,450 persen. 

Untuk variabel pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil produksi, hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai t-ratio > t-tabel -

2,256 > 1,697. 

4.2.2 Efisiensi Teknis 

Dari hasil penghitungan efisiensi teknis melalui penghitungan 

regresi frontier skokastik dengan alat bantu paket komputer Frontier 

Version 4.1 c. diperoleh hasil sebesar 0,85 artinya adalah rata-rata 

produktivitas yang dapat dicapai adalah 85% dari frontier atau produksi 

maksimal yang dapat dicapai, yaotu < 1. Hal ini mengandung arti bahwa 

penggunaan faktor- faktor produksi belum efisien secara teknis. Mengingat 

efisiensi teknis merupakan hubungan antara input yang benar-benar 

digunakan dengan output yang dihasilkan. Sehingga dengan hasil 

penghitungan efisiensi teknis diketahui bahwa harus dilakukan 
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pengurangan input untuk semua faktor produksi yang dipergunakan agar 

tercapai efisiensi teknis. 

4.2.3 Efisiensi Alokatif atau Efisiensi Harga 

Efisiensi harga atau alokatif adalah suatu keadaan efisiensi bila 

nilai produk marjinal (NPM) sama dengan  harga faktor produksi yang 

bersangkutan. Ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada efisiensi 

alokatif atau efisiensi harga, yaitu: (1) jika nilai efisiensi lebih dari 1, maka 

efisiensi yang maksimal belum tercapai, sehingga penggunaan faktor 

produksi perlu ditambah agar mencapai kondisi yang efisien. (2) jika nilai 

efisiensi lebih kecil dari 1, maka kegiatan usahatani yang dijalankan tidak 

efisien, sehingga untuk mencapai tingkat efisiensi, faktor produksi yang 

digunakan perlu dikurangi. (3) jika nilai efisiensi sama dengan 1, hal ini 

berarti bahwa kegiatan usahatani sudah mencapai tingkat efisien dan 

diperoleh keuntungan yang maksimum.  

Nilai produk marjinal (NPM) diperoleh dari nilai koefisien masing-

masing variabel dikalikan dengan rata-rata pendapatan total dibagi dengan 

rata-rata biaya dari masing-masing variabel tersebut. Dalam analisis 

penghitungan efisiensi harga yang menjadi penghitungan adalah biaya-

biaya yang dikeluarkan termasuk juga pendapatan yang diperoleh. 

 

 

Tabel 4.5 Hasil Penghitungan Biaya dan Pendapatan 

Keterangan Jumlah Total (Rp) Rata-rata (Rp) Koefisien 
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Produksi (Y) 
10,316,080,000 

294,745,143 - 

Luas Lahan (X1) 2,460,000,000 70,285,714 0,524 

Tenaga Kerja (X2) 2,754,600,000 78,702,857 0,189 

Benih (X3) 95,480,000 2,728,000 0,351 

Pupuk (X4) 4,567,968,000 130,513,371 3,450 

Sumber : BBTPH W ilayah Semarang (2012), data diolah  

Penghitungan efisiensi alokatif atau efisiensi harga adalah sebagai 

berikut: 

a. NPM Luas Lahan (NPM1) → X1 

 

     2,19 

 Hasil penghitungan efisiensi alokatif atau harga untuk penggunaan 

faktor produksi luas lahan diperoleh hasil 2,19. Hasil penghitungan ini 

menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi luas lahan belum efisien 

secara harga sebab dari hasil penghitungan nilainya lebih besar dari satu, 

sehingga perlu dilakukan penambahan input luas lahan agar mencapai 

efisien. 

b. NPM Tenaga Kerja (NPM2) → X2 
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 Pada penghitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor 

produksi tenaga kerja  diperoleh hasil 0,70. Hasil penghitungan ini 

menunjukkan bahwa penggunan faktor produksi tenaga kerja tidak efisien. 

Untuk mencapai efisien perlu dilakukan pengurangan input tenaga kerja.  

c. NPM Benih (NPM3) → X3  

 

     

 Pada penghitungan efisiensi harga untuk penggunaan faktor 

produksi benih diperoleh hasil 37,923 . Dari hasil penghitungan ini 

menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi benih masih belum 

efisien secara harga, sebab hasil penghitungan efisiensi harga diperoleh 

hasil lebih dari satu, sehingga perlu dilakukan penambahan faktor produksi 

benih agar tercapai efisiensi secara harga.  

d. NPM Pupuk (NPM4) → X4 

 

    = 7,79 

Dari hasil penghitungan efisiensi harga untuk faktor produksi 

pupuk diperoleh hasil 7,791. Dari hasil penghitungan ini menunjukkan 

bahwa penggunaan faktor produksi pupuk tidak efisien secara harga. Hasil 

7,791 menunjukan bahwa penggunaan pupuk kurang dari satu sehingga 
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untuk mencapai efisien diperlukan pengurangan penggunaan pupuk agar 

tercapai efisien secara harga.  

e. Efisiensi Alokatif atau Efisiensi Harga 

 Setelah melakukan penghitungan NPM untuk masing-masing 

faktor produksi, dimana efisiensi harga dihitung dari penambahan NPM 

dari masing-masing faktor produksi yang digunakan. Maka nilai dari 

efisiensi harga adalah : 

 

 

       

Jadi besarnya efisiensi alokatif atau efisiensi harga adalah 12,15. 

Nilai ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor- faktor produksi belum 

efisien dalam hal harga, sebab nilai efisiensinya lebih dari satu, sehingga 

perlu dilakukan penambahan input pada faktor- faktor produksi yang nilai 

NPM nya lebih dari satu yaitu tenaga kerja dan benih. Selain itu juga 

diperlukan pengurangan pada faktor produksi yang nilai NPM nya kurang 

dari satu yaitu tenaga kerja dan penggunaan pupuk untuk mencapai 

efisiensi harga. 

 

4.2.4 Efisiensi Ekonomi 
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Efisiensi ekonomi didapat dari hasil kali antara efisiensi teknis dan 

efisiensi harga. Dari hasil penghitungan diketahui besarnya efisiensi teknis 

sebesar 0,85 dan efisiensi harga sebesar 12,15. Efisiensi ekonomi dapat 

dicapai apabila efisiensi teknis dan efisiensi harga telah dicapai, maka 

dapat dihitung besarnya efisiensi ekonomi sebagai berikut: 

 EE = ET x EH 

       = 0,850 x 12,15 

       = 10,32 

Nilai dari efisiensi ekonomi adalah 10,32. Nilai ini berarti bahwa 

penggunaan faktor-faktor produksi masih belum efisien secara ekonomi 

karena nilainya lebih dari satu. Untuk mencapai efisiensi ekonomi perlu 

dilakukan penambahan dan pengurangan input faktor- faktor produksi. 

Pengurangan penggunaan input faktor produksi perlu dilakukan untuk 

mencapai efisiensi teknis. Untuk mencapai efisiensi harga perlu dilakukan 

penambahan input pada faktor produksi luas lahan dan benih, serta 

melakukan pengurangan pada penggunaan inpu faktor produksi tenaga 

kerja dan pupuk yang digunakan 

 

 

 

 

4.2.5 Return to Scale 



83 

 

 

Return to Scale merupakan suatu keadaan dimana output 

meningkat sebagai respon adanya kenaikan yang proporsional dari seluruh 

input. Seperti yang diketahui bahwa pada fungsi produksi Cobb-Douglas, 

koefisien tiap variabel independen merupakan elastisitas terhadap variabel 

dependen. Dan dapat diketahui nilai RTS melalui penjumlahan setiap 

koefisien variabel independen. 

Return to Scale = βX1 + βX2 + βX3 + βX4 

           = 0,524 + 0,189 + 0,315 + 3,450 

          = 4,478 

Nilai return to scale pada produksi benih padi pada BBTPH 

Wilayah Semarang menunjukan 4,478. Hal ini berarti kegiatan produksi 

benih padi pada BBTPH Wilayah Semarang berada pada posisi skala hasil 

yang meningkat atau incresing return to scale karena nilainya lebih dari 

satu (βX1 + βX2 + βX3 + βX4  > 1). Skala usaha pada kondisi ini berarti 

setiap terjadi penambahan proporsi input yang digunakan akan 

menigkatkan output yang dihasilkan. Hal ini berarti hasil produksi benih 

masih dapat terus ditingkatkan dengan cara menambah penggunaan input 

faktor produksi. 

 

 

4.3 Pembahasan 
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4.3.1 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

1. Pengaruh faktor produksi luas lahan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap hasil produksi benih pada Balai Benih Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Wilayah Semarang. Nilai koefisien dari luas lahan adalah 

0,524, artinya setiap rasio penambahan faktor produksi luas lahan 

sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah produksi benih sebesar 

0,524 persen (ceteris paribus). 

Pengembangan perbenihan harus semakin ditingkatkan. 

Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara menambah 

luas lahan. Semakin luas lahan garapan, maka akan semakin luas 

lahan yang dapat digunakan dalam proses produksi. Dalam pertanian, 

terutama di negara kita, faktor produksi tanah mempunyai kedudukan 

paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima 

oleh tanah dibandingkan dengan faktor- faktor produksi lainnya. 

(Mubyarto, 1986:76). 

2. Pengaruh faktor produksi tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap hasil produksi. Nilai koefisien dari tenaga kerja adalah 0,189, 

artinya setiap rasio penambahan faktor produksi tenaga kerja sebesar 1 

persen akan meningkatkan jumlah produksi benih sebesar 0,189 

persen (ceteris paribus). 

3. Pengaruh faktor produksi benih terhadap hasil produksi adalah positif 

dan signifikan. Nilai koefisien dari benih adalah 0,351, artinya setiap 
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rasio penambahan faktor produksi benih sebesar 1 persen akan 

meningkatkan jumlah produksi sebesar 0,351 persen (ceteris paribus). 

Kualitas benih sangat menentukan keberhasilan suatu 

usahatani, sehingga apabila kemampuan tumbuhnya rendah, jumlah 

populasi per satuan luas akan berkurang. Salah satu kunci budidaya 

padi terletak pada kualitas beniih yang ditanam. Untuk itu diperlukan 

benih yang memiliki daya tumbuh yang tinggi (90-100%). dan sehat. 

4. Pengaruh faktor produksi pupuk terhadap hasil produksi adalah positif 

dan signifikan. Nilai koefisien dari pupuk adalah 3,45 , artinya setiap 

rasio penambahan faktor produksi pupuk sebesar 1 persen akan 

menaikan jumlah produksi sebesar 3,45 persen (ceteris paribus). 

Pemberian pupuk bertujuan untuk mempertahankan status hara 

dalam tanah, menyediakan unsur hara secara seimbang bagi 

pertumbuhan atau perkembangan tanaman, meningkatkan kualitas 

buah dan meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu pemberian 

pupuk juga bertujuan untuk mencukupi satu atau beberapa unsur hara 

pada tanaman, agar tanaman berproduksi secara berkelanjutan. Nilai 

elastisitas penggunaan pupuk sebesar 3,450 atau > 1 ini menunjukan 

bahwa penggunaan pupuk akan menaikan output berupa produksi 

benih padi. 

Pada prinsipnya pemupukan yang benar adalah menambahkan ke 

dalam tanah unsur-unsur yang kurang, tetapi dibutuhkan oleh tanaman 

(Triyanto, 2006:66). Kurangnya informasi dan pengetahuan akan 
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tingkat kesuburan lahan yang dimilikinya, maka setiap saat 

pemupukan selalu ditambahkan sejumlah jenis pupuk, sekalipun 

diantara pupuk itu ada yang tidak diperlukan penambahannya karena 

di dalam tanah sudah cukup tersedia, sehingga dengan kondisi tersebut 

pemupukan yang diberikan tidak memberikan tambahan produksi 

yang berarti. 

4.3.2 Efisiensi Teknis 

Nilai efisiensi teknis adalah sebesar 0,85 atau 85%. Nilai 

efisiensi 85% menunjukan bahwa rata-rata produktivitas yang dapat 

dicapai adalah 85% dari frontier (produksi maksimal yang dapat dicapai). 

Nilai efisiensi < 1  menunjukan bahwa penggunaan faktor- faktor 

produksi pada produksi benih padi masih belum efisien secara teknis.  

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menangani perbenihan, 

BBTPH harus mengetahui dengan tepat berapa kombinasi penggunaan 

faktor produksi yang dibutuhkan untuk mencapai efisiensi teknis. Hal ini 

penting terkait sebagai salah satu perencanaan teknis operasional dalam 

bidang pertanian. Masing-masing kebun benih harus menggunakan 

kombinasi input faktor-faktor produksi yang tepat 

4.3.3 Efisiensi Alokatif/Efisiensi Harga 

Nilai efisiensi alokatif atau efisiensi harga adalah sebesar 12,15. 

Nilai efisiensi lebih besar dari 1 menunjukan bahwa penggunaan faktor 

faktor produksi masih belum efisien secara alokatif atau harga. 
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Inefisiensi ini terjadi karena terjadi inefisiensi pada kombinasi 

penggunaan faktor- faktor produksi. Untuk mencapai efisiensi alokatif 

atau harga perlu dilakukan penambahan input pada faktor produksi luas 

lahan dan benih. Pengurangan penggunaan faktor produksi tenaga kerja 

dan pupuk juga diperlukan agar kombinasi penggunaan faktor produksi 

menjadi efisien 

4.3.4 Efisiensi Ekonomi 

Nilai efisiensi Ekonomi adalah sebesar 10,32. Nilai efisiensi 

10,32 atau lebih besar dari satu ini menunjukan penggunaan faktor- faktor 

produksi yang belum efisien. Angka ini menunjukan bahwa penggunaan 

faktor faktor produksi masih belum efisien secara ekonomi. Untuk 

mencapai efisiensi alokatif atau harga perlu dilakukan penambahan input 

faktor- faktor produksi. 

4.3.5  Return to Scale 

Nilai return to scale pada produksi benih padi pada BBTPH 

Wilayah Semarang menunjukan 4,47. Hal ini berarti kegiatan produksi 

benih padi pada BBTPH Wilayah Semarang berada pada posisi skala 

hasil yang meningkat atau increasing return to scale karena nilainya 

kurang dari satu (βX1 + βX2 + βX3 + βX4  > 1). Skala usaha pada kondisi 

ini berarti setiap terjadi penambahan proporsi input yang digunakan akan 

meningkatkan output yang dihasilkan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan faktor- faktor 

produksi pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah 

Semarang didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. a. Faktor produksi luas lahan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap hasil produksi. Variabel luas lahan memiliki koefisien 

elastisitas sebesar 0,52 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan 1 

persen pada input faktor produksi akan meningkatkan output hasil 

produksi 0,52 persen. 

b. Faktor produksi tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap hasil produksi. Variabel tenaga kerja memiliki koefisien 

elastisitas sebesar 0,18 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan 1 

persen pada input tenaga kerja akan meningkatkan output hasil 

produksi 0,18 persen. 

c. Faktor produksi benih berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

hasil produksi. Variabel benih memiliki koefisien elastisitas sebesar 

0,35 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan satu persen pada 

input benih akan meningkatkan output hasil produksi 0,35 persen.  
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d. Faktor produksi pupuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

hasil produksi. Variabel pupuk memiliki koefisien elastisitas sebesar 

3,45 yang memiliki arti bahwa setiap penembahan satu persen pada 

input pupuk akan meningkatkan output hasil produksi 3,45 persen.  

5. Nilai efisiensi teknis adalah sebesar 0,85 atau 85%. Angka ini 

menunjukan bahwa penggunaan faktor- faktor produksi belum efisien 

karena rata-rata produktivitas yang mampu dicapai adalah 85% dari 

frontier (produksi maksimal yang dapat dicapai).  

6. Nilai efisiensi alokatif atau efisiensi harga adalah sebesar 12,15. 

Angka ini menunjukan bahwa penggunaan faktor faktor produksi 

masih belum efisien secara alokatif atau harga. Untuk mencapai 

efisiensi alokatif atau harga perlu dilakukan penambahan dan 

pengurangan pada penggunaan input faktor- faktor produksi. Perlu 

dilakukan penambahan pada input faktor produksi yang memiliki 

NPM > 1 yaitu pada faktor produksi luas lahan, benih dan pupuk. 

Selain itu pengurangan penggunaan faktor produksi juga diperlukan 

pada faktor produksi yang memilik nilai NPM < 1 yaitu faktor 

produksi tenaga kerja. 

7. Nilai efisiensi Ekonomi adalah sebesar 10,32. Angka ini menunjukan 

bahwa penggunaan faktor faktor produksi masih belum efisien secara 

ekonomi. Efisiensi ekonomi dapat tercapai jika efisiensi teknis dan 

efisiensi alokatif (harga) sudah tercapai.  



90 

 

 

8. Nilai return to scale pada produksi benih padi pada BBTPH Wilayah 

Semarang menunjukan 4,47. Hal ini berarti kegiatan produksi benih 

padi pada BBTPH Wilayah Semarang berada pada posisi skala hasil 

yang meningkat atau increasing return to scale. Skala usaha pada 

kondisi ini berarti setiap terjadi penambahan proporsi input yang 

digunakan akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. 

5.2   Saran 

1. Melihat signifikansinya pengaruh faktor produksi benih dan pupuk 

tehadap hasil produksi diperlukan adanya penambahan penggunaan 

input pada faktor produksi tersebut untuk meningkatkan hasil 

produksi. Dukungan dari BBTPH Wilayah Semarang dan Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah 

juga sangat diperlukan dalam pengadaan input faktor produksi 

mengingat sumber pembiayaan kebun benih berasal dari pemerintah 

provinsi.  

2. Pengelola kebun benih harus lebih memperhatikan kebutuhan 

kombinasi input yang digunakan dalam proses produksi karena 

kebutuhan masing-masing kebun benih berbeda terkait tingkat 

kesuburan tanah, cuaca, dan gangguan hama dari masing-masing 

kebun benih berbeda.  

3. Pengelola kebun benih lebih mengetahui secara pasti jumlah 

kombinasi input faktor produksi yang digunakannya. Penambahan dan 
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pengurangan penggunaan faktor produksi diperlukan pada faktor 

produksi yang belum efisien ataupun yang tidak efisien.  

4. Kebun benih harus lebih fleksibel terhadap aturan dalam proses 

produksi benih bersertifikat, terutama dalam hal penggunaan input 

produksi untuk lebih disesuaikan terhadap kebutuhan pada masing-

masing kebun benih. 

5. Skala usaha yang menunjukan pada skala yang meningkat 

menunjukan dibutuhkannya dukungan Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah untuk lebih 

memberikan perhatian dan perluasan mengingat hasil dari kebun benih 

merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi provinsi Jawa 

Tengah. 
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No Kebun benih/Tahun produksi (kg) luas lahan (ha) TK (hok) benih (kg) pupuk (kg) 

1. Kalinyamat 2007 32.087 21 1.771 275 6.600 

2. Kalinyamat 2008 25.865 11 1.881 275 6.600 

3. Kalinyamat 2009 24.510 11 1.881 275 6.600 

4. Kalinyamat 2010 21.005 11 1.991 275 6.600 

5. Kalinyamat 2011 16.005 11 1.991 275 6.600 

6. Sendang Sikucing 2007 79.000 37 5.957 925 22.200 

7. Sendang Sikucing 2008 80.125 39 5.957 975 23.400 

8. Sendang Sikucing 2009 89.625 39 6.327 975 23.400 

9. Sendang Sikucing 2010 56.730 19 6.327 463 11.100 

10. Sendang Sikucing 2011 92.265 37 6.697 925 22.200 

11. Wonoketinggal 2007 48.420 17 2.737 425 10.200 

12. Wonoketinggal 2008 55.450 22 2.907 550 13.200 

13. Wonoketinggal 2009 45.530 20 2.907 500 12.000 

14. Wonoketinggal 2010 49.000 17 3.077 425 10.200 

15. Wonoketinggal 2011 65.660 22 3.077 550 13.200 

16. Ketitang 2007 35.600 19 2.254 475 12.160 

17. Ketitang 2008 29.350 14 2.254 350 8.960 

18. Ketitang 2009 36.000 15 2.394 375 9.600 

19. Ketitang 2010 31.626 7 2.394 175 4.480 

20. Ketitang 2011 35.415 21 2.534 513 13.440 

21. Banyubiru 2007 41.550 16 1.610 388 9.300 

22. Banyubiru 2008 36.561 16 1.610 400 9.600 

23. Banyubiru 2009 28.428 10 1.710 250 6.000 

24. Banyubiru 2010 20.538 10 1.710 250 6.000 

25. Banyubiru 2011 26.975 10 1.810 250 6.000 

26. Winong 2007 32.225 13 2.093 325 8.450 

27. Winong 2008 31.585 13 2.093 325 8.450 

28. Winong 2009 17.530 13 2.223 325 8.450 

29. Winong 2010 12.700 6 2.223 150 3.900 

30. Winong 2011 12.230 7 2.353 163 4.550 

31. Sonobijo 2007 11.000 7 966 163 4.620 

32. Sonobijo 2008 18.120 9 966 225 5.940 

33. Sonobijo 2009 17.000 6 1.026 150 3.960 

34. Sonobijo 2010 15.800 6 1.026 150 3.960 

35. sonobijo 2011 18.000 6 1.086 150 3.960 

 

Total 1.289.510 556 91.820 13.640 335.880 

 

Mean 36.843 16 2.623 390 9.597 
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Lampiran 2 

Perhitungan Biaya dan Pendapatan 

no Kebun benih/Tahun produksi (kg) luas lahan (ha) TK (hok) benih (kg) pupuk (kg) 

1. Kalinyamat 2007 256.696.000 10.000.000 53.130.000 1.925.000 89.760.000 

2. Kalinyamat 2008 206.920.000 10.000.000 56.430.000 1.925.000 89.760.000 

3. Kalinyamat 2009 196.080.000 10.000.000 56.430.000 1.925.000 89.760.000 

4. Kalinyamat 2010 168.040.000 10.000.000 59.730.000 1.925.000 89.760.000 

5. Kalinyamat 2011 128.040.000 10.000.000 59.730.000 1.925.000 89.760.000 

6. Sendang Sikucing 2007 632.000.000 185.000.000 178.710.000 6.475.000 301.920.000 

7. Sendang Sikucing 2008 641.000.000 205.000.000 178.710.000 6.825.000 318.240.000 

8. Sendang Sikucing 2009 717.000.000 205.000.000 189.810.000 6.825.000 318.240.000 

9. Sendang Sikucing 2010 453.840.000 10.000.000 189.810.000 3.241.000 150.960.000 

10. Sendang Sikucing 2011 738.120.000 185.000.000 200.910.000 6.475.000 301.920.000 

11. Wonoketinggal 2007 387.360.000 85.000.000 82.110.000 2.975.000 138.720.000 

12. Wonoketinggal 2008 443.600.000 135.000.000 87.210.000 3.850.000 179.520.000 

13. Wonoketinggal 2009 364.240.000 115.000.000 87.210.000 3.500.000 163.200.000 

14 Wonoketinggal 2010 392.000.000 85.000.000 92.310.000 2.975.000 138.720.000 

15. Wonoketinggal 2011 525.280.000 135.000.000 92.310.000 3.850.000 179.520.000 

16. Ketitang 2007 284.800.000 120.000.000 67.620.000 3.325.000 165.376.000 

17. Ketitang 2008 234.800.000 70.000.000 67.620.000 2.450.000 121.856.000 

18. Ketitang 2009 288.000.000 80.000.000 71.820.000 2.625.000 130.560.000 

19. Ketitang 2010 253.008.000 10.000.000 71.820.000 1.225.000 60.928.000 

20. Ketitang 2011 283.320.000 135.000.000 76.020.000 3.591.000 182.784.000 

21. Banyubiru 2007 332.400.000 105.000.000 48.300.000 2.716.000 126.480.000 

22. Banyubiru 2008 292.488.000 110.000.000 48.300.000 2.800.000 130.560.000 

23. Banyubiru 2009 227.424.000 50.000.000 51.300.000 1.750.000 81.600.000 

24. Banyubiru 2010 164.304.000 50.000.000 51.300.000 1.750.000 81.600.000 

25. Banyubiru 2011 215.800.000 50.000.000 54.300.000 1.750.000 81.600.000 

26. Winong 2007 257.800.000 65.000.000 62.790.000 2.275.000 114.920.000 

27. Winong 2008 252.680.000 65.000.000 62.790.000 2.275.000 114.920.000 

28. Winong 2009 140.240.000 65.000.000 66.690.000 2.275.000 114.920.000 

29. Winong 2010 101.600.000 10.000.000 66.690.000 1.050.000 53.040.000 

30. Winong 2011 97.840.000 10.000.000 70.590.000 1.141.000 61.880.000 

31. Sonobijo 2007 88.000.000 10.000.000 28.980.000 1.141.000 62.832.000 

32. Sonobijo 2008 144.960.000 30.000.000 28.980.000 1.575.000 80.784.000 

33. Sonobijo 2009 136.000.000 10.000.000 30.780.000 1.050.000 53.856.000 

34. Sonobijo 2010 126.400.000 10.000.000 30.780.000 1.050.000 53.856.000 

35. Sonobijo 2011 144.000.000 10.000.000 32.580.000 1.050.000 53.856.000 

  total 10.316.080.000 2.460.000.000 2.754.600.000 95.480.000 4.567.968.000 

  rata-rata 294.745.143 70.285.714 78.702.857 2.728.000 130.513.371 
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LAMPIRAN 3 

Data Input Setelah diLogaritma Natural (ln) 

firm period produksi Luas TK benih pupuk 

1 1 10,37621 3,030134 7,4793 5,616771 8,794825 

1 2 10,16065 2,397895 7,539559 5,616771 8,794825 

1 3 10,10684 2,397895 7,539559 5,616771 8,794825 

1 4 9,952516 2,397895 7,596392 5,616771 8,794825 

1 5 9,680656 2,397895 7,596392 5,616771 8,794825 

2 1 11,2772 3,610918 8,692322 6,829794 10,00785 

2 2 11,29134 3,663562 8,692322 6,882437 10,06049 

2 3 11,40339 3,663562 8,752581 6,882437 10,06049 

2 4 10,94606 2,917771 8,752581 6,137727 9,3147 

2 5 11,43242 3,610918 8,809415 6,829794 10,00785 

3 1 10,78767 2,833213 7,914618 6,052089 9,230143 

3 2 10,92324 3,091042 7,974877 6,309918 9,487972 

3 3 10,72613 2,995732 7,974877 6,214608 9,392662 

3 4 10,79958 2,833213 8,03171 6,052089 9,230143 

3 5 11,09225 3,091042 8,03171 6,309918 9,487972 

4 1 10,4801 2,944439 7,720462 6,163315 9,405907 

4 2 10,28705 2,639057 7,720462 5,857933 9,100526 

4 3 10,49127 2,70805 7,780721 5,926926 9,169518 

4 4 10,36173 1,94591 7,780721 5,164786 8,407378 

4 5 10,47489 3,020425 7,837554 6,240276 9,505991 

5 1 10,63465 2,74084 7,383989 5,961005 9,13777 

5 2 10,50674 2,772589 7,383989 5,991465 9,169518 

5 3 10,25513 2,302585 7,444249 5,521461 8,699515 

5 4 9,930032 2,302585 7,444249 5,521461 8,699515 

5 5 10,20267 2,302585 7,501082 5,521461 8,699515 

6 1 10,3805 2,564949 7,646354 5,783825 9,041922 

6 2 10,36044 2,564949 7,646354 5,783825 9,041922 

6 3 9,771669 2,564949 7,706613 5,783825 9,041922 

6 4 9,449357 1,791759 7,706613 5,010635 8,268732 

6 5 9,411647 1,871802 7,763446 5,09375 8,422883 

7 1 9,305651 1,94591 6,873164 5,09375 8,43815 

7 2 9,804772 2,197225 6,873164 5,4161 8,689464 

7 3 9,740969 1,791759 6,933423 5,010635 8,283999 

7 4 9,667765 1,791759 6,933423 5,010635 8,283999 

7 5 9,798127 1,791759 6,990257 5,010635 8,283999 



97 

 

 

LAMPIRAN 4 

HASIL OUTPUT FRONTIER 

 

 

Output from the program FRONTIER (Version 4.1c) 

instruction file = amr.ins      

data file =        amr.dta      

 

 Error Components Frontier (see B&C 1992) 

 The model is a production function 

 The dependent variable is logged 

 

the ols estimates are : 

 coefficient standard-error t-ratio 

beta 0          0.11612663E+02   0.34669958E+01 0.33494887E+01 

beta 1          0.19924543E+00   0.36780322E+00 0.54171745E+00 

beta 2         0.17206754E+00 0.13281600E+00   0.12955332E+01 

beta 3 0.24623710E+01   0.10592201E+01 0.23247018E+01 

beta 4 0.19298147E+01 0.97056167E+00 0.19883483E+01 

sigma-squared   0.50620278E-01   

 

  sigma-squared  0.50620278E-01 

log likelihood function =   0.52443422E+01 
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the estimates after the grid search were : 

  beta 0         0.11728289E+02 

  beta 1         0.19924543E+00 

  beta 2         0.17206754E+00 

  beta 3         0.24623710E+01 

  beta 4        -0.19298147E+01 

  sigma-squared  0.56758155E-01 

  gamma          0.37000000E+00 

   mu is restricted to be zero 

   eta is restricted to be zero 

  

  

 iteration =     0  func evals =     19  llf =  0.61451055E+01 

     0.11728289E+02 0.19924543E+00 0.17206754E+00 0.24623710E+01-

0.19298147E+01 

     0.56758155E-01 0.37000000E+00 

 gradient step 

 iteration =     5  func evals =     43  llf =  0.64712028E+01 

     0.11818069E+02 0.27321334E+00 0.25842686E+00 0.22937468E+01-

0.19242895E+01 

     0.61984539E-01 0.48417078E+00 

 iteration =    10  func evals =    136  llf =  0.73161526E+01 

     0.18781874E+02 0.54987314E+00 0.19654767E+00 0.35850330E+01-

0.35494535E+01 

     0.89517582E-01 0.67607809E+00 

 iteration =    15  func evals =    223  llf =  0.73566218E+01 

     0.18398076E+02 0.52415603E+00 0.18996456E+00 0.35167424E+01-

0.34503821E+01 
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     0.79132248E-01 0.63026767E+00 

 iteration =    17  func evals =    248  llf =  0.73566218E+01 

     0.18398212E+02 0.52416723E+00 0.18997740E+00 0.35167434E+01-

0.34504121E+01 

     0.79137607E-01 0.63027468E+00 

 

the final mle estimates are : 

              

 Coefficient standard-error t-ratio 

beta 0          0.18398212E+02   0.59010723E+01   0.31177743E+01 

beta 1 0.52416723E+00 0.31472295E+00   0.16654878E+01 

beta 2 0.18997740E+00   0.14182650E+00   0.13395057E+01 

beta 3 0.35167434E+00   0.14975026E+01   0.23484055E+01 

beta 4 0.34504121E+01   0.15293044E+01 0.22561971E+01 

sigma-squared   0.79137607E-01   0.43512090E-01   0.18187498E+01 

gamma 0.63027468E+00 0.22544055E+00   0.27957467E+01 

 

  mu is restricted to be zero 

   eta is restricted to be zero 

 

log likelihood function =   0.73566218E+01 

LR test of the one-sided error =   0.42245593E+01 

with number of restrictions = 1 

 [note that this statistic has a mixed chi-square distribution] 

number of iterations =     17 

(maximum number of iterations set at :   100) 
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number of cross-sections =      7 

number of time periods =      5 

total number of observations =     35 

thus there are:      0  obsns not in the panel 

 

 

covariance matrix : 

  0.34822654E+02  0.47952820E+00 -0.42510332E+00  0.81313458E+01 -

0.88395371E+01 

  0.13289666E+00  0.77273414E+00 

  0.47952820E+00  0.99050537E-01  0.83479915E-03 -0.56209278E-01 -0.45803560E-

01 

  0.26567693E-02  0.15542640E-01 

 -0.42510332E+00  0.83479915E-03  0.20114756E-01 -0.10593593E+00  0.97573565E-

01 

 -0.12767580E-02 -0.71155388E-02 

  0.81313458E+01 -0.56209278E-01 -0.10593593E+00  0.22425142E+01 -

0.22315145E+01 

  0.28639014E-01  0.16704234E+00 

 -0.88395371E+01 -0.45803560E-01  0.97573565E-01 -0.22315145E+01  

0.23387719E+01 

 -0.32579562E-01 -0.19018704E+00 

  0.13289666E+00  0.26567693E-02 -0.12767580E-02  0.28639014E-01 -0.32579562E-

01 

  0.18933020E-02  0.88339014E-02 

  0.77273414E+00  0.15542640E-01 -0.71155388E-02  0.16704234E+00 -

0.19018704E+00 

  0.88339014E-02  0.50823442E-01 
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technical efficiency estimates : 

     firm             eff.-est. 

       1           0.63669062E+00 

       2           0.90235158E+00 

       3           0.92659508E+00 

       4           0.93474510E+00 

       5           0.82281250E+00 

       6           0.80186625E+00 

       7           0.92981299E+00 

 

 mean efficiency =   0.85069630E+00 

summary of panel of observations: 

(1 = observed, 0 = not observed) 

  t:   1   2   3   4   5 

   n 

   1   1   1   1   1   1   5 

   2   1   1   1   1   1   5 

   3   1   1   1   1   1   5 

   4   1   1   1   1   1   5 

   5   1   1   1   1   1   5 

   6   1   1   1   1   1   5 

   7   1   1   1   1   1   5 

       7   7   7   7   7  35 

 

 


