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SARI 

 

Miftakhuriza. 2011. “Pengaruh Luas lahan, Modal, Tenaga kerja, dan 
Teknologi Terhadap Produksi Usaha Tani Padi Di Kecamatan Batang Kabupaten 
Batang”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Hj. Sucihatiningsih DWP, 
M.Si. II. Drs. ST. Sunarto, M.S. 
 
Kata kunci : Luas Lahan, Modal, Tenaga kerja, Teknologi, Produksi  

 
Kecamatan Batang merupakan salah satu penghasil padi tertinggi di 

Kabupaten Batang. Dalam  kurun waktu 2006-2007 luas lahan padi di Kecamatan 
Batang menurun sebesar 108 hektar namun  produksi padi di Kecamatan Batang 
justru mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2007-2008 ketika luas panen padi 
di Kecamatan Batang meningkat, produksi padi justru menurun. Permasalahan 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana profil luas lahan, modal, 
tenaga kerja, teknologi dan produksi usahatani padi sawah di Kecamatan Batang 
Kabupaten Batang?, (2) adakah pengaruh luas lahan, modal, dan tenaga kerja 
terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan 
seberapa besar pengaruhnya?.  

Populasi penelitian ini berjumlah 4.300 petani padi di Kecamatan Batang 
Kabupaten Batang. Teknik pengambilan sampel yang berjumlah 97,72 (100) 
petani dilakukan dengan startified random sampling. Variabel dalam penelitian 
ini adalah Luas Lahan (LL), Modal (M), Tenaga Kerja (TK), Teknologi (T) dan 
Produksi Usahatani Padi  (PUP). Metode pengumpulan data yang digunakan 
adaah interview guide dan dokumentasi. Data yang digunakan di analisis 
menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Dari hasil analisis model regresi linier berganda terhadap model empiris di 
peroleh bahwa nilai koefisien regresi masing-masing vaiabel bebas pada pertanian 
padi di Kecamatan Batang yaitu Variabel Luas Lahan (LL), Modal (M), Tenaga 
Kerja (TK) dan Teknologi (T) berpengaruh positif terhadap Produksi Usahatani 
Padi  (PUP). Dari hasil uji hipotesisi uji-t (parsial) luas lahan, modal dan tenaga 
kerja hasilnya signifikan sedangkan teknologi tidak signifikan. Uji F (bersama-
sama) sebesar 134,854 dengan signifikansi 0,00 secara bersama-sama PUP di 
pengaruhi oleh luas lahan, modal, tenaga kerja dan teknologi sebesar 85%. 

Saran yang diberikan yaitu (1) Hendaknya petani perlu meningkatkan 
pengetahuannya tentang pertanian dengan mengikuti pelatihan-pelatihan 
pertanian agar dapat meningkatkan produktivitasnya. (2) Pemerintah Kecamatan 
Batang hendaknya lebih memberikan perhatian demi perkembangan usahatani 
padi di Kecamatan Batang dengan cara memberikan program pendampingan 
langsung kepada para petani padi di Kecamatan Batang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menopang kehidupan 

masyarakat karena sektor pertanian menjadi mata pencaharian sebagian besar 

penduduk Indonesia. Indonesia adalah negara agraris dimana berangkat dari hal 

tersebut maka pertanian merupakan salah satu penopang perekonomian nasional, 

yang berarti bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dan seharusnya 

menjadi penggerak dari kegiatan perekonomian negara. Berdasarkan data BPS 

tahun 2005, penduduk yang bekerja di sektor pertanian berjumlah sekitar 

41.309.776 orang atau 39,02% dari total penduduk usia produktif, sedangkan 

sisanya sebanyak 60,98% tersebar di berbagai sektor di luar pertanian. 

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang memegang peranan 

cukup penting bagi perekonomian negara, yaitu sebagai bahan untuk mencukupi 

kebutuhan pokok masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan petani. Oleh 

karena itu sektor pertanian harus terus ditingkatkan, sehingga menjadi sumber 

yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.  

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan 

nasional. Berikut adalah data luas lahan dan produksi padi di Provinsi Jawa 

Tengah : 
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Tabel 1.1 Luas Lahan dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Tengah 
No Tahun  Luas lahan (Ha) Produksi (Ton) 
1 2005 1.611.107 8.424.096 
2 2006 1.672.315 8.729.291 
3 2007 1.614.098 8.616.855 
4 2008 1.659.314 9.136.405 
5 2009 1.725.034 9.600.415 
Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2005-2009 produksi padi di 

Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat. Berikut disajikan data luas lahan, 

produksi padi dan rata-rata produksi padi per Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2009:  
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Tabel 1.2 Luas Lahan Produksi dan Rata-rata Produksi Padi Padi Per Kabupaten 
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 

No  Kabupaten  Luas 
lahan (ha) 

Produksi 
padi (ton) 

Rata-rata 
produksi 
(kw/ha) 

1 Kab. Wonogiri 47,849 314,320 65.7 
2 Kab. Sukoharjo 49,297 308,994 62.7 
3 Kab. Cilacap 107,889 671,667 62.3 
4 Kab. Klaten 61,782 377,930 61.2 
5 Kab. Karanganyar 47,545 281,776 59.3 
6 Kab. Demak 97,610 573,276 58.7 
7 Kab. Temanggung 27,804 162,018 58.3 
8 Kab. Kebumen 73,823 430,040 58.3 
9 Kab. Grobogan 118,165 681,435 57.7 

10 Kab. Boyolali 46,656 268,731 57.6 
11 Kota Tegal 1,015 5,846 57.6 
12 Kab. Brebes 91,401 526,343 57.6 
13 Kab. Magelang 54,076 309,703 57.3 
14 Kab. Purworejo 52,726 301,777 57.2 
15 Kab. Sragen 89,463 511,147 57.1 
16 Kota Magelang 488 2,775 56.9 
17 Kab. Banjarnegara 25,722 145,546 56.6 
18 Kab. Pati 96,458 528,036 54.7 
19 Kab. Tegal 60,763 332,052 54.6 
20 Kab. Purbalingga 35,357 191,056 54.0 
21 Kab. Banyumas 65,261 351,494 53.9 
22 Kota Salatiga 1,479 7,759 52.5 
23 Kab. Kendal 42,508 222,872 52.4 
24 Kab. Jepara 39,689 204,427 51.5 
25 Kab. Kudus 27,286 140,425 51.5 
26 Kab. Wonosobo 30,082 154,762 51.4 
27 Kab. Blora 73,481 372,725 50.7 
28 Kab. Rembang 38,726 196,145 50.6 
29 Kab. Batang 42,722 215,297 50.4 
30 Kab. Pemalang 70,838 354,244 50.0 
31 Kab. Semarang  40,690 202,887 49.9 
32 Kota Surakarta 318 1,512 47.5 
33 Kab. Pekalongan 44,994 213,326 47.4 

 Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2009 
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Pada tahun 2009, produksi padi tebesar di Provinsi Jawa Tengah terdapat 

pada Kabupaten  Wonogiri yakni sebesar 65,6 kwintal per hektar, dan produksi 

padi terendah terdapat pada kota Semarang yakni sebesar 44,1 kwintal per hektar. 

Dari tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa luas lahan padi di Kabupaten Batang 

adalah 42.722 hektar dengan rata-rata produksi padinya sebesar 50,4 kwintal per 

hektar. Sedangkan Kabupaten kendal yang memiliki luas lahan padi sebesar 

42.508 ha atau lebih kecil 214 hektar dari Kabupaten Batang justru rata-rata 

produksi padinya 52,4 kwintal per hektar atau lebih tinggi 2 kwintal per hektar 

dibandingkan dengan Kabupaten Batang. Padahal letak antara Kabupaten Batang 

dan Kabupaten kendal bersebelahan dengan kondisi geogarfi dan topografi yang 

hampir sama. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi topografi kedua kabupaten 

tersebut yang sama-sama terbagi menjadi daerah pegunungan, daerah perbukitan 

dan daerah dataran rendah.  Selain itu, musim kemarau di kedua kabupaten 

tersebut sama-sama terjadi pada sekitar bulan juli-oktober. Sedangkan rata-rata 

curah hujan selama tahun 2009 di kedua Kabupaten sebesar   2.131 mm. 

Pada subsektor pertanian, sebagian besar areal pertanian di Kabupaten 

Batang digunakan untuk menanam padi. Berikut adalah data produksi padi sawah 

di Kabupaten Batang: 
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Tabel 1.3 Luas Lahan, Jumlah Petani Padi dan Produksi Tanaman Padi di 
Kabupaten Batang 

No Tahun 
Luas lahan 

(Ha) 
Jumlah  
Petani 

Produksi 
(Ton) 

1 2005 40.204 148.304 187.933 
2 2006 41.659 149.226 192.935 
3 2007 40.265 149.226 220.607 
4 2008 41.423 144.271 211.399 
5 2009 42.722 144.965 202.882 

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka 2005-2009 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi padi di Kabupaten Batang 

pada tahun 2007 produksi padi kembali naik sebesar 27.672 ton. Namun tahun 

2008 produksi padi justru menurun sebesar 9.208 ton. Sementara tahun 2009 

meskipun jumlah luas panen padi dan jumlah petani padi meningkat namun justru 

produksi padi di Kabupaten Batang kembali menurun sebesar 8.517 ton. Berikut 

disajikan data luas lahan, produksi padi dan rata-rata produksi padi per 

Kecamatan di Kabupaten Batang tahun 2009: 
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Tabel 1.4 Luas Lahan, dan Produksi Tanaman Padi Per Kecamatan di 
Kabupaten Batang 

No 
Kecamatan Luas lahan 

(ha) 
Produksi padi 

(ton) 
Rata-rata produksi 

(kw/ha) 

1 Wonotunggal 4,101 19,200 46.8 
2 Bandar 4,327 19,865 45.9 
3 Blado 2,707 12,186 45.0 
4 Reban 2,074 9,254 44.6 
5 Bawang 1,167 5,002 42.9 
6 Tersono 3,094 16,045 51.9 
7 Gringsing 3,634 19,667 54.1 
8 Limpung 2,898 13,553 46.8 
9 Subah 3,017 14,044 46.5 

10 Tulis 3,528 16,535 46.9 
11 Batang 3,035 15,296 50.4 
12 Warungasem 2,941 14,508 49.3 
13 Kandeman 3,118 14,545 46.6 
14 Pecalungan 2,161 9,221 42.7 
15 Banyuputih 920 3,954 43.0 

Sumber: Batang Dalam Angka 2009 

Dari tabel 1.4 diketahui bahwa Kecamatan Batang merupakan salah satu 

Kecamatan yang menjadi sentra penghasil padi di Kabupaten Batang selain 

Kecamatan Gringsing dan Kecamatan Tersono. Namun dalam kenyataannya 

tingkat produktivitas tanaman padi di Kecamatan Batang ternyata sangat 

berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan selisih angka yang cukup besar. Berikut 

disajikan data luas lahan dan produksi padi di Kecamatan Batang, Kecamatan 

tersono dan Kecamatan Gringsing dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009: 
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Tabel 1.5 Luas Lahan, Jumlah Petani Padi dan Produksi Padi  Kecamatan 
Gringsing, Kecamatan Tersono dan Kecamatan Batang tahun 
2006-2009 

Kec 
Tahun 

2006 2007 2008 2009 
LL P LL P LL P LL P 

Gringsing 3.652 18.785 3.320 20.675 3.652 18.785 3.634 19.667 
Tesono 4.068 20.169 3.281 19.612 4.068 20.169 3.094 16.045 
Batang 3.021 14.768 2.913 16.830 3.021 15.971 3.035 15.296 

Sumber: Batang Dalam Angka 2006-2009 

Dari tabel 1.5 dapat dibuat tabel penjelasan sebagai berikut: 
Tabel 1.6 Luas Lahan, Jumlah Petani Padi dan Produksi Padi  Kecamatan 

Gringsing, Kecamatan Tersono dan Kecamatan Batang tahun 
2006-2009 

Kec 
Tahun 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 
LL P LL P LL P 

Gringsing turun naik turun turun naik naik 
Tesono turun turun naik naik turun turun 
Batang turun naik naik turun naik turun 

Sumber: Batang Dalam Angka 2006-2009 

Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap/ditanami), 

semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. (Rahim, 

2007: 36). Namun dari tabel 1.6 diatas, ditemukan 1 temuan menarik yang terjadi 

di kecamatan Gringsing pada tahun 2006-2007 dan 3 temuan menarik di 

Kecamatan Batang tahun 2006-2007,2007-2008 dan 2008-2009. Ke empat 

temuan menarik tersebut adalah ketika luas lahan bertambah, produksi padi justru 

berkurang  begitu pula sebaliknya.  
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Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketika pada tahun 

2006-2007, luas panen padi di Kecamatan Batang menurun sebesar 108 hektar 

namun produksi padi di Kecamatan Batang justru mengalami kenaikan sebanyak 

2.062 ton. Namun pada tahun 2007-2008 ketika luas panen padi di Kecamatan 

Batang meningkat sebanyak 49 hektar, namun produksi justru menurun sebanyak 

895 ton. Secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:  

Gambar 1.1 Luas Lahan Padi dan Produktivitas Padi di  Kecamatan Batang Tahun 
2005-2008 

 

Sumber : BPS Kabupaten Batang Dalam Angka 2005-2008, diolah. 

Mengingat sedemikian pentingnya kedudukan luas lahan, modal dan 

tenaga kerja dalam mempengaruhi hasil produksi padi guna mengembangkan 

usahatani padi agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani padi.   

Berdasarkan uraian diatas, maka diambil judul “Pengaruh Luas Lahan, Modal, 

Tenaga Kerja, dan Teknologi Terhadap Produksi Usahatani Padi di 

Kecamatan Batang  Kabupaten Batang” 

2913 3021 2913 3021 3035

14,345 14,768 
16,830 15,971 15,296 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

2005 2006 2007 2008 2009

luas Panen Padi (Ha) Produktivitas Padi (Ton)



9 
 

1.2    RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana profil luas lahan, modal, tenaga kerja, dan teknologi pada 

usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang? 

2. Adakah pengaruh luas lahan, modal, tenaga kerja, dan teknologi terhadap 

produksi usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan 

seberapa besar pengaruhnya? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui profil luas lahan, modal, tenaga kerja dan teknologi 

pada usahatani padi di Kecamatan Batang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar luas lahan, modal, tenaga kerja, dan 

teknologi mempengaruhi produksi usahatani padi. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

(1)  Penelitian dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab skripsi, karena 

peneliti menempuh pendidikan sarjana. 

2. Manfaat Praktis 

(1)     Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pada penyelenggara 

usahatani padi dalam rangka untuk meningkatkan produksi. 
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(2)      Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah 

daerah setempat dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan 

dibidang pertanian khususnya usahatani padi. 

(3)   Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang 

memanfaatkan penelitian ini. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Usahatani Padi 

Menurut Soekartawi (2002:1), ilmu usahatani biasa diartikan sebagai ilmu 

yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada 

secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada 

waktu tertentu. Dikatakan efektif apabila petani dapat mengalokasikan 

sumberdaya yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien 

bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran. 

Usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola 

faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida) 

dengan efektif, efisien dan continue untuk menghasilkan produksi yang tinggi 

sehingga pendapatan usahataninya meningkat (Rahim dan Hastuti, 2007:158). 

Ditinjau dari segi pembangunan hal terpenting mengenai usahatani adalah dalam 

usahatani hendaknya senantiasa berubah, baik dalam ukuran maupun dalam 

susunannya, untuk memanfaatkan periode usahatani yang senantiasa berkembang 

secara lebih efisien. 

2.2  Budidaya Usahatani Tanaman Padi 

Petani lahan sawah selalu berusaha agar sawahnya tergenangi air. Caranya 

dengan membuat penahan air yang disebut pematang atau galengan. Pematang 

dibuat mengelilingi petakan sehingga air yang masuk ke dalam petakan akan 

11 
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tertahan dan terjadilah genangan. Ukuran petak bervariasi sesuai dengan topografi 

lahan. Di lahan datar, ukuran petak dapat mencapai 50x100 m, sedang di lahan 

miring petakannya kecil, bahkan ada yang hanya 0,5x1 m. 

2.2.1 Persiapan Sebelum Tanam 

Beberapa langkah yang sangat penting pada tahap sebelum tanam adalah 

pemilihan dan penyiapan lahan serta pembibitan. Untuk lahan sawah irigasi, 

persiapan diawali dengan pembajakan. Pembajakan lahan dapat dilakukan dengan 

traktor tangan (hand tractor), kerbau atau dicangkul dengan tenaga manusia. 

Dengan pembajakan ini tanah dipecah menjadi gumpalan besar. Tujuan utama 

pembajakan ialah untuk pembalikan tanah agar memperoleh  sirkulasi udara dan 

penyinaran matahari. Pembajakan tanah juga bertujuan agar distribusi air menjadi 

lebih merata karena bongkahan-bongkahan tanah akan mampu menjadi penahan 

air yang akan sangat bermanfaat dalam proses pelunakan tanah dan dekomposisi 

bahan organik oleh jasad renik. 

Pembajakan dilakukan pada awal musim. Hasil bajakan dibiarkan 2-3 hari 

sambil digenangi air agar proses pelumpuran berjalan dengan baik. Pembajakan 

kedua atau mungkin ketiga bertujuan untuk memecah bongkahan-bongkahan 

tanah hasil bajakan pertama sehingga menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil 

dan halus. Proses ini dikenal dengan proses pelumpuran. 

Prosese pelumpuran bertujuan untuk melumpurkan tanah, proses ini juga 

bermanfaat untuk menghancurkan atau mencampur gulma dengan tanah sehingga 

proses dekomposisi berjalan lebih sempurna. Dengan cara ini bahan organik yang 



13 
 

berasal baik dari sisa-sisa tanaman sebelumnya maupun biomas rumput akan 

terdekomposisi dengan sempurna dan akan dapat dimanfaatkan oleh tanaman padi 

berikutnya sebagai tambahan sumber makanan. Setelah pembajakan kedua dan 

ketiga ini lahan sudah bisa untuk ditanami. 

2.2.2 Pembibitan 

Menurut Suparyono, (1993:25) Kualitas benih sangat menentukan 

keberhasilan usahatani padi, sehingga apabila kemampuan tumbuhnya rendah, 

jumlah populasi per satuan luas akan berkurang.  Kegiatan pembibitan biasanya 

dilakukan menurut urutan sebagai berikut:  

1. Pemilihan benih. 

Salah satu kunci budidaya padi terletak pada kualitas benih yang ditanam. 

Untuk ini diperlukan benih yang memiliki daya kecambah yang tinggi (90-

100%) dan sehat. Benih yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan akan 

menghasilkan bibit yang kekar dan sehat. Berdasarkan kualitas, benih padi 

yang ditanam harus bermutu tinggi. 

2. Persiapan Lahan untuk persemaian  

Tempat untuk persemaian sebaiknya dipilih di salah satu bagian dari lahan 

yang akan ditanami. Tujuannya agar bibit yang baru dicabut dan dipindah 

tidak terlalu mengalami stres sebagai akibat pengangkutan yang terlalu jauh. 

Pemilihan tempat untuk persemaian harus mempertimbangkan kemudahan 

pengaturan air. Air harus mudah masuk kalau diperlukan dan mudah dibuang 

bila persemaian perlu pengeringan. Tahap awal bibit merupakan tahap yang 
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sangat sensitif terhadap lingkungan. Kekurangan air walau hanya sebentar 

dapat menyebabkan bibit kecil mati. Sebaliknya, kelebihan air dapat 

menyebabkan pembusukan. 

3. Penaburan benih 

Sebelum disebar di tempat persemaian, benih direndam dulu selama kira-

kira 48 jam. Perendaman dimaksudkan agar gabah dapat menghisap air yang 

cukup untuk proses perkecambahan. Sesudah direndam, benih diperam selama 

sekitar 48 jam untuk memberi peluang gabah berkecambah. Selanjutnya, 

benih ditebar di persemaian secara hati-hati dan merata di permukaan 

persemaian. Penjagaan agar benih tumbuh  baik dan sehat merupakan hal 

kritis pada periode ini.  

4. Pemeliharaan persemaian 

Persemaian harus dipelihara dengan sebaik-baiknya agar bibit baik. 

Kebutuhan tanaman akan nitrogen, fosfor, dan kalium harus dicukupi dengan 

baik. Sampai bibit berumur satu minggu, kebutuhan haranya masih dapat 

dicukupi oleh kandungan zat dalam keping biji. Sesudah periode itu, bibit 

perlu tambahan nutrisi dari luar. 

2.2.3 Penanaman 

Cara penanaman padi dilahan sawah dapat dilakukan dengan sebar 

langsung (direct seeding) dan pindah bibit (transplantling). Cara sebar langsung 

dilakukan karena keterbatasan tenaga kerja atau karena tenaga yang mahal. Cara 

ini sekarang umum dilakukan di Thailand dan Malaysia. Di Indonesia belum bisa 
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dilakukan, tetapi diduga perlu dilakukan pada 10-15 tahun mendatang 

(Suparyono, 1993:32). 

Penebaran dilakukan pada permukaan lahan yang sudah rata melumpur. 

Dibanding cara penanaman yang lain (tugal dan pindah bibit), metode ini 

memiliki kelebihan, yaitu dapat dilakukan lebih cepat. Di samping itu, tanaman 

padi tidak mengalami stress akibat pencabutan bibit pada waktu pemindahan. 

Namun cara ini mempunyai kelemahan, yaitu pengendalian gulmanya karena 

sangat rapatnya tanaman padi. 

2.2.4 Pemeliharaan 

Tanaman padi dapat berproduksi sesuai dengan potensi genetiknya, 

dibutuhkan lingkungan yang optimal bagi tanaman untuk tumbuh dan 

berproduksi. Langkah-langkah untuk memberikan lingkungan yang optimal itu 

yang sering dikenal dengan istilah pemeliharaan. Suatu varietas padi akan mampu 

menampilkan potensi genetiknya kalau ia ditumbuhkan pada kondisi lingkungan 

yang sesuai. 

Faktor lingkungan tersebut antara lain sumber makanan, air, suhu, 

kelembapan, sinar matahari, populasi tanaman per satuan luas, serta keadaan 

hama dan penyakit. Agar faktor ini baik maka dilakukan pemupukan, pengaturan 

air, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, serta pengelolaan pascapanen.  

2.2.5 Penyakit dan Hama 

Padi umumnya merupakan tanaman yang sensitif terhadap hama dan 

penyakit. Di Indonesia kombinasi antara iklim tropis, varietas, dan ketersediaan 
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tanaman padi sepanjang tahun sangat cocok untuk perkembangan hama dan 

penyakit. Suhu dan kelembapan iklim tropis tidak banyak bervariasi dan berada 

pada rentangan kebutuhan optimum untuk perkembangan banyak hama dan 

penyakit padi (Suparyono, 1993:40). 

Berdasarkan kemampuannya untuk menimbulkan kerusakan dan 

penurunan hasil padi, hama padi dapat dibedakan menjadi hama utama dan hama 

bukan utama. Hama utama padi ialah hama yang memiliki daya rusak besar, 

tersebar luas secara merata, serta menurunkan hasil besar. Sedang hama bukan 

utama adalah hama-hama yang muncul secara sporadis dan hanya berpengaruh 

kecil terhadap tanaman padi. Termasuk hama-hama utama padi ialah wereng 

cokelat, pengerek batang dan tikus. 

Perpaduan antara iklim tropis dan ketersediaan tanaman sepanjang tahun, 

menciptakan iklim meso (iklim di sekitar kanopi tanaman) yang sangat kondusif 

untuk perkembangan beberapa penyakit padi. Penyakit padi dapat digolongkan ke 

dalam penyakit karena bakteri, jamur dan virus. 

2.3  Faktor-faktor Produksi Dalam Usahatani  

Faktor produksi sendiri diartikan sebagai semua pengorbanan yang 

diberikan kepada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dengan baik dan 

menghasilkan dengan baik (Soekartawi, 1991:47-48). Oleh karena itu, untuk 

menghasilkan suatu produk maka diperlukan hubungan antara faktor produksi 

(input) dan hasil produksi (output). Hubungan antara input dan output ini disebut 
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dengan “factor relationship” (FR). Dalam bentuk matematika sederhana fungsi 

tersebut dituliskan sebagai berikut : 

Y = f(X1,X2,X3................Xn) 

Dimana: Y  = hasil produksi fisik 

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

Didalam produksi pertanian, faktor produksi memang menentukan besar 

kecilnya produksi yang akan diperoleh. Untuk menghasilkan produksi (output) 

yang optimal maka penggunaan faktor produksi tersebut dapat digabungkan. 

Dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa faktor produksi lahan, modal untuk 

membeli bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah 

faktor produksi terpenting diantara faktor produksi yang lain seperti tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat ketrampilan dan lain-lain (Soekartawi, 

1991:48). Dalam praktek, faktor-faktor produksi yang mempengaruhi produksi ini 

dibedakan atas dua kelompok (Soekartawi, 1991:48): 

a. Faktor biologis, seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat 

kesuburannya, bibit, pupuk, obat-obatan, gulma dan lain sebagainya. 

b. Faktor sosial ekonomi, seperti biaya produksi, harga tenaga kerja, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, resiko dan ketidakpastian, 

kelembagaan, tersedianya kredit dan sebagainya. 

2.4 Luas lahan 

Tanah merupakan faktor produksi terpenting dalam pertanian karena tanah 

merupakan tempat dimana usahatani dapat dilakukan dan tempat hasil produksi 
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dikeluarkan karena tanah tempat tumbuh tanaman. Tanah memiliki sifat tidak 

sama dengan faktor produksi lain yaitu luas relatif tetap dan permintaan akan 

lahan semakin meningkat sehingga sifatnya langka (Mubyarto, 1989:89). Menurut 

Hernanto (1991) dalam (Djamali Abdoel:2000), bahwa terdapat empat golongan 

petani berdasarkan luas lahan yang diusahakan yaitu :  

1. Golongan petani luas (lebih dari 2 hektar) 

2. Golongan petani sedang (0,5-2 hektar) 

3. Golongan petani sempit (kurang dari 0,5 hektar) 

4. Golongan buruh tani tidak bertanah 

Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. 

Secara umum dikatakan, semakin luas lahan ditanami maka semakin besar jumlah 

produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Ukuran lahan pertanian dapat 

dinyatakan dengan hektare (ha). Di pedesaan petani masih menggunakan ukuran 

tradisional. Misalnya patok dan jengkal (Rahim, 2007:36). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah luas tanah sawah yang ditanami padi pada satu kali 

musim panen dengan satuan hektare (ha).  

2.5 Modal 

Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-

sama faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang 

baru yaitu dalam hal ini hasil pertanian. Modal petani yang diluar tanah adalah 

ternak, cangkul, alat-alat pertanian, pupuk, bibit, pestisida, hasil panen yang 
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belum dijual tanaman yang masih ada di sawah. Dalam pengertian yang demikian 

tanah bisa dimasukkan dalam modal (Mubyarto, 1989:106). 

Dengan modal dan peralatan maka penggunaan tanah dan tenaga kerja 

juga dapat dihemat. Oleh karena itu, modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu land 

saving capital dan labour saving capital (Suratiyah, 2006:33). 

Modal dikatakan land saving capital  jika dengan modal tersebut dapat 

menghemat penggunaan lahan, tetapi produksi dapat dilipatgandakan tanpa harus 

memperluas areal. Contohnya pemakaian pupuk, bibit unggul, pestisida, dan 

intensifikasi. Modal dikatakan labour saving capital jika dengan modal tersebut 

dapat menghemat penggunaan tenaga kerja. Contohnya pemakaian traktor untuk 

membajak, mesin penggiling padi (Rice Milling Unit/RMU) untuk memproses 

padi menjadi beras.  

2.5.1 Bibit atau Benih 

Menurut Suparyono (1993:20) bibit yang bermutu adalah bibit yang telah 

dinyatakan sebagai bibit yang berkualitas tinggi dengan jenis tanaman unggul. 

Bibit yang berkualitas tinggi memiliki daya tumbuh lebih dari 90% dengan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

(1) Memiliki viabilitas atau dapat mempertahankan kelangsungan 

pertumbuhannya menjadi tanaman yang baik atau sering disebut sebagai 

bibit unggul. 

(2) Memiliki kemurnian, artinya terbebas dari kotoran bibit jenis lain, bebas 

dari hama dan penyakit. 
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Adapun sifat-sifat yang dimiliki bibit unggul pada umumnya adalah: 

(1) Daya hasil tinggi 

(2) Tahan terhadap gangguan serangga dan penyakit 

(3) Tahan roboh atau tumbang 

(4) Umur yang pendek 

(5) Respon yang tinggi untuk penggunaan pupuk dalam jumlah yang tinggi 

Bibit atau benih merupakan salah satu faktor produksi yang habis dalam 

satu kali pakai proses produksi. Oleh karena itu petani harus berhati-hati dalam 

setiap memilih benih sehingga diperoleh benih yang baik dan bermutu yang 

dapat menunjang produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

2.5.2 Pupuk 

Pupuk adalah zat atau bahan makanan yang diberikan kepada tanaman 

dengan maksud agar zat tersebut dapat diserap oleh tanaman. Pupuk merupakan 

zat yang berisi satu atau lebih nutrisi yang digunakan untuk mengembalikan 

unsur-unsur yang habis terhisap tanaman dari tanah. Dalam pemberian pupuk 

harus dengan dosis yang tepat serta waktu yang tepat pula agar keseimbangan zat 

mineral dapat dipertahankan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi 

pertanian. 

2.5.3 Pestisida 

Pestisida adalah substansi kimia yang digunakan untuk membunuh atau 

mengendalikan berbagai hama. Dalam pemakaian pestisida harus memperhatikan 

dosis maupun ukurannya. Pestisida pada hakikatnya merupakan racun apabila 
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pemakaiannya terlalu banyak akan bersifat merugikan. Petani di Indonesia 

menggunakan pestisida untuk membantu program intensifikasi dalam rangka 

mengatasi masalah hama dan penyakit menyerang tanaman pertanian. Pestisida 

dapat secara cepat menurunkan populasi hama yang menyerang tanaman sehingga 

penurunan hasil pertanian dapat dikurangi (Suparyono, 1993:25). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini modal yang dimaksud adalah besaran nominal (uang) yang dipakai 

untuk proses produksi yaitu mencakup biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja yang meliputi proses mulai dari pengolahan tanah, penyebaran 

benih, penanaman, pemupukan, pemeliharaan atau penyemprotan dan pemanenan. 

Sedangkan untuk biaya bahan baku adalah pembelian bibit, pupuk dan 

pestisida/obat hama. 

2.6 Tenaga Kerja  

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dalam usaha tani. 

Penggunaan tenaga kerja akan intensif apabila tenaga kerja dapat memberikan 

manfaat yang optimal dalam proses produksi. Jasa tenaga kerja yang dipakai 

dibayar dengan upah. Dalam usahatani sebagian tenaga kerja berasal dari keluarga 

petani sendiri, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, istri, dan anak-anak 

petani. Anak-anak yang sudah berumur 12 tahun misalnya sudah dapat dijadikan 

tenaga kerja yang produktif bagi usahatani. Mereka dapat membantu mengatur 

pengairan, mengangkut bibit atau pupuk ke sawah atau membantu penggarapan 

sawah. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan sumbangan 
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keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai 

dalam uang. Memang usahatani dapat sekali-sekali membayar tenaga kerja 

tambahan misalnya dalam tahapan penggarapan tanah baik dalam bentuk tenaga 

langsung. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga sendiri umumnya tidak terlalu 

diperhitungkan dan sulit diukur dalam penggunaannya atau bisa disebut juga 

tenaga yang tidak pernah dinilai dengan uang. 

Dalam usahatani kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan meliputi hampir 

seluruh proses produksi berlangsung, kegiatan ini meliputi beberapa jenis tahapan 

pekerjaan, antara lain yaitu : (a) persiapan tanaman, (b) pengadaan sarana 

produksi pertanian (bibit, pupuk, obat hama/penyakit yang digunakan sebelum 

tanam), (c) penanaman/persemaian, (d) pemeliharaan yang terdiri dari 

penyiangan, pemupukan, pengobatan, pengaturan air dan pemeliharaan bangunan 

air, (e) panen dan pengangkutan hasil, (f) penjualan (Hernanto, 1996:71-72). 

Ukuran tenaga kerja dapat dinyatakan dalam hari orang kerja (HOK) atau 

hari kerja orang (HKO). Menurut Soekartawi (2002 : 26), dalam analisis 

ketenagakerjaan diperlukan standarisasi satuan tenaga kerja yang biasanya disebut 

hari kerja setara pria (HKSP). 

Tenaga kerja yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja 

yang dipakai untuk proses produksi dan curahan kerja (alokasi waktu yang 

dipergunakan oleh tenaga kerja tersebut) dihitung per Hari Orang Kerja (HOK) 

petani.  
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2.7 Teknologi 

Menurut Prayitno (1986) dalam Suryana (2000:80), teknologi adalah cara 

bagaimana berbagai sumber daya alam, modal tenaga kerja dan ketrampilan 

dikombinasikan untuk merealisasikan tujuan produksi. Pengertian teknologi 

mengandung dimensi yang lebih luas dan mencakup penelitian, pengembangan, 

perencanaan sistem produksi, suplai bahan-bahan, sistem-sistem informasi, 

pembinaan dan pengembangan keterampilan kerja, peralatan produksi dan 

kebijakan pemerintah untuk menyediakan prasarana dan iklim industri yang baik 

(Suryana, 2000:80). 

Teknologi berkaitan erat dengan peralatan dan cara-cara yang digunakan 

dalam proses produksi suatu industri. Teknologi dapat diklasifikasikan 

berdasarkan jenisnya, yaitu: 

a. Teknologi modern atau teknologi maju 

b. Teknologi madya atau teknologi tepat 

c. Teknologi tradisional atau rendah. 

Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang 

digunakan dalam tahap persiapan lahan sebelum tanam.  Teknologi pada 

usahatani padi di Kecamatan Batang berguna mendukung proses persiapan lahan 

sebelum tahap penanaman, baik dengan menggunakan teknologi modern atau 

teknologi tradisional. 

Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini menjadi variabel dummy, 

yaitu variabel bebas berukuran kategori. Setiap variabel dummy menyatakan satu 
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kategori variabel bebas non-metrik, dan setiap variabel non-metrik dengan k 

kategori dapat dinyatakan dalam (k-1) variabel dummy. Dalam penelitian ini 

terdapat dua macam kategori teknologi, yaitu teknologi modern dan teknologi 

tradisional. Jika petani tersebut menggunakan mesin dalam proses produksinya, 

seperti traktor maupun traktor tangan maka dikatakan bahwa petani tersebut 

menggunakan teknologi modern. Jika petani tidak menggunakan mesin dalam 

proses produksinya, justru menggunakan cangkul maupun bajak dengan tenaga 

kerbau maupun sapi maka dapat dikatakan bahwa petani  tersebut menggunakan 

teknologi tradisional. 

2.8 Produksi Usahatani Padi 

Produksi secara luas dapat diartikan sebagai pengolahan bahan baku 

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Produksi dalam arti ekonomi 

mempunyai pengertian semua kegiatan untuk menambah atau meningkatkan nilai 

kegunaan atau faedah (utility) suatu barang dan jasa (Sriyadi, 1991:6). 

Berdasarkan pengertian produksi diatas, yang dimaksud hasil produksi dalam 

penelitian ini adalah hasil panen padi yang didapat selama jangka waktu tertentu 

(satu musim tanam) yang besarannya dinyatakan dalam satuan ton per hektar. 

2.8 Fungsi Produksi  

Produksi adalah perubahan dari dua atau lebih input (sumberdaya) 

menjadi satu atau lebih output (produk). Menurut Joesron dan Fathorozi (2003)  

Produksi merupakan hasil akhir dari proses aktivitas ekonomi dengan  

memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dari pengertian ini dipahami  bahwa 
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kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau masukan  untuk 

menghasilkan output. Menurut Sukirno (2000) menyatakan bahwa fungsi  

produksi adalah kaitan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat  produksi yang 

diciptakan. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah  input dan hasil produksi 

sering dinamakan output. Fungsi produksi Cobb Douglass secara luas bentuknya 

adalah sebagai berikut :  

Q = f(Kα Lβ) 

Dimana Q adalah Output, L dan K adalah Tenaga kerja dan barang modal. 

α (alpha) dan β (beta) adalah parameter-parameter positif lainnya yang ditentukan 

oleh data. 

Fungsi produksi Cobb-Douglass memiliki skala hasil konstan. Yaitu, jika 

modal dan tenaga kerja meningkat dalam proporsi yang sama, maka output 

meningkat menurut proporsi yang sama pula. Semakin besar nilai α , barang 

teknologi semakin maju, parameter α mengukur persentase kenaikan Q akibat 

adanya kenaikan satu persen 1. sementara K dipertahankan konstan. Jadi α dan β 

masing-masing adalah elastisitas dari K dan I. Jika α+β=1 terdapat tambahan hasil 

yang konstan atas skala produksi, Jika α+β1 maka terdapat tambahan hasil yang 

meningkat atas skala produksi dan Jika α+β1 terdapat tambahan hasil yang 

menurun atas skala produksi. 

Kelebihan fungsi produksi Cobb Douglass dibanding dengan faktor 

produksi yang lain menurut Soekartawi (1991: 50) antara lain adalah : 



26 
 

a. Fungsi tersebut dapat diubah kedalam regresi linier berganda. 

b. Fungsi produksi tersebut lebih mudah digunakan dalam perhitungan angka 

elastisitas produksi yaitu dengan melihat koefisien produksi (bi). 

c. Jumlah dari koefisien produksi dapat diartikan sebagai tolak ukur ekonomi 

skala usaha. 

d. Karena variabel (input) kadang-kadang lebih dari tiga, dengan menggunakan 

fungsi produksi Cobb Douglas, akan lebih mudah dan sederhana. 

Dalam teori ekonomi terdapat perbedaan antara faktor produksi dalam 

jangka pendek dan faktor produksi dalam jangka panjang. Analisis kegiatan 

produksi dalam jangka pendek, apabila sebagian dari faktor produksi dianggap 

tetap jumlahnya (Sadono Soekirno 2003: 214). Faktor produksi yang jumlahnya 

tetap disebut input tetap, dalam arti bahwa jumlahnya tidak berubah atau tidak 

terpengaruh oleh perubahan volume produksi. Sedangkan input yang 

penggunaanya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi sebagai 

input variabel yang berarti perubahan terhadap output dapat dilakukan dengan 

cara mengubah faktor produksi, dalam tingkat yang seoptimal mungkin (faktor 

produksi yang paling efisien). 

Dalam teori ekonomi terdapat asumsi dasar mengenai sifat dari faktor 

produksi yaitu tunduk pada suatu hukum yang disebut sebagai hukum kenaikan 

hasil yang semakin berkurang (The Law Of Diminishing Return). Hukum ini 

menyatakan bahwa jika sesuatu mempunyai input tertentu ditambah 

penggunaannya, sementara input yang lainnya tetap, maka tambahan output 
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diperoleh dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tersebut pada 

mulanya selalu meningkat, tetapi penambahan input selanjutnya justru akan 

menyebabkan tambahan output yang semakin menurun. 

Untuk mengetahui suatu acara agar memahami produk fisik marginal 

adalah dengan mengetahui peranannya dalam menunjukkan perubahan produk 

fisik rata-rata yang disebabkan oleh penambahan jumlah unit faktor produksi 

variabel yang digunakan oleh faktor produksi. 

Untuk meminimalisasi biaya pada tingkat output tertentu adalah: 

MPP
Upah Tenaga kerja =

MPP
Harga (Sewa Implisit) / Unit Modal 

Kombinasi input yang optimal bila terdapat input maka:  

MPP
P =

MPP
P = ⋯ =

P
P  

Minimalisasi biaya input atau maksimalisasi produk (output) 

menghasilkan kombinasi pemakaian input sedemikian rupa sehingga rasio produk 

fisik marginal masing-masing input dibagi dengan harganya sama untuk semua 

jenis input, MPP,(Marginal Physical Product of X) adalah output yang 

dikarenakan penambahan satu input x (variabel), dengan asumsi input-input lain 

tetap (Boediono, 1991:123). 

MPP =
∆TPP
∆X =

∆Q
∆X 

 

Dan rumus untuk produksi rata-rata adalah:  
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APP =
TPP

X =
Q
X 

Sedangkan tingkat subtansi teknis marginal (MRTS) adalah 

MRTS =
MPPL
MPPK 

 X adalah input X 

 Q = f(x) 

MVP =
∆TR
∆X =

∆TPPxHargaOutput(Pq)
X  

=
∆TPP
∆X =  Harga Output 

                          = MPPx . Pq 

                       Px= MPPx .Pq 

 MPPx . Harga Output = Harga Input 

푀푃푃 =
Harga 퐼푛푝푢푡

Harga 푂푢푡푝푢푡 

         MPPX2 . PQ = PX1  

Hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang dapat ditunjukkan melalui 

hubungan antara kurva TPP (Total Physical Product), MPP (Marginal Physical 

Product) dan APP (Average Physical Product). TPP adalah kurva yang 

menunjukkan tingkat produksi total pada berbagai penggunaan input variabel 

(input lainnya dianggap tetap). Kurva MPP adalah kurva yang menunjukkan 

tambahan output sebagai akibat dari tambahan satu unit input variabel pada 

berbagai tingkat penggunaan input variabel (Sadono Soekirno 2003: 196). 
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Gambar 2.1 Kurva Hubungan TPP, MPP dan APP 
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Gambar 1 menunjukkan kurva hasil produksi total (TPP) yang bergerak 

dari titik origin menuju titik A, B, C. Sumbu X mencerminkan input variabel yang 

efek tambahannya diteliti, dan sumbu Y mencerminkan hasil produksi rata-rata 

(APP) dan MPP. Pada gambar, saat kurva TPP mulai berubah arah pada titik A 

(Inflection Point) maka kurva MPP mencapai titik maksimum. Inilah batas hukum 
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kenaikan hasil yang semakin berkurang mulai berlaku. Di sebelah kiri titik B, 

kenaikan hasil masih bertambah tetapi di sebalah kanan titik B, kenaikan hasil itu 

semakin menurun. Titik B adalah titik dimana garis alas kurva TPP mempunyai 

arah (Slope) yang paling besar. Titik ini menunjukkan hasil produksi rata-rata 

APP mencapai hasil maksimum yang juga merupakan titik dimana kurva MPP 

memotong sumbu X. 

Tahap-tahap produksi dapat diketahui dari gambar bahwa: 

Tahap I 

Daerah produksi yang terletak antara titik 0 dan titik B. Pada tahap ini 

kurva APP akan terus meningkat jika penggunaan input variabel ditambah. Kurva 

APP terletak di bawah kurva MPP. Elastisitas Produksi pada tahap ini adalah Ep 

>1. Hal ini berarti bahwa penambahan faktor produksi sebesar satu persen akan 

menyebabkan kenaikan hasil produksi sebesar lebih dari satu persen. Jika 

penggunaan faktor produksi seperti pada tahap ini, maka penggunaan faktor 

produksi dikatakan tidak rasional selama Ep>1 karena jika penggunaan input 

ditambah maka penambahan output total yang dihasilkan akan lebih besar 

daripada penambahan penggunaan input itu sendiri. Dengan kata lain setiap 

adanya penambahan input di daerah ini akan selalu menambah output dan jika hal 

itu dirasakan lebih menguntungkan. Jika input tersebut terus ditambah, pada saat 

TPP mulai berubah arah, yaitu pada titik A yang disebut Inflection Point, maka 

kurva MPP mencapai puncaknya. Titik A merupakan titik awal dimana The Law 

Of Diminishing Return mulai berlaku. Intinya adalah Produk total, produk rata-
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rata menaik dan produk  marjinal juga nilainya menaik kemudian menurun 

sampai nilainya sama dengan  produk rata-rata (increasing rate). 

Tahap II 

Daerah antara titik B dan C. Pada daerah ini kurva APP mulai menurun, 

kurva MPP juga menurun tetapi masih di daerah positif, dan Kurva APP di atas 

kurva MPP. Daerah ini disebut daerah yang rasional, karena adanya penambahan 

penggunaan input variabel masih dapat meningkatkan output, walaupun dengan 

persentase kenaikan yang sama atau lebih kecil dari kenaikan input variabel yang 

digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya elastisitas produksi yang berada 

antara 0 dan 1 (0<Ep<1), yang berarti dengan penambahan faktor produksi 

sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan produksi yang kurang dari satu 

persen tetapi lebih besar daripada 0. Intinya adalah Produk total menaik, tapi 

produk rata-rata  menurun dan produk marjinal juga nilainya menurun sampai nol 

(decreasing rate). 

Tahap III 

Daerah produksi di sebelah titik C yang ditunjukkan dengan menurunnya 

kurva APP dan MPP menjadi negatif. Kurva TPP pada daerah ini juga mulai 

menurun, dan daerah ini juga disebut daerah titik rasional karena elastisitas 

produksi negatif (Ep<0). Elastisitas negatif berarti jika ada penambahan input 

sebesar satu persen, maka justru akan menurunkan hasil produksi. Intinya adalah 

Produk total dan produk rata-rata menurun  sedangkan produk marjinal nilainya 

negatif (negative decreasing rate). 
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Fungsi produksi model Cobb Douglass dapat digunakan untuk mengetahui 

beberapa aspek produksi, seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu produksi 

marginal, produksi rata-rata, tingkat kemarnpuan batas untuk mensubtitusi, 

intensitas penggunaan faktor produksi, dan efisiensi produksi. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan pada pertanian padi di 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Maka ada beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini. Ringkasan tentang penelitian terdahulu dapat 

dapat dilihat pada dua tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

Penulis Judul Variabel/alat analisis Hasil 

Amarta 

Putri 

Analisis 

efisiensi 

ekonomi 

penggunaan 

faktor-faktor 

produksi 

pada 

usahatani 

kedelai di 

Kecamatan 

Cimanggu 

Kabupaten 

Cilacap. 

Dalam penelitian ini 

menggunakan jumlah 

sampel  sebanyak 30 

orang. Analisis yang 

digunakan adalah  analisis 

regresi berganda dengan 

fungsi produksi Cobb-

Douglass seperti berikut: 

Ln Y = In a + ả1 In X1 + ả2 

In X2 + ả3 In X3 + ả4 In X4 

+ ả 

Y = produksi kedelai (kg) 

X1 = luas lahan (Ha) 

X2 = benih (kg) 

X3 = pestisida (kg) 

  X4 = tenaga kerja (orang) 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

variabel luas lahan, 

variabel benih, 

variabel tenaga kerja 

berpengaruh nyata 

terhadap variabel hasil 

produksi kedelai, 

sedangkan  variabel 

pestisida tidak 

berpengaruh nyata 

terhadap variabel hasil 

produksi kedelai di 

Kecamatan Cimanggu 

Kabupaten Cilacap.   
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Tabel 2.2 Penelitian terdahulu 

Penulis Judul Variabel/alat analisis Hasil 

Nur 

Anggia 

Aniestas

ari 

Analisis 

penggunaan 

faktor 

produksi 

padi organik 

di Desa 

Mengesteh 

Kabupaten 

Tabanan 

Propinsi 

Bali. 

Dalam penelitian ini 

jumlah sampelnya 

sebanyak 29 orang. 

Metode yang digunakan 

adalah metode analisis 

regresi berganda dengan 

fungsi produksi Cobb-

Douglass. 

Ln Y = In a + ả1 In X1 + ả2 

In X2 + ả3 In X3 + ả4 In X4 

+ ả 

Y = produksi padi organik 

(kg) 

X1 = luas lahan garapan 

(ha) 

X2 = pupuk organik (kg) 

X3 = pupuk Urea (kg) 

X4 = tenaga kerja (orang) 

  Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa 

variabel luas lahan 

garapan dan variabel 

jumlah pupuk organik 

berpengaruh nyata 

terhadap variabel 

produksi padi organik, 

sedangkan  variabel 

jumlah pupuk urea, 

variabel kerapatan 

tanaman, dan variabel 

tenaga kerja tidak 

berpengaruh nyata 

terhadap produksi padi 

organik di Desa 

Mengesteh Kabupaten 

Tabanan Propinsi Bali 
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2.11 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu pengaruh luas lahan, tenaga kerja, modal dan 

teknologi terhadap produksi usahatani padi. Proses produksi akan berjalan dengan 

lancar jika persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dapat terpenuhi, persyaratan 

ini lebih dikenal dengan nama faktor produksi.  

Hasil produksi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya luas lahan, 

tenaga kerja, modal dan teknologi. Keempat faktor itu berpengaruh terhadap hasil 

produksi pertanian yang dihasilkan oleh petani. Dari ulasan diatas dapat 

digambarkan kerangka teoritis sebagai berikut :  

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

                                                                                               
 

                                                                          H5 

                                       H1 

 
                                      H2 
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                                                                 H4    
 
 
 
 

 

Luas Lahan 
1. Luas lahan yang 

ditanami padi 

Modal 
1. Biaya Tenaga Kerja  
2. Biaya Bahan Produksi Produksi Usahatani 

Padi 
Besarnya produksi yang 
dihasilkan petani 
usahatani padi  

Tenaga kerja 
1. Jumlah tenaga kerja 
2. Jam kerja 

Teknologi 
1. Teknologi Modern 
2. Teknologi Tradisional 
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2.12 Hipotesis 

Menurut Moh. Nazir (1993:182) hipotesis adalah jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara 

empiris. Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh luas lahan terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan 

Batang Kabupaten Batang. 

2. Ada pengaruh modal pertanian terhadap produksi usahatani padi di 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 

3. Ada pengaruh tingkat tenaga kerja terhadap produksi usahatani padi di 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 

4. Ada pengaruh teknologi terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan 

Batang Kabupaten Batang. 

5. Ada pengaruh secara bersama-sama luas lahan, modal, tenaga kerja dan 

teknologi terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten 

Batang. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus ditempuh dalam 

kegiatan penelitian agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat 

memenuhi karya ilmiah (Hadi, 1994:3). Dengan demikian metode ini 

dimaksudkan agar penelitian dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan satu metode, yaitu menggunakan metode kuantitatif. 

3.2 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Menurut Tarmudji (1998:9) populasi adalah suatu keseluruhan yang diperhatikan 

atau dibicarakan, yang daripadanya ingin diperoleh informasi atau data. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani padi yang ada di 

Kecamatan Batang. Dari data terakhir menunjukkan bahwa jumlah petani padi di 

Kecamatan Batang sejumlah 4.300 petani (Sumber: BPS Kecamatan Batang 

Dalam Angka 2008). Berikut disajikan jumlah petani padi di Kecamatan Batang 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini :  
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Tabel 3.1 Jumlah Petani Padi di Kecamatan Batang Tahun 2008 

No Kecamatan  
Jumlah 
Petani 

Jumlah 
Total 

Persentase 

1 Bagian Utara 
1. Desa Klidang Lor 
2. Desa Karangasem Utara 
3. Desa Karangasem Selatan 
4. Desa Kasepuhan 
5. Desa Kauman 

 
221 
100 
95 
94 
223 

733 17,1 

2 Bagian Barat 
1. Desa Denasri Kulon 
2. Desa Denasri Wetan 
3. Desa Kalipucang Wetan 
4. Desa Kalipucang Kulon 
5. Desa Watesalit 
6. Desa Karanganyar 

 
174 
123 
182 
201 
351 
767 

1798 41,8 

3 Bagian Timur 
1. Desa Klidang Wetan 
2. Desa Proyonangan Tenggara 
3. Desa Proyonangan Utara 
4. Desa Proyonangan Selatan 
5. Desa Sambong  

 
60 
85 
77 
52 
218 

492 11,4 

4 Bagian Selatan 
1. Desa Rowobelang 
2. Desa Pasekaran 
3. Desa Kecepak 
4. Desa Kalisalak 
5. Desa Cepokokuning 

 
290 
164 
381 
249 
193 

1277 29,7 

JUMLAH 4300 4300 100 
Sumber : Kecamatan Batang Dalam Angka tahun 2008, diolah. 

3.3 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Dalam pengambilan sampel maka peneliti menggunakan sampel 
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warga petani padi sebanyak 100 orang, penentuan sampel dengan menggunakan 

rumus Slovin (Umar, 1998:78-79) : 

푛 =
N

1 +  N푒  

Keterangan :  

n = sampel 

N = Populasi 

푒         =  eror/persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir. Maksimum persen kelonggaran yaitu 

10%). 

Penulis mengambil rumus Slovin dengan nilai kritis 10% beranggapan 

bahwa sampel penelitian kalau sudah masuk wilayah maka menggunakan rumus 

Slovin karena sudah diyakini populasi homogen dan hasil merupakan 

representatif dari populasi. Dengan demikian besarnya sampel yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut : 

 푛 = .
  . ( %)

 

푛 =
4.300

44  

n =  97,72  

n =  98 

Dalam penghitungan sampel di atas menghasilkan n sebesar 98 orang 

petani padi. Namun untuk memudahkan analisa dalam penelitian ini maka 
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sampel dibulatkan menjadi 100 orang petani padi  dengan metode stratified 

random sampling. Teknik ini merupakan pengambilan sampel berdasarkan pada 

perbedaan sifat dari populasi. Misalnya penduduk indonesia akan sangat 

heterogen jika dilihat dari pendidikan, agama, tempat tinggal dan penghasilan. 

Oleh karena itu, teknik penerapan sampel yang digunakan pun harus melihat 

pada perbedaan sifat dari populasi (Prasetyo, 2005:130) 

Dalam pengambilan sampel tersebut peneliti melihat perbedaan sifat dari 

populasi berdasarkan area. Klasifikasi dilakukan berdasarkan area dari Kecamatan 

Batang, kelompok sampel area penelitian terdiri dari: 

(a). Kelompok area Kecamatan Batang bagian utara meliputi Desa Klidang Lor, 

Desa Karangasem Utara, Desa Karangasem Selatan, Desa Kasepuhan, Desa 

Kauman dengan sampel sebanyak 17 orang yang didapat dari jumlah petani 

padi di bagian utara dibagi jumlah populasi lalu dikali 100%, kemudian 

diundi dari jumlah sampel tersebut.  

(b). Kelompok area Kecamatan Batang bagian barat yang meliputi Desa Denasri 

Kulon, Desa Denasri Wetan, Desa Kalipucang Wetan, Desa Kalipucang 

Kulon, Desa Watesalit, Desa Karanganyar dengan sampel sebanyak 42 orang 

yang didapat dari jumlah petani padi di bagian barat dibagi jumlah populasi 

lalu dikali 100%, kemudian diundi dari jumlah sampel tersebut.  

(c). Kelompok area Kecamatan Batang bagian timur  yang meliputi Desa Klidang 

Wetan, Desa Proyonangan Tenggara, Desa Proyonangan Utara, Desa 

Proyonangan Selatan, Desa Sambong dengan sampel sebanyak 11 orang 
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yang didapat dari jumlah petani padi di bagian timur dibagi jumlah populasi 

lalu dikali 100%, kemudian diundi dari jumlah sampel tersebut.  

(d). Kelompok Kecamatan Batang bagian selatan  yang meliputi Desa 

Rowobelang, Desa Pasekaran, Desa Kecepak, Desa Kalisalak, Desa 

Cepokokuning dengan sampel sebanyak 30 orang yang didapat dari jumlah 

petani padi di bagian timur dibagi jumlah populasi lalu dikali 100%, 

kemudian diundi dari jumlah sampel tersebut. 

Berikut akan  disajikan data dalam bentuk matriks sampel penelitian 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Matriks Sampel Penelitian 

Kecamatan bagian Populasi  
Sampel per 

desa  
%  

Kec. Batang bagian utara 
1. Desa Klidang Lor 
2. Desa Karangasem Utara 
3. Desa Karangasem Selatan 
4. Desa Kasepuhan 
5. Desa Kauman 

 
221 
100 
95 
94 
223 

 
5 
2 
2 
2 
6 

 
5 
2 
2 
2 
6 

Jumlah 733 17 17 
Kec. Batang bagian barat 

1. Desa Denasri Kulon 
2. Desa Denasri Wetan 
3. Desa Kalipucang Wetan 
4. Desa Kalipucang Kulon 
5. Desa Watesalit 

   6.  Desa Karanganyar 

 
174 
123 
182 
201 
351 
767 

 
4 
3 
4 
5 
8 
18 

 
4 
3 
4 
5 
8 

18 
Jumlah 1.798 42 42 

Kec. Batang bagian timur 
1. Desa Klidang Wetan 
2. Desa Proyonangan Tenggara 
3. Desa Proyonangan Utara 
4. Desa Proyonangan Selatan 
5. Desa Sambong 

 
60 
85 
77 
52 
218 

 
1 
2 
2 
1 
5 

 
1 
2 
2 
1 
5 

Jumlah 492 11 11 
Kec. Batang bagian selatan 

1. Desa Rowobelang 
2. Desa Pasekaran 
3. Desa Kecepak 
4. Desa Kalisalak 
5.  Desa Cepokokuning 

 
290 
164 
381 
249 
193 

 
7 
4 
8 
6 
5 

 
7 
4 
8 
6 
5 

Jumlah 1.277 30 30 
Jumlah Total 4.300 100 100 

Sumber : Kecamatan Batang dalam Angka tahun 2008, diolah. 
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Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan data di 

lapangan adalah sebagai berikut : 

(a).   Mendatangi setiap kantor Kepala Desa yang ada di Kecamatan Batang. 

(b). Meminta bantuan kepada aparat desa setempat untuk mendapatkan nama 

dan alamat responden/sampel sesuai kriteria yang diharapkan. 

(c).   Mendatangi satu persatu responden. 

(d). Mengambil data dengan alat instrumen berupa interview guide. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel penelitian 

yaitu objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

(Arikunto, 2006:118). Dalam hipotesa terdapat empat variabel bebas dan satu 

variabel terikat.  

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah 

secara positif atau negatif (Uma S, 2006:117). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah : Luas lahan (LL), Modal (M), Tenaga kerja (TK), dan Teknologi (T) yang 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

1) Luas lahan (LL) 

Luas lahan dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut : 

Luas lahan yaitu luas lahan yang digunakan per kegiatan untuk menanam padi 

dalam satuan hektar. 
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2)  Modal (M) 

Modal dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut : 

(1) Biaya Tenaga Kerja 

Besaran nominal berupa uang (dalam rupiah) yang dipergunakan untuk 

pembiayaan tenaga kerja dalam satu kali masa panen. 

(2) Biaya Bahan Produksi 

Besaran nominal berupa uang (dalam rupiah) yang dipergunakan untuk 

pembelian bahan produksi dalam satu kali masa panen. 

3) Tenaga Kerja (TK) 

Tenaga kerja dalam penelitian ini dengan indikator sebagai berikut : 

(1). Jumlah tenaga kerja keluarga dan non keluarga petani yang digunakan per 

kegiatan dalam satu kali masa tanam. 

(2). Curahan kerja atau jam kerja didasarkan pada satuan Hari Orang Kerja 

(HOK) dihitung anggapan satu hari kerja. 

4) Teknologi (D) 

Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang 

digunakan dalam tahap persiapan lahan sebelum tanam.  Teknologi pada 

usaha tani padi di Kecamatan Batang berguna mendukung proses persiapan 

lahan sebelum tahap penanaman, baik dengan menggunakan teknologi 

modern atau teknologi tradisional. 
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Dalam hal ini teknologi merupakan variabel yang sifatnya kualitatif maka 

perlu diubah menjadi kuantifikasi agar dapat digunakan dalam persamaan 

regresi. Dalam penelitian ini teknologi dibedakan menjadi dua yaitu: 

(1) Teknologi Modern  

Jika petani tersebut menggunakan traktor atau hand tracktor dalam 

proses persiapan lahannya, maka dikatakan bahwa petani tersebut 

menggunakan teknologi modern dan dinyatakan dengan angka 1. 

(2) Teknologi Tradisional 

Jika petani tersebut tidak menggunakan tracktor maupun hand 

tracktor  melainkan menggunakan bajak yang ditarik sapi atau kerbau 

dalam proses persiapan lahannya, maka dikatakan bahwa industri tersebut 

menggunakan teknologi tradisional dan dinyatakan dengan angka 0. 

3.4.2  Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti 

(Uma S, 2006:116). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produksi 

usahatani padi  petani padi di Kecamatan Batang dengan indikatornya adalah 

besarnya produksi yang dihasilkan petani pada usahatani padi dalam satu kali 

masa panen dalam satuan ton maupun dinominalkan dalam rupiah. 

3.5 Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 

2006:129). Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah petani padi di Kecamatan 

Batang Kabupaten Batang. 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.6.1 Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2006:152). Dalam penelitian ini alat yang 

digunakan adalah dalam bentuk pedoman wawancara (interview guide) dengan 

menyusun daftar pertanyaan (questioner). Bentuk kuesioner yang digunakan 

sebagai metode utama untuk mengetahui pengaruh luas lahan, jumlah tenaga 

kerja, modal, dan teknologi terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan 

Batang Kabupaten Batang.  

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penelitian yang bersumber pada tulisan (Arikunto, 

2006:158). Dalam penelitian ini metode dokumentasi dipakai untuk mengetahui 

data luas lahan pertanian dan jumlah hasil produksi usahatani padi di Kecamatan 

Batang. 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda  

Teknik ini mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian. Model analisis 

ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel 

independen, yaitu antara luas lahan (LL), modal (M), tenaga kerja (TK), dan 

teknologi (T) terhadap produksi usahatani padi (PUP). Selain itu juga untuk 
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mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat, sehingga metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah regresi 

linier berganda yang ditransformasikan ke logaritma natural (ln). Bentuk 

persamaannya adalah sebagai berikut: 

LnY = a + β1LnX1 + β2LnX2 + β3 LnX3 + D + e 

Keterangan: LnY : Log natural variabel  produksi usaha tani padi 

a  : konstanta 

β1LnX1 : Log natural variabel luas lahan 

β2LnX2 : Log natural variabel modal 

β3 LnX3  : Log natural variabel tenaga kerja  

D  : Teknologi  

e  : Disturbance error 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan baik 

untuk mengestimasi nilai variabel bebas diperlukan pembuktian terhadap 

kebenaran hipotesis. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

3.8.1 Uji t statistik (Uji Parsial) 

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat signifikansi dari 

pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dengan 

menganggap variabel bebas lainnya konstan. Uji-t statistik ini dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel. Nllai ttabel dapat dilihat pada tabel statistik 

pada tingkat signifikansi (0,05) dengan derajat kebebasan (df) sebesar (n-k-1 = 
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88-3-1 = 84), dimana n adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel 

independen. Hasil yang diperoleh untuk ttabei adalah 1,663. Kaidah keputusan 

dalam uji-t adalah: 

a. Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesa yang 

mengatakan variabel bebas secara parsial tidak signifikan dalam 

mempengaruhi variabel terikat ditolak. 

b. Jika thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesa 

yang mengatakan variabel bebas secara parsial tidak signifikan dalam 

mempengaruhi variabel terikat diterima. 

3.8.2 Uji Bersama-sama (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat/dependen (Ghozali, 2001:44-45). Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan perhitungan dengan program komputasi SPSS. 

3.8.3 Koefisien Determinasi  

Dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya determinasi 

(R2). Jika R2 yang diperoleh mendekati 1(satu) maka dapat dikatakan semakin 

kuat model tersebut menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya jika R2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel-variabel 

bebas menerangkan variabel terikat. 

Selain melakukan pembuktian dengan uji F, perlu juga dicari besarnya 

koefisien determinasi (R2) parsial untuk masing-masing variabel bebas. 
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Menghitung R2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari 

masing-masing variabel bebas, jika variabel lainnya konstan terhadap variabel 

terikat. Semakin besar nilai R2, maka semakin besar variasi sumbangannya 

terhadap variabel terikat (Gujarati, 1979:101). 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah yang digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. Dalam asumsi ekonometrika digunakan: 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2001:74). 

Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan perhitungan dengan program komputasi 

SPSS.  
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3.9.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2001:57). Untuk 

menguji hipotesis ini digunakan perhitungan dengan program komputasi SPSS. 

 

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:69). 

Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas 

karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, 

besar). Sedangkan dasar dari pengambilan keputusan dengan melihat grafik 

scatterplot pada label SPSS dengan program komputasi SPSS, dengan dasar 

analisis : 

(1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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(2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 

2001:69). 

3.9.4 Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) antara anggota serangkaian 

observasi atau pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti dalam 

data time series) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti dalam data 

cross section). Pada penelitian ini bentuk data cross section. Apabila 

menggunakan data uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier tindakan satu responden atau sampel mempengaruhi tindakan 

responden yang lain atau tidak. Apabila tindakan responden satu mempengaruhi 

tindakan responden yang lainnya maka terdapat autokorelasi. 

Uji Durbin Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intersep (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Deteksi model 

regresi yang bebas dari autokorelasi dengan uji Durbin Watson adalah : 

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan (4-du) maka koefisien 

autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah (dl) maka koefisien autokorelasi 

sama dengan lebih besar dari pada nol, berarti terdapat autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-d1) maka koefisien autokorelasi sama 

dengan lebih kecil dari pada nol, berarti terdapat autokorelasi negatif. 
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4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

terletak di antara (4-du) dan (4-d1) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

(Ghazali, 2001:72). 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.       Hasil Penelitian 

4.1.1.    Keadaan Umum Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian yaitu di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 

Kecamatan Batang terletak di sebelah utara Kabupaten Batang dengan batas 

wilayah sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Warungasem dan Kecamatan Wonotunggal, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Kandeman dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kota Pekalongan.  

Kecamatan Batang merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Batang. 

terletak di bagian barat Kabupaten Batang. Selain sebagai pusat pemerintahan 

Kecamatan Batang juga menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

terlihat sekali dengan banyaknya aktivitas ekonomi yang terjadi. Mulai dari 

perdagangan, industri pertanian dan jasa.  

 Luas wilayah Kecamatan Batang adalah 3.434 hektar yang terdiri atas 21 

Desa. Berikut disajikan tabel mengenai luas wilayah yang dimiliki oleh masing-

masing Desa yang terdapat di Kecamatan Batang: 
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Tabel 4.1 Luas Wilayah di Kecamatan Batang Tahun 2008 per Desa 

No Desa Luas (Ha) 
1 Rowobelang 203,0 
2 Cepokokuning 186,5 
3 Pasekaran 156,9 
4 Kalisalak 144,9 
5 Kauman 303,2 
6 Kecepak 112,6 
7 Sambong 205,4 
8 Klidang Wetan 134,9 
9 Klidang Lor 114,6 

10 Kasepuhan 505,0 
11 Watesalit 67,6 
12 Kalipucang Wetan 47,6 
13 Kalipucang Kulon 48,6 
14 Karanganyar 100,9 
15 Denasri Kulon 317,7 
16 Denasri Wetan 216,3 
17 Proyonangan Tenggara 72,3 
18 Proyonangan Utara 42,3 
19 Proyonangan Selatan 83,0 
20 Karangasem Utara 287,3 
21 Karangasem Selatan 83,1 

Jumlah 3.434 
Sumber: Kecamatan Batang Dalam Angka, 2008 

4.1.2  Luas Penggunaan Tanah 

Kecamatan Batang merupakan salah satu daerah pertanian di Kabupaten 

Batang, hal tersebut ditunjukkan dengan masih luasnya lahan pertanian. Berikut 

disajikan tabel mengenai luas penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan 

Batang:  
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Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan dan Persentasenya di Kecamatan Batang 
No Penggunaan lahan Luas lahan (Ha) % 
1 Sawah 1.358,9 39,5 
2 Kebun 323,6 9,4 
3 Bangunan/ pekarangan 1.338,6 38,9 
4 Kolam tambak 12,2 0,3 
5 Hutan negara/hutan rakyat 0 0 
6 Lain-lain 401,0 11,6 
 Jumlah 3.433 100 

Sumber: Kecamatan Batang Dalam Angka, 2009 
Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa seluruh lahan yang ada di 

Kecamatan batang 39,5% digunakan untuk untuk sektor pertanian khususnya 

sawah. Sedangkan sisanya 60,5% digunakan untuk kebun, pekarangan, tambak, 

dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini : 

Gambar 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Batang Menurut Penggunaannya 

 

Sumber: Kecamatan Batang Dalam Angka, 2009 

Sawah, 39.50%

Kebun, 9.40%

Bangunan, 38.90
%

Tambak, 0.30%
Lain-lain, 11.60%
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Luas lahan Kecamatan Batang adalah 1.359 hektar yang terdiri atas 21 

desa. Berikut disajikan tabel mengenai luas lahan yang dimiliki oleh masing-

masing desa yang terdapat di Kecamatan Batang : 

Tabel 4.3 Luas Lahan Padi Sawah per Desa  di Kecamatan Batang Tahun 2008 

No Kecamatan  Luas lahan 
(Ha) 

Jumlah total 
luas lahan 

1 Bagian Utara 
1. Desa Klidang Lor 
2. Desa Karangasem Utara 
3. Desa Karangasem Selatan 
4. Desa Kasepuhan 
5. Desa Kauman 

 
50 
21 
24 
26 
52 

173 

2 Bagian Barat 
1. Desa Denasri Kulon 
2. Desa Denasri Wetan 
3. Desa Kalipucang Wetan 
4. Desa Kalipucang Kulon 
5. Desa Watesalit 
6. Desa Karanganyar 

 
67 
82 

100 
80 
78 

214 

621 

3 Bagian Timur 
1. Desa Klidang Wetan 
2. Desa Proyonangan Tenggara 
3. Desa Proyonangan Utara 
4. Desa Proyonangan Selatan 
5. Desa Sambong  

 
22 
57 
76 

131 
27 

313 

4 Bagian Selatan 
1. Desa Rowobelang 
2. Desa Pasekaran 
3. Desa Kecepak 
4. Desa Kalisalak 
5. Desa Cepokokuning 

 
88 
25 
31 
75 
33 

252 

Jumlah 1.359 1.359 
 Sumber: Kecamatan Batang Dalam Angka, 2008 
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4.1.3   Profil Petani Padi  

4.1.3.1 Profil Petani Padi Menurut Umur 

Profil mengenai petani padi di Kecamatan Batang menurut umur didapat 

dari lembar identitas responden pada kuesioner yang diberikan kepada petani 

padi. Berikut disajikan profil petani padi di Kecamatan Batang menurut umur 

secara lebih rinci: 

Tabel 4.4 Responden Menurut Umur Pada Usahatani padi Di Kecamatan Batang 

No Rentang umur (tahun) Jumlah % 
1 
2 
3 
4 

25 – 35 
36 – 45 
46 – 55 
56 - 65 

38 
35 
17 
10 

38 
35 
17 
10 

 Jumlah 100 100 
Sumber: data primer diolah 2010 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa petani padi yang 

paling banyak di Kecamatan Batang adalah petani padi yang berumur   antara 25-

35 tahun sebanyak 38 orang (38%) dan petani padi yang berumur antara 36-45 

tahun sebanyak 35 orang (35%). Sedangkan petani padi yang jumlahnya sedikit di 

Kecamatan Batang adalah petani padi yang berumur  antara 46-55 tahun sebanyak 

17 orang (17%) dan petani padi yang berumur antara 56-65 tahun sebanyak 10 

orang (10%).  

4.1.3.2 Profil Petani Padi Menurut Tingkat Pendidikan 

Profil mengenai petani padi di Kecamatan Batang menurut tingkat 

pendidikan didapat dari lembar identitas responden pada kuesioner yang diberikan 
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kepada petani padi. Berikut disajikan profil petani padi di Kecamatan Batang 

menurut tingkat pendidikan secara lebih rinci:  

Tabel 4.5 Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pada Usahatani padi Di 

Kecamatan Batang 

No Tingkat pendidikan Jumlah % 
1 
2 
3 
4 

SMA 
SMP 
SD 

Tidak sekolah 

52 
34 
8 
6 

52 
34 
8 
6 

 Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer diolah 2010 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa petani padi yang 

paling banyak di Kecamatan Batang adalah petani padi yang menempuh 

pendidikan terakhir di tingkat SMA sebanyak 52 orang (52%) dan petani padi 

yang menempuh pendidikan terakhir di tingkat SMP sebanyak 34 orang (34%). 

Sedangkan petani padi yang jumlahnya sedikit di Kecamatan Batang adalah 

petani padi yang menempuh pendidikan terakhir di tingkat SD sebanyak 8 orang 

(8%) dan petani padi yang  sama sekali tidak menempuh pendidikan sebanyak 6 

orang (6%). 

4.1.3.3. Profil Petani Menurut Luas Lahan 

Secara rata-rata luas lahan yang digunakan untuk menanam padi di 

Kecamatan Batang adalah seluas 0.41 Ha dengan luas yang paling sempit hanya 

0.1 Ha dan yang paling luas mencapai  1 Ha. Berikut disajikan gambaran tentang 

luas lahan petani di Kecamatan Batang Kabupaten Batang terangkum pada tabel 

berikut:  
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Tabel 4.6 Luas Lahan yang Digarap Petani Padi  di Kecamatan Batang 

No 
Kecamatan 
Batang 
bagian 

Luas Lahan (Ha) Jumlah 
(orang) % < 

0.25 
0.26-
0.50 0.5-0.75 > 

0.76 
1 
2 
3 
4 

Utara 
Barat 
Timur 
Selatan 

6 
16 
5 
5 

5 
15 
4 
18 

6 
6 
1 
3 

 
5 
1 
4 

17 
42 
11 
30 

17 
42 
11 
30 

Jumlah 32 42 16 10 100 100 
Sumber : data penelitian diolah 

 
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, sebagian besar petani padi di Kecamatan 

Batang mempunyai luas lahan yang paling banyak yaitu 0.3-0.4 ha dengan  

frekuensi yaitu sebanyak 42 orang atau 42%. Sedangkan jumlah petani padi yang 

paling sedikit adalah petani yang memiliki luas lahan tanaman padi seluas 0.9 

hingga 1 Ha yaitu sebanyak 1 orang atau 1%.  Untuk lebih jelasnya, dari tabel 4.6 

diatas maka dibuat grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Luas Lahan yang Digarap Petani padi  di Kecamatan Batang 

 
Sumber : data penelitian diolah 
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4.1.3.4. Profil Petani Menurut Modal 

Modal dalam penelitian ini terdiri dua indikator yaitu biaya untuk bahan 

baku dan biaya untuk tenaga kerja. Gambaran tentang modal petani padi di 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.7  Modal yang Digunakan Petani Padi  di Kecamatan Batang 

No 
Kecamatan 

Batang 
bagian 

Modal dalam ribuan rupiah Jumlah 
(orang) % 600 -

1.575 
1.576 -
2.550 

2.551 -
3.525 

3.526 -
4.500 

1 
2 
3 
4 

Utara 
Barat 
Timur 
Selatan 

8 
25 
7 
13 

7 
8 
3 

12 

2 
7 
0 
1 

0 
2 
1 
4 

17 
42 
11 
10 

17 
42 
11 
10 

Jumlah 53 30 10 7 100 100 
Sumber : data penelitian diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, terdapat 53 petani padi yang menggunakan 

modal antara Rp 600.000-1.575.000 dengan persentase 53%. Sedangkan modal 

yang paling banyak digunakan berkisar antara Rp 3.526.000-4.500.000 dengan 

persentase 7% atau 7 orang.  Untuk lebih jelasnya, dari tabel 4.7 diatas maka 

dapat dibuat grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Modal yang Digunakan Petani Padi  di Kecamatan Batang 

 
Sumber : data penelitian diolah 

4.1.3.5. Profil Petani Menurut Tenaga Kerja 

Tenaga kerja dalam penelitian ini terdiri dua indikator yaitu jumlah tenaga 

kerja dan hari orang kerja. Gambaran tentang tenaga kerja yang digunakan petani 

di Kecamatan Batang Kabupaten Batang terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.8  Tenaga kerja yang Digunakan Petani Padi  di Kecamatan Batang 

No 
Kecamatan 
Batang 
bagian 

Tenaga Kerja (jumlah tenaga kerja) Jumlah 
(orang) % 

14-23 24-32 33-41 42-50 
1 
2 
3 
4 

Utara 
Barat 
Timur 
Selatan 

10 
28 
9 
20 

4 
3 
0 
5 

3 
5 
1 
5 

0 
6 
1 
0 

17 
42 
11 
10 

17 
42 
11 
10 

Jumlah 67 12 14 7 100 10
0 

Sumber : data penelitian diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, terdapat 67 petani padi yang menggunakan 

tenaga kerja antara 14-23 orang dengan persentase 67%. Sedangkan petani padi 
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yang menggunakan tenaga kerja terbanyak yaitu antara 24-32 orang hanya 

terdapat 9 orang petani dengan persentase 9%. Untuk lebih jelasnya, dari tabel 4.6 

diatas maka dapat dibuat grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.4 Tenaga Kerja yang Digunakan Petani di Padi Kecamatan 

Batang 

 
Sumber : data penelitian diolah 

4.1.3.6. Profil Petani Menurut Teknologi 

Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang 

digunakan dalam tahap persiapan lahan sebelum tanam.  Teknologi pada 

usahatani padi di Kecamatan Batang berguna mendukung proses persiapan lahan 

sebelum tahap penanaman, baik dengan menggunakan teknologi modern atau 

teknologi tradisional. Jika petani tersebut menggunakan traktor atau hand tracktor 

dalam proses persiapan lahannya, maka dikatakan bahwa petani tersebut 

menggunakan teknologi modern. Namun jika petani tersebut tidak menggunakan 

traktor maupun hand tracktor  melainkan menggunakan bajak yang ditarik sapi 
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atau kerbau dalam proses persiapan lahannya, maka dikatakan bahwa industri 

tersebut menggunakan teknologi tradisional.Gambaran tentang teknologi yang 

digunakan petani di Kecamatan Batang Kabupaten Batang terangkum pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.9 Teknologi yang Digunakan Petani Padi di Kecamatan Batang 

No 
Kecamatan 
Batang 
bagian 

Teknologi yang digunakan Jumlah  
(orang) % 

Tradisional Modern 
1 
2 
3 
4 

Utara 
Barat 
Timur 
Selatan 

4 
10 
4 
4 

13 
32 
7 
26 

17 
42 
11 
10 

17 
42 
11 
10 

Jumlah 22 78 100 100 
Sumber : data penelitian diolah 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, teknologi yang banyak digunakan oleh 

petani padi di Kecamatan Batang adalah teknologi modern sebanyak 78 orang 

dengan persentase 78% sedangkan teknologi tradisional hanya digunakan oleh 22 

orang petani dengan persentase  22%. Untuk lebih jelasnya, dari tabel 4.7 diatas 

maka dapat dibuat grafik sebagai berikut:  
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Gambar 4.5 Teknologi yang Digunakan Petani Padi di Kecamatan Batang 

 
Sumber : data penelitian diolah 

4.1.3.7. Profil Petani Menurut Produksi Usahatani Padi 

Berdasarkan data hasil penelitian, rata-rata produksi usahatani padi setelah 

dinominalkan dari ton menjadi rupiah di Kecamatan Batang adalah Rp 5.800.000. 

Secara lebih rinci hasil produksi tanaman padi di Kecamatan Batang Kabupaten 

Batang pada musim panen tahun 2010 terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 Produksi Usahatani Padi di Kecamatan Batang 

No 
Kecamata
n Batang 
bagian 

Hasil Produksi  dalam ribuan rupiah 
Jumlah 
(orang) % 880 -

5.160 
5.161 -
9.440 

9.441 -
13.720 

13.720 
- 

18.000 
1 
2 
3 
4 

Utara 
Barat 
Timur 
Selatan 

9 
23 
8 
19 

5 
9 
2 
6 

3 
7 
1 
2 

0 
3 
0 
3 

17 
42 
11 
10 

17 
42 
11 
10 

Jumlah 59 22 12 7 100 100 
Sumber : data penelitian diolah  
 
Berdasarkan tabel 4.10 di atas, terdapat 59 petani padi yang mendapatkan  

hasil produksi antara Rp 880.000-5.160.000 dengan persentase 59%. Sedangkan 
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hasil produksi yang paling banyak didapat berkisar antara Rp 13.720.000-

18.000.000 dengan persentase 7% atau sebanyak 7 orang.  Untuk lebih jelasnya, 

dari tabel 4.8 diatas maka dapat dibuat grafik sebagai berikut: 

Gambar 4.6 Hasil Produksi Usahatani Padi di Kecamatan Batang 

            Sumber : data penelitian diolah 

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel luas 

lahan (X1), modal (X2), tenaga kerja (X3) dan teknologi (D) terhadap produksi 

usahatani padi di Kecamatan Batang (Y). Dalam penelitian ini anlisis regresi 

linear berganda menggunakan program SPSS for windows release 12, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients(a) 
 

Model 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
(Constant) 7.618 1.776   4.289 .000 
Ln X1 .512 .132 .406 3.880 .000 
Ln X2 .499 .123 .351 4.059 .000 
Ln X3 
Dummy 

.364 

.022 
.172 
.063 

.205 

.014 
2.117 
.345 

.037 

.730 
a  Dependent Variable: LnY 
 
Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda diperoleh sebagai 

berikut LnY = 7,618 + 0,512 LnX1 + 0,499 LnX2 + 0,364 LnX3 + 0,022 Dummy. 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

(1) Konstanta = 7,618 

Jika nilai intersep sebesar 7,618 mengandung arti  jika Luas lahan (LL),  

modal (M), tenaga kerja (TK) dan teknologi (T) ketiga-tiganya 0 (nol), maka 

nilai rata produksi usahatani padi di Kecamatan Batang (yang mencerminkan 

pengaruh semua variable yang diabaikan) ditaksir sebesar 7,618 rupiah. 

(2) Koefisien X1 (Luas Lahan) = 0,512 

Jika luas lahan mengalami peningkatan sebesar satu satuan (hektare), 

sementara modal dan tenaga kerja dianggap tetap maka rata-rata produksi 

usahatani padi  di Kecamatan Batang meningkat sebesar 0,512 satuan 

(rupiah). 
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(3) Koefisien X2 (Modal) = 0,499 

Jika modal mengalami peningkatan sebesar satu satuan (rupiah), sementara 

luas lahan dan tenaga kerja dianggap tetap maka rata-rata produksi usahatani 

padi  di Kecamatan Batang meningkat sebesar 0,499 satuan (rupiah).  

(4) Koefisien X3 (Tenaga Kerja) = 0,364 

Jika tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar satu satuan (orang), 

sementara luas lahan dan modal dianggap tetap maka rata-rata produksi 

usahatani padi  di Kecamatan Batang meningkat sebesar 0,364 satuan 

(rupiah). 

(5) Koefisien D (Teknologi) = 0,022 

Jika variabel luas lahan, modal dan tenaga kerja tidak mengalami peningkatan,  

maka hasil produksi diharapkan lebih tinggi sekitar 0,022 rupiah untuk petani 

yang menggunakan teknologi modern dari petani yang menggunakan 

teknologi tradisional.  

4.1.5    Pengujian Hipotesis 

4.1.5.1. Pengujian Parsial (uji t) 

Uji parsial ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian 

ini uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh luas lahan (X1), modal 

(X2), tenaga kerja (X3) dan teknologi (D) berpengaruh secara parsial terhadap 

produksi usahatani padi (Y). Adapun hasil hipotesis secara parsial dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients(a) 

Model 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     
(Constant) 7.618 1.776   4.289 .000 
Ln X1 .512 .132 .406 3.880 .000 
Ln X2 .499 .123 .351 4.059 .000 
Ln X3 
Dummy 

.364 

.022 
.172 
.063 

.205 

.014 
2.117 
.345 

.037 

.730 
a  Dependent Variable: Ln 
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 12.0 

dapat diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel luas lahan (X1) diperoleh hasil 

thitung sebesar 3,880 dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 dengan demikian ada pengaruh yang positif dan signifikan antara 

luas lahan (X1) dengan produksi usahatani padi (Y) di Kecamatan Batang. Hasil 

uji t untuk variabel modal (X2) diperoleh hasil thitung sebesar 4,059 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan 

demikian ada pengaruh yang positif dan signifikan antara modal (X2) dengan 

produksi usaha tani padi (Y) di Kecamatan Batang. Hasil uji t untuk variabel 

tenaga kerja (X3) diperoleh hasil thitung sebesar 2,117 dengan probabilitas sebesar 

0,037. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan demikian ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara tenaga kerja (X3) dengan produksi usaha tani padi 

(Y) di Kecamatan Batang. Hasil uji t untuk variabel teknologi (D) diperoleh hasil 

thitung sebesar 0,345 dengan probabilitas sebesar 0,730. Nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05 dengan demikian teknologi mempunyai pengaruh yang positif 

namun tidak signifikan dengan produksi usahatani padi (Y) di Kecamatan Batang. 
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4.1.6.2. Pengujian Secara Bersama (uji F) 

Uji hipotesis secara bersama-sama (Uji F) antara variabel bebas dalam hal 

ini antara luas lahan (X1), modal (X2), tenaga kerja  (X3), Teknologi (D) dan 

produksi usahatani padi (Y). Hasil analisis secara bersama-sama berdasarkan hasil 

analisis dengan bantuan program SPSS for windows release 12 diperoleh hasil 

berikut ini: 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji Bersama-Sama (Uji F) 

 ANOVA(b) 
 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 35.724 4 8.931 134.854 .000a 

Residual 6.292 95 .066     
Total 42.016 99       

a  Predictors: (Constant), D, LnTK, LnM, LnLL 
b  Dependent Variable: LnPUP 
 
Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 12.0 for 

Windows dapat diketahui bahwa Fhitung 134,854 dengan nilai probabilitas 0,000, 

karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka nilai Fhitung yang diperoleh 

tersebut signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara luas lahan (X1), modal (X2), tenaga kerja (X3) dan Teknologi (D) 

secara bersama-sama terhadap produksi usahatani padi (Y). 

4.1.6.3. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Uji R2 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini besarnya pengaruh luas lahan, 
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modal, tenaga kerja dan teknologi terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan 

Batang diketahui dari harga koefisien determinasi simultan (R
2
) sebagai berikut: 

 
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

  
Model Summary(b) 

 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
.922a .850 .844 .25735 

a  Predictors: (Constant), D, LnTK, LnM, LnLL 
b  Dependent Variable: LnPUP 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh R
2 

sebesar 0,850, berarti data tersebut  

menunjukkan bahwa pengaruh luas lahan, modal, tenaga kerja dan modal  

terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan Batang sebesar 85%. Sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 15% dipengaruhi oleh faktor-faktor  lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

4.1.6   Uji Asumsi Klasik 

4.1.6.1.Uji Normalitas Data 

Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual 

normal atau mendekati normal. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.7 Sebaran Plot pada Uji Normalitas Data 

 

Berdasarkan gambar 4.7 menunjukkan bahwa penyebaran plot berada di 

sekitar dan sepanjang garis 045 . Dengan demikian menunjukkan bahwa data-data 

pada variabel penelitian berdistribusi normal. 

4.1.7.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan 

linier yang pasti diantara beberapa atau semua variabel independen yang 

menjelaskan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikoliniearitas dapat pula dilihat pada 

nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor), yaitu : Jika nilai tolerance 

>0,10 dan VIF <10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas 

pada penelitian tersebut. Jika nilai tolerance <0,10 dan VIF >10, maka dapat 
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diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

Adapun hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.15 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 
Ln X1 0,144 6,953 
Ln X2 0,211 4,749 
Ln X3 0,169 5,933 

D 0,974 1,026 
   
  
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui model regresi bebas 

multikolinieritas karena nilai tolerance semua variabel > 0,10, nilai tolerance 

variabel luas lahan sebesar 0,144, nilai tolerance variabel modal sebesar 0,211, 

variabel tenaga kerja sebesar 0,169 dan variabel teknologi sebesar 0,974. VIF 

variabel independen < 10, yaitu  variabel luas lahan sebesar 6,953, variabel modal 

sebesar 4,749 variabel tenaga kerja sebesar 5,933 dan teknologi sebesar 1,026, 

sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieriatas dalam regresinya. 

4.1.7.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan 

kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mengetahui ada 

tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola scatterplot 

model tersebut. Apabila dari grafik scatterplot  terlihat bahwa titik-titik meyebar 

secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol, titik-titik data 
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tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak 

boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali, dan penyebaran titik-titik data tidak terpola. 

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS for Windows 

release 12 diperoleh scatterplot yang tidak membentuk pola tertentu, maka model 

regresi tidak memiliki gejala heterokedastisitas. Berikut disajikan gambar 

scatterplot tersebut: 

Gambar 4.8 Scatter plot pada Uji Heteroskedastisitas 

 
Dari Gambar 4.8 terlihat titik-titik meyebar secara acak serta tersebar baik 

diatas maupun di bawah angka nol, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas 

atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan 

penyebaran titik-titik data tidak terpola. Maka dapat disimpulkan bahwa model 
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regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas  dan layak 

digunakan dalam penelitian. 

4.1.7.4. Uji Autokorelasi 

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS for Windows 

release 12 diperoleh tabel uji autokorelasi seperti berikut :  

Tabel 4.16 Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change  

1 .922a .850 .844 .25735 .850 134.854 4 95 .000 2.186 

a. Predictors: (Constant), VAR00004, VAR00001, VAR00002, VAR00003 

b. Dependent Variable: VAR00005 
Dari tabel hasil uji autokorelasi di atas diperoleh angka uji Durbin Watson 

sebesar 2,186. angka ini berada diantara 1,66 hingga 2,26 yang berarti tidak ada 

autokorelasi dari model tersebut. Sehingga layak digunakan dalam penelitian. 

Kriteria uji autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Tabel Kriteria Uji Autokorelasi 

Nilai statistic Durbin Watson Hasil keputusan 
0 < d < dt atau DW < 1,631 Terjadi autokorelasi negatif 
dt < d < 4 - dt atau 1,631 < DW < 
1,733 

Daerah ragu-ragu, tidak ada 
keputusan 

dt < d < 4 – du atau 1,733 < DW < 
2,267 

Tidak ada autokorelasi 

4 - du < d < 4 - dt atau 2,267 < DW 
< 2,387 

Daerah ragu-ragu, tidak ada 
kesimpulan 

4 – du < d < 4 atau 2,387 < DW Ada autokorelasi positif 
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 Keterangan : 
dl (batas bawah) = 1,631 
dl (batas atas) = 1,167 

4.2.      Pembahasan 

4.2.1 Profil Luas Lahan, Modal, Tenaga Kerja, dan Produksi Usahatani Padi  

di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. 

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar luas lahan 

yang digunakan oleh petani padi di Kecamatan Batang adalah luas lahan yang 

berkisar antara  0,26-0,50 ha sebanyak 42 orang (42%), diikuti dengan 

penggunaan luas lahan yang berkisar antara 0,10-0,25 ha  sebanyak 32 orang 

(32%). Sedangkan sebagian kecil petani di Kecamatan Batang mengunakan luas 

lahan yang berkisar antara  0,51-0,75 ha sebanyak 16 orang (16%), diikuti dengan 

penggunaan luas lahan yang berkisar antara 0,76-1 ha  sebanyak 10 orang (10%).  

Berdasarkan penelitian juga dapat diketahui bahwa rata-rata luas lahan 

yang digunakan petani padi di kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah 0,41 

ha.   

Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. 

Secara umum dikatakan, semakin luas lahan (yang digarap/ditanami), semakin 

besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. (Rahim, 2007: 36). 

Pengaruh luas lahan tidak hanya pada tingkat efisiensi usaha tani saja, tetapi juga 

mempunyai dampak pada upaya transfer dan penerapan teknologi dalam 

pembangunan pertanian. Bila pemilikan lahan lebih banyak secara kotak-kotak 

dengan luas penguasaan yang sempit, upaya pembangunan pertanian akan sulit 
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dilakukan. Petani biasanya lebih menguasai lahannya daripada bekerja menurut 

kemauan bersama. Artinya, kurangnya motivasi untuk bekerja sama dan 

menantang resiko menyebabkan petani bertindak sendiri-sendiri. Tetapi bila 

penguasaan lahan cukup luas, umpamanya pada kasus lahan sawah rata-rata diatas 

satu hektare per petani, proses transfer teknologi akan lebih mudah (Daniel, 

2004:58). 

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar 

modal yang digunakan oleh petani padi di Kecamatan Batang adalah modal yang 

berkisar antara  Rp 600.000-1.575.000 sebanyak 53 orang (53%), diikuti dengan 

penggunaan modal yang berkisar antara Rp 1.575.100-2.550.000  sebanyak 30 

orang (30%). Sedangkan sebagian kecil petani di Kecamatan Batang mengunakan 

modal yang berkisar antara  Rp 2.550.100-3.525.00 sebanyak 10 orang (10%), 

diikuti dengan penggunaan modal yang berkisar antara Rp 3.525.100-4.500.000  

sebanyak 7 orang (7%). Berdasarkan penelitian juga dapat diketahui bahwa rata-

rata modal rata-rata yang digunakan oleh petani padi di Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang adalah sebesar Rp 1.705.100 per satu kali musim tanam.. 

Modal adalah faktor terpenting dalam pertanian khususnya terkait bahan produksi 

dan biaya tenaga kerja. Dengan kata lain, keberadaan modal sangat menentukan 

tingkat atau macam teknologi yang diterapkan. Kekurangan modal menyebabkan 

kurangnya masukan yang diberikan sehingga menimbulkan resiko kegagalan atau 

rendahnya hasil yang akan diterima (Daniel, 2004:21) 
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Dalam usahatani padi di Kecamatan Batang sebagian besar petaninya 

adalah petani padi yang berumur   antara 25-35 tahun sebanyak 38 orang (38%) 

dan petani padi yang berumur antara 36-45 tahun sebanyak 35 orang (35%). 

Sedangkan petani padi yang jumlahnya sedikit di Kecamatan Batang adalah 

petani padi yang berumur  antara 46-55 tahun sebanyak 17 orang (17%) dan 

petani padi yang berumur antara 56-65 tahun sebanyak 10 orang (10%).  

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar tenaga kerja 

yang digunakan oleh petani padi di Kecamatan Batang adalah tenaga kerja yang 

berkisar antara 14-23 orang sebanyak 67 orang (67%), diikuti dengan penggunaan 

tenaga  kerja yang berkisar antara 33-41 orang sebanyak 14 orang (14%). 

Sedangkan sebagian kecil petani di Kecamatan Batang mengunakan tenaga kerja 

yang berkisar antara  24-32 orang sebanyak 12 orang (12%), diikuti dengan 

penggunaan tenaga  kerja yang berkisar antara 42-50 orang sebanyak 7 orang 

(7%).  Berdasarkan penelitian juga dapat diketahui bahwa rata-rata Tenaga kerja 

yang digunakan dalam usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang 

adalah sebanyak  24 orang. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa teknologi yang banyak digunakan 

oleh petani padi di Kecamatan Batang dalam proses penyiapan lahannya adalah 

teknologi modern sebanyak 78 orang dengan persentase 78%. Sedangkan 

teknologi tradisional hanya digunakan oleh 22 orang petani dengan persentase  

22%. 
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Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar petani padi 

di Kecamatan Batang mendapatkan hasil produksi yang berkisar antara Rp 

880.000-5.160.000  sebanyak 59 orang (59%), diikuti dengan petani yang 

mendapatkan hasil produksi yang berkisar antara Rp 5.160.100-9.440.000 

sebanyak 22 orang (22%). Sedangkan sebagian kecil petani di Kecamatan Batang 

mendapatkan hasil produksi yang berkisar yang berkisar antara  Rp 9.440.100-

13.720.000 sebanyak 12 orang (12%), diikuti dengan petani yang mandapatkan 

hasil produksi yang berkisar antara Rp 13.720.100-18.000.000 sebanyak 7 orang 

(7%).  Berdasarkan penelitian juga dapat diketahui bahwa Rata-rata produksi 

usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah sebanyak 3,5 ton 

atau jika dinominalkan adalah sebesar Rp 5.800.800. 

Faktor produksi memang menentukan besar kecilnya produksi yang akan 

diperoleh. Dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa faktor produksi lahan, 

modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan aspek 

manajemen adalah faktor produksi terpenting diantara faktor produksi yang lain, 

seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat ketrampilan dan lain-lain 

(Soekartawi, 1991:48). 

4.2.2 Pengaruh Luas Lahan, Modal, Tenaga Kerja, dan Teknologi Terhadap 

Produksi Usahatani Padi.  

 Dari hasil penelitian, persamaan regresi yang diperoleh yaitu Ln PUP = 

7,618 + 0,512 LnLL + 0,499Ln M + 0,364Ln Tk + 0,022 D. 

(1) Konstanta = 7,618 
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Jika nilai intersep sebesar 7,618 mengandung arti  jika Luas lahan (LL),  

modal (M), tenaga kerja (TK) dan teknologi (T) ketiga-tiganya 0 (nol), maka 

nilai rata produksi usahatani padi di Kecamatan Batang (yang mencerminkan 

pengaruh semua variable yang diabaikan) ditaksir sebesar 7,618 rupiah. 

(2) Koefisien X1 (Luas Lahan) = 0,512 

Jika luas lahan mengalami peningkatan sebesar satu satuan (hektare), 

sementara modal dan tenaga kerja dianggap tetap maka rata-rata produksi 

usahatani padi  di Kecamatan Batang meningkat sebesar 0,512 satuan 

(rupiah). 

(3) Koefisien X2 (Modal) = 0,499 

Jika modal mengalami peningkatan sebesar satu satuan (rupiah), sementara 

luas lahan dan tenaga kerja dianggap tetap maka rata-rata produksi usahatani 

padi  di Kecamatan Batang meningkat sebesar 0,499 satuan (rupiah).  

(4)   Koefisien X3 (Tenaga Kerja) = 0,364 

Jika tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar satu satuan (orang), 

sementara luas lahan dan modal dianggap tetap maka rata-rata produksi 

usahatani padi  di Kecamatan Batang meningkat sebesar 0,364 satuan 

(rupiah). 

(6) Koefisien D (Teknologi) = 0,022 

Jika variabel luas lahan, modal dan tenaga kerja tidak mengalami peningkatan,  

maka hasil produksi diharapkan lebih tinggi sekitar 0,022 rupiah untuk petani 
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yang menggunakan teknologi modern dari petani yang menggunakan 

teknologi tradisional.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Fhitung dari model regresi 

yang dianalisis adalah sebesar 134,854 dengan nilai probabilitas 0,000, karena 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka nilai Fhitung yang diperoleh tersebut 

signifikan. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 

luas lahan (X1), modal (X2), tenaga kerja (X3) dan Teknologi (D) secara bersama-

sama terhadap produksi usahatani padi (Y). 

 Dari hasil tabel summary, diperoleh nilai R = 0,922 dan nilai Rsquare 

sebesar 0,850. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa produksi usahatani padi di 

Kecamatan Batang (PUP) dipengaruhi sebesar 85% oleh variabel luas lahan (LL), 

modal (M), tenaga kerja (TK), dan Teknologi sedangkan sisanya 15% (100% - 

85% = 15%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Didalam produksi pertanian, faktor produksi memang menentukan besar kecilnya 

produksi yang akan diperoleh. Untuk menghasilkan produksi (output) yang 

optimal maka penggunaan faktor produksi tersebut dapat digabungkan. Dalam 

berbagai literatur menunjukkan bahwa faktor produksi lahan, modal untuk 

membeli bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah 

faktor produksi terpenting diantara faktor produksi yang lain seperti tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat ketrampilan dan lain-lain (Soekartawi, 

1991:48). 



81 
 

 Bentuk pengaruh antara luas lahan, modal dan tenaga kerja terhadap 

produksi usahatani padi di Kecamatan Batang adalah bentuk pengaruh yang 

positif dan signifikan yang ditunjukkan dari koefisien regresi yang bertanda 

positif dan nilai probabilitasnya yang dibawah 0,50. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa jika variabel luas lahan, modal, dan tenaga kerja ditingkatkan 

maka akan diikuti dengan meningkatnya produksi usahatani padi di Kecamatan 

Batang. Sebaliknya, jika variabel tenaga kerja, modal dan luas lahan menurun 

maka akan diikuti dengan menurunnya produksi usahatani padi sawah di 

Kecamatan Batang. Sedangkan bentuk pengaruh varibel teknologi terhadap 

produksi usahatani padi di Kecamatan Batang adalah bentuk pengaruh yang 

positif namun tidak signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien regresi 

yang bertanda positif namun nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,50.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1.      SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian yang 

dilakukan pada petani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang, maka dapat 

diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

A. Profil usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang 

1. Luas lahan rata-rata yang dimiliki oleh petani padi di Kecamatan batang 

Kabupaten Batang adalah 0,41 ha. Dimana sebagian besar petani padi di 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah petani padi yang memiliki 

luas lahan antara 0,26-0,50 ha sebanyak 42 (42%). 

2. Modal rata-rata yang digunakan oleh petani padi di Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang adalah sebesar Rp 1.705.100 per satu kali musim 

tanam. Dimana sebagian besar petani padi di Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang adalah petani padi yang menggunakan modal yang 

berkisar antara Rp 600.000-1.575.000 sebanyak 53 orang (53%). 

3. Tenaga kerja rata-rata yang digunakan dalam usahatani padi di Kecamatan 

Batang Kabupaten Batang adalah sebanyak  24 orang. Dimana sebagian 

besar petani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang adalah petani 

padi yang menggunakan tenaga kerja yang berkisar antara 14-23 orang 

sebanyak 67 orang (67%). 

 82 
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4. Dari 100 sampel petani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang 

yang diambil, sebanyak 22 petani padi (22 %) masih menggunakan 

teknologi tradisional dalam tahap persiapan lahan. Sedangkan teknologi 

yang paling banyak digunakan dalam usahatani padi di Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang adalah teknologi modern dengan persentase sebanyak 

78% atau sebanyak 78 petani padi.     

5. Rata-rata produksi usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten 

Batang adalah sebanyak 3,5 ton atau jika dinominalkan adalah sebesar Rp 

5.800.800. Dimana sebagian besar petani padi di Kecamatan Batang 

Kabupaten Batang adalah petani padi yang mendapatkan hasil produksi 

yang berkisar antara Rp 880.000-5.160.000 sebanyak 59 orang (59%). 

B. Luas lahan (X1), modal (X2), tenaga kerja (X3) dan teknologi (dummy) secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap produksi (Y).  Besarnya pengaruh 

keempat variabel tersebut ditunjukkan dengan R2 (R square) =  0,850. Hal ini  

berarti bahwa pengaruh variabel luas lahan (X1), modal (X2), tenaga kerja 

(X3) dan teknologi (dummy) secara bersama-sama terhadap produksi usaha 

tani padi (Y) adalah sebesar 85%. Sedangkan sisanya sebesar 15% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.  

C. Secara parsial, hanya variabel Luas lahan (X1), modal (X2), dan tenaga kerja 

(X3) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi usahatani padi 

di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dimana secara parsial variabel 

pengaruh yang paling dominan mempengaruhi produksi usahatani padi  
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adalah variabel luas lahan sebesar 0,512 lalu diikuti dengan variabel modal 

sebesar 0,499 dan variabel tenaga kerja sebesar 0,364. Sedangkan teknologi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produksi usahatani padi 

di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Kontribusi variabel teknologi adalah 

0,022. Artinya hasil produksi diharapkan lebih tinggi sekitar 0,022 rupiah 

untuk petani padi yang menggunakan teknologi modern dari pengusaha yang 

menggunakan teknologi tradisional.  

5.2.      SARAN 

Setelah melakukan penelitian pada usahatani padi di Kecamatan Batang, 

maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 

a. Hendaknya petani perlu meningkatkan pengetahuannya tentang 

pertanian dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pertanian agar dapat 

meningkatkan produktivitasnya. 

b. Pemerintah Kecamatan Batang hendaknya lebih memberikan perhatian 

demi perkembangan usahatani padi di Kecamatan Batang dengan cara 

memberikan program pendampingan langsung kepada para petani padi 

di Kecamatan Batang. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH LUAS LAHAN, MODAL, TENAGA KERJA DAN 

TEKNOLOGI TERHADAP PRODUKSI USAHATANI PADI  

DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG 

 

No. Urut : ..............................    Tanggal  : .................... 

Desa  : .............................. 

I.  IDENTITAS RESPONDEN 

Isilah data pribadi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dibawah ini: 

1. Nama   : ............................................................... 

2. Jenis Kelamin  : (1) laki-laki; (2) perempuan 

3. Umur   : ..................................................... tahun 

4. Alamat   : ............................................................... 

       ............................................................... 

       ............................................................... 

5. Jumlah Anggota Keluarga : ..................................................... orang  

6. Pendidikan Terakhir :  tidak sekolah 

SD 

   SMP   

SMA 

7. Lama Menjadi Petani : kurang dari 5 th 

   5 sampai 10 th 

   lebih dari 10 th 
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DAFTAR PERTANYAAN 

a. Luas Lahan (Variabel X1) 

1. Berapakah luas lahan pertanian padi Bapak/ibu/Saudara yang sedang 

digarap pada masa panen kali ini?.................................................................. 

b. Modal (Variabel X2) 
Indikator  1 (Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan) 

No Tahap 

Jumlah tenaga  
kerja yang 
digunakan 

Biaya tenaga kerja  
yang dikeluarkan 

 per orang 

Biaya tenaga 
kerja  total 

yang 
dikeluarkan 

2 Pengolahan tanah pada satu 
kali masa panen ..............orang Rp .............../orang Rp ............... 

3 Pembenihan pada satu kali 
masa panen ..............orang Rp .............../orang Rp ............... 

4 Penanaman pada satu kali 
masa panen ..............orang Rp .............../orang Rp ............... 

5 Pemupukan pada satu  kali 
masa panen ..............orang Rp .............../orang Rp ............... 

6 Penyemprotan  pestisida pada 
satu kali panen ..............orang Rp .............../orang Rp ............... 

7 Pemanenan pada satu kali 
masa panen ..............orang Rp .............../orang Rp ............... 

Indikator 2 (Biaya produksi yang dikeluarkan) 

No Tahap 

Jumlah 
bibit/pupuk/ 

pestisida yang 
digunakan 

Biaya pembelian 
bibit/pupuk/pestisida  
yang dikeluarkan per 

Kg 

Biaya total 
yang 

dikeluarkan 

8 Pembelian bibit pada satu kali 
masa panen ............ kg Rp .............../Kg Rp ............... 

9 Pembelian pupuk pada satu 
kali masa panen ............ kg Rp .............../Kg Rp ............... 

10 Pembelian pestisida  pada satu 
kali masa panen   Rp ............... 

 

c. Tenaga Kerja (Variabel X3) 

Indikator 1 (Jumlah tenaga kerja yang digunakan dan alokasi waktu yang digunakan) 
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No Tahap 
Jumlah tenaga 

kerja yang 
digunakan 

Alokasi waktu 
yang 

digunakan 

Jumlah tenaga 
kerja total yang 

digunakan 
11 Pengolahan tanah pada satu 

kali masa panen ..................orang .............. hari ..................orang 

12 Pembenihan pada satu kali 
masa panen ..................orang .............. hari ..................orang 

13 Penanaman pada satu kali 
masa panen ..................orang .............. hari ..................orang 

14 Pemupukan pada satu  kali 
masa panen ..................orang .............. hari ..................orang 

15 Penyemprotan  pestisida pada 
satu kali panen ..................orang .............. hari ..................orang 

16 Pemanenan pada satu kali 
masa panen ..................orang .............. hari ..................orang 

 
d. Teknologi (Variabel D) 
Untuk pertanyaan nomor 23 dan 24 jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan 

keterangan yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui dengan memberikan tanda silang (X) pada 

kolom yang telah disediakan. 

23. Teknologi apa yang Bapak/ibu/Saudara gunakan dalam tahap pengolahan 

tanah?  

Tahap 
Teknologi yang digunakan 

Modern  Tradisional 
Pengolahan tanah   

24. Alat-alat apa saja yang Bapak/ibu/Saudara gunakan dalam tahap 
pengolahan tanah? 

Tahap 
Alat yang digunakan 

Tracktor  Bajak yang ditarik kerbau/sapi  
Pengolahan tanah   
e.Produksi Usahatani Padi (Variabel Y1) 

25. Berapa hasil pertanian Bapak/Ibu/Saudara pada satu kali musim panen? 
Indikator Jumlah produksi Jumlah produksi 

Hasil produksi ..................... Kw Rp.....................  
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Input data variabel luas lahan, modal, tenaga kerja, teknologi dan hasil produksi 

usahatani padi di Kecamatan Batang Kabupaten Batang 

No 
Resp 

Luas 
lahan 
(Ha) 

Modal Tenaga 
kerja 

Tekn
ologi  Produksi Ln 

X1 
Ln 
X2 

Ln 
X3 D Ln Y 

1 0.2 950000 15 0 2000000 -1.61 13.76 2.71 0 14.51 
2 0.2 1350000 14 0 3500000 -1.61 14.12 2.64 0 15.07 
3 0.8 3100000 39 1 11700000 -0.22 14.95 3.66 1 16.28 
4 0.4 1650000 24 1 4000000 -0.92 14.32 3.18 1 15.20 
5 0.2 1100000 14 1 2000000 -1.61 13.91 2.64 1 14.51 
6 0.8 2700000 46 1 15000000 -0.22 14.81 3.83 1 16.52 
7 0.4 1700000 21 1 7000000 -0.92 14.35 3.04 1 15.76 
8 0.4 1800000 21 1 5000000 -0.92 14.40 3.04 1 15.42 
9 0.4 1100000 21 1 5000000 -0.92 13.91 3.04 1 15.42 

10 0.6 1850000 33 1 6000000 -0.51 14.43 3.50 1 15.61 
11 0.4 1450000 22 1 6000000 -0.92 14.19 3.09 1 15.61 
12 0.4 1550000 23 1 5000000 -0.92 14.25 3.14 1 15.42 
13 0.2 750000 18 0 1650000 -1.61 13.53 2.89 0 14.32 
14 0.2 1000000 16 1 2000000 -1.61 13.82 2.77 1 14.51 
15 0.6 1850000 33 1 6000000 -0.51 14.43 3.50 1 15.61 
16 0.4 1650000 22 1 5300000 -0.92 14.32 3.09 1 15.48 
17 0.4 1650000 22 1 5300000 -0.92 14.32 3.09 1 15.48 
18 0.2 1150000 18 1 2000000 -1.61 13.96 2.89 1 14.51 
19 0.1 800000 18 0 880000 -2.30 13.59 2.89 0 13.69 
20 0.2 600000 14 0 1650000 -1.61 13.30 2.64 0 14.32 
21 0.4 1300000 25 1 4500000 -0.92 14.08 3.22 1 15.32 
22 0.4 1450000 25 1 3000000 -0.92 14.19 3.22 1 14.91 
23 0.4 1100000 23 1 6000000 -0.92 13.91 3.14 1 15.61 
24 0.2 700000 16 0 2000000 -1.61 13.46 2.77 0 14.51 
25 0.2 800000 14 1 2000000 -1.61 13.59 2.64 1 14.51 
26 0.4 2200000 24 1 6500000 -0.92 14.60 3.18 1 15.69 
27 0.2 850000 18 0 1500000 -1.61 13.65 2.89 0 14.22 
28 0.4 1150000 21 1 6000000 -0.92 13.96 3.04 1 15.61 
29 0.4 1600000 22 1 5000000 -0.92 14.29 3.09 1 15.42 
30 0.6 2650000 36 1 10000000 -0.51 14.79 3.58 1 16.12 
31 0.4 1300000 21 1 7000000 -0.92 14.08 3.04 1 15.76 
32 0.4 1450000 21 1 5000000 -0.92 14.19 3.04 1 15.42 
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33 0.2 1000000 16 0 2500000 -1.61 13.82 2.77 0 14.73 
34 0.2 1650000 15 1 2500000 -1.61 14.32 2.71 1 14.73 
35 0.6 2650000 36 1 10000000 -0.51 14.79 3.58 1 16.12 
36 0.2 1000000 18 0 5000000 -1.61 13.82 2.89 0 15.42 
37 0.2 1100000 16 0 2000000 -1.61 13.91 2.77 0 14.51 
38 0.8 4000000 41 1 8000000 -0.22 15.20 3.71 1 15.89 
39 0.4 1550000 22 1 7500000 -0.92 14.25 3.09 1 15.83 
40 0.3 1200000 18 1 5000000 -1.20 14.00 2.89 1 15.42 
41 0.8 3600000 45 1 14000000 -0.22 15.10 3.81 1 16.45 
42 0.4 1700000 23 1 5000000 -0.92 14.35 3.14 1 15.42 
43 0.4 1700000 22 1 5000000 -0.92 14.35 3.09 1 15.42 
44 0.4 1000000 21 1 3500000 -0.92 13.82 3.04 1 15.07 
45 0.6 2650000 36 1 10000000 -0.51 14.79 3.58 1 16.12 
46 0.6 2750000 33 1 9600000 -0.51 14.83 3.50 1 16.08 
47 0.4 1550000 22 1 7500000 -0.92 14.25 3.09 1 15.83 
48 0.8 3600000 45 1 14000000 -0.22 15.10 3.81 1 16.45 
49 0.2 600000 16 1 2000000 -1.61 13.30 2.77 1 14.51 
50 0.1 1000000 18 1 4000000 -2.30 13.82 2.89 1 15.20 
51 0.2 850000 16 0 2200000 -1.61 13.65 2.77 0 14.60 
52 0.2 850000 16 0 2000000 -1.61 13.65 2.77 0 14.51 
53 0.4 1500000 21 1 4000000 -0.92 14.22 3.04 1 15.20 
54 0.4 1850000 21 1 4000000 -0.92 14.43 3.04 1 15.20 
55 0.4 1350000 22 1 7000000 -0.92 14.12 3.09 1 15.76 
56 0.4 1100000 21 1 6000000 -0.92 13.91 3.04 1 15.61 
57 0.6 1850000 33 1 6000000 -0.51 14.43 3.50 1 15.61 
58 0.4 1300000 22 1 5000000 -0.92 14.08 3.09 1 15.42 
59 1 4500000 50 1 18000000 0.00 15.32 3.91 1 16.71 
60 0.8 4000000 38 1 15000000 -0.22 15.20 3.64 1 16.52 
61 0.2 1250000 16 1 3500000 -1.61 14.04 2.77 1 15.07 
62 0.3 1350000 18 1 5000000 -1.20 14.12 2.89 1 15.42 
63 0.8 4000000 38 1 15000000 -0.22 15.20 3.64 1 16.52 
64 0.4 1600000 22 1 4000000 -0.92 14.29 3.09 1 15.20 
65 0.4 1700000 25 1 5000000 -0.92 14.35 3.22 1 15.42 
66 0.4 1300000 22 1 4000000 -0.92 14.08 3.09 1 15.20 
67 0.7 2350000 43 1 9400000 -0.36 14.67 3.76 1 16.06 
68 0.4 1400000 23 1 4500000 -0.92 14.15 3.14 1 15.32 
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69 0.4 2300000 22 1 5000000 -0.92 14.65 3.09 1 15.42 
70 0.2 1200000 14 0 2000000 -1.61 14.00 2.64 0 14.51 
71 0.3 1750000 18 1 6000000 -1.20 14.38 2.89 1 15.61 
72 0.2 950000 16 0 3000000 -1.61 13.76 2.77 0 14.91 
73 0.4 1850000 25 1 4000000 -0.92 14.43 3.22 1 15.20 
74 0.7 2700000 43 1 10000000 -0.36 14.81 3.76 1 16.12 
75 0.6 2000000 27 1 7000000 -0.51 14.51 3.30 1 15.76 
76 0.8 3600000 39 1 13200000 -0.22 15.10 3.66 1 16.40 
77 0.7 2350000 43 1 12000000 -0.36 14.67 3.76 1 16.30 
78 0.2 1100000 16 0 3350000 -1.61 13.91 2.77 0 15.02 
79 0.4 1250000 18 1 2500000 -0.92 14.04 2.89 1 14.73 
80 0.4 1750000 25 1 4500000 -0.92 14.38 3.22 1 15.32 
81 0.8 3800000 41 1 16000000 -0.22 15.15 3.71 1 16.59 
82 0.6 2650000 36 1 10000000 -0.51 14.79 3.58 1 16.12 
83 0.2 1000000 14 1 2000000 -1.61 13.82 2.64 1 14.51 
84 0.15 1100000 14 0 2000000 -1.90 13.91 2.64 0 14.51 
85 0.2 1100000 16 0 2500000 -1.61 13.91 2.77 0 14.73 
86 0.4 1650000 22 1 5300000 -0.92 14.32 3.09 1 15.48 
87 0.4 1700000 21 1 4500000 -0.92 14.35 3.04 1 15.32 
88 0.2 1150000 16 0 2500000 -1.61 13.96 2.77 0 14.73 
89 0.4 1900000 21 1 5500000 -0.92 14.46 3.04 1 15.52 
90 0.7 2350000 43 1 12000000 -0.36 14.67 3.76 1 16.30 
91 0.6 2100000 27 1 8900000 -0.51 14.56 3.30 1 16.00 
92 0.4 1700000 21 1 5000000 -0.92 14.35 3.04 1 15.42 
93 0.2 960000 16 0 2000000 -1.61 13.77 2.77 0 14.51 
94 0.2 900000 16 0 2900000 -1.61 13.71 2.77 0 14.88 
95 0.7 2350000 43 1 12000000 -0.36 14.67 3.76 1 16.30 
96 0.2 1000000 16 1 3500000 -1.61 13.82 2.77 1 15.07 
97 0.7 2700000 43 1 10000000 -0.36 14.81 3.76 1 16.12 
98 0.2 900000 18 0 2500000 -1.61 13.71 2.89 0 14.73 
99 0.4 1200000 21 1 5000000 -0.92 14.00 3.04 1 15.42 

100 0.2 800000 14 0 1250000 -1.61 13.59 2.64 0 14.04 
 
 


