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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usahatani kacang tanah di Kecamatan Rasanae 

Timur. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam 

usahatani kacang tanah di Kecamatan Rasanae Timur. (3) Hambatan yang 

dihadapi dalam usahatani kacangtanah di Kecamatan Rasanae Timur. Metode 

dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan penentuan daerah sampel 

dilakukan secara purposive sampling dimana dari 7 kelurahan dipilih 3 

kelurahan karena atas dasar pertimbangan memiliki luas panen terbanyak dan  

dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber 

data meliputi data primer dan data sekunder Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik survei  dengan wawancara 60 petani  dengan penentuan 

responden secara quota sampling sebanyak 60 orang. Analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa : (1) Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani 

kacang tanah di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima adalah harga jual,upah 

tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja pada usahatani kacang tanah di Kecamatan Rasanae 

Timur Kota Bima adalah upah tenaga kerja, dan luas lahan. (3) hambatan 

yang paling banyak dialami oleh petani kacang tanah adalah keadaan alam 

atau cuaca sebesar 100%, transportasi untuk pengangkutan petani dalam 

melakukan proses penjual hasil produksi sebesar 47%, modal sebesar 25%, 

serangan hama dan penyakit 62%. 

 

 

Kata kunci : Pendapatan usahatani, penyerapan tenaga kerja 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to analyze (1) the factors that influence the income of 

peanut farming in the East Rasanae District. (2) Factors that influence 

employment absorption in peanut farming in East Rasanae District. (3) Obstacles 

faced in peanut farming in East Rasanae District. The method in the research is 

descriptive method by determining the sample area by purposive sampling where 

from 7 kelurahan chosen 3 villages because on the basis of consideration having 

the highest harvest area and and the type of data used are quantitative and 

qualitative data. Data sources include primary data and secondary data Data 

collection was carried out with survey techniques by interviewing 60 farmers 

with the determination of respondents in quota sampling as many as 60 people. 

The analysis used is linear regression analysis with Cobb-Douglas function. The 

results of the analysis show that: (1) The factors that significantly influence the 

income of peanut farmers in the East Rasanae District of Bima City are the 

selling price, labor costs, seeds, fertilizers, pesticides, (2) Factors that affect 

employment on peanut farming in East Rasanae Subdistrict, Bima City is labor 

costs, and land area. (3) the most obstacles experienced by peanut farmers are 

natural or weather conditions and the distance of farmers in purchasing seeds, in 

the process of selling yields of 100%, capital of 25%, attacks of pests and 

diseases 62%. 
 

  

 

Keywords: Farm income, employment 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Pembangunan pertanian mencakup pembangunan sektor perkebunan, 

kehutanan, perikanan, kelautan, tanaman pangan dan hortikultural diarahkan 

pada pertanian yang maju, efisiensi dan tangguh, pembangunan pertanian 

bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya dalam 

kebutuhan pangan dan gizi, kebutuhan bahan mineral, vitamin serta 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Guna pemenuhan 

kebutuhan pangan tersebut, maka diperlukan peningkatan produksi pertanian 

yang diarahkan pada berbagai komoditas seperti tanaman pangan (padi dan 

palawija ) dan hortikultural (Sinakuban, 2005). Salah satu komoditi pertanian 

adalah kacang tanah yang merupaka komoditas yang tidak kalah pentingnya 

dari palawija lainnya seperti kedelai dan jagung. 

Kacang tanah termasuk tanaman pangan yang dijadikan juga sebagai 

sumber penghasilan masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan lima 

besar negara pengahasil kacang tanah didunia, produksi kacang tanah di 

Indonesia mencapai 1.475.000 ton dengan tingkat konsumsi mencapai 4,1 

kilogram per kapita. Data Badan Pusat Statistik tahun 2008 menunjukkan 
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tingkat produktifitas kacang tanah di indonesia hanya mencapai 1,19 tom per 

hektar (BPS, 2008). Kacang tanah merupakan tanaman komersial sebagai 

sumber pendapatan penting bagi petani di lahan kering dan lahan bekas 

sawah. Kacang tanah memiliki peluang pengembangan agroindustri dalam 

mendukung pembangunan perekonomian daerah yang efisien dan efektif. 

Nusa Tenggara Barat (NTB) menyimpan potensi lahan kering dan 

sebagiannya lahan irigasi yang baik untuk pengembangan budidaya kacang 

tanah, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 9,16 %, yaitu 

dari 34.284 ton biji kering pada tahun 2014 menjadi 31.142 ton biji kering 

pada tahun 2015. Penurunan produksi ini terjadi karena menurunnya luas 

panen kacang tanah dari 26.458 Hektar pada tahun 2014 menjadi 20.249 

Hektar pada tahun 2015 atau turun sebesar 23,47 persen (BPS NTB, 2016) 

Kota Bima merupakan salah satu daerah yang memiliki sumberdaya 

alam berupa lahan irigasi dan lahan kering yang cukup potensial untuk 

pengembangan usahatani kacang tanah. Luas lahan pertanian di Kota Bima 

adalah  2.267 ha  sementara tidak diusahakan 144 ha (Dinas pertanian 

Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, 2015) pada tahun 2015 luas 

tanaman kacang tanah di Kota Bima mencapai 211 ha dengan jumlah 

produksi 283 ton  dengan produktivitas 13,41 kw/ha pada tahun 2015 (BPS 

Kota Bima, 2015). 

Karena usahatani kacang tanah termasuk salah satu usahatani yang 

banyak menyerap tenaga kerja guna untuk meningkatkan produksi kacang 

tanah maka diperlukan ketelatenan dan keuletan dalam mengerjakan setiap 

jenis kegiatan pada usahatani ini. Disamping tenaga kerja yang harus dibayar 

oleh petani juga ada biaya-biaya lain seperti : sarana produksi, penyusutan, 

sewa tanah dan biaya-biaya  lain yang semakin meningkat dari tahun ketahun. 

Sejalan dengan meningkatnya harga faktor-faktor produksi serta adanya 

kendala harga jual kacang tanah yang masih basah atau yang sudah 

dikeringkan yang tidak menentu, maka biaya tenaga kerja dan biaya-biaya 

lainnya selama proses produksi kacang tanah akan mempengaruhi pendapatan 

usahatani kacang tanah selama satu kali musim tanam. 

Keuntungan usahatani merupakan hasil kombinasi tenaga kerja, modal 

dan jasanya dalam bidang tata laksana. Besar kecilnya pendapatan yang 

diterima petani sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya faktor 

fisik, ekonomi, luas lahan usahatani, dan status penguasaan lahan pertanian. 

Semua faktor tersebut saling mempengaruhi, sehingga perbaikan salah satu 

faktor saja tidak akan memberikan hasil yang memuaskan tanpa disertai 

dengan faktor lain. 

Tujuan penelitian 1) Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

keuntungan usahatani kacang tanah di kecamatan rasanae timur. 2) 

Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

dalam usahatani kacang tanah di Kecamatan Rasanae Timur. 3) Mengetahui 

hambatan-hambatan yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani kacang 

tanah di Kecamatan Rasanae Timur. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian 

yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara 

pengumpulan data, menyususn, menjelaskan, menganalisa dan menarik 

kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey yaitu cara 

pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk 

mengetahui pendapatan usahatani dan penyerapan tenaga kerja dengan  

menggunakan tabulasi. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani dengan 

menggunakan analsis deskriptif.  

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

usahatani kacang tanah dan penyerapan tenaga kerja. 

 

a) Analisis Biaya dan Pendapatan 

Untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh petani 

digunakan analisis biaya dan pendapatan yang dirumuskan sebagai berikut: 

II = TR-TC 

Keterangan : 

II = Income (Pendapatan bersih dari usahatani kacang tanah) 

TR  = Total Revenue (Total penerimaan) 

TC  = Total Cost (Total biaya produksi) 

 

b) Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan 

penyerapan tenaga kerja petani dengan menggunakan rumus berikut: 

 

 Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5xb5….. bnxn 

Keterangan :  Y  = Pendapatan usahatani kacang tanah (Rp) 

      X1  = Luas areal tanaman (Ha) 

      X2  = Harga (Rp/kg) 

      X3  = Upah tenaga kerja (HKO) 

      X4  = Benih (kg) 

      X5  = Pupuk 

      X6  = Pestisida 

      X7  = Umur petani (tahun) 

      X8  =  Jumlah anggota keluarga (orang) 

      A  =  Intercept  

      b1, b2,b3 =  Koefisien regresi 

      Bn  = Variabel bebas ke-n 

c) Penyerapan Tenaga Kerja 

Untuk mengetahui besarnya penyerapan tenaga kerja dengan 

menggunakan rumus berkut: 
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Keterangan:  

  p = Curaha waktu kerja (HKO) 

  t = Jumlah tenaga kerja (orang) 

  h = Jumlah hari kerja yang digunakan (hari) 

  j = Jumlah jam kerja yang di gunakan dalam satu hari (jam) 

7 = Standar jam kerja oarng selama satu hari. 

 

d) Untuk mengetahui kendala yang dialami petani dengan menggunakan analsis 

deskriptif. 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

 
 

Pendapatan Usahatani Kacang Tanah Dikecamatan Rasanae Timur 

Kota Bima 

Tabel 4.11 Rata-Rata Pendapatan Pada Usahatani Kacang Tanah 

Dikecamatan Rrasanae Timur Kota Bima  

No Uraian  Responden Usahatani 

Per LLG Per Ha 

1. Nilai produksi  9.842.875 22.835.470 

2. Biaya produksi  1.973.857 5.586.017 

3. Pendapatan  7.869.018 17.249.453 

Sumber : Diata Primer Diolah  

 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan nilai produksi sebesar  

9.842.875 Rp/LLG dikurangi dengan biaya produksi sebesar 1.973.857 

Rp/LLG, maka diperolelah pendapatan usahatani kacang tanah sebesar 

7.869.018 Rp/LLG atau 17.249.453 Rp/Ha. Berdasarakn teori dan hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan dengan melihat hasil dari nilai 

produksi yang cukup besar, terbukti  pendapatan petani dalam daerah ini  

besar pula. Dan dapat memenuhi syarat usahatani tersebut. Nilai produksi 

dipengaruhi oleh luas lahan dan harga jual produk, semakin besar atau 

semakin luas lahan pertanian maka nilai produksi dan harga produksi 

semakin besar pula, tetapi semakin sempit lahan pertanian dan harganya 

kecil maka nilai produksinya pun semakin kecil. 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usahatani Kecang Tanah Di 

Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima  
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Tabel 4.9 Tabel Penyerapan Tenaga Kerja Usahatani Kacang Tanha 

Dikecamatan Rasanae Timur Kota Bima  

No Jenis Kegiatan  Responden Usahatani 

Jumlah HKO Tenaga 

Kerja Dalam 

Keluarga 

Jumlah HKO Tenaga 

Kerja Luar 

Keluarga 

HKO/LLG HKO/Ha HKO/LLG HKO/Ha 

1 Pengolahan 

Lahan  
0 0 1,817 5,141 

2 Penanaman  0 0 6,24 17,667 

3 Pemupukan  0,569 1,610 0 0 

4 Penyiangan  1,478 4,184 0 0 

5 Penyemprotan  0,467 1,320 0 0 

6 Panen  0,9 2,54 19,98 56,55 

Total HKO  3,414 9,654 28,037 79,358 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah penyerapan 

tenaga kerja terbanyak adalah pada tenaga kerja luar keluarga yaitu 

sebesar 28,037 HKO/LLG atau 79,358 HKO/Ha. Dengan tingkat 

penyerapan pada kegiatan panen adalah kegiatan yang paling besar yaitu 

pada kegiatan panen sebesar 19,98 HKO/LLG atau 56,55 HKO/Ha. 

Kegiatan penanaman sebesar 6,24 HKO/LLG atau 17,667 HKO/Ha. Dan 

pengolahan lahan sebesar 1,817 HKO/LLG atau 5,141 HKO/Ha. 

Sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dalam keluarga sangatlah 

sedikit dengan total HKO sebesar 3,414 HKO/LLG atau 9,654 HKO/Ha. 

Dengan kegiatan penyiangan yang paling banyak yaitu sebesar 1,478 

HKO/LLG atau 4,184 HKO/Ha. Pada kegiatan pemupukan sebesar 0,569 

HKO/LLG atau 1,610 HKO/Ha, kegiatan penyemprotan sebesar 0,467 

HKO/LLG atau 1,320 HKO/Ha dan dalam kegiatan panen sebsar 0,9 

HKO/LLG  atau 2,54 HKO/Ha. Berdasarkan penelitian hal ini disebabkan 

karena tingkat kebutuhan tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga 

memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tenaga kerja dalam keluarga 

hanya melakukan kegiatan yang cukup mudah dan dengan waktu yang 

cukup singkat, sedangkan tenaga kerja luar keluarga umumnya 

memerlukan waktu dan tenaga kerja  yang cukup banyak. 

 

 

 

 

 

Pengujian Koefisien Regresi Terhadap Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan  
   

  1). Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F) 
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Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Uji Bersama-Sama (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,875E5 5 3.751E14 21,841 .000
a
 

Residual 9,273e14 54 1.717E13   

Total 2,803E15 59    

a. Predictors: (Constant), jml kluarga, pestisida, pupuk, umur petani, luas lahan, 

TK, benih, harga 

b. Dependent Variable: Pendapatan    

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS for windows 

dapat diketahui bahwa Fhitung 21,841 dengan nilai probabilitas 0,000, karena 

nilai probabilitas lebi kecil dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa secara 

serentak berpengaruh nyata dan signifikan anatar luas areal tanam (X1), harga 

(X2), tenaga kerja (X3), benih (X4), pupuk (X5) pestisida (X6), umur petani 

(X7), jumlah anggota keluarga (X8) terhadap pendapatan petani (Y). 

 

2). Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficien

ts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -45854.166 47779.774  -.960 .342 

luas lahan -133860.941 128190.257 -.005 -1.044 .301 

harga jual .994 .003 1.114 302.707 .000 

upah TK -1.007 .033 -.068 -30.925 .000 

Benih -17419.233 1110.141 -.052 -15.691 .000 

Pupuk -2169.563 513.378 -.007 -4.226 .000 

pestisida -48845.842 9851.960 -.005 -4.958 .000 

umur petani 892.100 1010.881 .001 .882 .382 

jml kluarga -4990.783 7489.828 .000 -.666 .508 

a. Dependent Variable: Pendapatan 

 

   

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS for windows. 

Dapat diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel Luas Lahan (X1) diperoleh 

thitung sebesar -1,044 dengan probabilitas sebesar 0,301, karena nilai 

probabilitas lebih besar dari 0.05 dengan demikian tidak ada pengaruh yang 
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nyata dan signifikan terhadap pendapatan petani (Y). Hasil uji t untuk 

variabel (X2) harga usahatani diperoleh thitung sebesar 302,707 dengan 

probabilitas 0,000, karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dengan 

demikian ada pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap pendapatan petani 

(Y). Hasil uji thitung variabel (X3) tenaga kerja  diperoleh thitung sebesar -

30,925 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas lebih 

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

terhadap pendapatn petani (Y). Hasil uji thitung variabel (X4) benih diperoleh 

thitung sebesar -15,691 dengan probabilitas 0,000, karena nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap 

pendapatan (Y). Hasil uji thitung variabel (X5) pupuk diperoleh thitung 

sebesar -4,226 dengan probabilitas 0,000 karena nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 maka ada pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap pendapatan 

(Y). Hasil uji thitung variabel (X6) pestisida diperoleh thitung sebesar -4,958 

dengan probabilitas 0,000 karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka 

berpengaruh nyata dan signifikan terhadap pendapatan (Y). Hasil uji thitung 

variabel (X7) umur petani diperoleh thitung sebesar 0,882 dengan nilai 

probabilitas 0.3827 karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak 

berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani (Y). Hasil uji thitung variabel 

(X8) jumlah keluarga diperoleh thitung sebesar -0,666 dengan probabilitas 

sebesar 0,508 karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak 

berpengaruh nyata dan tidak signifikan terhadap pendapatan petani (Y). 

3). Uji koefisien Determinasi 

Uji R
2
 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .818
a
 .669 6,38 4.14399E6 1.618 

a. Predictors: (Constant), jml kluarga, pestisida, pupuk, umur petani, luas 

lahan, TK, benih, harga 

b. Dependent Variable: Pendapatan   

   Dari hasil perhitungan menggunakan SPPS for windows, didapatkan 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,669. Artinya 66,9% pendapatan petani 

kacang tanah di Kecamatan Rasanae Timur dipengaruhi oleh variabel-

variabel bebas dalam model ( luas lahan (X1), harga (X2), Tenaga Kerja 

(X3), benih (X4), pupuk (X5), pestisida (X6), umur petani (X7), jumlah 

keluarga (X8) dan sisanya 33,1 dipengaruhi oleh variabel diluar model. 

 

 

Analisis Regresi Linier Berganda  

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menggunakan program 

SPSS for windows dapat diketahui bahwa variabel bebas berpengaruh secara 
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parsial terhadap pendapatan petani pada usahatani kacang tanah di Kecamatan 

Rasanae Timur Kota Bima diperoleh persamaan sebagai berikut ;  

Y = -45854,166 – 133860,941X1 + 0,994X2 – 1,007X3 – 17419,233X4 – 

2169,563X5 -48845,842X6 + 892,100X7 – 49907,784X8 

1. Koefisien X1 (Luas Lahan) 

       Koefisien X1 berpengaruh negatif terhadap pendapatan tenaga kerja (Y) 

yaitu -133860,941, artinya setiap penambahan luas lahan (X1) sebesar 1%, maka 

akan menyebabkan jumlah pendapatan petani kacang tanah menurun sebsar 

133860,941%. 

2. Koefisien X2 (Harga Jual) 

 Koefisien X2 berpengaruh positif terhadap pendapatan petani yaitu 

sebesar 0,994, artinya setiap penambahan harga jual (X2) sebesar 1% maka akan 

menyebabkan jumlah pendapatan petani kecang tanah meningkat sebesar 0,994% 

3. Koefisien X3 (Upah Tenaga Kerja) 

 Koefisien X3 berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani yaitu 

sebesar -1,007, artinya setiap penambahan upah tenaga kerja (X3) sebesar 1% 

maka akan menyebabkan jumlah pendapatan petani kacang tanah menurun 

sebesar 1,007%. 

4. Koefisien X4 (Benih) 

 Koefisien X4 berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani yaitu 

sebesar -17419,233, artinya setiap penambahan benih (X4) sebesar 1% maka 

akan menyebabkan jumlah pendapatan petani kacang tanah menurun sebesar -

17419,233%. 

5. Koefisien X5 (Pupuk) 

 Koefisien X5 berpengaruh negatif terhadap petani yaitu sebesar -

2169,563, artinya setiap penambahan pupuk (X5) sebesar 1% maka akan 

menyebabkan jumlah pendapatan petani kacang tanah menurun sebesar -

2169,563% 

6. Koefisien X6 (Pestisida) 

 Koefisien X6 berpengaruh negatif pada pendapatan (Y) yaitu sebesar -

48845,842, artinya setiap penambahan pestisida (X6) sebesar 1% maka akan 

menyebabkan jumlah pendapatan petani kacang tanah menurun sebesar -

48845,842%. 

7. Koefisien X7 (Umur Petani) 

 Koefisien X7 berpengaruh positif pada pendapatan (Y) yaitu sebesar 

892,100, artinya setiap penambahan umur petani (X7) sebesar 1% maka akan 

menyebabkan jumlah pendapatan petani kacang tanah meningkat sebesar 

892,100%. 

 

8. Koefisien X8 (Jumlah Keluarga) 

Koefisien X8 berpengaruh negatif pada pendapatan (Y) yaitu sebesar -

49907,783, artinya setiap penambahan jumlah keluarga (X8) sebesar 1% maka 

akan menyebabkan jumlah pendapatan petani kacang tanah menurun sebesar -

49907,783%. 
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Pengujian Koefisien Regresi Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Penyerapan Tenaga Kerja  

1). Uji Koefisien Regresi Serentak ( Uji F ) 

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

ini pendapatan (X1), upah tenaga kerja (X2), luas lahan (X3) terhadap 

penyerapan tenaga kerja (Y). Hasil analisis secara bersama-sama dengan SPSS 

for Windows relase diperoleh hasil berikut :  

Tabel 4.115 Hasil pengujian Hipotesis dengan uji bersama-sama (Uji F) 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS for windows dapat 

diketahui bahwa Fhitung 117,259 dengan nilai probabilitas 0,000, karena nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka secara serentak dikatakan ada pengaruh 

yang nyata dan signifikan antara pendapatan (X1), upah tenaga kerja (X2), luas 

lahan (X3) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) 

2). Uji Parsial ( Uji t) 

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Hipotesis dengan Parsial (Uji t) 

 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS for windows. Dapat 

diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel pendapatan (X1) diperoleh thitung 

sebesar -0,163 dengan probabilitas sebesar 0,871. Nilai probabilitas lebih besar 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7865,610 2 3932,805 117,259 .000
a
 

Residual 1911,755 57 33,540   

Total 9777,365 59    

a. Predictors: (Constant), luas lahan (X3), upah TK (X2), Pendapatan 

(X1) 

 

b. Dependent Variable: penyerapan TK (Y)    

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coeffic

ients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.892 1.926  5.135 .000 

Pendapatan (X1) -4.927E-8 .000 -.026 -.163 .871 

upah TK (X2) 7.858E-6 .000 .283 2.898 .005 

luas lahan (X3) 37.886 9.800 .693 3.866 .000 

a. Dependent Variable: penyerapan TK (Y)    
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dari 0,05 dengan demikian tidak berpengaruh nyata dan tidak signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja (Y). Hasil uji t untuk variabel (X2) upah Tenaga kerja 

diperoleh thitung sebesar 2,898 dengan nilai probabilitas 0,05. Nilai probabilitas 

= 0,05 dengan demikian ada pengaruh yang nyata dan signifikan anatara upah 

tenaga kerja (X2) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Uji t untuk variabel (X3) 

luas lahan diperoleh thitung sebesar 3,866  dengan nilai probabilitas 0,000. Nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 dengan demikian terdapat pengaruh yang nyata 

dan signifikan antara luas lahan (X3) dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 

(Y). 

 

3). Uji Koefisien Determinasi 

Uji R
2
 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat :  

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .920
a
 .846 .837 5.19104 1.916 

a. Predictors: (Constant), luas lahan (X3), upah TK (X2), Pendapatan 

(X1) 

b. Dependent Variable: penyerapan TK (Y)  

 

 

 Dari hasil perhitungan menggunakan SPPS for windows, didapatkan 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,846. Artinya jumlah produksi kacang tanah 

di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima seluruhnya dipengaruhi oleh variabel-

variabel bebas dalam model (pendapatan (X1), upah tenaga kerja (X2) dan luas 

lahan (X3)) sebesar 84,6% sedangkan sisanya 15,4% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar variabel. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menggunakan program 

SPSS for windows dapat diketahui bahwa variabel bebas berpengaruh secara 

parsial terhadap pendapatan petani pada usahahtani kacang tanah dikecamatan 

rasanae timur kota bima diperoleh persamaan sebagi berikut  

Y = 9,892 – 4,972X1  +  7,858X2 + 37,886X3  

1. Koefisien X1 ( Pendapatan) 

Koefisien X1 berpengaruh negatif pada penyerapan tenaga kerja (Y) yaitu 

sebesar -4972, artinya setiap penambahan pendapatan (X1) sebesar 1%, maka 

akan menyebabkan jumlah penyerapan tenaga kerja pada usahatani kacang 

tanah menurun sebesar -4,972%. 

2. Koefisien X2 (Upah Tenaga Kerja ) 

 Koefisien X2 berpengaruh positif terhadap pendapatan petani yaitu sebesar 

7,858, artinya bahwa setiap penambahan upah tenaga kerja (X2)nsebesar 1% 
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maka akan menyebabkan jumlah penyerapan tenaga kerja naik sebesar 

7,858%.  

3. Koefisien X3 (Luas Lahan ) 

Koefisien X3 berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja petani 

yaitu sebesar 37,886%, artinya bahwa setiap penambahan luas lahan (X3) 

sebesar 1% maka akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja naik sebesar 

37,886%.  

  

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Petani Dalam Melakukan          

Usahatani Kacang Tanah 

Tabel 4.18 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Petani Kacang Tanah Di 

Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima  

No  Hambatan  Jumlah (orang) Presentase 

1. Keadaan alam  60 100% 

2. Modal  15 25% 

3. Serangan hama dan 

penyakit  

37 62% 

4. Transportasi 28 47% 

      Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa hambatan-hambatan yang 

dihadapi petani adalah hambatan internal maupun eksternal yang 

menyeabkan menghambatnya produksi petani dalam berusahatani. Dari 

penelitina yang sudah dilakukan hambatan yang dirasakan oleh petani 

kacang tanah antara lain keadaan alam yang tidak mendukung, sehingga 

menyebabkan aktifitas terganggu dan tanaman kacang tanah menjadi 

tidak subur atau perkembangannya tidak bagus. Hambatan kedua adalah 

modal dimana 19 orang (32%) mengalami  kurangnya modal untuk 

membiayai kegiatan usahatani kacang tanah. Serangan hama dan penyakit 

dialami oleh 37 orang atau (62%) menyebabkan kondisi tanaman kacang 

tanah seperti daun menguning dan adanya pertumbuhan gulma. Dan 

terakhir adalah masalah transportasi untuk pengangkutanpetani dalam 

melakukan penjual hasil produksi sebesar 47%. 

 

BAB V. KESIMPULAN dan SARAN 

 

a. Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani kacang tanah 

adalah luas lahan, harga, Tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, umur 

petani, jumlah keluarga. Namun secara statistik luas lahan, umur petani, 

dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh nyata atau tidak 

signifikan terhadap pendapatan usahatani kacang tanah karena nilai 

signifikan lebih besar dari taraf nyatanya 0,05. Sedangkan harga jual, 

upah tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, berpengaruh nyata atau 

signifikan terhadap pendapatan usahatani kacang tanah di Kecamatan 

Rasanae Timur Kota Bima karena nilai signifikannya lebih kecil dari 

0,05. Tapi jika dilihat dari uji signifikan serentak ( uji F), didapatkan nilai 
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probabilitasnya sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyatanya sebesar 0.05. 

dimana secara serentak variabel independen (luas lahan, harga, tenaga 

kerja, benih, pupuk, pestisida, umur petani, dan jumlah keluarga) 

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen (pendapatan usahatani 

kacang tanah di Kecamatan Rasanae Timur) 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja usahatani 

kacang tanah adalah pendapatan, upah tenaga kerja, dan luas lahan. 

Namun secara statistik pendapatan tidak berpengaruh nyata atau tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena nilai signifikannya 

lebih besar dari taraf nyatanya 0,05. Sedangkan upah tenaga kerja, luas 

lahan berpengaruh nayat atau signifikan terhadap usahatani kacang tanah 

di Kecamatan rasanae Timur karena nilai signifikannya lebih kecil dari 

taraf nyatanya 0,05. Tapi jika dilihat dari uji signifikan serentak (Ujii F), 

didapatkan nilai probabiltasnya sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 

nyatanya sebesar 0,05, dimana secara serentak variabel independen 

(pendapatan, upah tenaga kerja, luas lahan) berpengaruh nyata terhadap 

variabel dependen (penyerapan tenaga kerja usahatni kacang tanah di 

Kecamatan rasanae Timur) 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi petani kacang tanah dalam usahatani 

adalah keadaan alam  yang seluruhnya dirasakan oleh  seluruh petani 

(100%), modal sebesar 25% yang terdiri dari 15 orang petani, serangan 

hama dan penyakit sesesar 62% yang terdiri dari 62% dan terakhir adalah 

masalah transportasi untuk pengangkutanpetani dalam melakukan penjual 

hasil produksi sebesar 47%. 

b. Saran 

1. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani diharapkan kepada 

pemerintah untuk membantu penyediaan tempat dalam pengambilan, 

penjualan atau distribusi benih agar jarak dari tempat usahatani tidak 

terlalu jauh. 

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk ikut andil membantu dalam 

pengeluaran biaya untuk pembelian benih, pupuk, pestisida dilakukan 

pengendalian terhadap harga agar modal yang dikeluarkan petani 

tidak banyak. 
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