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RINGKASAN 

LARASATI S. WIBOWO. 08104400-91. ANALISIS EFISIENSI ALOKATIF 

FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHATANI PADI 

(Oryza sativa L.) DI DESA SAMBIREJO, KECAMATAN SARADAN, 

KABUPATEN MADIUN. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani 

AR, MS dan Riyanti Isaskar,SP.M.Si 

 

Padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber 

makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Tanaman padi merupakan 

tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia . Pada saat 

sekarang ini, intensifikasi pertanian perlu dilakukan disebabkan karena lahan 

pertanian yang semakin sempit akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non 

pertanian (>500 Ha/tahun) dan akibat pengaruh era globalisasi. Intensifikasi 

tersebut merupakan pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya 

untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. 

Adapun sapta usaha tani dalam bidang pertanian meliputi kegiatan pengolahan 

tanah yang tepat, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, 

pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pengolahan pasca panen dan 

pemasaran (Ashari, 2012). 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, mengakibatkan permintaan 

akan pangan juga meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memenuhi permintaan tersebut adalah dengan melakukan usahatani pada komoditi 

padi. Desa Sambirejo merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai desa sentra penanaman dan  pengembangan tanaman pangan 

padi ini, terletak di Kabupaten Madiun. Hasil panen pada daerah tersebut 

mencapai 6,55 ton/ha/gabah kering sawah (Kecamatan Saradan, 2011) Sehingga 

memiliki potensi yang cukup besar apabila dikelola dengan baik. 

Permasalahan yang dihadapi petani di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun adalah rendahnya produktivitas padi yang dihasilkan apabila 

dibandingkan dengan produktivitas kabupaten madiun yaitu sebesar 12,72 ton/ha.  

Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan karena kurangnya tingkat 

pengetahuan petani disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan 

keterampilan,. Selain itu, kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan faktor-

faktor produksi, pengelolaan usahatani dan teknologi yang masih sederhana 

menghasilkan produksi yang kurang maksimal. Namun, terdapat keterbatasan 

dalam faktor-faktor produksi bagi petani tadi, lahan, dan tingginya biaya produksi 

akan menjadi pertimbangan dalam upaya memaksimumkan keuntungan 

usahataninya. Sebab petani akan mempertimbangkan secara teliti bagaimana cara 

mengalokasikan sumber daya yang akan dicapai dalam kegiatan usahataninya. 

Sehingga hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang efisiensi 

alokatif faktor-faktor produksi usahatani padi di daerah penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis faktor produksi yang 

berpengaruh pada usahatani padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun, (2) Menganalisis efisiensi alokatif penggunaan faktor 

produksi yang berpengaruh terhadap produksi padi di Desa Sambirejo, Kecamatan 



 

 
 

Saradan, Kabupaten Madiun, (3)Menganalisis pendapatan petani padi di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan menggunakan kuisioner melalui 

kegiatan wawancara dan tabulasi data dan metode analisis data kuantitatif dengan 

fungsi produksi Cobb Douglas dan perhitungan pendapatan petani. Hasil yang 

diperoleh yaitu: 

1. Faktor-faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan usahatani padi di 

Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun adalah faktor 

produksi benih dan tenaga kerja.  

2. Hasil analisis efisiensi alokatif penggunaan faktor-faktor produksi usahatani 

padi menunjukkan alokasi penggunaan benih sebesar 1,24 kg/ha dengan hasil 

lebih dari 1, sehingga belum efisien secara alokatif. Agar penggunaan benih 

usahatani padi efisien, maka perlu dilakukan penambahan alokasi benih 

sebesar 59,58 kg/ha.  

3. Teori fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya Spesifikasi variabel yang kurang tepat, hal ini menyebabkan nilai 

elastisitas produksi yang diperoleh negatif atau nilainya terlalu besar atau 

kecil. Sehingga penambahan jumlah benih sebesar 59,58 kg/ha sangat sulit 

untuk diaplikasikan di lapang, mengingat jumlah benih maksimal per hektar 

lahan sawah adalah 40 kg/ha. 

4. Rata-rata total penerimaan petani padi di daerah penelitian sebesar Rp. 

28.779.232,- dan rata-rata total biaya sebesar Rp. 9.545.414,-. Sehingga 

diperoleh nilai R/C rasio sebesar 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

usahatani padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

cukup menguntungkan, karena rata-rata nilai RC rasionya lebih dari 1.  

Saran untuk penelitian ini adalah (1) Kurang optimalnya penggunaan benih 

dapat diatasi dengan melakukan penambahan jumlah penggunaan benih, dimana 

harus disesuaikan dengan luas lahan yang ada, (2) Perlu adanya penyuluhan 

kepada petani mengenai teknik budidaya tanaman padi dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan bukan hanya di dalam keluarga petani saja namun secara 

global untuk kepentingan pasar, (3) Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait 

dengan adanya kelemahan-kelemahan dalam teori fungsi produksi Cobb-Douglas 

(4) Berdasarkan hasil analisis menggunakan RC rasio, bahwa rata-rata kelayakan 

usahatani di daerah penelitian telah layak untuk dikembangkan. Petani hanya 

perlu untuk menyesuaikan penggunaan input dengan biaya yang ada, sehingga 

bisa mencapat jumlah input yang optimal maka akan meminimalisir juga dengan 

biaya yang dikeluarkan oleh petani. 

Kata kunci: Padi, Efisiensi, Usahatani, Fungsi Produksi, Pendapatan  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SUMMARY 

LARASATI S. WIBOWO. 08104400-91. ALLOCATIVE EFFICIENCY 

ANALYSIS OF FACTORS PRODUCTION AND INCOME FARMING 

RICE (Oryza sativa L.) IN SAMBIREJO VILLAGE, SUB-DISTRICT 

SARADAN, MADIUN DISTRICT. Supervised by Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani 

AR, MS as The First Supervisor and Riyanti Isaskar, SP.M.Si as The Second 

Supervisor. 

 

Rice is the crop yield of rice as a staple food source of most of the population 

of Indonesia. The rice plant is widely cultivated crops by farmers in Indonesia. At 

this time, the intensification of agriculture needs to be done is because agricultural 

land is increasingly narrower due to the conversion of non agricultural land (> 500 

ha / year) and due to the influence of the globalization era. The intensification of 

the existing agricultural land management as well as possible to increase 

agricultural output by using various means. The Sapta farming in agricultural 

processing activities include proper soil, regular irrigation, seed selection, 

fertilization, pest and crop diseases, post-harvest processing and marketing 

(Ashari, 2012). 

Increasing population growth, resulting in increased demand for food as well. 

One effort to do to meet these demands is to do rice farming in the commodity. 

Sambirejo village is one of the areas that have been set by the government as a 

village center and the planting of rice crop development, located in Madison 

County. Yields in the region reached 5.6 ton/ha (District Saradan, 2011) so has a 

huge potential, if managed properly. 

Problems faced by farmers in the village of Sambirejo, Sub-District Saradan, 

Madiun District is the low productivity of rice is produced when compared to the 

productivity of madiun county that is equal to 12.72 tons / ha. The low 

productivity was due to a lack of knowledge level of farmers due to the low level 

of education and skills. Moreover, the lack of knowledge on the use of factors of 

production, farm management and simple technologies that are still producing less 

than the maximum. However, there are limitations in the factors of production for 

farmers earlier, land, and the high cost of production will be considered in an 

effort to maximize farming profits. Because farmers will consider carefully how 

to allocate resources that will be achieved in farming activities. So that it 

encourages researchers to conduct research on the allocative efficiency of 

production factors of rice farming in the study area. 

This study purpose to: (1) analyze the factors that affect the production of rice 

farming in the village of Sambirejo, Saradan District, Madison County, (2) 

analyze the allocative efficiency of the use of production factors that affect rice 

production in the Village Sambirejo, Saradan District, Madison County, (3) 

Analyze the income of rice farmers in the village of Sambirejo, Saradan District, 

Madison County. The analytical method used is the analysis of qualitative data 

using interviews and questionnaires with tabulated data and quantitative data 



 

 
 

analysis methods with the Cobb Douglas production function and calculating the 

income of farmers. The results of this research are: 

 

1. Factors that affecting production in rice farming activities in the Village 

Sambirejo, Sub District Saradan, Madiun District are seed and labor. 

2. The results of the allocative efficiency analysis of the use production 

factors shows the allocations of rice production by 1.24 kg seed / ha with 

the results of more than 1, so it has not been in allocative efficiency. In 

order for efficient use of seed rice farming, it is necessary to increase the 

allocation of 59.58 kg seed / ha. 

3. Theory of the Cobb-Douglas production function has several weekness 

including the lack of proper specification of variables, this leads to the 

production elasticity values obtained by the negative or the value is too 

large or small. Thus increasing the number of seeds of 59.58 kg / ha is 

very difficult to be applied in the field, considering the maximum number 

of seeds per hectare of paddy fields was 40 kg / ha. 

4. The average total revenue of rice farmers in the study area is Rp. 

28,779,232, - and the average total cost of Rp. 9,545,414, -. To obtain the 

value of R / C ratio of 3.01. This shows that the average rice farm in the 

village of Sambirejo, Saradan District, Madison County is quite 

advantageous, because the average value of the ratio is more than 1. 

Suggestions for this study were (1) Less optimal use of the seeds can be 

overcome by the addition of the use of seeds, which must be adapted to the 

existing land area, (2) Need to focus on  learning to the farmers about rice 

cultivation techniques in order to benefit not only in the family farmers only, but 

globally for the market, (3) Need for further research related to the existence of 

weaknesses in the theory of the Cobb-Douglas production function (4) Based on 

the analysis using the RC ratio, the average viability of farming in research areas 

have been feasible to develop. Farmers just need to adjust the use of the existing 

input costs, so they can achieve the optimal amount of input that it will also 

minimize the costs incurred by farmers. 

Key Words : Rice, Efficiency, Farming, Production Function, Income 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan nasional dalam 

menuju swasembada pangan guna mengentaskan kemiskinan. Pentingnya peran 

sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya sebagai penyerap 

tenaga kerja, menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa, bahan 

baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-

sektor ekonomi lainya. Dalam lingkungan yang lebih sempit, pembangunan 

pertanian diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat tani pada faktor 

produksi diantaranya sumber modal, teknologi, bibit unggul, pupuk, dan sistem 

distribusi, sehingga berdampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani (Apriantono, 2007). 

Tanaman utama pertanian di Indonesia adalah padi. Padi merupakan tanaman 

pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok sebagian besar 

penduduk Indonesia. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang banyak 

dibudidayakan oleh petani di Indonesia  Pada pelita IV Indonesia pernah menjadi 

salah satu negara pengekspor beras yaitu dengan dicapainya swasembada beras. 

Namun saat ini Indonesia kembali terpuruk menjadi negara pengimpor beras 

(Ashari, 2010). Berikut ini adalah data perkembangan ekpor dan impor beras 

Indonesia pada tahun 2010-2012.  

Tabel 1. Perkembangan Ekspor-Impor Beras Indonesia tahun 2010-2012 

Tahun 
Ekspor 

Jumlah (kg) 

Impor 

Jumlah (kg) 

2010 345.232 687.581.501 

2011 378.847 2.750.620.017 

2012 31.695 653.336.688 

Sumber : Data Sosial Ekonomi BPS, 2012 

Salah satu penyebab utama Indonesia melakukan impor beras yaitu, lahan 

pertanian yang semakin sempit. Sehinga sekarang ini, intensifikasi pertanian perlu 

dilakukan karena lahan pertanian yang menjadi semakin sempit akibat alih fungsi 

lahan pertanian menjadi non pertanian (>500 Ha/tahun) dan akibat pengaruh era 



 

 
 

globalisasi. Intensifikasi tersebut merupakan pengolahan lahan pertanian yang ada 

dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan 

berbagai sarana. Adapun sapta usaha tani dalam bidang pertanian meliputi 

kegiatan pengolahan tanah yang tepat, pengairan yang teratur, pemilihan bibit 

unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pengolahan 

pasca panen dan pemasaran (Ashari, 2010). 

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, mengakibatkan permintaan 

akan pangan juga meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memenuhi permintaan tersebut adalah dengan melakukan usahatani pada komoditi 

padi. Kegiatan pertanian lahan sawah di Jawa Timur didominasi oleh usahatani 

padi, meskipun sebagian besar (72%) diusahakan pada lahan sempit (kurang dari 

0,5 ha). Oleh karena itu, secara nasional Jawa Timur merupakan pemasok utama 

tanaman pangan nasional dengan kontribusi terhadap produksi beras nasional + 20 

% dengan luas areal pertanaman + 1,62 juta ha/tahun, rata-rata produktivitasnya 

5,3 t/ha (GKG). Diharapkan pada tahun 2012 produksi padi di Jawa Timur 

mencapai 8,1 juta ton, dimana hal ini sesuai dengan rencana gubernur Provinsi 

Jawa Timur (Diperta Prop. Jatim, 2012). 

Kabupaten Madiun adalah daerah dengan wilayah sebagian besar pertanian. 

Luas areal pertanian / luas panen mencapai 63.000 ha, masa tanam/panen 2 – 3 

kali pertahun dan pada setiap tahunnya surplus pangan lebih kurang 154.000 ton 

setara beras. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi padi di Kabupaten 

Madiun senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan produksi tersebut tidak 

lepas dari upaya dari semua pihak mulai dari petani, kelompok tani dan semua 

yang terkait dengan pertanian. Dari pihak Pemerintah Daerah berupa dukungan 

kebijakan program dan anggaran yang mengarah bagi kemudahan dibidang 

pertanian (Dinas Pertanian Madiun, 2009). 

 

Tabel 2. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di 

Kabupaten Madiun  

Uraian 2009 2010 2011 2012 



 

 
 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2011 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi padi mulai dari tahun 2009 

hingga tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 37.472,89 ton. Namun pada 

tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 45.287,98 ton dan pada tahun 2012 

meningkat sebesar 100.170 ton (BPS, 2011). Rendahnya tingkat produktivitas di 

Desa Sambirejo menunjukkan bahwa petani masih belum mengalokasikan faktor-

faktor produksi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu dibutuhkan 

pengkombinasian penggunaan faktor produksi diantaranya, benih, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja. Data Produktivitas Padi pada beberapa desa di 

Kecamatan Saradan dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3. Luas panen, produksi, dan Produktivitas Padi di Kecamatan Saradan 

Tahun 2011 

No. Desa Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 
Produktivitas 

(Ton/Ha) 

1 Bajulan 244 1596,46 6,54 

2 Sukorejo 460 3015,52 6,56 

3 Ngepeh 188 1234,67 6,57 

4 Bongsopotro 292 1915,80 6,57 

5 Sidorejo 636 4165,24 6,54 

6 Sugihwaras 541 3540,81 6,54 

7 Bandungan 208 1362,40 6,55 

8 Pajaran 325 2128,74 6,54 

9 Klumutan 555 3633,06 6,54 

10 Sumbersari 234 1532,70 6,55 

11 Bener 243 1589,46 6,54 

12 Tulung 211 1383,60 6,55 

13 Sambirejo 144   943,74 6,55 

14 Sumberbendo 188 1234,67 6,57 

15 Klangon  211 1383,68 6,56 

Sumber : Kecamatan Saradan Dalam Angka, 2011 

Desa Sambirejo merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai desa sentra penanaman dan  pengembangan tanaman pangan 

padi dengan penggunaan benih unggul secara semi organik. Desa tersebut 

memiliki luas wilayah persawahan sebesar 163.310 ha/m
2 

dengan luas tanaman 

1. Luas panen (Ha) 30 28 35,75 38,5 

2. Produksi (Ton) 391.559,09 429.031,98 383.744 483.914 

3. Produktivitas (Ton/Ha) 13,05 15,32 10,73 12,72 



 

 
 

pangan padi sawah sebesar 25 ha. Hasil panen pada daerah tersebut mencapai 6,55 

ton/ha/gabah kering sawah lebih rendah apabila dibandingkan dengan beberapa 

desa diantaranya Desa Ngepeh, Bongsopotro, dan Sumberbendo dengan 

produktivitas sebesar 6,57, juga Desa Sukorejo dan Desa Klangon dengan 

produktivitas sebesar 6,56 (Kecamatan Saradan, 2011). Berdasarkan gambaran 

tersebut menggambarkan bahwa usahatani padi di kecamatan Saradan, Desa 

Sambirejo, Kabupaten Madiun memiliki potensi yang cukup besar apabila 

dikelola dengan baik.  

Kegiatan usahatani memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas agar 

keuntungan menjadi lebih tinggi. Produksi dan produktivitas tidak lepas dari 

faktor-faktor produksi yang dimiliki petani untuk meningkatkan produksi hasil 

panennya. Rendahnya pendapatan yang diterima karena tingkat produktivitas 

tenaga kerja rendah pula. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga 

kerja adalah lambannya peningkatan upah riil buruh pertanian (Manning dan 

J.Suriya, 1996).    

Faktor-faktor produksi yang dimiliki petani umumnya memiliki jumlah yang 

terbatas tetapi disisi lain petani juga ingin meningkatkan produksi usahataninya. 

Hal tersebut menuntut petani untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang 

dimiliki dalam pengelolaan usahatani secara efisien. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk mengetahui penggunaan faktor produksi usahatani padi secara 

efisien yaitu dengan menghitung efisiensi secara alokatif. Efisiensi alokatif 

menujukkan hubungan antara biaya dan output, dimana efisiensi alokatif tercapai 

apabila petani mampu memaksimalkan keuntungan yaitu menyamakan nilai 

produk marginal setiap faktor produksi dengan harganya. dengan mengetahui 

penggunaan faktor-faktor produksi yang optimal maka dapat tercapai keuntungan 

maksimal dengan penggnaan biaya sekecil-kecilnya.  

Pencapaian efisisnsi secara alokatif dapat dilakukan apabila petani telah 

mengetahui faktor produksi apa yang berpengaruh pada usahatani padi di Desa 

Sambirejo. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui daktor yang 

berpengaruh dalam usahatani padi tersebut adalah analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan uraian tersebut serta ditunjang dengan keberadaan Kelurahan 



 

 
 

Saradan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, maka penulis terdorong 

untuk  melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

produksi padi dan efisiensi dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki 

tersebut dengan menganalisis pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani 

padi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Usahatani adalah kegiatan menghasilkan suatu produk (produksi) yang 

dilakukan di lingkungan pertanian dimana dinilai biaya yang dikeluarkan dan 

penerimaan yang diperoleh. Sedangkan selisih keduanya merupakan pendapatan 

dari kegiatan usahatani. Pendapatan yang tinggi selalu diharapkan petani dalam 

menghasilkan produksi pertaniannya. Untuk mendapatkan pendapatan maksimum 

petani harus dapat meningkatkan produksi dan dapat menekan biaya produksi. 

Oleh karena itu petani harus mampu menyediakan input usahatani pada lahan 

usahatani secara efisien harga. 

Tersedianya input usahatani belum tentu memperoleh produktivitas yang 

tinggi. Namun bagaimana petani dapat melakukan kegiatan usahanya secara 

efisien merupakan upaya yang sangat penting, pendapatan yang besar tidak 

selamanya menunjukkan efisiensi yang tinggi, oleh karena itu analisis pendapatan 

sebaiknya diikuti dengan pengukuran efisiensi. 

Pada teori produksi untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi 

usahatani melalui fungsi produksi sebagai alat analisisnya, digunakan pendekatan 

produk marjinal. Menurut Mubyarto (1989) menyatakan bahwa persoalan yang 

dihadapi dalam usahatani pada umumnya adalah bagaimana mengalokasikan 

secara tepat sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang terbatas agar 

dapat memaksimumkan pendapatan. Sehubungan dengan masalah efisiensi, maka 

ada dua pendekatan yang dapat mengukur efisiensi tersebut, yaitu : (1) pendekatan 

melalui konsep, keuntungan maksimum, dan (2) pendekatan efisiensi ekonomis 

yaitu konsep keuntungan maksimum. Kedua pendekatan ini merupakan cara 

analisis untuk menggambarkan tentang efisiensi usahatani dan apabila efisiensi ini 



 

 
 

tercapai, maka keuntungan maksimum akan tercapai, sehingga pendapatan petani 

yang lebih tinggi akan tercapai pula. 

Petani dalam mengelola usahatani selalu berupaya untuk mencapai kondisi 

yang efisien, yaitu efisiensi secara teknis, alokatif dan ekonomis. Efisiensi secara 

alokatif mengukur tingkat keberhasilan petani dalam usahanya untuk mencapai 

keuntungan maksimal , dimana efisiensi harga dicapai pada saat nilai produk dari 

masing-masing input sama dengan biaya marjinalnya. Salah satu pendekatan 

dalam pengukuran efisiensi alokatif menggunakan fungsi Cobb-douglas. Tingkat 

efisiensi penggunaan faktor produksi merupakan masalah yang dihadapi petani 

dalam memperoleh hasil produksi yag optimal. Penggunaan faktor produksi 

secara efisien dapat menghasilkan produksi yang optimal sehingga keuntungan 

yang diperoleh menjadi maksimal. 

Permasalahan yang dihadapi petani di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun adalah rendahnya produktivitas padi yang dihasilkan apabila 

dibandingkan dengan produktivitas kabupaten madiun yaitu sebesar 12,72 ton/ha.  

Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan karena kurangnya tingkat 

pengetahuan petani disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan 

keterampilan, selain itu luas pemilikan tanah yang kecil sebagai akibat adanya 

perpecahan tanah (fragmentasi tanah), serta mahalnya biaya produksi. 

Permasalahan yang lain yaitu terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor 

pertanian ke sektor non pertanian. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan 

industri yang lebih cepat membutuhkan tenaga kerja yang semakin banyak, 

menyebabkan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi sedikit. 

Apabila tingkat produktivitas Desa Sambirejo yang sebesar 6,55 kw/ha dapat 

ditingkatkan minimal mencapai 6,57 ton/ha sesuai dengan rata-rata produktivitas 

Kecamatan Saradan maka akan semakin menguntungkan bagi petani. Hal ini 

disebabkan karena semakin meningkatnya pendapatan yang akan diterima oleh 

petani.   

Kebutuhan bahan pangan masyarakat Indonesia masih sangat bergantung 

pada beras. Sedangkan kendala yang sering dihadapi oleh petani padi diantaranya 

adalah sempitnya lahan dan tingginya biaya produksi karena langkanya 



 

 
 

persediaan sarana produksi dan mahalnya sarana produksi tersebut, 

produktivitasnya pun menjadi sangat rendah. Permasalahan ini yang selalu 

membayangi kondisi pertanian padi di Negara Indonesia, namun apresiasi dari 

pemerintah Indonesia masih sangat kurang. 

Selain itu, kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan faktor-faktor 

produksi, pengelolaan usahatani dan teknologi yang masih sederhana 

menghasilkan produksi yang kurang maksimal. Skala usaha yang relatif kecil 

menjadi tidak efisien apabila ditinjau dari biaya input, pengeluaran, dan 

penerimaannya. Namun, terdapat keterbatasan dalam faktor-faktor produksi bagi 

petani padi, lahan, dan tingginya biaya produksi akan menjadi pertimbangan 

dalam upaya memaksimumkan keuntungan usahataninya. Sebab petani akan 

mempertimbangkan secara teliti bagaimana cara mengalokasikan sumber daya 

yang akan dicapai dalam kegiatan usahataninya. Oleh karena itu kajian terhadap 

alokasi penggunaan faktor produksi oleh petani dalam usahataninya perlu 

dilakukan untuk melihat apakah penggunaan faktor produksi (benih, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja) sudah efisien.  

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian dapat di rumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh faktor produksi pada usahatani padi di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun? 

2. Apakah penggunaan faktor-faktor produksi usahatani padi di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sudah mencapai efisien secara 

alokatif? 

3. Bagaimana tingkat pendapatan petani padi di Desa Sambirejo, Kecamatan 

Saradan, Kabupaten Madiun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor produksi yang berpengaruh pada usahatani padi di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. 



 

 
 

2. Menganalisis efisiensi alokatif penggunaan faktor produksi yang berpengaruh 

terhadap produksi padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten 

Madiun. 

3. Menganalisis pendapatan petani padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah :  

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi petani dalam penggunaan faktor produksi 

usahatani padi dalam meningkatkan pendapatan petani. 

2. Sebagai referensi bagi pemerintah dan dinas pertanian terkait dalam 

menentukan kebijakan pembangunan sektor pertanian. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

III. KERANGKA TEORITIS 

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

Produksi adalah suatu kegiatan dalam mengubah input menjadi output. Input 

dalam kegiatan usahatani padi diantaranya lahan, benih, pupuk, pestisida, dan 

tenaga kerja. Output dari hasil kegiatan usahatani tersebut adalah padi. Input yang 

digunakan untuk kegiatan usahatani tersebut memiliki pengaruh terhadap produksi 

padi yang dilakukan oleh petani. 

Usahatani pada dasarnya mengandung pengertian kegiatan organisasi pada 

sebidang tanah dalam hal mana seseorang atau sekelompok orang berusaha 

mengatur unsur-unsur alam, tenaga kerja, dan modal untuk memperoleh hasil 

produksi pertanian yang dinilai dari biaya yang dikeluarkan oleh petani, dan 

penerimaan yang diperoleh petani (Rifa’i, 1993). Adanya usahatani yang tidak 



 

 
 

efisien biasanya terjadi karena adanya kekurangan pengetahuan, modal untuk 

melakukan usahatani terbatas, dan kepemilikan lahan yang sempit (kurang dari 

0.35 ha). Dilihat dari segi ekonomi, pada usahatani yang belum efisien adalah 

terbatasnya sumberdaya untuk berusahatani, termasuk di dalamnya jenis komoditi 

yang diusahakan, rendahnya usaha pengembangan, dan ketidakpastian di dalam 

pengelolaannya. 

Desa Sambirejo yang terletak di Kecamatan Saradan memiliki potensi untuk 

dijadikan sentra pengembangan usahatani padi, dilihat dari potensi lahan yang 

subur dengan warna hitam abu-abu bertekstur lempung berpasir sehingga cocok 

untuk ditanami tanaman palawija dan padi diantara daerah sekitarnya. Pada 

kegiatan usahatani padi ini, kendala yang dihadapi oleh petani di Desa sambirejo 

adalah rendahnya produktivitas yang dihasilkan yaitu hanya sebesar 6,55 ton/ha 

dibandingkan dengan rata-rata produktivitas di desa lainnya pada Kecamatan 

Saradan sebesar 6,57 ton/ha dan berbeda jauh dengan produktivitas yang ada di 

Kabupaten Madiun yaitu sebesar 12,42 ton/ha. Selain itu karena penggunaan 

biaya produksi yang cukup tinggi, menyebabkan hasil pendapatan petani tidak 

sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. 

Apabila tingkat produktivitas di Desa Sambirejo dapat ditingkatkan minimal 

sebesar 6,57 sesuai dengan rata-rata tingkat produktivitas Kecamatan Saradan 

maka akan berdampak pada semakin tinggi pendapatan yang akan diterima oleh 

petani. Oleh karena itu, faktor produksi sangat menentukan besar produksi yang 

akan diperoleh produsen, yaitu petani. Sebagai seorang produsen, petani perlu 

mengetahui macam faktor produksi, kuantitas, dan kualitas penggunaannya. 

Faktor produksi yang diperlukan petani dalam kegiatan usahatanianya diantaranya 

adalah benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diperoleh informasi bahwa lahan yang digunakan untuk berusahatani padi di desa 

Sambirejo terdiri atas dua macam yaitu lahan sewa dan lahan milik sendiri. Lahan 

sewa adalah lahan milik orang lain yang dikerjakan oleh buruh tani atau disewa 

dari pemilik lahan. Sedangkan lahan milik adalah lahan yang dikelola sendiri oleh 

pemiliknya. Benih yang digunakan oleh petani di daerah ini berasal dari kelompok 



 

 
 

tani diantaranya varietas INPARI, Cibogo dan Ciherang. Pupuk yang digunakan 

oleh petani di daerah penelitian terdiri dari Urea, Phonska, Bokashi, NPK, ZA, 

dan pupuk cair. Akan tetapi tidak semua jenis pupuk tersebut digunakan oleh 

petani padi di desa Sambirejo. Jadi pada penelitian ini, untuk faktor produksi 

pupuk dibatasi pada pupuk Urea, ZA, Bokashi, dan Phonska.  Tenaga kerja dalam 

usahatani dibagi menjadi tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mekanik. Tenaga 

kerja terdiri dari tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita. Dengan jumlah upah 

yang diperoleh petani dari tiap tenaga kerja ini berbeda. 

Produktivitas usahatani yang baik dapat dicapai apabila faktor-faktor 

produksi usahatani padi dapat dikelola dengan baik. Faktor produksi yang diduga 

berpengaruh terhadap produksi padi di Desa Sambirejo meliputi benih padi 

dengan varietasnya yang beragam, penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan 

anjuran dengan kebutuhan tanaman, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan 

dalam usahatani padi. Di lain pihak, ketika petani dihadapkan pada keterbatasan 

biaya dalam melaksanakan usahataninya, maka mereka tetap mencoba untuk terus 

meningkatkan keuntungan tersebut dengan kendala biaya usahatani yang terbatas. 

Oleh karena itu, salah satu tindakan yang bisa dilakukan bagaimana memperoleh 

keuntungan yang lebih besar dengan menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. 

Hal ini dikenal dengan meminimumkan biaya atau cost minimization. 

Komponen utama dari pendapatan terdiri dari total penerimaan dan total 

biaya. Pendapatan usahatani adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara 

total penerimaan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan selama proses 

usahatani. Semakin besar penerimaan yang diterima dan semakin kecil biaya yang 

dikeluarkan maka petani akan memperoleh pendapatan yang tinggi, begitu pula 

sebaliknya bahwa semakin kecil penerimaan yang diterima akan tetapi semakin 

besar biaya yang dikeluarkan, maka petani akan memperoleh kerugian. 

Komponen penerimaan terdiri dari banyaknya produk yang dihasilkan dan harga 

jual produk tersebut. 

Secara teoritis, produksi merupakan fungsi dari faktor produksi (input) 

sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan produksi dipengaruhi oleh adanya 

perubahan faktor produksi (input) yang digunakan. Pada penelitian ini, salah satu 



 

 
 

cara yang dapat digunakan untuk mengkaji hubungan antara produksi yang 

dihasilkan dengan faktor produksi (input) yang digunakan adalah dengan 

menggunakan analisis fungsi Cobb-Douglas. Pada fungsi produksi Cobb-Douglas 

ini akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus menunjukkan besaran 

elastisitas . Jumlah dari besaran elastisitas tersebut menunjukkan tingkat “return 

to scale”. 

Untuk mencapai peningkatan produktivitas usahatani padi, dibutuhkan 

pengalokasian faktor yang produksi yang efisien agar yang dihasilkan juga 

efisien. Wijaya (2007) mengemukakan bahwa efisiensi dapat dicapai dengan tiga 

cara yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomis. Dalam 

penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi petani 

yaitu dengan tingkat efisiensi alokatif. Dengan tujuan utamanya adalah untuk 

mengukur tingkat keberhasilan petani dalam usahanya mencapai keuntungan 

maksimal, dimana efisiensi harga dapat dicapai pada saat nilai produk dari 

masing-masing input sama dengan biaya marjinalnya. Efisiensi alokatif 

penggunaan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi usahatani di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, kabupaten madiun didiga belum efisien 

dikarenakan dalam kenyataannya petani bekerja dalam ketidakpastian mengenai 

harga input dan faktor ekstern lainnya. 

Dengan melakukan kegiatan usahatani, petani pasti berharap untuk 

memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga muncullah suatu konsep profit 

maximization. Output yang tinggi akan membentuk total penerimaan yang tinggi, 

sehingga agar keuntungan menjadi tinggi maka diupayakan kegiatan yang 

menyebabkan output menjadi tinggi (Soekartawi, 1993). Salah satu cara yang bisa 

dilakukan untuk meningkatkan output adalah dengan mengoptimalkan 

penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki petani. Pengoptimalan faktor 

produksi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah 

biaya produksi atau dapat menekan biaya variabel tanpa harus mengurangi jumlah 

produksi yang telah dicapai. Kondisi usahatani yang menghasilkan keuntungan 

yang optimal diharapkan dapat menjaga petani padi di daerah penelitian untuk 

terus melanjutkan usahataninya. 



 

 
 

Berdasarkan gambaran diatas bahwa peneliti menggunakan alat analisis 

diantaranya analisis biaya, analisis pendapatan dan penerimaan untuk mengetahui 

besarnya pendapatan yang diterima oleh petani. Alat analisis untuk mengetahui 

faktor-faktor produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi padi adalah alat 

analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan untuk mengetahui tingkat efisiensi 

penggunaan faktor-faktor produksi menggunakan alat analisis efisiensi alokatif 

penggunaan faktor produksi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

pemerintah terkait dan dinas pertanian dapat menerapkan suatu kebijakan yang 

dapat membantu dalam mencapai kesejahteraan petani, kepada petani juga 

diharapkan adanya timbal balik untuk melakukan usahatani padi, sehingga hal ini 

dapat meningkatkan produktivitas petani, juga diiringi dengan peningkatan 

pendapatan usahatani padi. Skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Pendapatan dan Efisiensi Penggunaan Faktor-

Faktor Produksi yang mempengaruhi usahatani padi. 

3.2 Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Diduga penggunaan faktor-faktor produksi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga 

kerja berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi. 

2. Diduga tingkat efisiensi alokatif faktor-faktor produksi benih, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap produksi padi belum 

efisien. 

3. Diduga usahatani padi Di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten 

madiun menguntungkan. 

3.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan dalam penelitian ini, maka 

diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Usahatani yang digunakan dalam data penelitian adalah usahatani padi yang 

dilaksanakan pada bulan Januari 2012. 

2. Penelitian ini dilakukan pada petani yang mengusahakan padi di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten madiun, Jawa Timur. 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Usahatani  

Rekomendasi kebijakan 

- Peningkatan produktivitas usahatani padi 

- Peningkatan pendapatan petani padi 

Keterangan : 

  Alur Analisis 

Alat Analisis 

 

1.  

 



 

 
 

Usahatani adalah suatu kegiatan produksi dalam pertanian dimana terdapat 

berbagai sumberdaya pertanian yang tersedia secara efektif dan efisien 

dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memperoleh 

pendapatan yang maksimal. 

 

 

2. Fungsi produksi 

Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil 

produk fisik antara masukan produksi (input) dan keluaran produksi (output). 

3. Petani responden 

Petani responden adalah petani yang dipilih untuk menjawab pertanyaan 

(quisioner) dalam penelitian. 

4. Jumlah produksi usahatani  

Jumlah produksi usahatani adalah total padi yang dihasilkan dalam jangka 

waktu satu kali musim tanam yang diukur dalam satuan kilogram/hektar 

(kg/ha). 

5. Jumlah Produksi (Y) 

Jumlah produksi adalah jumlah total produksi padi yang diproduksi oleh 

petani pada musim tanam (3 bulan) yang terakhir. Satuan yang dipakai adalah 

kilogram (kg). 

6. Benih (X1) 

Benih adalah jumlah pemakaian benih padi yang digunakan pada waktu sekali 

musim tanam (3 bulan) yang terakhir. Satuan yang digunakan adalah 

kilogram (kg). 

7. Pupuk (X2) 

Pupuk adalah jumlah pupuk yang digunakan untuk menanam pada dalam 

sekali musim tanam (3 bulan) yang terakhir. Dalam usahatani padi digunakan 

pupuk SP36, Urea, dan KCL. Satuan yang digunakan adalah kilogram (kg). 

8. Jumlah pestisida (X3) 



 

 
 

Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, 

memikat, atau membasmi organism penganggu. Satuan yang digunakan 

adalah liter (lt). 

9. Jumlah tenaga kerja (X4) 

Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usahatani padi 

pada musim tanam yang terakhir, dimulai dari kegiatan pengolahan tanah, 

penanaman, pemupukan, penyiangan, penyemprotan pestisida, pengairan, dan 

panen baik berupa tenaga kerja di dalam keluarga maupun tenaga kerja di luar 

keluarga. Tenaga kerja yang digunakan dibedakan atas jenis kelamin dengan 

satuan yang digunakan adalah Harian Orang Kerja (HOK) dengan anggapan 

satu hari kerja adalah tujuh jam. 

10. Harga jual padi 

Harga jual padi adalah harga jual padi yang diterima petani pada saat 

penjualan, diukur dengan satuan Rupiah setiap satuan berat (Rp/kg). 

11. Biaya sewa lahan 

Biaya sewa lahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa 

lahan yang menyewa lahan dalam kegiatan usahatani padi per satu kali musim 

tanam dengan satuan Rp/ha. 

12. Biaya penyusutan peralatan 

Biaya penyusutan peralatan adalah biaya penyusutan atas peralatan yang 

digunakan dalam kegiatan usahatani padi. Penyusutan dihitung dari selisih 

antara harga beli peralatan dengan harga jual atau harga sisa peralatan dibagi 

dengan nilai ekonomis peralatan tersebut dengan satuan Rupiah (Rp). 

13. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani padi, 

dimana besar kecilnya tidak dipengaruhi dengan besar kecilnya output yang 

yang diperoleh per satu kali musim tanam dengan satuan Rupiah (Rp). 

14. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani padi 

yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan 

persatu kali musim tanam dengan satuan Rupiah (Rp). 

15. Total penerimaan 



 

 
 

Total penerimaan adalah hasil perkalian antara jumlah produksi padi dengan 

harga jual padi dengan menggunakan satuan Rupiah (Rp). 

 

 

16. Total biaya  

Total biaya adalah biaya total yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani padi 

yang meliputi penjumlahan antara biaya tetap yaitu : biaya sewa lahan, irigasi, 

dan biaya penyusutan peralatan dengan biaya variabel yaitu : biaya benih, 

biaya pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja per satu kali musim tanam dan 

biaya lain-lain dengan satuan Rupiah (Rp). 

17. Pendapatan 

Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh petani dari pengelolaan 

usahatani padi, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. 

18. Efisiensi alokatif adalah efisiensi yang dicapai apabila petani memperoleh 

keuntungan dari usahataninya akibat dari harga. Pengukuran efisiensi 

penggunaan faktor-faktor produksi usahatani padi yang di hitung dari nilai 

NPMx/Px. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive atau 

sengaja, yaitu Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Lokasi 

penelitian ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Januari 2012. Adapun penelitian yang dilakukan di desa Sambirejo, Kecamatan 

Saradan, Kabupaten Madiun ini karena daerah ini adalah salah satu daerah yang 

memproduksi padi sebesar 6,55 ton/ha/gabah kering sawah (Kecamatan Saradan, 

2012). 

4.2 Metode Penentuan Sampel 

Penelitian ini termasuk pada metode penelitian survei, dimana penelitian 

survei adalah penelitian dimana data yang digunakan diambil dari beberapa 

anggota popupasi yang representative mewakili seluruh anggota populasi. Metode 

penentuan sampel yang digunakan yaitu metode Simple Random Sampling yaitu 

proses pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberi kesempatan yang 

sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Anggota dari 

populasi dipilih satu persatu secara random (semua populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk dipilih) dan jika sudah dipilih maka tidak dapat 

dipilih lagi  Responden yang dipilih memiliki kriteria yaitu petani yang lokasi 

usahanya berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.  

Jumlah petani di desa tersebut, diambil pada dua gabungan kelompok tani 

(Gapoktan) adalah sebanyak 402 petani. Kelompok tani tersebut yaitu kelompok 

tani Margo Mulyo dan kelompok tani Sekar Wangi. Pengambilan sampel 

dilakukan atas dasar pendekatan langsung ke responden dengan panduan dari 

peneliti. Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai responden sehingga dapat 



 

 
 

diperoleh informasi lebih dalam. Ukuran sampel yang diambil harus dihitung 

terlebih dahulu agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi salah satu 

rumus yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel minimal jika 

diketahui ukuran populasi adalah rumus Slovin (Umar 2003), dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒2)
 

Keterangan : 

N = Jumlah populasi 

n = Jumlah sampel 

e = kesalahan pengambilan sampel ditetapkan sebesar 15% 

Hasil Perhitungan : 

 𝑛 =  
402

1+402(0,152)
 

𝑛 =  
402

10,045
 

𝑛 = 40,01 ≈ 40 Responden  

Pada umumnya persentase kesalahan yang bisa ditolerir pada penelitian sosial 

sebesar 5% - 20% karena pada hasil penelitian sosial sulit dipastikan keakuratan 

data seperti pada penelitian ilmu pasti. Pada penelitian ini digunakan toleransi 

kesalahan sebesar 15%, yaitu diantara 5 % hingga 20 %. Hasil perhitungan 

tersebut menunjukkan bahwa jumlah sampel yang diambil dari keseluruhan 

jumlah populasi yaitu sebanyak 40 sampel.  

4.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini  menggunakan dua macam metode pengambilan data yaitu data 

primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sendiri dengan melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, serta dari hasil wawancara 

kepada responden (dengan panduan kuisioner). Data primer yang digunakan 

meliputi : 

 



 

 
 

a) Pengamatan (observasi) 

Observasi digunakan untuk mengetahui fakta yang terjadi di daerah 

penelitian berdasarkan pengamatan sendiri. Pengamatan ini dilakukan secara 

langsung oleh peneliti di lokasi penelitian yaitu Desa Sambirejo, Kecamatan 

Saradan, Kabupaten Madiun. Data yang diperoleh yaitu mengenai proses 

produksi petani dalam kegiatan usahatani padi. 

b) Wawancara 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), wawancara adalah cara yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti menggunakan 

kuisioner. Data yang diambil dari responden meliputi data karakteristik 

responden, data jumlah produki per satu kali musim tanam, penggunaan 

faktor-faktor produksi, harga faktor-faktor produksi, serta biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama satu kali musim tanam. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain. 

Dapat bersumber dari pustaka dan lembaga yang terkait dengan penelitian ini. 

Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statisik (BPS) Kabupaten 

Madiun, Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, serta beberapa sumber yang terkait. 

4.4 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena 

dengan menganalisis data, maka kita dapat memberikan makna yang bermanfaat 

di dalam memecahkan masalah penelitian serta dapan menghasilkan suatu ide 

untuk pengembangan kedepannya. Metode analisis data yang digunakan terdiri 

dari analisis biaya, analisis fungsi produksi usahatani padi, dan analisis efisiensi 

alokatif penggunaan faktor produksi usahatani padi.  

 

  

4.4.1 Analisis Biaya  



 

 
 

Dalam penelitian yang meliputi biaya variabel yaitu benih, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap 

dan biaya variabel. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 

 

 

Dimana : 

TC = Total Cost (total biaya) (Rp) 

FC = Fix Cost (biaya tetap) (Rp) 

VC = Variable Cost (biaya variabel) (Rp) 

1. Penerimaan 

Penerimaan merupakan seluruh penerimaan yang diterima dari penjualan 

hasil pertanian kepada konsumen. Secara sistematis penerimaan dapat dinyatakan 

sebagai perkalian antara jumlah produksi dengan harga jual satuannya. Pernyataan 

ini dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut : 

    

 

Dimana : 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

P = Harga jumlah produk (Rp) 

Q = Jumlah produk yang dihasilkan 

Teori penerimaan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan petani 

dalam menentukan berapa jumlah output yang diproduksi dan dijual. Pada teori 

ini jumlah output yang dihasilkan dan dijual petani didasarkan pada permintaan 

konsumen (Soekartawi, 1995). 

2. Pendapatan 

Pendapatan usahatani (net farm income) didefinisikan sebagai selisih 

pendapatan kotor usahatani dan pengeluaran total usahatani. Pendapatan selisih 

usahatani dapat digunakan untuk mengukur imbalan yang diperoleh di tingkat 

keluarga petani dari segi penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan 

TC = FC +VC 

TR = P x Q 



 

 
 

dan modal (soekartawi, 1986). Jadi pendapatan usahanai dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

     

 

Dimana : 

Ω = Pendapatan usahatani (Rp) 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

TC = Total Biaya (Rp) 

Pendapatan petani dinyatakan lebih besar apabila usahatani yang 

dilakukan efisien, dalam artian penggunaan faktor produksi menggunakan biaya 

minimal untuk menghasilkan produksi padi yang maksimal. Karena keberhasilan 

petani tidak hanya diukur dari besarnya hasil produksi, akan tetapi juga dilihat 

dari besarnya biaya dalam proses proses selama produksi berlangsung. Hal ini 

dikarenakan dalam proses produksi sangat menentukan pedapatan bersih petani. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa biaya, 

penerimaan, dan pendapatan saling berkaitan satu sama lain. 

3. Analisis RC ratio 

Analisis RC Ratio (Return Cost Ratio), yaitu perbandingan antara total 

penerimaan dengan total biaya produksi atau analisis imbangan biaya dan 

penerimaan. 

RC ratio =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Analisis ini menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi dari usahatani yang 

dilakukan, dengan kriteria efisiensi dari perbandingan ini akan dicapai apabila : 

 RC ratio > 1 berarti usahatani menguntungkan 

 RC ratio = 1 berarti usahatani tidak rugi atau tidak untung 

 RC ratio < 1 berarti usahatani tidak mengguntungkan 

 

4.4.2 Analisis Faktor-faktor Produksi Usahatani Padi 

π = TR - TC 



 

 
 

Faktor yang mempengaruhi produksi usahatani padi dapat diketahui 

dengan dari fungsi produksi Cobb-Douglas dengan menggunakan program 

software SPSS. 

1. Fungsi produksi Cobb-Douglas 

Menurut Soekartawi (1987) bahwa fungsi Cobb-Douglas adalah suatu 

fungsi atau persamaan yang melibatkan  dua atau lebih variabel, variabel yang 

satu disebut dengan variabel dependen, yang dijelaskan (Y), dan variabel yang 

lain disebut dengan variabel independen yang menjelaskan (X). penyelesaian 

hubungan antara Y dan X dengan cara regresi, yaitu variasi dari Y akan 

dipengaruhi oleh variasi dari X. secara matematik, fungsi Cobb-Douglas dapat 

dinyatakan sebagai berikut :  

 

Bila fungsi Cobb-Douglas tersebut dinyatakan oleh hubungan Y dan X, maka: 

Dimana : 

Y = variabel yang dijelaskan 

X = variabel yang menjelaskan 

a,b = besaran yang akan diduga 

u = kesalahan (disturbance term) 

e = logaritma natural, e = 2,718 

Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan tersebut, maka 

persamaan ini diubah menjadi bentuk linear berganda dengan cara 

melogaritmakan persamaan tersebut. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab tujuan penelitian 

yaitu dengan mengetahui pengaruh faktor produksi benih, pupuk, pestisida, dan 

tenaga kerja terhadap jumlah produksi padi. Persamaan analisis linear berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada persamaan yang digunakan 

oleh Diyah (2008) sebagai berikut : 

   

Dimana : 

Y = f(X1, X2, … ,Xi, … ,Xn) 

𝒀 = 𝒂𝑿𝟏 
𝒃𝟏𝑿 𝟐

𝒃𝟐 …  𝑿 𝒊
𝒃𝒊   …  𝑿 𝒏

𝒃𝒏   𝒆𝒏 

 

 

LnY = ln a + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + u
e
 

 



 

 
 

Y = Jumlah produksi padi yang dihasilkan dalam satu kali masa panen (kg) 

X1 = Jumlah benih yang digunakan dalam satu kali masa tanam (kg) 

X2 = Jumlah seluruh pupuk yang digunakan dalam satu kali masa tanam 

diakumulasikan dalam satuan (kg) 

X3 = Jumlah seluruh pestisida yang digunakan dalam satu kali masa tanam 

diakumulasikan dalam satuan (ltr) 

X4 = Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam satu kali masa tanam (hari 

orang kerja/hok) 

a,b = Besaran yang akan diduga 

Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas maka 

persamaan regresi ini harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan 

pemilihan pemilihan logaritma natural menurut (Ghozali, 2005) adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghindari adanya heterokesdatisitas 

2. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas 

3. Mendekatkan skala data 

  Sebelum dilakukan estimasi model regresi berganda, data yang digunakan 

harus dipastikan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik untuk 

multikolinearitas, heteroskesdasitas, dan autokorelasi dalam Gujarati (2003). Uji 

klasik ini dapat dikatakan sebagai kriteria ekonometrika untuk melihat apakah 

hasil estimasi memenuhi dasar linear klasik atau tidak.  

Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi klasik ini maka estimator OLS dari 

koefisien regresi adalah penaksir tak bias linear terbaik BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) dalam Gujarati (2003), agar tahap estimasi yang diperoleh 

benar dan efektif. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk memenuhi sifat 

BLUE adalah homoskedastisitas, bila asumsi tersebut tidak terpenuhi maka yang 

terjadi adalah sebaliknya, yakni heteroskedastisitas yang artinyavariansi error 

tidak kosntan. Variansi error yang tidak kostan ini menyebabkan kesimpulan 

yang dicapai tidak valid atau bias. 

Setelah data dipastikan bebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka 

dilanjutkan dengan uji hipotesis kemudian dilakukan uji efisiensi sehingga tujuan 



 

 
 

penelitian yang kedua dapat terjawab, yaitu menghitung tingkat efisiensi 

penggunaan faktor produksi pada usahatani padi. 

1) Uji Asumsi Klasik 

Persamaan yang diperoleh dari sebuah estimasi dapat dioperasikan secara 

statistik jika memenuhi asumsi klasik, yaitu memenuhi asumsi bebas 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Pengujian asumsi klasik ini 

dilakukan dengan bantuan software analisis data kualitatif. 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menandakan bahwa terdapat hubungan linear (korelasi) 

yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang 

menjelaskan dari model regresi (Gujarati, 2003). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi hubungan linear diantara variabel independen. Menurut 

Ghozali (2005) bahwa untuk mendeketsi ada tidaknya multikolinearitas di dalam 

model regresi adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

2. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi 

variabel dependen dan diregresikan terhadap variabel independen lainnya . 

tolerance mengukur variabilitas variabel independen lainnya.  Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 

1/nilai tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF >10. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual dari satu pengamatan 



 

 
 

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

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka 

disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

menurut Ghozali (2005), yaitu dengan melihat grafik scatterplot antara nilai 

prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). 

Adapun dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan dasar analisis 

sebagai berikut : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Asumsi Normalitas 

Uji asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi, varibel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

mendekati normal (Santoso, 2000). Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F 

ataupun uji-t, dan nilai estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak valid 

(Utomo, 2007). Untuk mendekati normalitas pada model regresi yaitu dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot. 

Adapun dasar pengambilan keputusannya berdasarkan kriteria uji sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

d.  Uji Autokorelasi 



 

 
 

Uji autokorelasi adalah salah satu bagian dari uji asumsi klasik dimana 

suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi tidak terjadi 

autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson. Menurut Santoso (2000) 

bahwa tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan  pengganggu dengan kesalahan 

sebelumnya. Apabila hal ini terjadi maka terdapat masalah autokorelasi. Adapun 

kritik pengujiannya adalah jika du < d < 4–du  maka Ho ditolak yang berarti tidak 

ada autokorelasi baik positif maupun negatif. Untuk mengetahui ketepatan model 

regresi sampel dalam menaksir nilai aktualnya dapat diukur dari goodness of fit-

nya. goodness of fit dalam model regresi dapat diukur dari nilai koefisien 

determinasi, nilai statistik F, dan uji statistik t. 

2) Pengujian Hipotesis 

a) Pengujian secara Serentak (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Pengujian F ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F tabel, maka 

kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen 

dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut : 

1. Membuat formulasi hipotesis 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0 

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen ( x ) secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen ( y ). 

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0 

Ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen ( x ) secara bersama-

sama terhadap variabel dependen ( y ). 

2. Menentukan level signifikansi dengan tabel F-tabel 

3. Mencari F-hitung dengan rumus : 

F-hitung = 
𝑹𝟐  /(𝒌−𝟏)

(𝟏−𝑹𝟐)/(𝒏−𝒌)
  



 

 
 

4. Mengambil keputusan  

Jika F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima 

Jika F-hitung = F-tabel, maka H0 diterima 

Jika F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak 

b) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dalam suatu penelitian yang bersifat observasi, perlu diperhatikan 

seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya. 

Dalam analisis regresi dikenal dengan suatu ukuran yang dapat dipergunakan 

untuk keperluan tersebut, yang dikenal dengan koefisien dterminasi. Dimana nilai 

koefisien determinasi ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar 

sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan 

kata lain koefisien determinasi menunjukkan variai turunnya Y yang diterangkan 

oleh pengaruh linear X. Apabila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R
2 

ini mendekati angka 1, maka variabel independen semakin mendekati hubungan 

dengan variabel dependen sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan model 

tersebut dapat dibenarkan (Gujarati, 1997). Adapun kegunaan koefisien 

determinasi adalah : 

1. Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil 

estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R
2
, 

maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk, dan semakin kecil R
2
, maka 

semakin tidak tepat garis regresi tersebut yang mewakili data hasil observasi. 

2. Untuk mengukur proporsi (Presentase) dari jumlah variasi Y yang diterangkan 

oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X 

terhadap variabel Y. 

c) Uji Individual (Uji t) 

Menurut Ghozali (2005), uji t pada dasarnya untuk menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Pengujian uji t bertujuan untuk mengetahui signifikansi 

atau tidaknya koefisien regresi atau agar dapat diketahui variabel independen (X) 



 

 
 

yang berpengaruh signifikan terhadap variabel independen (Y) secara parsial. 

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1.  Membuat formulasi hipotesis 

H0 : b1 < 0 Diduga variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. 

H1 : b1 > 0 Diduga variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. 

2.  Menentukan level signifikansi dengan menggunakan t-tabel 

3.  Menghitung nilai t-statistik dengan rumus 

4.  Mengambil keputusan 

Jika F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima 

Jika F-hitung = F-tabel, maka H0 diterima 

Jika F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak 

Dalam menerima dan menolak hipotesis yang diajukan dengan melihat 

hasil output SPSS, apabila nilai signifikan < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima (Ghozali, 2005). 

4.4.3 Analisis Efisiensi Alokatif Penggunaan Faktor-Faktor Produksi 

 Uji efisiensi digunakan untuk melihat apakah input atau faktor produksi 

yang digunakan pada usahatani padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun sudah efisien atau belum. Efisiensi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah efisiensi alokatif (harga). 

 Efisiensi adalah upaya penggunaan input sekecil-kecilnya untuk 

mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Efisiensi harga tercapai apabila 

perbandingan antara nilai produktivitas marjinal (NPMx) sama dengan biaya input 

tersebut (Px). (Soekartawi, 1986). Secara matematis dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

NPMx = Px atau 

𝑵𝑷𝑴𝒙

𝑷𝒙
= 𝟏 

𝒃𝒀𝑷𝒙

𝒙
= 𝑷𝒙 𝒂𝒕𝒂𝒖 

𝒃𝒀𝑷𝒙

𝑿. 𝑷𝒙
 



 

 
 

Dimana : 

b  = elastisitas 

Y  = produksi 

Py  = Harga produksi Y 

X = Jumlah faktor produksi X 

Px = Harga faktor produksi X 

 

Jika  maka penggunaan input x belum efisien. Untuk mencapai 

efisien, input x harus ditambah.      Maka penggunaan input x tidak 

efisien. Untuk mencapai efisien, maka input x harus dikurangi. Efisiensi harga 

dapat tercapai apabila perbandingan antara nilai produktivitas marjinal masing-

masing input (NPMxi) dengan harga inputnya (Vi) atau “ki” sama dengan satu. 

(Soekartawi, 1995) Kondisi ini menghendaki NPM sama dengan harga faktor 

produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

5.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

5.1.1 Letak Geografis  

 Kabupaten Madiun adalah sebuah kabupatan yang terletak di Provinsi 

jawa Timur, Indonesia. Kabupaten  ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro 

di utara, Kabupaten Nganjuk di Timur, Kabupatan Ponorogo di selatan, serta Kota 

Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi di barat. Ibukotanya adalah 

Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2010. 

Namun sekarang ini, administrasinya masih dipusatkan di kota Madiun dan 

sebagian gedung-gedung pemerintahan telah berada di wilayah Caruban yang 

𝑁𝑃𝑀𝑥

𝑃𝑥
> 1 

𝑁𝑃𝑀𝑥

𝑃𝑥
< 1 



 

 
 

merupakan bagian dari Kecamatan Mejayan. Gedung lainnya akan dipindah 

secara bertahap dari Kota Madiun mulai tahun 2011. 

 Madiun dilintasi oleh jalur utama Surabaya-Yogyakarta, dan kabupaten ini 

juga dilintasi oleh jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Kota-kota kecamatan 

yang cukup signifikan adalah Caruban, Saradan, Dolopo, Dagangan dan Balerejo. 

Bagian utara wilayah Madiun berupa perbukitan, yaitu bagian dari rangkaian 

Pegunungan Kendeng. Bagian tengah merupakan dataran tinggi dan 

bergelombang sedang bagian tenggara berupa pegunungan, bagian dari kompleks 

Gunung Wilis-Gunung Liman. 

Struktur geologi Kabupaten Madiun sebagian besar termasuk jenis 

alluvium sedangkan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar 

mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut 

merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam 

kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik dan dapat menyerap air.  

Kabupaten Madiun secara fisik dibagi oleh sungai Madiun yang membujur 

dari arah utaraselatan, menjadi dua bagian.Selain itu terdapat pula anak-anak 

Sungan Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono yang merupakan saluran 

irigasi lahan pertanian di wilayah kota. Untuk sumber air yang ada yaitu sumber 

air dangkal dengan kedalaman sekitar 8 meter dari muka air tanah, sedangkan 

sumber air artesis terdapat pada kedalaman kurang lebih 90 meter. 

Kabupaten Madiun beriklim tropis dengan temperatur harian rata-rata 24-

32ºC dan mempunyai curah hujan rata-rata pertahun sekitar 100 hari dan besarnya 

curah hujan 2000 mm pertahun. Pada umumnya dalam setahu terjadi 4-5 bulan 

kering dan 2-3 bulan lembah serta 5-6 bulan basah. 

 Kabupaten Madiun terdiri atas 15 kecamatan, sebanyak 206 yang terdiri 

dari 196 desa dan 8 kelurahan. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk 

kabupaten Madiun adalah Bahasa Jawa dengan dialek Madiun atau dialek 

Mataraman yang lebih condong ke logat Surakarta/Solo. Ditinjau dari bidag 

pertanian, potensi yang menonjol pada saat ini adalah pertanian padi, kedelai, 

palawija, perkebunan kakao, kopi, mangga, durian, rambutan, produk hasil hutan 

dan produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu berupa kayu jati. Untuk durian 



 

 
 

dan kakao banyak dibudidayakan di Kecamatan Dagangan, dan Kecamatan Kare. 

Kebun kopi dengan skala besar di budidayakan di Kandangan, Kecamatan Kare 

yang merupakan peninggalan Belanda. Gunung Liman merupakan puncak 

tertinggi di Pegunungan Wilis dijadikan sebagai lokasi pendakian yang luar biasa. 

Banyak sekali ditemukan flora dan fauna dan juga di area sepanjang jalur 

pendakian dari Pulosari, Kecamatan Kare. 

 Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang terdapat di wilayah 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Kecamatan Saradan merupakan salah 

satu kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun. Kecamatan Saradan terdiri dari 

15 desa termasuk juga desa Sambirejo, dimana desa ini adalah desa wilayah 

penelitian. Desa Sambirejo terletak sekitar 10 km dari ibukota kecamatan Saradan 

dan 28 km dari ibukota Kabupaten Madiun. Lokasi desa Sambirejo dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

Adapun batas-batas wilayah desa Sambirejo Kecamatan Saradan adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Sebelah Utara : Desa Tulung Kecamatan Saradan 

2. Sebelah Selatan : Desa Sumbersari Kecamatan Saradan 

3. Sebelah Barat : Desa Tulung dan Desa Sumbersari Kecamatan Saradan 

4. Sebelah Timur : Desa Klumutan Kecamatan Saradan 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian (Desa Sambirejo) 

(Sumber : data desa sambirejo, 2011) 

 Desa Sambirejo merupakan kawasan daratan yang secara administratifnya 

berada dalam wilayah kecamatan Saradan. Curah hujan di desa Sambirejo adalah 

1160 mm/th dengan tinggi tempat dari permukaan laut adalah 75 meter. Topografi 

atau bentang lahan dari desa Sambirejo merupakan daratan dengan luas 235,521 

ha. 

5.1.2 Keadaan Penduduk 

 Penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan subyek dalam 

pembangunan yang harus mengenal karakteristiknya. Berdasarkan data dari 

kantor desa BPS Desa Sambirejo, diperoleh rincian data jumlah penduduk yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk di desa sambirejo sebanyak 2.205 jiwa yang terdiri dari 

1.084 orang laki-laki dan 1.121 orang perempuan. Persentase jumlah penduduk 

Desa Sambirejo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai 

berikut : 

Tabel 4. Persentase Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa 

Sambirejo Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

No. Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 Laki-laki  1.084 49,16 

2 Perempuan 1.121 50,83 

Jumlah 2.205 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa persentase 

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dimana penduduk laki-

laki hamper sebanding dengan jumlah penduduk perempuan. Selisih jumlah 

penduduk laki-laki dan perempuan adalah 37 jiwa atau sebesar 1,67 %. 



 

 
 

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

 Sebagian besar wilayah  di Desa Sambirejo merupakan daerah  pertanian, 

perhutani, dan usaha peternakan. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan 

mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut : 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Sambirejo Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Keterangan Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 Petani 425 49,30 

2 Pekerja di sektor jasa/perdagangan 400 46,40 

3 PNS 24 2,78 

4 Pekerja di sektor industry 11 1,27 

5 Peternak 2 0,25 

Jumlah 862 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 

Berdasarkan data pada Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa jumlah 

penduduk desa Sambirejo sebagian besar penduduknya memiliki mata 

pencaharian sebagai petani yaitu dengan presentase terbanyak 425 orang atau 

49,30 %. Hal ini dikarenakan lahan pertanian di desa Sambirejo masih cukup 

potensial untuk bidang pertanian. Sehingga untuk dapat meningkatkan 

produktivitas hasil pertanian juga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka 

diperlukan adanya peningkatan kegiatan di bidang pertanian. Salah satunya yaitu 

kegiatan usahatani padi yang memang telah menjadi pekerjaan utama penduduk 

setempat, dengan luas lahan pertanian padi yang mendukung untuk kegiatan 

usahatani. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, diketahui bahwa 

tingkat pendidikan penduduk desa Sambirejo juga mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan mengenai pilihan pada bidang pekerjaan mereka selain 

warisan turun temurun dari nenek moyang penduduk desa Sambirejo yang dahulu 

juga adalah sebagai petani. 

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan penduduk desa Sambirejo dapat dilihat pada Tabel 6 

sebagai berikut : 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Sambirejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%) 



 

 
 

1 SD/sederajat 497 40,53 

2 SMP/sederajat 513 41,84 

3 SMA/sederajat 203 16,55 

4 Perguruan tinggi 13 1,08 

Jumlah 862 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 

 Berdasarkan data pada Tabel 6 diatas, jumlah penduduk berdasarkan 

tingkat pendidikan dapat diketahui rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah 

SMP/sederajat dan tingkat pendidikan yang terendah adalah perguruan tinggi.  

Semakin menurunnya presentase tingkat pendidikan tersebut disebabkan karena 

semakin tingginya tingkat pendidikan maka biaya yang dikeluarkan untuk 

menempuh pendidikan semakin besar. Sehingga sebagian besar masyarakat di 

Desa Sambirejo lebih memilih untuk tidak meneruskan pendidikannya ke jenjang 

yang lebih tinggi memilih untuk bekerja sebagai petani. Selain itu, kurangnya 

minat penduduk untuk menjadi warga yang berkembang dalam hal usaha 

pekerjaan juga dapat mempengaruhi motivasi penduduk dalam mencari lahan 

penghidupan untuk menyejahterakan keluarganya. 

5.2 Keadaan Pertanian 

5.2.1 Penggunaan Lahan Pertanian 

 Tata penggunaan  lahan tanah  pertanian di Desa Sambirejo di dominasi 

oleh lahan pertanian yang mencapai 163,31 ha dengan tingkat kesuburan tanah 

yang subur. Adapun  untuk besar luasan masing-masing lahan dapat dilihat pada 

Tabel 7 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 7. Penggunaan Lahan Pertanian Desa Sambirejo Menurut Luas Lahan 

No. Penggunaan Lahan Luas Lahan  (Ha) Persentase (%) 

1 Sawah irigasi 65,51 39,82 

2 Sawah setengah teknis 73,35 44,59 

3 Sawah tadah hujan 24,45 14,86 

6 Padang rumput 1,2 0,73 

Jumlah 163,31 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 



 

 
 

 Luasnya daerah yang digunakan untuk lahan pertanian, dapat mendukung 

perkembangan di sektor pertanian desa Sambirejo. Pemanfaatan lahan pertanian 

dan sawah  tadah hujan dapat menunjang penghidupan penduduk pada lahan 

pertanian dengan profesi pekerjaan sebagai petani. Sebagian besar sawah 

penduduk cocok untuk ditanami kedelai hitam maupun kedelai putih selah padi. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Sambirejo merupakan 

Desa Lumbung Padi di wilayah Kota Madiun. 

 Besarnya lahan yang termasuk dalam sawah irigasi dan sawah tadah hujan 

didukung oleh potensi irigasi yang ada di desa tersebut, yaitu adanya sungai, 

sumur dan mata air. Sehingga untuk kebutuhan pengairan sawah dapat dipenuhi 

secara optimal. Sedangkan untuk pekarangan dan tegalan sebagian besar 

penduduk tidak memiliki pekarangan maupun tegalan, hal ini kemungkinan 

disebabkan karena semakin banyaknya bangunan tempat tinggal penduduk yang 

sudah modern, sehingga luas pekarangan menjadi lebih kecil. Selain itu, dari hasil 

pengamatan lapang yang dilakukan pada lokasi penelitian, rata-rata rumah 

penduduk di Desa Sambirejo sangat luas dan dekat dengan jalan dusun, sehingga 

tidak ada tanaman pada pekarangannya. Selain luas lahan sawah, desa Sambirejo 

juga memiliki luas lahan yang termasuk dalam lahan padang rumput sebesar 1,2 

ha. Padang rumput tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. 

Sebab peternakan dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh petani di 

Desa Sambirejo, adapun  hewan  ternak ini berupa sapi dan kambing. 

5.2.2 Luas Lahan Produktivitas Tanaman Utama 

 Penggunaan lahan yang ada di desa Sambirejo yang digunakan untuk 

produktivitas pertanian yaitu digunakan sebagai lahan tanaman pangan dan 

palawija. Desa Sambirejo, untuk lahan pertanian memiliki luas lahan sebesar 163, 

31 ha. Berdasarkan hal ini maka komoditas pertanian yang dikembangkan di desa 

ini terdiri atas tanaman padi, kedelai, jagung, dan  ubi kayu. Namun, ada juga 

petani yang menanam kacang tanah dan kacang hijau  yang terdiri dari beberapa 

petani saja. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut. 



 

 
 

Tabel 8. Luas Lahan dan Produktivitas Tanaman Pangan di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

No. 
Jenis 

Komoditi 

Luas 

Lahan  

(Ha) 

Persentase 

(%) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

Bentuk 

Produksi 

1 Padi 70 42,97 6,55 Gabah 

2 Jagung  50 30,67 5,91 Tongkol 

3 Ubi kayu 10 6,13 15,21 Umbi  

4 Kacang tanah 3 1,84 1,56 Biji 

5 Kacang hijau 10 6,13 1,25 Biji 

6 Kedelai  20 12,26 1,48 Biji 

Jumlah 163 100,00   

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 

 Pada komoditi kacang tanah dilakukan penanaman pada waktu-waktu 

tertentu saja yaitu satu kali dalam satu tahun, sebab hal ini bertujuan untuk 

mengganti unsur hara yang hilang setelah penanaman padi pada masa tanam 

pertama. Sehingga dalam  perolehan panenpun juga memperoleh hasil yang 

sedikit yaitu sebanyak 1,56 ton/ha. Hampir mendekati hasil antara kacang hijau 

maupun kedelai. Namun masih lebih kecil daripada komoditas padi, jagung, dan 

ubi kayu. 

5.2.3 Keadaan Pertanian Menurut Pola Tanam 

 Keadaan pertanian di Desa Sambirejo memiliki pola tanam yang bertujuan 

untuk mengetahui waktu tanam yang diterapkan oleh petani di desa setempat. 

Adapun keadaan pertanian menurut pola tanam, dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai 

berikut : 

Tabel 9. Pola Tanam di Desa Sambirejo  

No. Komoditas Bulan ke- 

1 Padi 12-2 

2 Padi 3-6 

3 Palawija (jagung/kedelai) 7-11 

Sumber : Analisis Data Primer, 2012   

     Berdasarkan pola tanam, pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa petani desa 

Sambirejo melakukan budidaya padi selama 2 kali dalam setahun. Dalam hal ini 

petani menanam  padi selama 2 kali masa tanam yaitu ketika musim penghujan, 

pertengahan musim hujan, dan musim kemarau. Sedangkan pada pertengahan 



 

 
 

tahun, yaitu pada bulan Juni, yang bertepatan dengan musim kemarau petani 

biasanya mengganti dengan menanam jagung dan sebagian petani menanam 

kedelai. Hal ini bertujuan sebagai usaha rotasi atau pergiliran tanaman di lahan 

milik petani di Desa Sambirejo. Namun ada beberapa petani, ketika pertengahan 

tahun yaitu pada bulan maret atau awal bulan Februari setelah panen padi, 

mencoba untuk menanami lahannya dengan tanaman kedelai maupun jagung. 

Selain itu, ada beberapa petani yang menanam kacang tanah dalam upaya untuk 

mengembalikan unsur hara dalam tanah. 

 

6.1 Karakteristik Petani Responden 

 Faktor sosial ekonomi dalam kegiatan usahatani padi berpengaruh 

terhadap keputusan petani dalam aktivitas usahataninya. Adapun faktor sosial 

ekonomi ini termasuk dalam karakteristik responden yang terdiri dari umur, 

tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, tingkat 

pendidikan, pengalaman bertani, mata pencaharian, dan biaya yang digunakan 

dalam kegiatan usahatani.  

6.1.1 Umur 

 Usia Kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah 

dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini berkisar 

antara 14 sampai 55 tahun (Suharto, 2009). Kondisi tersebut sangat terkait dengan 

tingkat produktivitas tenaga kerja dalam berusahatani. Sebagaimana diketahui 

bahwa hampir seluruh aktivitas usahatani berhubungan dengan tingkat 

kemampuan fisik. Dimana petani dalam usia produktif tentu akan memiliki 

tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan petani-petani yang telah 

memasuki usia senja.  

Umur petani juga terkait dengan proses transfer dan adopsi inovasi 

teknologi, dimana petani-petani muda cenderung bersifat lebih progresif dalam 

proses transfer inovasi-inovai baru, sehingga mampu mempercepat proses alih 

teknologi. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (1993), bahwa petani-petani 



 

 
 

yang lebih muda lebih miskin pengalaman dan keterampilan dari petani-petani 

tua, tetapi memiliki sikap yang lebih progresif terhadap inovasi baru. Sikap 

progresif terhadap inovasi baru akan cenderung membentuk perilaku petani muda 

usia untuk lebih berani mengambil keputusan dalam berusahatani. Berdasarkan 

keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa umur juga dapat 

mempengaruhi petani dalam mengelola kegiatan usahataninya. Distribusi 

responden berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini : 

 

Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Golongan Umur 

No. Umur Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 20 – 30 3 7,5 

2 31 – 40 7 17,5 

3 41 – 50 14 35 

4 51 – 60 10 25 

5 > 60 6 15 

Jumlah 40 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 

Berdasarkan data pada Tabel 10, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

petani padi memiliki usia yang berkisar antara 41 hingga 50 tahun. Presentase 

terbesar terdapat pada petani dengan usia antara 41-50 tahun hal ini disebabkan 

karena pada usia tersebut dominasi adalah kepala keluarga dengan tuntutan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya, selanjutnya petani dengan usia antara 51-60 

tahun juga cukup mendominasi, dimana hal ini terjadi karena petani dengan usia 

tersebut lebih memilih pekerjaan petani sebagai suatu pekerjaan turun temurun 

dari nenek moyang mereka sehingga telah membudaya bahwa tidak ada pekerjaan 

yang lebih baik daripada mengolah lahan sendiri untuk menghasilkan uang dari 

hasil pekerjaan tersebut. Petani dengan usia yang lebih dari 60 tahun, biasanya 

menyerahkan pekerjaan petaninya kepada anak cucu mereka sehingga tidak jarang 

diperoleh ketika wawancara bapak dan anak laki-laki memiliki profesi yang sama 

sebagai petani padi juga.  

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa meningkatnya usia seseorang 

dapat menyebabkan menurunnya produktivitas. Data tersebut menunjukkan, 



 

 
 

semakin meningkat usia seseorang, maka semakin menurun presentase jumlah 

yang mau bekerja. Produktivitas yang paling baik ada pada usia 41 hingga 50, 

kemudian semakin menurun pada usia hingga di atas 60 tahun. Pada usia tersebut 

petani memiliki pengalaman dan pola pikir yang cukup matang, walaupun 

memiliki sedikit kesulitan dalam menerima inovasi dan teknologi yang diberikan.  

Namun terdapat satu keunikan, responden pada usia antara 31 hingga 40 tahun 

dan usia 20 hingga 30 tahun memiliki persentase yang cukup baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa mulai meningkatnya semangat dari kaum pemuda untuk 

mengembangkan kegiatan usahatani di desa tersebut, walaupun profesi petani 

adalah profesi ke dua bagi responden pada usia ini. 

6.1.2 Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan dari seseorang berpengaruh juga dalam kegiatan 

usahataninya, dalam hal ini adalah kemampuan dan keterampilan petani dalam 

menyerap informasi maupun teknologi baru yang berasal dari kelompok maupun 

pihak penyuluh. Tingkat pendidikan yang rendah akan mengakibatkan 

kemampuan dan daya serap petani terhadap teknologi dan informasi berupa 

pengembangan pertanian dan budidaya untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan petani menjadi semakin lamban, sehingga upaya-upaya yang 

mengarah pada peningkatan produksi dan pendapatan akan bergerak secara 

lamban pula. Sedangkan apabila petani memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

dan cukup baik, dapat menyebabkan petani tersebut mampu untuk menyesuaikan 

pekerjaannya dengan hasil yang akan diperoleh nantinya. Adapun distribusi 

responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai 

berikut: 

Tabel 11. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

1 Tidak Sekolah 3 7,5 

2 Tidak Tamat SD 12 30 

3 SD 12 30 

4 SLTP 4 10 

5 SLTA 9 22,5 

Jumlah 40 100,00 



 

 
 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 

 Berdasarkan data pada Tabel 11 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat 

pendidikan petani responden desa Sambirejo masih tergolong rendah. Pada 

responden dengan tingkat pendidikan SD dan tidak tamat SD memiliki presentase 

jumlah yang sama yaitu 30 %. Hal ini disebabkan karena prioritas utama dari 

responden adalah bekerja dan memperoleh pendapatan dari hasil usahatani dengan 

memanfaatkan lahan yang ada baik berupa lahan milik sendiri maupun lahan 

sewa. Selain itu menurut responden bahwa dalam melakukan kegiatan usahatani 

yang paling penting adalah pengalaman yang merupakan kebiasaan dari petani 

dalam kegiatan usahatani.  

Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan responden dengan 

tingkat pendidikan rendah juga didominasi oleh responden yang telah berusia 

lanjut, usia di atas 50 tahun. Kendala dalam menempuh pendidikan bagi 

masyarakat desa Sambirejo adalah faktor ekonomi dan akses pendidikan. Biaya 

pendidikan yang tinggi dan akses pendidikan seperti lokasi sekolah maupun 

perguruan tinggi, menyebabkan penduduk desa Sambirejo lebih memilih untuk 

tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih baik. 

6.1.3 Mata Pencaharian 

 Petani yang berdomisili di Desa Sambirejo sebagian besar memiliki mata 

pencaharian utama sebagai petani. Hal ini didukung juga dengan adanya potensi 

sumberdaya alam berupa lahan dan input produksi pertanian yang dapat dijadikan 

sebagai mata pencaharian dalam kegiatan usahatani dengan presentase terbesar 

yaitu 87,5 %. Pada distribusi responden berdasarkan mata pencaharian, diperoleh 

data pada Tabel 12 sebagai berikut : 

Tabel 12. Distribusi Responden Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Umur Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 Petani  35 87,5 

2 Jasa 1 2,5 

3 Karyawan/Pegawai/Pekerja 4 10 

Jumlah 40 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 



 

 
 

 Berdasarkan hasil presentase tersebut, bahwa penduduk yang bekerja di 

bidang jasa maupun perdagangan, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai 

pembantu rumah tangga pada sektor jasa. Sedangkan pada sektor perdagangan, 

penduduk desa Sambirejo melakukan kegiatannya dengan berjualan hasil 

pertanian di pasar tradisional sekitar desa. Selain itu juga, ada beberapa penduduk 

yang membuka toko sendiri di sekitar desa untuk menunjang kebutuhan pokok 

masyarakat sekitar. Penduduk yang bekerja pada sektor industri sebagai pekerja 

maupun karyawan sebagaian besar bekerja di pabrik gula Rejo Agung madiun, 

diantaranya sebagai mandor, maupun pekerja buruh. Pekerjaan pada sektor 

industri tersebut adalah sebagai pekerjaan sampingan selain bertani untuk 

memperoleh tambahan penghasilan. 

 6.1.4 Jumlah Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan 

 Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan bagi petani akan 

berpengaruh pada motivasi untuk bekerja dalam kegiatan usahatani untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan tercapainya pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Jumlah anggota keluarga dari responden yang telah didata 

berkisar antara 1 anggota sampai dengan 7 anggota keluarga. Adapun jumlah 

anggota keluarga yang telah menjadi tanggungan dapat dilihat pada Tabel 13 

sebagai berikut : 

Tabel 13. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang 

Menjadi Tanggungan 

No. Jumlah Anggota 

Keluarga yang 

Frekuensi Persentase (%) 

1 1-4 34 85 

2 5-7 6 15 

Jumlah 40 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 

 Berdasarkan data pada Tabel 13 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata 

petani di Desa Sambirejo terdiri atas keluarga kecil yang terdiri 2 orang tua dan 1-

4 orang anak. Dengan adanya jumlah anggota keluarga ini dapat membantu petani 

yang berperan sebagai kepala keluarga dalam mengelola usahataninya, sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan petani. Namun pada daerah penelitian, sebagian 



 

 
 

besar petani menggunakan tenaga kerja dari luar berupa tenaga kerja borongan. 

Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota keluarga petani lebih memilih 

untuk bekerja pada sektor di luar sektor pertanian seperti pada sektor industri dan 

perdagangan daripada meneruskan pekerjaan sebagai petani dalam keluarga petani 

tersebut. 

6.1.5 Luas Lahan Pertanian 

 Luas lahan pertanian merupakan salah satu bagian sumber daya lahan. 

Lahan adalah tempat untuk melakukan kegiatan bercocok tanam dan 

menghasilkan produk pertanian yang diinginkan oleh petani dengan hasil yang 

dijual kepada konsumen. Di Desa Sambirejo, memiliki luasan lahan yang sangat 

beragam. Dari hasil data menunjukkan presentase maksimal yaitu pada luasan > 

0,55 ha yaitu 57,5 %. Semakin berkurangnya luas penggunaan lahan ini 

disebabkan karena terjadinya perubahan lahan, dari lahan pertanian menjadi lahan 

pemukiman, sehingga menyebabkan hasil produksi pertanian juga mengalami 

penurunan. Untuk mengatasi hal ini, petani menggunakan sistem penguasaan 

lahan berupa lahan sewa, kepada pihak yang memiliki luasan lahan yang lebih 

besar. Data luasan penggunaan lahan sawah, dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai 

berikut : 

Tabel 14. Distribusi Responden Berdasarkan Luas Lahan Pertanian 

No. Luas Lahan (ha) Kriteria Frekuensi Persentase (%) 

1 > 0,55 Lahan sempit 23 57,5 

2 0,56 – 1,02 Lahan Sedang 12 30 

3 > 1,02 Lahan Luas 5 12,5 

Jumlah  40 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011  

6.1.6 Status Penguasaan Lahan Pertanian 

 Status penguasaan lahan adalah asal dari lahan yang digunakan untuk 

usahatani padi. Adapun status penguasaan lahan ini terdiri dari lahan milik 

sendiri, lahan sewa, maupun lahan bagi hasil, dengan hasil data pada Tabel 15 

sebagai berikut: 

 



 

 
 

Tabel 15. Distribusi Responden Berdasarkan Penguasaan Lahan Pertanian 

No. Status Penguasaan Lahan Frekuensi Persentase (%) 

1 Milik sendiri 32 80 

2 Sewa 8 20 

Jumlah 40 100,00 

Sumber : Data Desa Sambirejo, 2011 

 Berdasarkan hasil data pada table 14 menunjukkan bahwa, hampir semua 

responden memiliki status kepemilikan lahan adalah lahan milik sendiri, yaitu 

dengan persentase sebesar 80 %, dan pada lahan sewa sebesar 20 %. Lahan milik 

sendiri yang dimiliki oleh responden di Desa Sambirejo adalah berasal secara 

turun- temurun dan dimanfaatkan oleh keluarga petani tersebut. Sedangkan pada 

kepemilikan lahan sewa, terdapat biaya sewa yang harus dibayarkan kepada 

pemilik lahan dengan rincian biaya akan dijelaskan di dalam rincian perhitungan 

biaya usahatani. 

6.2 Analisis Penggunaan Faktor-Faktor Produksi 

 Faktor-faktor produksi dalam  kegiatan  usahatani adalah penggunaan 

input produksi yang terdiri atas benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dalam 

kegiatan  produksi untuk menghasilkan produk berupa gabah (beras). Dalam 

pengelolaannya perlu diketahui bahwa penggunaan faktor-faktor produksi ini 

berpengaruh atau tidak terhadap keberlanjutan usahatani dari petani responden di 

Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Untuk mengetahui 

pengaruh tersebut digunakan salah satu metode yaitu teori fungsi produksi, 

dimana menurut Soekartawi (2003), fungsi produksi adalah hubungan fisik antara 

variabel yang dijelaskan (Y) dan variabel yang menjelaskan (X). variabel yang 

dijelaskan biasanya berupa output dan variabel yang menjelaskan biasanya berupa 

input. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata pada 

produksi digunakan fungsi produksi Cobb-Douglass dengan menggunakan alat 

analisis regresi berganda dengan bantuan salah satu alat analisis data kuantitatif 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Y = b0X1
b1

 X2
b2

  X3
b3

…..Xn
bn

 e
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Agar fungsi produksi dapat ditaksir  dengan menggunakan metode kuadrat 

terkecil (MKT), maka perlu di-transfor masikan ke dalam bentuk fungsi linier 

sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

Y =  Produksi (kg) 

X1 = Benih (kg) 

X2 = Pupuk (kg)  

X3 = Pestisida (ltr) 

X4 = Tenaga Kerja (HOK) 

B0 = Intersep 

b0 =  Elastisitas produksi faktor 

produksi dari X1,…,X5 

e = Bilangan natural (2,718) 

u  =  Kesalahan 

  Sebelum dilakukan estimasi model regresi berganda, data yang digunakan 

harus dipastikan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Hal tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan nilai yang tidak bias dan efisien dari suatu 

persamaan regresi.  Menurut Gujarati (2003), persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam pengujian asumsi klasik diantaranya uji multikolinearitas, 

heteroskesdasitas, uji normalitas dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik 

dalam penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

6.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah salah satu bagian dalam uji asumsi klasik 

dimana uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

hubungan antar variabel independen dengan variabel independen lainnya. Apabila 

hal ini terjadi, maka terjadi masalah multikolinearitas sebab model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya.  

Gejala multikolinearitas di antara variabel-variabel independen dalam 

model regresi dapat dideteksi dengan cara melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dan nilai tolerance dalam model tersebut. Nilai VIF yang menunjukkan 

angka lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas pada 

model regresi. Sedangkan nilai tolerance mempunyai nilai <1. Adapun hasil 

analisis data uji multikolinearitas adalah sebagai berikut : 

LnY = ln b0 + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4 + e
u

 

 



 

 
 

Tabel 16. Hasil Uji Multikolinearitas dengan menggunakan Nilai VIF 

Variabel Tolerance Nilai VIF Keterangan 

Benih 0,271 3,688 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pupuk 0,311 3,217 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pestisida 0,818 1,222 Tidak terjadi multikolinearitas 

Tenaga Kerja 0,616 1,623 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : Data Primer diolah, 2012 

6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual dari satu pengamatan 

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

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, namun apabila berbeda 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesuungguhnya) yang telah di-studentized. Adapun dasar pengambilan keputusan 

dilakukan dengan dasar analisis sebagai berikut : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk menganalisis ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat pada 

grafik scatterplot sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

Gambar 10. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan keterangan pada Gambar 10 diatas, dapat diketahui bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan karena tidak ada pola yang 

jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi. 

6.2.3 Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi, varibel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

mendekati normal (Santoso, 2000). Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa 

Apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi maka baik uji F ataupun uji-t, dan nilai 

estimasi nilai variabel dependen menjadi tidak valid. Untuk mendekati normalitas 

pada model regresi yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik normal plot. Adapun kriteria penentuan normalitas dalam data 

statistik yaitu : 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Untuk menganalisis ada tidaknya heteroskedastisitas, dapat dilihat pada 

grafik Normal P-Plot sebagai berikut : 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterangan pada Gambar 11 diatas, bahwa terlihat titik-titik 

yang menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis 

tersebut. Dasi hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 

digunakan telah memenuhi asumsi normalitas. 

6.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Santoso (2000) bahwa tujuan uji autokorelasi adalah untuk 

mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan  

pengganggu dengan kesalahan sebelumnya. Adapun kritik pengujiannya adalah 

jika du < d < 4–du maka Ho ditolak yang berarti tidak ada autokorelasi baik 

positif maupun negatif. Hasil pengujian terhadap model regresi yang dilakukan 

menghasilkan nilai DW sebesar 1,824 lebih besar dari batas atas (du) 1,794 dan 

kurang dari 4 – 1,794 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

 

6.3 Hasil Analisis Regeresi Variabel 

 Hasil uji asumsi klasik regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas (independen) pada penggunaan input usahatani padi di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun diantaranya adalah benih, 

Gambar 11. Gambar Grafik Normal P-Plot 



 

 
 

pupuk, pestisida, dan tenaga kerja terhadap variabel terikat (dependen), dapat 

dilihat pada Tabel 17 sebagai berikut : 

Tabel 17. Hasil Analisis Regresi Fungsi Produksi Cobb-Douglass Usahatani Padi 

di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

Variabel Koefisien Regresi Std. Error t hitung 

Konstanta 6,641 1,037 6,401 

Benih (ln.X1) 0,990 0,195 5,079 

Pupuk (ln.X2) 0,135 0,176 0,766 

Pestisida (ln.X3) 0,009 0,077 0,123 

Tenaga Kerja (ln.X4) -0,463 0,162 -2,862 

R
2 
= 0,707 

F Hitung = 21,152 

F tabel α 0,05 = 2,64 

t tabel α 0,05  =  2,03011 

Taraf kepercayaan 95 % 

  

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 17 diatas, diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

 

 

6.3.1 Analisis Uji Keragaman (Uji F) 

 Analisis uji F digunakan untuk menyatakan bahwa variabel independen 

yang terdiri atas benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap 

jumlah produksi dalam kegiatan usahatani padi di Desa Sambirejo. Jika Fhitung  >  

Ftabel maka variabel-variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap produksi. Sedangkan jika Fhitung < Ftabel maka variabel-variabel 

independen mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah produksi. 

 Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan melalui pengolahan data 

menggunakan alat analisis kuantitatif, bahwa dalam penelitian tersebut diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 21,152, nilai Ftabel dengan tingkat kepercayaan 95 % (α= 0,05) 

dengan nilai df N1 = 4 dan df N2 = 35 maka nilai Ftabel sebesar 2,64. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung(21,152)  > Ftabel(2,64), artinya 

bahwa secara bersama-sama dari semua variabel independen (benih, pupuk, 

pestisida, dan tenaga kerja) berpengaruh terhadap variabel dependen (produksi 

padi). 

LnY = 6,641 + 0,990 LnX1
 
+ 0,135 LnX2+ 0,009
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6.3.2 Analisis Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji koefisien determinasi Menunjukkan seberapa baik variabel-variabel 

bebas menjelaskan hasil (multiple correlation coefficient). Kisaran nilai R adalah 

0 hingga 1. Semakin nilai R mendekati angka 1, maka semakin kuat variabel-

variabel bebas memprediksikan variabel terikat. Dalam penelitian ini, nilai R
2 

sebesar 0,707 atau mencapai 70,7 %, angka tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel bebas dalam memberikan informasi untuk menjelaskan 

kegaraman variabel terikat relatif tinggi. Sehingga dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas (benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja) 

memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan maupun penurunan produksi 

usahatani padi dan sisanya sebesar 29,3 % tidak dijelaskan oleh model, akan tetapi 

dijelaskan oleh faktor lain. Apabila dilihat secara keseluruhan bahwa model yang 

digunakan dalam penelitian ini cukup baik. 

6.3.3 Analisis Koefisien Regresi (Uji t) 

 Dalam persamaan regresi suatu penelitian, nilai koefisien pada masing-

masing variabel independen (benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja) harus 

melalui pengujian secara satu persatu, hal ini bertujuan untuk mengetahui variabel 

independen yang  mana yang memiliki pengaruh nyata terhadap variabel 

dependen yaitu produksi. Uji signifikansi merupakan salah satu bagian dalam 

analisis regresi linear, dalam uji signifikansi ini menggunakan data yang terdapat 

pada tabel 17 yang menunjukkan nilai koefisien t untuk masing-masing variabel 

independen. 

 Apabila signifikansi t yang digunakan sebagai ukuran, maka nilai 

signifikansi t tersebut harus dibandingkan dengan tingkat alpha (α= 0,05). Apabila 

signifikansi thitung < ttabel, maka dinyatakan signifikan. Namun apabila Apabila 

signifikansi thitung > ttabel, maka dinyatakan tidak signifikan. Apabila hal ini terjadi 

maka tidak ada tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Adapun pembahasan uji signifikansi akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Benih 



 

 
 

Nilai thitung pada variabel benih 5,079 > nilai ttabel sebesar 2,03011, maka 

secara statistik benih yang digunakan untuk kegiatan usahatani padi berpengaruh 

nyata terhadap jumlah produksi padi. Nilai koefisien regresi sebesar 0,990 

menunjukkan bahwa penambahan jumlah benih sebesar 1 % akan meningkatkan 

produksi rata-rata sebesar 0,990 %. Semakin besar jumlah yang digunakan maka 

akan menghasilkan produksi yang semakin tinggi. namun hal ini harus 

disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada juga input usahatani yang digunakan. 

 Salah satu penyebab bahwa benih berpengaruh terhadap jumlah produksi 

padi disebabkan karena sebagian besar petani responden di lokasi penelitian telah 

menggunakan benih unggul diantaranya varietas Ciherang, IR13, IR64, dan 

Ciboogo. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa 

Kegiatan perbenihan tanaman pangan merupakan fokus utama pada program 

ketahanan pangan Untuk mendukung sekaligus peningkatan produktivitas 

tanaman pangan tersebut di Jawa Timur diperlukan usaha perbenihan varietas 

unggul baru, karena kebutuhan benih padi yang bersertifikat hanya terpenuhi 35 

%, dari kebutuhan Nasional (Diperta Prop. Jatim, 2005). Selain itu benih dengan 

varietas unggul secara langsung memiliki penampilan, jumlah anakan, panjang 

malai, jumlah bulir, bentuk bulir dan sifat-sifat lain yang sesuai dengan selera 

petani dari hasil wawancara responden. 

b. Pupuk 

 Nilai thitung pada variabel pupuk 0,766 < nilai ttabel sebesar 2,03011, maka 

secara statistik pupuk yang digunakan untuk kegiatan usahatani padi tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi padi. Hal ini dapat diartikan bahwa 

penggunaan pupuk dalam jumlah yang berbeda akan menghasilkan produksi yang 

sama. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan jenis pupuk 

yang terdapat dalam usahatani padi di Desa Sambirejo, apabila diseragamkan atau 

dicampurkan, tidak dapat meningkatkan jumlah produksi secara bersamaan, akan 

tetapi secara bertahap. Sehingga nilai koefisien regresi sebesar 0,135 

menunjukkan bahwa peningkatan alokasi pupuk sebesar 1 % akan menurunkan 

produksi sebesar 0,135 % dengan asumsi faktor yang lain dalam keadaan konstan.  

b. Pestisida 



 

 
 

 Nilai thitung pada variabel pestisida 0,123 < nilai ttabel sebesar 2,03011, maka 

secara statistik pestisida yang digunakan untuk kegiatan usahatani padi tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi padi. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, bahwa rata-rata penggunaan pestisida di lokasi penelitian ada 

beberapa pestisida, namun yang paling dominan adalah pestisida cair yang 

diaplikasikan pada penyakit busuk batang maupun penyakit blast pada batang 

padi yang biasanya menyebabkan batang rebah sebelum masuk pada waktu panen. 

Rata-rata penggunaan dosis pestisida dalam kegiatan usahatani padi adalah 

sebesar 0,64 liter mengikuti dosis pemberian pestisida pada label pertisida, 

pemberian pestisida dilakukan setiap seminggu 2 kali mulai 25 hari setelah tanam 

padi. Nilai koefisien regresi sebesar 0,009 menunjukkan bahwa peningkatan 

alokasi pupuk sebesar 1 % akan menaikkan produksi sebesar 0,009 % dengan 

asumsi faktor yang lain dalam keadaan konstan.  

b. Tenaga Kerja 

 Nilai thitung pada variabel tenaga kerja -2,862 < nilai ttabel sebesar -2,03011, 

maka secara statistik tenaga kerja yang digunakan untuk kegiatan usahatani padi  

berpengaruh nyata terhadap jumlah produksi padi. Menurut Mubyarto (1985) 

menyatakan bahwa dalam usahatani, sebagian besar tenaga kerja berasal dari 

keluarga sendiri yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Penggunaan tenaga kerja 

pada daerah penelitian berasal dari keluarga maupun non keluarga. Tenaga kerja 

non keluarga berasal dari tenaga buruh yang melaksanakan kegiatannya pada 

waktu-waktu tertentu saja, baik pada saat pengolahan lahan maupun kegiatan 

panen. Hal ini disebabkan karena waktu dua kegiatan ini dibutuhkan tenaga kerja 

dalam jumlah yang besar, karena jumlah keluarga tidak mampu untuk mengatasi 

masalah tersebut. Akan tetapi dalam kegiatan budidaya lainnya seperti 

pemeliharaan, dilakukan oleh keluarga petani sendiri.  

Nilai koefisien regresi pada variabel tenaga kerja adalah sebesar -0,463 

menunjukkan bahwa peningkatan alokasi pupuk sebesar 1 % akan menurunkan 

produksi sebesar 0,463 %. Tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi padi 

namun bernilai negatif sebab pada daerah penelitian sebagian besar tenaga kerja 

adalah tenaga kerja yang memiliki umur diatas produktif. 



 

 
 

6.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-faktor Produksi 

 Efisiensi alokatif dari penggunaan faktor-faktor produksi pada kegiatan 

usahatani padi dapat diketahui dengan cara menghitung rasio nilai produk 

marjinal dengan harga masing-masing faktor-faktor produksi per satuannya 

(NPMx/Px). Dalam analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi ini 

menggunakan macam efisiensi alokatif yang diukur dengan menggunakan nilai 

koefisien regresi fungsi produksi Cobb-Douglass, yang akan menghasilkan tiga 

kemungkinan yaitu : (jika nilai efisiensi lebih besar dari 1, artinya bahwa efisiensi 

yang maksimal belum tercapai, sehingga penggunaan faktor produksi perlu 

ditingkatkan untuk mencapai kondisi yang efisien, (2) jika nilai efisiensi sama 

dengan 1, artinya bahwa kegiatan usahatani yang dilakukan telah mencapai 

tingkat efisien, (3) jika nilai efisiensi kurang dari 1, artinya bahwa kegiatan 

usahatani yang dilakukan belum mencapai tingkat efisien, sehingga penggunaan 

faktor produksi perlu dikurangi untuk mencapai kondisi yang efisien. 

 Berdasarkan pada hasil analisis regresi bahwa terdapat variabel yang 

berpengaruh nyata dan tidak berpengaruh nyata dalam terhadap jumlah produksi 

padi. Dalam analisis efisiensi alokatif terhadap faktor produksi, hanya variabel 

yang berpengaruh nyata terhadap produksi padi yang dianalisis dengan 

menggunakan rumus efisiensi alokatif. Dalam hal ini faktor yang berpengaruh 

nyata adalah variabel benih dan tenaga kerja. Variabel lain yaitu pestisida dan 

pupuk memiliki pangaruh yang tidak nyata, sebab koefisien elastisitasnya sama 

dengan nol atau mendekati nol. Hasil analisis efisiensi alokatif faktor-faktor 

produksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 18 sebagai berikut : 

Tabel 18. Hasil Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-faktor Produksi Usahatani 

Padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

Musim Tanam Oktober 2011-Desember 2011 

Uraian Bi Xi Pxi Py NPMxi NPMxi/Pxi 
Xi 

Optimal 

Benih 0,990 48 478.217 4014 593.595,33 1,24 59,58 

    

 Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi 

pada Tabel 18, menunjukkan bahwa variabel benih pada usahatani mempunyai 



 

 
 

nilai NPMxi/Pxi lebih besar dari satu. Artinya bahwa penggunaan benih ini masih 

kekurangan. Penjelasan secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut : 

6.4.1 Efisiensi Alokasi Penggunaan Benih 

Berdasarkan hasil analisis penggunaan faktor-faktor produksi usahatani 

padi di Desa Sambirejo bahwa nilai NPMxi/Pxi sebesar 1,24 kg menunjukkan 

bahwa alokasi penggunaan benih tersebut masih belum efisien disebabkan karena 

nilai NPMxi/Pxi adalah lebih dari satu. Sehingga, penambahan alokasi 

penggunaan benih usahatani padi dapat dilakukan apabila petani padi di daerah 

penelitian ingin meningkatkan keuntungannya menjadi lebih besar. Untuk 

mencapai penggunaan benih yang optimal dalam kegiatan usahatani padi di Desa 

Sambirejo maka penggunaan benih yang optimal adalah sebesar 59,58/kg/ha. 

Rata-rata penggunaan benih berdasarkan hasil penelitian dalam satuan 

lahan per hektar sebesar 1,24 kg hanya dapat digunakan dalam luasan lahan 

sebesar 1.000 m
2
 – 1.500 m

2
. Sedangkan menurut Junandar (2008) bahwa rata-

rata penggunaan benih per hektar lahan mulai dari 20 kg-40 kg. Sehingga salah 

satu cara yaitu menggunakan analisis efisiensi alokatif untuk meningkatkan 

keuntungan petani dengan penggunaan benih sebesar 59,58 kg/ha. Jumlah 

penggunaan benih secara optimal tersebut bukan sesuatu yang mutlak, sebab 

petani juga perlu memperhatikan kondisi lahan pertanian untuk mengelola jumlah 

benih tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis efisiensi alokatif penggunaan input benih, 

sangat sulit untuk direalisasikan kepada petani Desa Sambirejo secara langsung. 

Hal ini disebabkan karena jumlah maksimal penggunaan benih di lahan adalah 

sebesar 40 kg (Junandar, 2008). Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, terdapat beberapa kelemahan 

(Sudarman, 1989) dalam teori tersebut, diantaranya : 

1. Spesifikasi variabel yang kurang tepat, hal ini menyebabkan nilai elastisitas 

produksi yang diperoleh negatif atau nilainya terlalu besar atau kecil. 

Spesifikasi ini akan menimbulkan terjadinya multikolinearitas pada variabel 

bebas. 



 

 
 

2. Kesalahan pengukuran variabel, hal ini terjadi bila data kurang valid sehingga 

menyebabkan besaran elastisitas produksi yang terlalu besar atau kecil. 

3. Bias terhadap variabel manajemen. Faktor manajemen merupakan faktor 

penting untuk meningkatkan produksi karena berhubungan langsung dengan 

variabel terikat seperti manajemen penggunaan faktor produksi yang akan 

mendorong besaran elastisitas tehnik dari fungsi produksi ke arah atas. 

Manajemen ini berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam 

pengalokasian variabel input dan kadang sulit diukur dalam pendugaan fungsi 

Cobb-Douglas. 

4. Multikolinearitas, dalam fungsi ini sulit dihindarkan meskipun telah 

diusahakan agar besaran korelasi antara variabel indipenden tidak terlalu tinggi 

seperti memperbaiki spesifikasi variabel yang dipakai. 

Walaupun teori ini memiliki beberapa kelemahan, akan tetapi tersebut 

teori tersebut adalah salah satu teori yang relatif lebih mudah 

dibandingkan dengan fungsi yang lain, karena fungsi Cobb-Douglas dapat 

dengan mudah ditransfer ke bentuk linear dengan cara melogaritmakan. Dengan 

menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, dapat menghasilkan koefisien 

regresi sekaligus menunjukkan besaran elastisitas produksi dari setiap input yang 

digunakan. Selain itu dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas, 

jumlah besaran elastisitas sekaligus menunjukkan tingkat besaran skala usaha 

(return of scale) yang berguna untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha 

tersebut mengikuti kaidah skala usaha menaik, skala usaha tetap atau skala usaha 

yang menurun bagi petani padi di Desa Sambirejo. Sehingga perlu adanya 

pengembangan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan penelitian tersebut.    

 

 

6.5 Analisis Usahatani 

Analisis usahatani digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, penerimaan yang diperoleh, dan 



 

 
 

pendapatan yang diperoleh petani dalam mengelola faktor-faktor produksi (input) 

yang ada. Untuk mengetahui besarnya pendapatan, maka terlebih dahulu harus 

mengetahui total dari penerimaan yang diperoleh, kemudian dikurangi dengan 

total biaya yang telah digunakan dari kegiatan usahatani yang dilakukan. 

Pendapatan dalam kegiatan usahatani dikatakan menguntungkan apabila 

penerimaan yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh petani. 

Berikut ini adalah uraian tentang jumlah biaya produksi, penerimaan, dan 

pendapatan petani di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

dalam kegiatan usahatani yang telah dilakukan. 

6.5.1 Analisis Biaya  

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang di ukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 

mencapai tujuan  tertentu (Mulyadi, 1993). Biaya dalam kegiatan usahatani 

dikeluarkan oleh petani dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang 

tinggi bagi usahatani yang dikerjakan. Dengan mengeluarkan biaya maka 

pertanian mengharapkan pendapatan yang setinggi-tingginya melalui peningkatan 

produksi. 

Biaya tetap (Fixed Cost) Biaya yang relatif tetap jumlahnya dan harus 

dikeluarkan walaupun produk yang dihasilkan banyak atau sedikit. Biaya tidak 

tetap (Variable cost) Biaya tidak tetap yang sifatnya berubah-ubah tergantung dari 

besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Dalam hasil penelitian tersebut, yang 

dikelompokkan ke dalam biaya tetap di antaranya adalah pajak dan sewa lahan, 

penyusutan alat, dan sewa traktor. Sedangkan untuk biaya variabel terdiri dari 

biaya benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. 

Berikut ini merupakan komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani 

dalam kegiatan usahatani : 

 

a. Biaya Tetap 



 

 
 

Biaya tetap yang dianalisis oleh peneliti diantaranya meliputi biaya sewa 

lahan, biaya sewa traktor, dan biaya penyusutan alat yang dapat dilihat pada Tabel 

19 sebagai berikut : 

Tabel 19. Rata-rata Biaya Tetap Usahatani Padi Per Hektar Pada Musim Tanam 

November 2011-Januari 2012 

No. Komponen Jumlah biaya (Rp) Presentase (%) 

1 Sewa lahan 1.800.000,- 83,25 

2 Sewa traktor 252.253,- 11,67 

3 Penyusutan alat 109.833,- 5,08 

Total 2.162.086,- 100 

Sumber : Data Primer, 2012 (Diolah) 

 Rincian besarnya komponen masing-masing biaya yang dikeluarkan dalam 

kegiatan usahatania padi dapat dilihat pada Lampiran 4, sedangkan penjelasan 

secara singkat adalah sebagai berikut : 

1. Lahan 

 Kegiatan usahatani responden di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun, dalam penggunaan input lahan sebagian besar memiliki status 

kepemilikan lahan sendiri, namun ada beberapa petani yang memiliki status 

kepemilikan lahan sewa, sehingga dalam kaidah usahatani semuanya dianggap 

sebagai lahan sewa. Karena untuk petani dengan ststus kepemilikan lahan sendiri 

juga melakukan pembayaran pajak lahan. Berdasarkan hasil pendataan dari 

peneliti diperoleh rata-rata biaya sewa lahan adalah Rp. 1.800.000/ha. 

2. Penyusutan Alat 

 Penyusutan biaya peralatan yang dihitung meliputi penyusutan peralatan 

diantaranya terdiri atas cangkul, sabit, hand sprayer, dan garu. Dimana, untuk 

rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 4. Sedangkan rata-rata besarnya 

biaya penyusutan peralatan yang dikeluarkan oleh petani padi, dapat dilihat pada 

Tabel 20 sebagai berikut : 

 

 

Tabel 20. Rata-rata Biaya Penyusutan Peralatan Per Hektar Lahan Padi 



 

 
 

No. Alat Jumlah biaya (Rp) 

1 Cangkul 107.955,- 

2 Sabit 23.029,- 

3 Hand Sprayer 81.655,- 

4 Garu 1.669,- 

Total  214.309,- 

Sumber : Data Primer, 2012 (Diolah) 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, didapatkan rata-rata penyusutan alat 

per hektar per musim tanam adalah sebesar Rp. 214.309. 

3. Sewa Traktor 

 Sewa traktor adalah salah satu komponen biaya tetap yang dikeluarkan 

oleh petani untuk keperluan kegiatan pengolahan lahan. Sebagian besar petani di 

Desa Sambirejo telah menggunakan traktor untuk pengolahan lahannya, akan 

tetapi petani tersebut masih belum memiliki alat tersebut, sehingga petani 

menyewa traktor kepada petani lain maupun gapoktan. Namun ada juga beberapa 

petani yang masih menggunakan bajak tradisional berupa tenaga hewan ternak 

seperti sapi untuk kegiatan pengolahan lahannya. Berdasarkan data dari tabel 19 

bahwa dapat diketahui rata-rata biaya sewa traktor adalah sebesar Rp. 252.253/ha. 

4. Irigasi 

 Biaya irigasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk kebutuhan 

pengairan sawah. Besarnya biaya irigasi tergantung pada luas lahan yang dimiliki 

petani, akan tetapi dari hasil pendataan yang dilakukan oleh peneliti, tidak 

terdapat biaya irigasi, disebabkan karena semua petani di Desa Sambirejo 

menggunakan pompa air, dimana air yang diperoleh berasal dari air tanah dan 

difasilitasi oleh Gapoktan desa Sambirejo yaitu irigasi P2AT(Pengelolaan Pompa 

Air Tanah).  

 b. Biaya Variabel 

 Biaya variabel yang digunakan dalam kegiatan usahatani di Desa 

Sambirejo terdiri atas biaya benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Besarnya 

biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani dapat dilihat pada Tabel 21 sebagai 

berikut : 



 

 
 

Tabel 21. Rata-rata Biaya Variabel Usahatani Padi Per Hektar Pada Musim 

Tanam November 2011-Januari 2012 

No. Komponen Jumlah biaya (Rp) Persentase (%) 

1 Benih 478.217,- 6,54 

2 Pupuk 3.011.555,- 41,24 

3 Pestisida 140.772,- 1,94 

4 Tenaga Kerja 3.600.221,- 49,30 

5 Lain-lain 71.625,- 0,98 

Total  7.302.390,- 100 

Sumber : Data Primer, 2012 (Diolah) 

 Berdasarkan hasil pada Tabel 21, dapat diketahui bahwa rata-rata 

penggunaan biaya variabel  kegiatan usahatani padi di Desa Sambirejo adalah Rp. 

7.302.390/ha dengan presentase terbesar terdapat pada komponen tenaga kerja 

dengan presentase sebesar 49,30 %. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan 

usahatani terdapat beberapa urutan kegiatan diantaranya mulai dari kegiatan 

pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengairan, penyemprotan, hingga 

panen dan pasca panen. Setiap kegiatan tersebut menggunakan jumlah tenaga 

kerja tenaga kerja yang tidak sedikit sehingga biaya yang dikeluarkan oleh petani 

juga besar untuk masing-masing kegiatan diatas. Pengelompokan biaya variabel 

secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 5. Untuk penjelasan secara umum 

berdasarkan rata-rata masing-masing biaya variabel akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Benih 

 Penggunaan input benih dalam kegiatan usahatani, menggunakan benih 

dengan berbagai macam varietas antara petani yang satu dengan yang lainnya, 

berupa benih unggul. Adapun benih yang digunakan diantaranya varietas 

ciherang, cibogo, IR13, IR64, dengan harga benih per kg berkisar antara Rp. 

9.000,- hingga Rp. 10.000,-/kg. Dalam satu hektar lahan, rata-rata penggunaan 

benih di daerah penelitian adalah sebesar 48 kg/ha dengan biaya rata-rata satu 

hektar sebesar Rp. 478.217/ha tergantung dari jarak tanam yang digunakan 

maupun penyulaman yang dilakukan oleh petani. Sedangkan rata-rata benih yang 

dibutukan oleh petani di Desa Sambirejo dengan luasan lahan yang dimiliki petani 

adalah sebesar 12 kg/ha dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani 

adalah sebesar Rp. 120.000. 



 

 
 

2. Pupuk  

  Petani padi di Desa Sambirejo, menggunakan berbagai macam pupuk 

dalam kegiatan usahataninya, diantaranya pupuk urea, NPK, pupuk kandang, 

kompos, bokashi , phonska, dan  ZA. Harga masing-masing pupuk tersebut 

diantaranya pupuk urea Rp. 1.700/kg, NPK Rp. 2.400/kg, pupuk kandang Rp. 

1.000/kg, pupuk kompos Rp. 800/kg, bokashi Rp. 650/kg, Phonska Rp. 800/kg, 

dan ZA Rp. 800/kg. 

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan masing-masing pupuk 

tersebut diantaranya untuk pupuk urea dibutuhkan biaya Rp. 668.334/ha/musim 

tanam, untuk pupuk NPK dibutuhkan biaya Rp. 508.886/ha/musim tanam, untuk 

pupuk kandang dibutuhkan biaya Rp. 491.229/ha/musim tanam, untuk pupuk 

kompos dibutuhkan biaya Rp. 293.038/ha/musim tanam, untuk pupuk bokashi 

dibutuhkan biaya Rp. 556.468/ha/musim tanam, untuk pupuk Phonska dibutuhkan 

biaya Rp. 453.333/ha/musim tanam, dan  untuk pupuk  ZA dibutuhkan biaya Rp. 

121.205/ha/musim tanam. Rincian biaya pupuk dapat dilihat pada Lampiran 5. 

3. Pestisida 

 Faktor penentu keberhasilan dalam kegiatan usahatani padi  adalah agar 

petani mampu menghasilkan padi dengan kualitas baik dan tahan terhadap hama 

penyakit. Salah satu cara yang dilakukan oleh petani padi Desa Sambirejo adalah 

pengendalian hama penyakit dengan menggunakan pestisida. Terdapat berbagai 

macam jenis pestisida yang digunakan oleh petani tersebut diantaranya adalah 

Matador, Amistartop, Sidatan, dan V3. Namun dalam penelitian tersebut, peneliti 

mengambil salah satu merek pestisida yang digunakan oleh sebagian besar petani 

di Desa Sambirejo yaitu pestisida V3. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk 

pengendalian hama penyakit yang menyerang tanaman padi dalam satu hektar 

lahan sawah adalah Rp. 140.772/ha. 

4. Tenaga Kerja 

 Penggunaan tenaga kerja sebagian besar petani padi di Desa sambirejo 

adalah berasal dari tenaga kerja di luar keluarga atau biasa disebut dengan tenaga 

kerja borongan. Sistem pembayaran yang dilakukan dengan petani dengan cara 

pemberian upah harian. Upah tenaga kerja pria di lokasi penelitian ditetapkan 



 

 
 

sebesar Rp. 30.000,- per hari dan untuk tenaga kerja wanita sebesar Rp. 25.000,- 

per hari. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh setiap petani pada tenaga kerja 

dalam usahatani padi dapat dilihat pada Tabel 22 sebagai berikut : 

Tabel 22. Rata-rata Tenaga Kerja Usahatani Padi Per Hektar Pada Musim  Tanam 

November 2011-Januari 2012 

No. Kegiatan Jumlah biaya (Rp) 

1 Pengolahan lahan 440.455,- 

2 Penanaman  1.028.232,- 

3 Pemupukan 192.432,- 

4 Penyiangan 396.319,- 

5 Penyemprotan  127.154,- 

6 Pengairan 1.111.154,- 

7 Panen 1.304.475,- 

Total  3.600.221,- 

Sumber : Data Primer 2012, (Diolah) 

 Berdasarkan data hasil pada Tabel 22, dapat diketahui bahwa jumlah biaya 

terbesar ada pada tenaga kerja usahatani dalam  kegiatan panen dengan biaya 

sebesar Rp. 1.304.475/ha. Hal ini disebabkan karena kegiatan panen dilakukan 

secara serentak dengan jumlah  produksi yang cukup besar dan menggunakan 

peralatan yang masih tradisional. Sedangkan biaya tenaga kerja yang terkecil 

terdapat dalam kegiatan pengairan, hal ini disebabkan karena dalam kegiatan 

pengairan biasa dilakukan sendiri oleh petaninya secara langsung. Adapun total 

rata-rata biaya tenaga kerja dalam kegiatan usahatani padi di Desa Sambirejo 

adalah Rp. 3.600.221/ha. 

 Penjelasan secara lengkap mengenai rata-rata biaya tenaga kerja yang 

dikeluarkan oleh petani dapat dilihat pada Lampiran 5, sedangkan penjelasan 

secara singkat adalah sebagai berikut : 

a) Pengolahan lahan 

 Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan lahan diantaranya adalah 

pembersihan lahan dari rumput liar/semak belukar, pengolahan tanah, pemberian 

pupuk organik (Bokashi), kemudian lahan siap untuk ditanami. Rata-rata jumlah 

tenaga kerja setiap petani terdiri atas 119,6 HOK. Dengan rata-rata biaya 

pengolahan lahan dari masing-masing responden petani adalah Rp. 440.455/ha. 

b) Penanaman 



 

 
 

 Kegiatan penanaman benih yang dilakukan oleh sebagian besar petani di 

Desa sambirejo dilakukan oleh tenaga kerja wanita, dengan rata-rata jumlah 

tenaga kerja adalah 182,3 HOK dan rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh masing-

masing responden sebesar Rp. 1.028.232/ha. 

c) Pemupukan 

 Kegiatan pemupukan dalam usahatani padi di Desa Sambirejo dilakukan 

oleh petani sendiri maupun bantuan tenaga kerja borongan, namun hanya sebagian 

kecil saja tenaga kerja borongan yang digunakan. Pemberian pupuk dilakukan 

sebanyak 3 kali dalam satu kali musim tanam, yaitu pada usia padi 10 hari setelah 

tanam (hst), 15 hst , dan 25 hst.  Jumlah rata-rata tenaga kerja dalam  kegiatan 

pemupukan adalah 2,8 HOK dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh setiap 

petani sebesar Rp. 192.432/ha. 

d) Penyiangan 

 Penyiangan gulma maupun tanaman pengganggu tanaman utama pada 

lokasi penelitian, dilakukan selama 2 kali selama satu musim tanam, tergantung 

dari banyaknya tanaman pengganggu yang ada. Rata-rata jumlah tenaga kerja 

yang digunakan dalam kegiatan penyiangan adalah sebanyak 9,4 HOK dengan 

rata-rata biaya yang dikeluarkan petani pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 

396.319/ha. 

 

e) Penyemprotan 

 Penyemprotan dalam kegiatan usahatani padi adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh petani untuk kepentingan pengendalian hama penyakit yang ada. 

Ketika padi telah mencapai umur 25 hst, mulai terdapat hama maupun penyakit 

yang menyerang tanaman. Sehingga petani menggunakan pestisida dalam hal ini 

adalah pestisida merek V3. Kegiatan penyemprotan dilakukan setiap satu minggu 

sekali, dengan jumlah tenaga kerja rata-rata yang digunakan  adalah sebanyak 1,9 

HOK dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 127.154/ha. 

f) Pengairan 

 Pengairan adalah kegiatan mengairi lahan dengan air, yang dilakukan 

apabila tidak terjadi hujan dalam jangka waktu yang lama atau terjadi kemarau 



 

 
 

yang berkepanjangan. Dalam kegiatan pengairan ini dilakukan oleh tenaga kerja 

dengan jumlah rata-rata sebanyak 1,6 HOK dengan rata-rata biaya yang 

dikeluarkan petani adalah sebesar Rp 1.111.154/ha. 

g) Panen 

   Kegiatan panen merupakan kegiatan yang membutuhkan jumlah tenaga 

kerja yang paling banyak dalam kegiatan usahatani. Dalam melakukan kegiatan 

panen produksi gabah, sebagian besar petani menggunakan teknik panen sistem 

gepyokan dengan peralatan yang sederhana terbuat dari bahan kayu. Rata-rata 

jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan panen ini sebanyak 20,7 

HOK dengan  rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani adalah sebesar Rp. 

1.304.475/ha. 

 Setelah panen, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pasca panen, 

dimana petani menjemur terlebih dahulu hasil panen beruba gabah basah. Proses 

pengeringan dilakukan dengan cara mengeringkan gabah di atas terpal dan digelar 

di halaman maupun di jalan. Setelah itu, gabah tersebut digiling dengan 

menggunakan peralatan yang ada pada gapoktan desa Sambirejo. Hasil gabah 

kering panen ini kemudian dijual kepada gapoktan tersebut dengan harga rata-rata 

Rp. 4.000,- dan sebagian hasil panen digunakan untuk konsumsi sendiri. 

c. Biaya Total Usahatani Padi 

 Total biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam kegiatan usahatani padi di 

Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 

23 sebagai berikut : 

Tabel 23. Total Biaya Usahatani Padi Per Hektar Pada Musim Tanam November 

2011-Januari 2012 

No. Komponen Jumlah biaya (Rp) Persentase (%) 

1 Biaya tetap 2.162.086,- 22,85 

2 Biaya variable 7.302.390,- 77,15 

Total  9.464.476,- 100 

Sumber : Data Primer, 2012 (Diolah) 

Berdasarkan data di atas bahwa biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk 

kegiatan usahatani padi  adalah sebesar Rp. 9.545.414/hektar/musim tanam. 



 

 
 

Presentase terbesar terdapat pada pengeluaran biaya variabel sebesar 77,15 %, hal 

ini disebabkan karena dalam biaya variabel petani menggunakan faktor produksi 

diantaranya benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja dengan jumlah yang besar 

sehingga biaya yang dikeluarkan besar pula. 

 6.5.2 Analisis Pendapatan Usahatani Padi 

 Besarnya rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap petani reponden 

dalam kegiatan usahatani yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 24 sebegai 

berikut : 

Tabel 24. Rata-rata Pendapatan Usahatani Padi Per Hektar Pada Musim Tanam 

November 2011-Januari 2012 

No. Komponen Jumlah biaya (Rp) 

1 Penerimaan 28.779.232,- 

2 Total biaya 9.545.414,- 

Total  19.233.818,- 

Sumber : Data Primer, 2012 (Diolah) 

 Total pendapatan yang diterima oleh petani padi di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dengan rata-rata produksi 7.120/kg/ha 

dan rata-rata harga gabah Rp. 4014/kg, pendapatan yang diperoleh petani  adalah 

sebesar Rp. 19.233.818/ha/musim tanam. 

6.5.3 Analisis Efisiensi Usaha (RC Ratio) 

Suatu usahatani dikatakan efisien atau tidak efisien ditentukkan oleh besar 

kecilnya hasil yang diperoleh dan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan untuk 

usahatani tersebut. Efisiensi usahatani dapat dilakukan dengan menghitung return 

cost ratio (Analisis RC), yaitu perbandingan antara total penerimaan dengan total 

biaya produksi. Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh bahwa selama satu 

musim tanam rata-rata total penerimaan petani jagung di daerah penelitian sebesar 

Rp. 28.779.232 dan rata-rata total biaya sebesar Rp. 9.545.414 sehingga diperoleh 

nilai RC Ratio sebesar 3,01, dengan perhitungan sebagai berikut: 

RC  = TR/TC 

RC  = 28.779.232 / 9.545.414 

RC  = 3,01 



 

 
 

Nilai RC ratio tersebut menunjukkan bahwa rata-rata usahatani padi di 

Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun sudah efisien dan 

mengguntungkan, karena rata-rata nilai RC rationya lebih dari 1. Setiap Rp. 1,00 

yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 3,01,-.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani 

responden sebesar Rp 19.233.818 dan Nilai RC Ratio mencapai 3,01. Hal ini 

menunjukkan bahwa usahatani padi di daerah penelitian mengguntungkan dan 

masih dapat ditingkatkan. Pada hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor 

produksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi padi adalah penggunaan 

benih dan tenaga kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

penambahan jumlah benih akan meningkatkan produksi padi sehingga keuntungan 

yang diterima oleh petani semakin besar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VII. KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, maka dihasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

5. Faktor-faktor produksi yang berpengaruh dalam kegiatan usahatani padi di 

Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun adalah faktor 

produksi benih dan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 

jumlah penggunaan benih akan berpengaruh lebih besar terhadap produksi 

padi. Namun penambahan tenaga kerja akan menurunkan produksi padi.  

6. Hasil analisis efisiensi alokatif penggunaan faktor-faktor produksi usahatani 

padi menunjukkan alokasi penggunaan benih sebesar 1,24 kg/ha dengan hasil 

lebih dari 1, sehingga belum efisien secara alokatif. Agar penggunaan benih 

usahatani padi efisien, maka perlu dilakukan penambahan alokasi benih 

sebesar 59,58 kg/ha. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja tidak 

dimasukkan ke dalam analisis efisiensi alokatif karena memiliki pengaruh 

yang negatif terhadap produksi padi. 

7. Teori fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya Spesifikasi variabel yang kurang tepat, hal ini menyebabkan nilai 

elastisitas produksi yang diperoleh negatif atau nilainya terlalu besar atau 

kecil. Sehingga penambahan jumlah benih sebesar 59,58 kg/ha sangat sulit 

untuk diaplikasikan di lapang, mengingat jumlah benih maksimal per hektar 

lahan sawah adalah 40 kg/ha. 

8. Rata-rata total penerimaan petani padi di daerah penelitian sebesar Rp. 

28.779.232,- dan rata-rata total biaya sebesar Rp. 9.545.414,-. Sehingga 

diperoleh nilai R/C rasio sebesar 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

usahatani padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

cukup menguntungkan, karena rata-rata nilai RC rasionya lebih dari 1. 

Sehingga setiap Rp. 1,00 yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan 



 

 
 

sebesar Rp. 3,01. Akan tetapi perlu untuk ditingkatkan lagi untuk mencapai 

produktivitas yang maksimal sehingga keuntungan yang tercapai maksimal. 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang diajukan sebagai berikut : 

1. Permasalahan kurang optimalnya penggunaan benih dapat diatasi dengan 

melakukan penambahan jumlah penggunaan benih, dimana harus disesuaikan 

dengan luas lahan yang ada. Salah satu solusi yang dpat dilakukan yaitu 

dengan penanaman bibit satu persatu per lubang tanam dengan tujuan untuk 

menghindari kompetisi bagi bibit dalam hal perolehan nutrisinya. Juga 

bertujuan untuk menghemat penggunaan benih.  

2. Perlu adanya penyuluhan kepada petani mengenai teknik budidaya tanaman 

padi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bukan hanya di dalam 

keluarga petani saja namun secara global untuk kepentingan pasar. Karena 

apabila petani mampu memenuhi permintaan pasar, maka secara langsung 

petani juga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan keuntungan 

maksimal. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan adanya kelemahan-

kelemahan dalam teori fungsi produksi Cobb-Douglas.   

4. Berdasarkan hasil analisis menggunakan RC rasio, bahwa rata-rata kelayakan 

usahatani di daerah penelitian telah layak untuk dikembangkan. Petani hanya 

perlu untuk menyesuaikan penggunaan input dengan biaya yang ada, sehingga 

bisa mencapai jumlah input yang optimal maka akan meminimalisir juga 

dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Meningkatnya keuntungan petani 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usahatani padi di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, sehingga kedepannya 

desa Sambirejo dapat berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan beras.  

 

 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

AAK. 2005. Budidaya Tanaman Padi. Kanisus. Yogyakarta 

Agus setyono dan Hasanuddin. 1997. Padi Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Pangan, Bogor. 

Anton Apriantono. 2007. Konsep Pembangunan Pertanian. (Online). 

htpp://www.deptan.go.id/renbangtan/Konsep_Pembangunan_Pertanian.pdf)

. Diakses 28 Januari 2012 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Manajemen Penelitian. PT. Asdi Mahasatya. Jakarta.  

Ashari. 2010. Peranan Perbankan Nasional Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian 

di Indonesia. (Online), (htpp://litbang.deptan.go.id/Ind/pdf), diakses 2 Juli 

2011 

Bishop, C. E dan Toussant,W.D. 1979. Pengantar Analisis Ekonomi Pertanian. 

Mutiara. Jakarta.  

BPS (Badan Pusat Statistik). 2011. Tanaman Pangan Produksi Padi, 

(http://www.bps.go.id). Daiakses 28 Januari 2012 

Budiono. 2002.  Pemupukan di Lahan Sawah. Puslittanak, Badan Litbang 

Pertanian 

Darwanto. 2010. Analisis Efisiensi Usatahani Padi Jawa Tengah (Penerapan 

Analisis Frontier). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. 

Deptan, (2000). Potensi Pertanian tahun 2011 Saradan 

http://www.saradan.net23.net/Home/viewtopic.php?id=30. Diakses 28 

Januari 2011 

Deptan, (2006). Program dan Kegiatan Departemen Pertanian Tahun 2007, 

(Online), (htpp://www.deptan.go.id/renbangtan/Progkeg). Diakses 28 

Januari 2011 

Diperta. 2012. Produktivitas Tanaman Padi Lahan Sawah, 

(http://www.pertanianjatim.go.id). Diakses 28 Januari 2011 

Diyah A. Suryaningrum. 2010. Analisis keuntungan dan Efisiensi Faktor-Faktor 

Produksi Pada Usahatani Padi (Oryza sativa L.) SRI (System Of Rice 

Intensification) di Kabupaten Jember. Universitas Brawijaya. Malang. 

Diperta. 2009. Produksi Tanaman Padi Wilayah Madiun, 

(http://www.pertanianjatim.go.id). Diakses 28 Januari 2011 

Doll, JP. And F. Orazem. 1984. Production of Economic. Theory With Aplication 

2
nd

 Edition. John Willey and Sons Inc. Canada. 

http://www.saradan.net23.net/Home/viewtopic.php?id=30


 

 
 

Effendi, Sofyan. 1995. Metode Penelitian Survei. PT. Pustaka LP3ES. Jakarta. 

Ghozali, Imam. 2008. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Undip Press. Semarang. 

Grist, G.N., 1960. Classification Of Rice As Nomenclature , 

(http://72.14.235.104/search?q=c ache:k- UhXqs_TKkJ:www.ekolo 

gi.litbang.depkes.go.id/da ta/vol%25202/SSuprapto 

2_3.pdf+Budidaya+padi&hl=id&ct=clnk&cd=6 &gl=id2007). Diakses 

tanggal 5 Februari 2012 

Gujarati, Damodar. 1997. Dasar-dasar Ekonometrika. Erlangga. Jakarta. 

   . 2003. Basic Econometric. Diterjemahkan oleh Sumarno Zain. 

Erlangga. Jakarta. 

Hadiwigeno, 1993. Perkembangan Produktivitas Padi di Indonesia dan 

Permasalahannya. Universitas Sumatra Utara   

Heddy Suwasono. 1987. Biologi Pertanian (Tinjauan singkat tentang anatomi, 

fisiologi, sistematika, dan genetika dasar tumbuhtumbuhan. Rajawali pers. 

Jakarta. 

Hermanto, Fadholi. 1991. Ilmu Usahatani. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Junandar, 2008.  Analisis Padi Sawah di Kabupaten Pandeglang. 

“http://dispertanak.pandeglang.go.id/artikel_07.htm”. Diakses 6 Februari 

2012 

Luh, P. 1991. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya, Jakarta. 

Manning. C and J.Suriya. 1996. Survey of Recent Development. Bulletin of 

Economic Studies. 28 (1). Indonesian Project. The Australian National 

University 

Kecamatan Saradan Dalam angka. 2011. Data BPS Kabupaten Madiun.  

Kustiawati Ningsih, 2010. Analisis Resiko Produksi dan Efisiensi Alokasi 

Sumberdaya Usahatani Tembakau Madura (Studi Kasus di Kecamatan 

Pakang, Kab. Pamekasan). Tesis. Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian 

Mubyarto. 1994. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta. 

Mulyadi, Akuntansi Manajemen : Konsep Manfaat dan Rekayasa, Edisi 2, cetakan 
 pertama, BPFE UGM Yogyakarta,1993 

Muhammad, Nur. 2009. Tingkat Pengaruh Berbagai Faktor Terhadap Produksi 

Padi Sawah di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka. Jurnal Sumberdaya 

Insani. Universitas Muhamadiyah. Kediri 

Pappas dan Hirschey. 1995. Ekonomi Manajerial. Bima Aksara. Jakarta.  



 

 
 

Rifa’I B. 1993. Usahatani Di Indonesia. Krisnadi. Jakarta. 

Setyorini, Diah. 2012. Teknologi Pengelolaan Lahan Sawah Intensifikasi. 

http://agungpia.multiply.com/journal/item/23?&show_interstitial=1&u=%2

Fjournal%2Fitem. Diakses Tanggal 17 April 2012 

Soekartawi, 1986. Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani 

Kecil. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 

 , 1989. Agribisnis, teori dan Aplikasi. Penerbit Rajawali Press. Jakarta. 

   , 1993. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasi. Grafindo 

Persada. Jakarta. 

    , 1995. Analisis Usahatani. Universitas Indonesia. Jakarta. 

 , 2003. Teori Ekonomi Produksi Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi 

Cobb-Douglass. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

Santoso, S. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Elex Media 

Komputindo. Jakarta.  

Subha M.Z. 1994. Morfologi Tanaman Padi. http://carabudidaya.com/cara-

budidaya-padi/html. Diakses 5 Februari 2012 

Sudarman, Ari. 1989, Teori Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga, Jilid 1, BPFE, 

Yogyakarta. Bilas, Richard A, 1994, Micro Economics Theory, Mc.Graw-

Hill 

Suharto, Edy. (2009) Pekerja Sosial di Dunia Industri. PT Refika Aditama. 

Bandung  

Husein Umar, 2003. Metode Penelitian. Salemba Empat. Jakarta. 

Utomo, Yuni Prihadi. 2007. Eksplorasi data dan analisis Regresi dengan SPSS. 

Muhammadiyah University Press. Surakarta. 

Wibisono, Hariawan. 2011. Analisis Efisiensi Usahatani Kubis. Skripsi. Fakultas 

Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.   

Wijaya, Hesti. 2007. Ilmu Usahatani. FP UB. Malang. 

 

 

 

 

http://agungpia.multiply.com/journal/item/23?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://agungpia.multiply.com/journal/item/23?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
http://carabudidaya.com/cara-budidaya-padi/
http://carabudidaya.com/cara-budidaya-padi/


 

 
 

Lampiran 1. Peta administrasi Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, 

Kabupaten Madiun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 2. Kuisioner Penelitian Analisis Efisiensi Alokatif faktor-faktor Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi di Desa 

Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

KUISIONER 

PENELITIAN USAHATANI PADI 

 

 

Tanggal   : ………………………… 

Nama Responden : ……………………….... 

Desa   : ………………………… 

Kecamatan  : ……………………….... 

Kabupaten  : ……………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 

Responden 

 



 

 
 

A. Karakteristik Rumah Tangga 

Karakteristik rumah tangga Isian Keterangan isian 

Umur   Tahun  

Jenis kelamin  1 = Pria ; 2 = Wanita 

Pendidikan  0=Tdk sekolah; 1=SD tdk tamat; 2=SD tamat; 3=SLTP ; 4=SLTA; 5=Diploma/PT  

Pekerjaan utama  1=Petani; 2=Pedagang; 3=Jasa; 4=Karyawan/Pegawai/Pekerja 

Jumlah anggota keluarga  Jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah  

Jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja  Jumlah anak dibawah usia 0-15 tahun yang tidak bekerja 

Tempat tinggal  1=dalam desa 

B. Sumberdaya Lahan 

Sumberdaya Lahan Isian Keterangan isian 

Luas  Hektar   

Jenis lahan  1=Sawah irigasi; 2=sawah tadah hujan; 3=Tegal 

Status penguasaan  1=Milik; 2=Sewa; 3=Bagi hasil  

Sertifikasi lahan  1=Sertifikat; 0=Belum 

Sistem irigasi  1=irigasi teknis; 2=Irigasi setengah teknis; 3=Irigasi sederhana; 4=lainnya  

Nilai sewa lahan  Nilai sewa lahan jika menyewa atau disewakan dalam setahun pada luasan tersebut 

C. Penggunaan Benih 

Penggunaan benih 
Yang dilakukan petani Yang dianjurkan/direkomendasikan 

Isian Keterangan isian Isian Keterangan isian 

Jumlah  Kg/ satuan lainnya disebutkan……….  Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika 

belum ada anjuran 

Jenis benih  1=Lokal; 2=Unggul; 3=Hibrida; 4=……….  0=Belum ada anjuran; 1=Unggul lokal; 2=Unggul; 

3=Hibrida; 4=………. 

Nama varietas  Sebutkan nama varietasnya  Isikan varietas anjuran atau 0=Belum ada anjuran 

Asal benih  1=Sendiri; 2=Beli; 3=Usaha kelompok; 4=Lainnya  0=Belum ada anjuran; 1=Sendiri; 2=Beli; 3=Usaha 

kelompok; 4=lainnya 

Sertifikasi benih  1=Bersertifikat; 2=Berlabel; 3=Tidak  0=Belum ada anjuran; 1=Bersertifikat; 2=Berlabel; 

3=Tidak  

Harga benih/bibit  Harga pembelian bibit dalam kg atau satuan lain……….  Harga pembelian bibit atau jika membeli dalam Kg 



 

 
 

atau satuan lain………. 

Alasan mengapa tidak 

sesuai anjuran 

 1=Harga mahal; 2=Produktivitas tidak berbeda; 3=Sulit dicari; 4=Sulit pemeliharaan; 5=………..  

Informasi benih unggul  1=Penyuluh; 2=Penangkar benih; 3=Kelompok tani; 4=Media penyiaran; 5=Studi banding; 6=………. 

D. Penggunaan Pupuk  

Penggunaan pupuk 
Yang dilakukan petani Yang dianjurkan/direkomendasikan 

Satuan  Harga Satuan Keterangan isian 

a. Pupuk urea    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

b. Pupuk TSP/SP36    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

c. Pupuk KCL    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

d. Pupuk NPK    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

e. Pupuk kandang    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

f. Pupuk kompos    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

g. Pupuk……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

g. Pupuk……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

g. Pupuk……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

g. Pupuk……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

Alasan mengapa tidak sesuai 

anjuran 

 1=Harga mahal; 2=Produktivitas tidak berbeda; 3=Sulit dicari; 4=Sulit pemeliharaan; 5=………..  

Informasi pemupukan  1=Penyuluh; 2=Penangkar benih; 3=Kelompok tani; 4=Media penyiaran; 5=Studi banding; 6=………. 

F. Penggunaan Pestisida dan Herbisida 

Penggunaan pupuk 
Yang dilakukan petani Yang dianjurkan/direkomendasikan 

Satuan  Harga Satuan Keterangan isian 

1. ……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

2. ……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

3. ……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

4. ……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

5. ……….    Isikan jika ada anjuran (Kg/satuan) atau 0 = jika belum ada anjuran 

Alasan mengapa tidak sesuai anjuran  1=Harga mahal; 2=Produktivitas tidak berbeda; 3=Sulit dicari; 4=Sulit pemeliharaan; 5=………..  

Informasi penggunaan pestisida dan 

herbisida 

 1=Penyuluh; 2=Penangkar benih; 3=Kelompok tani; 4=Media penyiaran; 5=Studi banding; 6=………. 



 

 
 

G. Penggunaan Modal 

Modal Usahatani Isian Keterangan isian 

Jumlah modal usahatani  Sebutkan jumlah modal pada luas usahatani yang digunakan selama 1 musim tanam 

Sendiri  Jumlah modal pribadi yang dikeluarkan  

Pinjaman  Jumlah modal dari pinjaman 

H. Penggunaan Tenaga Kerja 

Tenaga Kerja 
Tenaga Kerja Dalam 

Keluarga 
Tenaga Kerja Luar Keluarga 

Jumlah tenaga kerja Isian (Jumlah orang) Isian (Jumlah orang) Isian (Nilai tenaga kerja) 

a. Pengolahan lahan    

b. Penanaman    

c. Pemupukan    

d. Penyiangan    

e. Penyemprotan pestisida    

f. Pengairan    

g. Panen    

h. ……….    

    

Hari Kerja Isian (Jam/hari) Isian (Upah/hari)  

Hari kerja pria   

Hari kerja wanita   

Hari kerja ternak   

Hari kerja anak   

 

 

 

 



 

 
 

I. Produksi dan Penanganan Pasca Panen 

Indikator Isian Keterangan 

Produksi hasil panen (kw)  Sebutkan jumlahnya 

Kualitas produksi yang dijual  1=Gabah kering panen; 2=Gabah kering giling; 3=Beras  

Taksiran produksi yang hilang (%)  Taksiran produksi yang tercecer waktu panen dan pengangkutan (%) 

Produksi setelah penanganan pasca panen  1=Gabah kering panen; 2=Gabah kering giling; 3=Beras 

Rendemen dalam satuan (%)  Sebutkan presentase konversi dari produksi hasil panen ke produksi setelah 

mengalami pasca panen (pengeringan, pengolahan, dsb) 

Penanganan pasca panen  Sebutkan biaya yang dikeluarkan dalam Rupiaj dari jumlah produk yang 

diperlakukan dalam kegiatan ini dan taksir biayanya walaupun berasal dari dalam 

keluarga. Isikan nol (0) juka tidak melakukan  
 Pengeringan   

 Standarisasi produk  

 Pengolahan  

 Pengemasan   

Biaya angkut  Sebutkan biaya dalam satuan rupiah dari total produk yang dijual angkutan 

Sistem penjualan  1=Tebasan/borongan; 2=Kelompok tani; 3=Ijon; 4=……….  

Lembaga pembeli  1=Tengkulak; 2=Pedagang pengumpul; 3=Pedagang besar; 4=koperasi; 5=Pengecer; 

6=Pengolah; 7=………. 

Jumlah produk yang dijual (Kw)  1=Gabah kering panen; 2=Gabah kering giling; 3=Beras 

Harga jual / Kw  Harga penjualan 

Kualitas produk yang dijual (Kw)  1=Gabah kering panen; 2=Gabah kering giling; 3=Beras 

Nilai penjualan (Rp)    Nilai penjualan total dalam satuan rupiah (juga termasuk kalau ijon dan tebasan) 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3. Data Penggunaan Faktor Produksi Luas Lahan, Benih, Pupuk, dan Tenaga Kerja Usahatani Padi di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

NO NAMA 
Luas Lahan 

(ha) 

Benih 

(kg) 

UREA 

(kg) 

NPK 

(kg) 

Pupuk 

Kandang (kg) 

Kompos 

(kg) 

Bokashi 

(kg) 

Phonska 

(kg) 

ZA 

(kg) 

Total 

Pupuk  

TK 

(HOK) 

1 Suprapto 5000 30 400 400 100 0 0 0 200 1100 138.6 

2 Suyadi 1500 53 333 667 0 0 0 0 0 1000 61.7 

3 Supardi 2500 40 0 200 0 400 200 0 200 1000 99 

4 Darmadi 2500 40 200 400 600 0 0 200 0 1400 109.4 

5 Suradi 4000 30 250 250 375 0 0 0 0 875 121.16 

6 Cokro 5000 30 400 600 100 0 0 0 0 1100 123.2 

7 Mairan 5000 30 0 500 600 0 100 0 0 1200 123 

8 Supini 2500 40 400 400 600 0 0 0 0 1400 143.8 

9 Sukiman 2500 40 200 200 400 1200 0 0 0 2000 104.4 

10 Jito 1500 200 667 1333 3000 0 1000 0 667 6667 71.7 

11 Bu Eko 5000 24 400 400 200 0 0 0 0 1000 114.9 

12 Maryanti 5000 26 800 200 0 0 200 0 0 1200 85.5 

13 Subari 3500 29 286 429 0 0 857 0 0 1571 68.6 

14 Parin 2500 40 800 800 0 0 400 0 0 2000 103.6 

15 Gunari 2300 39 435 65 0 0 870 0 65 1435 152.4 

16 Sastrodiharjo 10000 25 200 100 200 0 120 100 180 900 148 

17 Pardi 1500 200 667 0 0 0 3333 2667 0 6667 75.1 

18 Saimin 1500 133 0 2000 3333 0 1333 0 0 6667 83.3 

19 Yasman 2500 80 400 0 0 800 0 800 0 2000 120 



 

 
 

20 Lamijan 2500 40 800 0 0 200 0 800 0 1800 88.6 

21 Rini Astuti  2500 40 600 0 200 0 0 800 0 1600 114 

22 Maimun 7500 27 333 0 0 0 67 267 0 667 101.6 

23 Didik S. 2500 40 600 0 0 200 0 0 600 1400 70.6 

24 Susilawati 2500 36 400 0 0 200 0 800 0 1400 80.6 

25 Mulyono 5000 30 300 0 0 0 300 400 0 1000 108.1 

26 Tropairan 6000 33 167 250 250 0 333 167 0 1167 116.4 

27 Marimun 5000 40 200 200 0 120 330 150 0 1000 104.2 

28 Dadi 2500 40 1000 0 0 200 200 0 0 1400 108.4 

29 Sukana 2500 40 600 0 0 600 200 0 0 1400 67.4 

30 Karsi 2500 60 600 200 0 0 0 800 200 1800 57.6 

31 Sri lestari 2500 20 200 200 800 0 800 0 0 2000 43.8 

32 Tami 2000 25 250 0 0 750 500 250 0 1750 58.6 

33 Lastri 800 63 625 0 0 625 1250 0 0 2500 50 

34 Tarmini 2500 40 600 0 0 600 0 800 0 2000 115.4 

35 Supardi 2500 40 200 800 0 200 400 0 600 2200 69.4 

36 Hadi  10000 30 200 0 0 300 0 300 100 900 277.8 

37 Supono 5000 30 400 100 0 0 300 300 0 1100 133.2 

38 Sutono 2500 40 80 880 800 0 0 200 40 2000 67 

39 Pinari 3000 40 333 0 0 500 0 667 0 1500 100 

40 Sukarman 5000 30 400 400 0 0 0 200 0 1000 153.1 

Jumlah  142600 1913 15725 11974 11558 6895 13093 10667 2852 72765 13533 

Rata-rata 3565 48 393,14 299,34 288,96 172,38 327,33 266,67 71,30 1819 338 

 

Lampiran 3 (Lanjutan) 



 

 
 

Lampiran 4. Rincian Biaya Tetap Usahatani Padi di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

NO NAMA Sewa Lahan 
Penyusutan 

peralatan 
Sewa Traktor TFC 

1 Suprapto 1000000 75733 200000 1275733 

2 Suyadi 1000000 170222 66667 1236889 

3 Supardi 1000000 136000 0 1136000 

4 Darmadi 1000000 89867 600000 1689867 

5 Suradi 1000000 46667 25000 1071667 

6 Cokro 1000000 56000 100000 1156000 

7 Mairan 1000000 34667 100000 1134667 

8 Supini 1000000 57333 40000 1097333 

9 Sukiman 1000000 89333 0 1089333 

10 Jito 1000000 71111 1000000 2071111 

11 Bu Eko 1000000 41067 200000 1241067 

12 Maryanti 1000000 92667 100000 1192667 

13 Subari 1000000 103810 428571 1532381 

14 Parin 1000000 126933 200000 1326933 

15 Gunari 1000000 228986 217391 1446377 

16 Sastrodiharjo 1000000 13267 450000 1463267 

17 Pardi 5000000 88000 0 5088000 

18 Saimin 5000000 208444 0 5208444 

19 Yasman 5000000 67733 400000 5467733 

20 Lamijan 1000000 64800 200000 1264800 

21 Rini Astuti  1000000 208000 200000 1408000 

22 Maimun 1000000 43644 0 1043644 

23 Didik S. 5000000 112000 400000 5512000 

24 Susilawati 1000000 184000 400000 1584000 

25 Mulyono 1000000 83733 100000 1183733 

26 Tropairan 1000000 51889 333333 1385222 

27 Marimun 1000000 59333 200000 1259333 

28 Dadi 1000000 222933 400000 1622933 

29 Sukana 1000000 146667 0 1146667 

30 Karsi 1000000 48000 0 1048000 

31 Sri lestari 1000000 47200 2000000 3047200 

32 Tami 1000000 164667 0 1164667 

33 Lastri 1000000 383333 312500 1695833 

34 Tarmini 1000000 188000 400000 1588000 

35 Supardi 1000000 146933 400000 1546933 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

36 Hadi  1000000 69867 50000 1119867 

37 Supono 5000000 73467 100000 5173467 

38 Sutono 5000000 102133 200000 5302133 

39 Pinari 5000000 108889 166667 5275556 

40 Sukarman 5000000 86000 100000 5186000 

Jumlah  72000000 4393328 10090129 86483458 

Rata-rata  18000000 109833 252253 2162086 

Lampiran 4 (Lanjutan) 



 

 
 

Lampiran 5. Rincian Biaya Variabel Usahatani Padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

NO NAMA Benih UREA NPK 
Pupuk 

kandang 
kompos Bokashi Phonska ZA Pestisida Irigasi 

Tenaga 

Kerja 

Lain-

lain 
TVC 

1 Suprapto 300000 680000 680000 170000 0 0 0 340000 66667 0 2640000 0 4876667 

2 Suyadi 533333 566667 1133333 0 0 0 0 0 500000 0 6233333 66667 9033333 

3 Supardi 400000 0 340000 0 680000 340000 0 340000 15413 0 4240000 80000 6435413 

4 Darmadi 400000 340000 680000 1020000 0 0 340000 0 30720 0 4560000 0 7370720 

5 Suradi 300000 425000 425000 637500 0 0 0 0 83333 0 2725000 0 4595833 

6 Cokro 300000 680000 1020000 170000 0 0 0 0 311040 0 2230000 20000 4731040 

7 Mairan 300000 0 850000 1020000 0 170000 0 0 77760 0 2290000 0 4707760 

8 Supini 400000 680000 680000 1020000 0 0 0 0 17280 0 4980000 40000 7817280 

9 Sukiman 400000 340000 340000 680000 2040000 0 0 0 15413 0 3020000 80000 6915413 

10 Jito 2000000 1133333 2266667 5100000 0 1700000 0 1133333 364089 0 6566667 266667 20530756 

11 Bu Eko 240000 680000 680000 340000 0 0 0 0 150000 0 2030000 50000 4170000 

12 Maryanti 260000 1360000 340000 0 0 340000 0 0 150000 0 2270000 60000 4780000 

13 Subari 285714 485714 728571 0 0 1457143 0 0 15238 0 2614286 0 5586667 

14 Parin 400000 1360000 1360000 0 0 680000 0 0 21333 0 4440000 0 8261333 

15 Gunari 391304 739130 110870 0 0 1478261 0 110870 418841 0 5869565 0 9118841 

16 Sastrodiharjo 250000 340000 170000 340000 0 204000 170000 306000 5333 0 1405000 425000 3615333 

17 Pardi 2000000 1133333 0 0 0 5666667 4533333 0 43022 0 6966667 300000 20643022 

18 Saimin 1333333 0 3400000 5666667 0 2266667 0 0 222222 0 7400000 0 20288889 

19 Yasman 800000 680000 0 0 1360000 0 1360000 0 21333 0 5800000 0 10021333 

20 Lamijan 400000 1360000 0 0 340000 0 1360000 0 23520 0 3120000 40000 6643520 

21 Rini Astuti 400000 1020000 0 340000 0 0 1360000 0 21333 0 4780000 80000 8001333 

22 Maimun 266667 566667 0 0 0 113333 453333 0 87111 0 666667 40000 2193778 



 

 
 

23 Didik S. 400000 1020000 0 0 340000 0 0 1020000 225333 0 2940000 180000 6125333 

24 Susilawati 360000 680000 0 0 340000 0 1360000 0 225333 0 2720000 160000 5845333 

25 Mulyono 300000 510000 0 0 0 510000 680000 0 192667 0 1720000 0 3912667 

26 Tropairan 333333 283333 425000 425000 0 566667 283333 0 64800 0 1283333 16667 3681467 

27 Marimun 400000 340000 340000 0 204000 561000 255000 0 66667 0 1720000 0 3886667 

28 Dadi 400000 1700000 0 0 340000 340000 0 0 147000 0 4520000 0 7447000 

29 Sukana 400000 1020000 0 0 1020000 340000 0 0 133333 0 3340000 80000 6333333 

30 Karsi 600000 1020000 340000 0 0 0 1360000 340000 300000 0 1540000 80000 5580000 

31 Sri lestari 200000 340000 340000 1360000 0 1360000 0 0 48000 0 1300000 100000 5048000 

32 Tami 250000 425000 0 0 1275000 850000 425000 0 77067 0 4350000 0 7652067 

33 Lastri 625000 1062500 0 0 1062500 2125000 0 0 816667 0 10250000 0 15941667 

34 Tarmini 400000 1020000 0 0 1020000 0 1360000 0 21333 0 3960000 40000 7821333 

35 Supardi 400000 340000 1360000 0 340000 680000 0 1020000 225333 0 2740000 40000 7145333 

36 Hadi 300000 340000 0 0 510000 0 510000 170000 23520 0 1785000 400000 4038520 

37 Supono 300000 680000 170000 0 0 510000 510000 0 47040 0 2500000 50000 4767040 

38 Sutono 400000 136000 1496000 1360000 0 0 340000 68000 225333 0 2840000 80000 6945333 

39 Pinari 400000 566667 0 0 850000 0 1133333 0 17778 0 5083333 50000 8101111 

40 Sukarman 300000 680000 680000 0 0 0 340000 0 112667 0 2570000 40000 4722667 

Jumlah 19128685 26733345 20355441 19649167 11721500 22258737 18133333 4848203 5630874 0 144008851 2865000 295333136 

Rata-rata 478217 668334 508886 491229 293038 556468 453333 121205 140772 0 3600221 71625 7383328 
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Lampiran 6. Rincian Penggunaan Tenaga Kerja Usahatani Padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

No Nama 

KEGIATAN PRODUKSI 

Total 

HOK 
Pengolahan Lahan Penanaman Pemupukan Penyiangan Penyemprotan Pengairan Panen 

Jam 
Jml 

org 
HOK Jam 

Jml 

org 
HOK Jam 

Jml 

org 
HOK Jam 

Jml 

org 

HO

K 
Jam 

Jml 

org 
HOK Jam Jml org HOK Jam 

Jml 

org 
HOK 

1 Suprapto 10 5 50 5 15 75 0.5 1 0.5 0.7 3 2.1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 20 10 138.6 

2 Suyadi 5 3 15 5 8 40 0.3 1 0.3 0.5 2 1 0.3 1 0.3 0.3 1 0 0.3 16 4.8 61.7 

3 Supardi 10 2 20 5 14 70 0.4 1 0.4 0.6 3 1.8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 15 6 99 

4 Darmadi 10 2 20 5 16 80 0.4 2 0.8 0.6 3 1.8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 15 6 109.4 

5 Suradi 20 2 40 5 14 70 0.48 2 0.96 0.68 3 2 0.48 1 0.48 0.48 1 0 0.5 15 7.2 121.2 

6 Cokro 40 1 40 5 14 70 0.5 1 0.5 0.7 6 4.2 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 15 7.5 123.2 

7 Mairan 35 1 35 5 15 75 0.5 2 1 0.7 5 3.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 15 7.5 123 

8 Supini 10 5 50 5 17 85 0.4 2 0.8 0.6 2 1.2 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 15 6 143.8 

9 Sukiman 15 2 30 5 14 70 0.4 1 0.4 0.6 2 1.2 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 5 2 104.4 

10 Jito 5 4 20 5 7 35 0.7 2 1.4 0.9 3 2.7 0.7 2 1.4 0.7 1 1 0.7 15 11 71.7 

11 Bu Eko 10 3 30 5 15 75 0.5 2 1 0.7 7 4.9 0.5 2 1 0.5 1 1 0.5 5 2.5 114.9 

12 Maryanti 5 6 30 10 4 40 0.5 2 1 0.7 5 3.5 0.5 2 1 0.5 1 1 0.5 19 9.5 85.5 

13 Subari 5 6 30 5 6 30 0.4 2 0.8 0.6 5 3 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 10 4 68.6 

14 Parin 5 5 25 5 14 70 0.4 2 0.8 0.6 5 3 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 10 4 103.6 

15 Gunari 5 9 45 5 20 100 0.4 2 0.8 0.6 3 1.8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 10 4 152.4 

16 Sastrodiharjo 40 2 80 10 4 40 0.6 4 2.4 1 7 7 0.6 2 1.2 0.6 1 1 0.6 28 17 148 

17 Pardi 10 2 20 5 7 35 0.7 1 0.7 1.1 3 3.3 0.7 1 0.7 0.7 1 1 0.7 21 15 75.1 

18 Saimin 5 5 25 5 8 40 0.7 1 0.7 1.1 2 2.2 0.7 1 0.7 0.7 1 1 0.7 20 14 83.3 

19 Yasman 15 2 30 5 15 75 0.4 8 3.2 0.6 9 5.4 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 14 5.6 120 

20 Lamijan 15 2 30 10 5 50 0.4 1 0.4 0.6 3 1.8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 14 5.6 88.6 



 

 
 

21 Rini Astuti 5 5 25 5 16 80 0.4 1 0.4 0.6 3 1.8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 15 6 114 

22 Maimun 15 4 60 5 7 35 0.5 1 0.5 0.7 3 2.1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 6 3 101.6 

23 Didik S. 5 5 25 5 8 40 0.4 1 0.4 0.6 4 2.4 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 5 2 70.6 

24 Susilawati 10 4 40 5 7 35 0.4 1 0.4 0.6 4 2.4 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 5 2 80.6 

25 Mulyono 10 6 60 5 8 40 0.5 2 1 0.7 3 2.1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 8 4 108.1 

26 Tropairan 20 4 80 5 5 25 0.6 2 1.2 0.8 6 4.8 0.6 2 1.2 0.6 1 1 0.6 6 3.6 116.4 

27 Marimun 15 3 45 5 10 50 0.5 2 1 0.7 6 4.2 0.5 2 1 0.5 1 1 0.5 5 2.5 104.2 

28 Dadi 5 10 50 5 10 50 0.4 2 0.8 0.6 6 3.6 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 8 3.2 108.4 

29 Sukana 5 7 35 5 5 25 0.4 1 0.4 0.6 5 3 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 8 3.2 67.4 

30 Karsi 15 2 30 5 5 25 0.4 0 0 0.6 1 0.6 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 3 1.2 57.6 

31 Sri lestari 20 1 20 10 2 20 0.4 1 0.4 0.6 3 1.8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 2 0.8 43.8 

32 Tami 5 5 25 5 5 25 0.4 1 0.4 0.6 3 1.8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 14 5.6 58.6 

33 Lastri 10 2 20 5 5 25 0.2 1 0.2 0.4 4 1.6 0.2 1 0.2 0.2 1 0 0.2 14 2.8 50 

34 Tarmini 5 7 35 5 15 75 0.4 2 0.8 0.6 3 1.8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 5 2 115.4 

35 Supardi 5 5 25 5 8 40 0.4 1 0.4 0.6 2 1.2 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 5 2 69.4 

36 Hadi 20 8 160 5 19 95 0.6 3 1.8 1 6 6 0.6 5 3 0.6 1 1 0.6 19 11 277.8 

37 Supono 10 5 50 5 14 70 0.5 2 1 0.7 6 4.2 0.5 2 1 0.5 1 1 0.5 13 6.5 133.2 

38 Sutono 10 3 30 5 6 30 0.4 2 0.8 0.6 5 3 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 6 2.4 67 

39 Pinari 15 2 30 5 10 50 0.4 8 3.2 0.8 10 8 0.4 1 0.4 0.4 1 0 0.4 20 8 100 

40 Sukarman 10 9 90 5 10 50 0.5 2 1 0.7 3 2.1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 18 9 153.1 

Total 490 166 1600 220 407 2110 18.3 76 34.96 27.3 167 116 18.3 51 25 18.3 40 18 18 482 229.4 4113 

Rata-rata 12.3 4.2 40.0 5.5 10.2 52.8 0.5 1.9 0.9 0.7 4.2 2.9 0.5 1.3 0.6 0.5 1.0 0.5 0.5 12.1 5.7 103 
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Lampiran 7. Analisis Pendapatan Usahatani Padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun 

No. 
Luas 

Lahan 
TFC TVC TC 

Total Penerimaan Pendapatan 

R/C Produksi 

(kg) 

Harga 

(kg) 
Penerimaan 

(TR-TC) 

1 5000 1275733 4876667 6152400 5000 4014 20070000 13917600 3.3 

2 1500 1236889 9033333 10270222 10000 4014 40140000 29869778 3.9 

3 2500 1136000 6435413 7571413 4000 4014 16056000 8484587 2.1 

4 2500 1689867 7370720 9060587 4000 4014 16056000 6995413 1.8 

5 4000 1071667 4595833 5667500 6000 4014 24084000 18416500 4.2 

6 5000 1156000 4731040 5887040 5600 4014 22478400 16591360 3.8 

7 5000 1134667 4707760 5842427 5000 4014 20070000 14227573 3.4 

8 2500 1097333 7817280 8914613 4000 4014 16056000 7141387 1.8 

9 2500 1089333 6915413 8004746 4800 4014 19267200 11262454 2.4 

10 1500 2071111 20530756 22601867 33333 4014 133800000 111198133 5.9 

11 5000 1241067 4170000 5411067 5000 4014 20070000 14658933 3.7 

12 5000 1192667 4780000 5972667 5000 4014 20070000 14097333 3.4 

13 3500 1532381 5586667 7119048 5714 4014 22937143 15818095 3.2 

14 2500 1326933 8261333 9588266 5000 4014 20070000 10481734 2.1 

15 2300 1446377 9118841 10565218 4783 4014 19197391 8632173 1.8 

16 10000 1463267 3615333 5078600 4500 4014 18063000 12984400 3.6 

17 1500 5088000 20643022 25731022 33333 4014 133800000 108068978 5.2 

18 1500 5208444 20288889 25497333 36667 4014 147180000 121682667 5.8 

19 2500 5467733 10021333 15489066 4800 4014 19267200 3778134 1.2 

20 2500 1264800 6643520 7908320 4000 4014 16056000 8147680 2.0 

21 2500 1408000 8001333 9409333 4000 4014 16056000 6646667 1.7 

22 7500 1043644 2193778 3237422 5333 4014 21408000 18170578 6.6 

23 2500 5512000 6125333 11637333 4000 4014 16056000 4418667 1.4 

24 2500 1584000 5845333 7429333 4000 4014 16056000 8626667 2.2 



 

 
 

25 5000 1183733 3912667 5096400 5000 4014 20070000 14973600 3.9 

26 6000 1385222 3681467 5066689 5833 4014 23415000 18348311 4.6 

27 5000 1259333 3886667 5146000 8000 4014 32112000 26966000 6.2 

28 2500 1622933 7447000 9069933 4000 4014 16056000 6986067 1.8 

29 2500 1146667 6333333 7480000 4000 4014 16056000 8576000 2.1 

30 2500 1048000 5580000 6628000 4400 4014 17661600 11033600 2.7 

31 2500 3047200 5048000 8095200 4000 4014 16056000 7960800 2.0 

32 2000 1164667 7652067 8816734 4500 4014 18063000 9246266 2.0 

33 800 1695833 15941667 17637500 5625 4014 22578750 4941250 1.3 

34 2500 1588000 7821333 9409333 4000 4014 16056000 6646667 1.7 

35 2500 1546933 7145333 8692266 4400 4014 17661600 8969334 2.0 

36 10000 1119867 4038520 5158387 4500 4014 18063000 12904613 3.5 

37 5000 5173467 4767040 9940507 5000 4014 20070000 10129493 2.0 

38 2500 5302133 6945333 12247466 4000 4014 16056000 3808534 1.3 

39 3000 5275556 8101111 13376667 6667 4014 26760000 13383333 2.0 

40 5000 5186000 4722667 9908667 5000 4014 20070000 10161333 2.0 

Jumlah 86483457 295333135 381816592 286789  1151169284 769352692  

Rata-rata 2.162.086 7383328 9545414 7170  28779232 19233818  
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Lampiran 8. Analisis Uji Asumsi Klasik dan Regresi fungsi Produksi Cobb-Douglas 

 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 LNTK, LNPestisida, 

LNPupuk, 

LNBenih
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

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 .841
a
 .707 .674 .31926 .707 21.152 4 35 .000 1.794 

a. Predictors: (Constant), LNTK, LNPestisida, LNPupuk, LNBenih 

b. Dependent Variable: LNProduksi 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.624 4 2.156 21.152 .000
a
 

Residual 3.567 35 .102   

Total 12.191 39    

a. Predictors: (Constant), LNTK, LNPestisida, LNPupuk, LNBenih 

b. Dependent Variable: LNProduksi 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.641 1.037  6.401 .000   

LNBenih .990 .195 .892 5.079 .000 .271 3.688 

LNPupuk .135 .176 .126 .766 .449 .311 3.217 

LNPestisida .009 .077 .012 .123 .903 .818 1.222 

LNTK -.463 .162 -.333 -2.862 .007 .616 1.623 

a. Dependent Variable: LNProduksi 

Coefficient Correlations
a
 

Model LNTK LNPestisida LNPupuk LNBenih 

1 Correlations LNTK 1.000 -.113 -.063 -.330 

LNPestisida -.113 1.000 -.076 -.130 

LNPupuk -.063 -.076 1.000 -.730 

LNBenih -.330 -.130 -.730 1.000 

Covariances LNTK .026 -.001 -.002 -.010 

LNPestisida -.001 .006 -.001 -.002 

LNPupuk -.002 -.001 .031 -.025 

LNBenih -.010 -.002 -.025 .038 

a. Dependent Variable: LNProduksi 
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Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 8.2052 10.2310 8.6329 .47024 40 

Std. Predicted Value -.910 3.399 .000 1.000 40 

Standard Error of Predicted 

Value 

.061 .189 .107 .036 40 

Adjusted Predicted Value 8.1745 10.1427 8.6236 .45396 40 

Residual -.80879 .75414 .00000 .30244 40 

Std. Residual -2.533 2.362 .000 .947 40 

Stud. Residual -2.733 2.693 .013 1.027 40 

Deleted Residual -.94111 .98014 .00932 .35668 40 

Stud. Deleted Residual -3.037 2.981 .009 1.080 40 

Mahal. Distance .443 12.691 3.900 3.365 40 

Cook's Distance .000 .435 .038 .086 40 

Centered Leverage Value .011 .325 .100 .086 40 

a. Dependent Variable: LNProduksi 

 

 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) LNBenih LNPupuk LNPestisida LNTK 

1 1 4.467 1.000 .00 .00 .00 .01 .00 

2 .521 2.927 .00 .00 .00 .83 .00 

3 .008 23.262 .09 .37 .00 .12 .02 

4 .002 44.948 .13 .00 .15 .01 .87 

5 .001 68.629 .78 .63 .85 .01 .11 

a. Dependent Variable: LNProduksi 
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Lampiran 9. Analisis Efisiensi Alokatif Faktor-Faktor Produksi Usahatani 

Padi di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten 

Madiun 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan secara matematis 

menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas selama satu kali musim 

tanam yaitu pada bulan November 2011-Januari 2012 di Desa Sambirejo, 

Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, diperoleh persamaan matematis sebagai 

berikut : 

 

Uraian Bi Xi Pxi Py NPMxi NPMxi/Pxi 
Xi 

Optimal 

Benih 0,990 48 478.217 4014 593.595,33 1,24 59,58 

 

 Analisis efisiensi alokatif fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

NPMx = Px atau 

𝑁𝑃𝑀𝑥

𝑃𝑥
= 1 

𝑏𝑌𝑃𝑥

𝑥
= 𝑃𝑥 𝑎𝑡𝑎𝑢 

𝑏𝑌𝑃𝑥

𝑋. 𝑃𝑥
 

 

Dimana : 

b  = elastisitas 

Y  = produksi 

Py  = Harga produksi Y 

X = Jumlah faktor produksi X 

Px = Harga faktor produksi X 

 

 

 

Y = 6,641 + LnX1
0,990 

+ LnX2
0,135

 + LnX3
0,009 

+ LnX4
-0,463

+ e
u
 

 



 

 
 

 

1. Perhitungan rata-rata penggunaan faktor produksi benih yang optimal 

pada usahatani padi 

Diketahui :  

 Rata-rata produksi (Y)  = Rp. 7.170 kg 

 Harga produksi (Py)   = Rp. 4014,- 

 Rata-rata penggunaan benih (Xi) = Rp. 48 kg 

 Rata-rata harga input benih  = Rp. 478.217 

𝑃𝑀𝑥𝑖 =  
 0,990 (7170)

48
= 147,88125  

𝑁𝑃𝑀𝑥𝑖 =  147,88125  4014 =  593595,33  

𝑁𝑃𝑀𝑥𝑖

𝑃𝑥𝑖
=  

593595,33

478.217
= 1,2 𝑘𝑔 

𝑋𝑖 𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 =  
 0,990  7170 (4014)

478.217
= 59,58 𝑘𝑔 
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Lampiran 10. Dokumentasi Hasil Penelitian 

1. Input Produksi 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benih Padi Pupuk Cair 

Budidaya Padi 

Panen  



 

 
 

  

 

 

Pasca Panen (Penjemuran)  

Beras Siap Dijual  
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