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Abstract  

The efforts to increase food requirements especially rice and increasing the walfare of rice 

famers can be done by increasing the production and productivity. Farming production 

increase especially rice, can be done by development and recent adoption technology and 

farming efficiency increase. The aim for this researched was (1) to analysis input production 

as influential at farming rise field. (2) to know about efficiency input utilizing production at 

farming rise field. The methode used was descriptive methode. The research had done at 

labuan haji subdistrict, panedagandor village, and labuan haji village by purposive sampling. 

Analysis unit being used was the farmer who did rice farming. Farmers Responden sampel 

60 people determined as quota sampling. Based on research results (1) production input was 

sp-36 and dummy status land owner not real effect or not significance to rice farming . 

meanwhile seed, urea, npk and pestiside inputs and labors being effected or significance to 

rice farming production (2) the results of rice farmig analysis, utilizing seed, npk and 

pestiside inputs were not efficent because the efficency  values >1 then it need to added 

input. While for production input such as urea, SP-36 and labors not efficient because 

efficency values <1 and need to decreased input production. Suggestion to the farmer to 

allocate utilizing input production in order to become more efficient by adding or condering 

input wich being used “does it accordace with the dosage or the prescribed dose (such as 

how and when to use), an appropriate cropping system, technology used(agricultural 

machine tools) and etc. 

Keywords : efficiency, input production, farming, rice.  

Abstrak 

Upaya penyediaan kebutuhan pangan khususnya beras serta penigkatan kesejahteraan petani 

padi, dapat dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktifitas. Peningkatan produksi 

usahatani khususnya padi, dapat dilakukan dengan pengembangan dan adopsi teknologi 

baru serta peningkatan efisiensi suatu usaha tani. Tujuan penelitian ini adalah: 1) 

Menganalisis input produksi yang berpengaruh pada usahatani padi sawah. 2) Untuk 

mengetahui efisiensi penggunaan input produksi pada usahatani padi sawah. Metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Haji 

Desa Penedagandor dan Desa Labuhan Haji secara Purposive Sampling. Unit analisis yang 

digunakan adalah petani yang mengusahakan usahatani padi. Sampel responden petani 60 

orang ditentukan secara Quota Sampling. Berdasarkan hasil penelitian : 1) Input produksi 

yaitu SP-36 dan dummy status kepemilikan lahan tidak berpengaruh nyata atau tidak 

signifikan terhadap usahatani padi. Sedangkan input benih, urea, NPK, pestisida dan tenaga 

kerja berpengaruh nyata atau signifikan terhadap produksi usahatani padi. 2). Hasil analisis 

efisiensi usahatani padi, penggunaan input benih, NPK dan pestisida belum efisien karena 



nilai efisiensinya > 1 maka perlu penambahan input, sedangkan untuk input produksi  urea, 

SP-36, dan tenaga kerja tidak efisien karena nilai efisiensinya kurang dari 1 dan perlu 

pengurangan jumlah penggunaan input produksi. Saran kepada petani untuk 

mengalokasikan penggunaan input produksi agar lebih efisien dengan cara menambahkan 

atau mempertimbangkan kembali input yang digunakan. apakah sudah sesuai dengan 

takaran atau dosis yang dianjurkan (cara dan waktu penggunaan), sistem tanam yang sesuai, 

teknologi yang digunakan (alat mesin pertanian), dan lain-lain. 

 

Kata Kunci : Efisiensi, Input Produksi, Usahatani, Padi 

 

PENDAHULUAN 

 

 Pembangunan pertanian secara umum ditunjukan; menigkatkan pendapatan dan taraf 

hidup petani; mewujudkan taraf ketahanan pangan, kelembagaan dan budaya pangan local; 

menigkatkan daya saing produk pertanian dan ekspor hasil pertanian; mengembangkan 

aktifitas ekonomi pedesaan; dan meningkatkan kesempatan kerja dan keterampilan 

perusahaan secara adil melalui pengembangan agribisnis (Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian 2013). 

Efisinsi sendiri menurut Mubyarto (1986) menjelaskan tentang banyaknya hasil 

produksi yang diperoleh dari setiap korbanan input yang digunakan.  

Factor produksi pertanian adalah berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan manajmen. 

Dari keempat factor produksi tersebut tanah merupakan factor produksi yang paling penting 

kedudukannya karena merupakan pebriknya hasil-hasil pertanian yitu tempat 

berlangsungnya proses produksi hingga mengeluarkan produksi. Luas lahan dan 

produktifitas tanah menentukan besar kecinya hasil yang diperoleh petani. Tenaga kerja 

meripakan factor produksi pertanian yang merupakn peran penting dalam melakukan 

produksi. Modal adalah barang atau uang yang bersama factor-faktor produksi lainnya 

menghasilkan barang-barang baru, modal dapat dipilahkan atas modal tetap dan modal tidak 

tetap. Manajmen adalah yang berfungsi mengatur dan mengkoordinir factor-faktor produksi 

lainnya yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Semua factor factor tersebut saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya.  

Berdasarkan UPT PPP di Kecamatan Labuhan Haji luas tanam komoditi padi selama 

5 tahun terakhir ini yaitu selama periode tahun 2012 sampai 2016. Luas tanam padi di 

Kecamatan Labuhan Haji pada tahun 2012 sebesar 2652 ha. Kemudian pada tahun 2013 dan 

2014 mngalami penuruan luas tanam menjadi 1601 ha dan 2318 ha. Sedangkan pada tahun 

2015  dan 2016 luas tanam meningkat menjadi 2.826 Ha dan 2.847 ha. 

Luas potensial wilayah pertanian pada tahun 2015 dan 2016 Kecamatan Labuhan 

Haji (1.794) ha. Kecamatan Labuhan Haji merupakan daerah yang cukup potensial untuk 

mengembangkan usahatani padi karena agroekosistemnya yang mendukung. Data tahun 

2015 dimana luas panennya mencapai (2.571) ha, dengan produksi (12.656) ton, dan rata-

rata produksi padi sebesar (4,92) ton/ha. Untuk tahun 2016 luas panen, produksi, dan rata-

rata produksi padi mengalami peningkatan, dimana luas panennya mencapai (2.689) ha, 

produksi (15.734) ton, dan rata-rata produksinya (58,51) ton/ha (UPT PPP Kecamatan 

Labuhan Haji). 



Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisia input produksi yang berpengaruh 

pada usahatani padi sawah di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. 

(2)Untuk mengetahui efisiensi pengunaan input produksi pada uasahatani padi sawah di 

Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunkan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemasaran, ataupun 

suatu kelas peristiwa padamasa sekarang (Nazir, 2011). Metode deskriptif merupakan 

metode penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu 

sekarang dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisa, dan 

menginterprestasikan dan  kemudian menarik kesimpulan. 

B. Unit Analisis 

Unit analisa dalam penelitian ini adalah para petani yang melakukan usahatani padi  

yang ada di Kecamatan Labuhan haji kabupaten Lombok Timur. 

C. Penentuan Daerah Sampel 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. 

Kecamatan Labuhan Haji terdiri dari 12 Desa. Dari 12 Desa tersebut ditetapkan 2 Desa 

secara Purposiv Sampling atau sengaja yaitu Desa Labuhan Haji dan Desa Penedagandor. 

Dengan pertimbangan bahwa Desa ini memiliki jumlah anggota Poktan terbanyak. Dimana 

Desa Penedagandor memiliki jumlah anggota Poktan sebanyak 1035 orang, sedangkan 

untuk Desa Labuhan Haji memiliki jumlah anggota Poktan sebanyak 632 orang.  

D. Penentuan Responden 

Penetuan jumlah responden dilakukan dengan menggunakan metode Quota Sampling 

sebanyak 60 responden. Sedangkan penetuan petani responden dilakukan dengan metode 

random sampling. 

E. Analisis Data  

Untuk mengetahui analisis produksi usahatani padi dengan mengunakan fungsi 

Cobb-Douglass. Model analisisnya adalah sebagai berikut (Soekartawi, 2002) : 

Y = a X1
b1

 X2
b2

 X3
b3

 X4
b4

 X5
b5 

X6
b6 

De
u 

Untuk memudahkan pendugaan terhadap persamaan tersebut, maka persamaan ini 

diubah menjadi bentuk linier berganda dengan cara melogaritmakan persamaan tersebut. 

Secara sistematik dapat ditulis sebagai berikut : 

LnY = Lna + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + b4LnX4 + b5LnX5 + b5LnX5 + b6LnX6   D+ u 

Keterangan : 

Y  = Produksi padi (kg) 

X1  =benih(kg) 

X2  = Pupuk urea (Kg) 

X3  = Pupuk SP-36 (Kg) 

X4  = Tenaga Kerja (HKO) 

X5   = Pestisida (L)  

X6  = NPK 



D  = Status Kepemilikan Lahan 

   1 = Milik Sendiri 

   0 = Non Milik (nyakap) 

b1b1b3b4b5 = Koefisien regresi masing-masing factor produksi 

u  = Eror 

 Uji keberartian koefesien regresi dilaksanakan secara serentak dari sendiri-sendiri 

(parsial). Koefisien regresi serentak diuji menggunakan F-test pada taraf nyata 5% dengan 

rumus (Anwar, 1995) : 

F hitung =
          

              
 

 

Keterangan : 

JK (Reg) = Jumlah Kuadrat regresi 

JK (G) = Jumlah kuadrat total 

K = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah responden 

 Uji t Firdaus (2011) menyatakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X 

terhadap variabel tidak bebas Y secara parsial digunakan uji t (t-test). Pengujian secara 

statistic dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

t = 
  

    
  

 

bi = Nilai koefisien regresi ke i 

Sebi = Standar error bi  

 

Untuk menentukan efisien input produksi yang demikian disebut dengan efisien 

harga atau allocative efficiency. Pengujian untuk menganalisis efisiensi penggunaan input 

pada usahatani padi menggunakan kriteria keuntungan maksimum, maka digunakan 

perbandingan nilai produk marjinal (NPM) dengan biaya input marjinal (BKM) atau harga 

input (Px). 

NPM = 
             

  
  

Exi = 
             

         
  

 

Keterangan : 

NPM xi = Nilai produk marjial X ke-i 

Exi   = Efisiensi input X ke-i 

Bi   = Koefisien regresi ke-i 



Y*   = Geometri mean produksi 

Xi*   = Geometri mean input 

Py   = Harga produksi 

Pxi   = Harga input X ke-i 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik responden 

Umur Responden 

bahwa  kisaran umur petani yang tergolong dalam usia yang sudah tidak produktif lagi yaitu 

50% dan persentase 50% petani yang tergolong dalam usia produktif. Menunjukkan bahwa 

petani responden baik yang sudah tidak produktif maupun yang masih produktif memiliki 

jumlah persentase yang sama. Sehingga secara fisik dan mental mampu melakukan aktivitas 

dalam berusahatani dan mampu meningkatkan produktivitas usahatani. 

Tingkat Pendidikan Responden 

kisaran pendidikan petani responden di Kecamatan Labuhan Haji, yaitu tidak tamat SD 

hingga tamat perguruan tinggi. Rata-rata petani responden memiliki pendidikan terbanyak 

tamat SD sebanyak 34 orang (56,67 %) dan tingkat pendidikan paling sedikit, yaitu tamat 

perguruan tinggi sebanyak 2 orang (3,33 %) dari keseluruhan responden. Hal ini berarti 

bahwa rata-rata tingkat pendidikan petani responden tergolong rendah.  

Jumlah Tanggungan Keluarga 

32 orang (53,33%) responden memiliki jumlah tanggungan 1-2 orang yang berarti bahwa 

sebagaian besar petani tergolong dalam petani keluaraga kecil. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ilyas (1988) yang menyatakan bahwa tanggungan keluarga berkisar antara 1 – 2 

keluarga kecil, 3-4 keluaraga menengah, dan 5 orang atau lebih termasuk golongan keluarga 

besar. 

Luas Lahan Garapan 

petani responden memiliki luas lahan garapan taitu berkisar antara 0,50 – 1,00 Ha sebanyak 

6 orang(10%), sedangkan untuk luas lahan garapan < 0.50 Ha sebanyak 54 orang (90%). 

Rata-rata luas lahan garapan petani responden di Kecamatan Labuhan Haji seluas 0,32 Ha. 

Pengalaman Berusahatani 

secara umum responden cukup berpengalaman dalam mengelola usahataninya, yaitu 

sebanyak 38 orang (63,33%). Pengalaman berusahatani berhubungan langung dengan 

pengelolaan suatu usahatani, semakin lama pengalaman maka semakin baik pengelolaan 

suatu kegiatan dengan menganggap kesempatan dan daya serap seseorang terhadap suatu 

informasi sama. 

Status Kepemilikan Lahan 

Rata-rata petani responden memiliki status kepemilikan lahan terbanyak yaitu milik sendiri, 

9 orang (15%) responden dengan hak nyakap dan untuk status kepemilikan sewa tidak ada. 

Pekerjaan Responden 

petani responden memilki pekerjaan pokok sebagai petani sebanyak 39 orang (65%) dari 

keseluruhan petani responden. Sebanyak 21 orang (35 %) memiliki pekerjaan pokok bukan 

petani tetapi memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani. 



Analisis Biaya Produksi dan Pendapatan 
Tabel 1. Rata-Rata Biaya Produksi Usahatani Padi dan Pendapatan Usahatani Tanaman Padi 

Sawah di Kecamatan Labuhan Haji Tahun 2017 

No Uraian Jumlah (Satuan) Nilai (Rp) 

  LG*                     Ha LG* Ha 

A. Biaya Produksi 

1. Biaya Variabel 

a. Benih (kg) 

b. Pupuk  

-Urea (kg) 

-TSP  (kg) 

-NPK (kg) 

-Organik (kg) 

 

 

7,74 

 

145 

26 

61,75 

23,83 

 

 

24,44 

 

457 

83 

194,59 

75,11 

 

 

83.113 

 

357.958 

38.263 

175.783 

31.413 

 

 

261.909 

 

1.128.020 

120.575 

553.939 

98.989 

Jumlah 256,58 809,7 603.417 1.901.523 

 c. Pestisida 

 Insektisida(L) 

-Fungisida (L) 

-Herbisida (L) 

 

0,43 

0,44 

0,47 

 

1,36 

1,39 

1,47 

 

96.982 

69.527 

37.045 

 

305.614 

219.098 

116.738 

Jumlah 1,34 4,22 890.084 2.804.882 

 d. Tenaga Kerja 

(HKO) 

35,52 119,92 2.099.867 6.617.228 

Jumlah Biaya Variabel 2.825.170 8.902.847 

 2. Biaya Tetap 

-Pajak 

-Penyusutan 

alat 

 

 

 

 

 

15.622 

55.362 

 

49.230 

174.461 

Jumlah Biaya Tetap   70.984 223.691 

Jumlah Biaya Produksi (1+2)   2.896.154 9.126.537 

B. Produksi (kw) 18,10 57,04   

C. Nilai Produksi   7.240.667 22.817.227 

D. Total Biaya   3.771.492 11.884.955 

E. Pendapatan   4.344.512 13.690.690 

Sumber : Data Primer Diolah 

Biaya produksi yang dikeluarkan pada usahatani padi sawah di Kecamatan Labuhan 

Haji Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 2.896.154 per LLG dan 9.126.537 per Ha. 

Diperoleh dari biaya variabel dan biaya tetap yaitu sebesar 2.825.170 per LLG dan 

8.902.847 per Ha sedangkan untuk biaya tetapnya yaitu sebesar 70.984 per LLG dan 

223.691 per Ha. Untuk jumlah produksi yaitu sebesar 18,10 per LLG/kw dan 57,04 per 

ha/kw. Nilai produksinya sebesar 7.240.667 per LLG dan 22.817.227 per hektar. Rata-rata 

pendapatan adalah sebesara 4.344.512 per LLG dan 13.690.690 per Ha. Jumlah pendapatan 

yang diperoleh petani ditentukan oleh besarnya rata-rata produksi, biaya produksi dan harga 

jual. Semakin tinggi harga jual produksi semakin tinggi pula pendapatn petani yang di 

peroleh. 

 



 Analisis Input Produksi yang Berpengaruh Dalam Usahatani Padi Sawah Kecamatan 

Labuhan Haji. 
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Fungsi Cobb-Douglas Produksi Padi Sawah di Kecamatan 

Labuhan Haji Tahun 2016. 

No Uraian coefficients Std. Eror  t-Hitung P-value Ket 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Intercept  

Benih (X1) 

Urea (X2) 

SP 36 (X3) 

NPK (X4) 

Pestisida (X5) 

Tenaga Kerja (X6) 

Status Kepemilikan 

Lahan (D) 

0,218 

0,646 

-0,418 

-0,018 

0,063 

0,310 

0,742 

-0,073 

 

0,213 

0,175 

0,123 

0,017 

0,028 

0,086 

0,170 

0,045 

1,023 

3,684 

-3,411 

-1,051 

2,242 

3.608 

4,360 

-0,146 

0.311 

0,001 

0,001 

0,298 

0,029 

0,001 

0,000 

0,107 

 

S 

S 

NS 

S 

S 

S 

NS 

Koefisien Determinasi (R-Square)       : 0,704   

f-Hitung                                               : 17,700         0,000 

Taraf Kepercayaan                               : 95 % 

Sumber : Data Primer Diolah 

Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 

 Dari hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan koefisien derminasi (R
2
) sebesar 

0,704. Artinya yaitu jumlah produksi padi sawah di Kecamatan Labuhan Haji di pengaruhi 

oleh variabel-variabel bebas dalam model (benih, urea, TSP, NPK, pestisida dan tenaga 

kerja) sebesar 70,4% dan sisanya (100% - 70,4% = 29,6%) dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain di luar variabel.  

b. Uji Signafikasi Serentak (Uji Statistik F) 

 Berdasarkan uji F didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 

nyata sebesar 0,05. Artinya yaitu secara serentak variabel independen (luas lahan, benih, 

urea, TSP, NPK, pestisida, dan tenaga kerja) berbengaruh nyata terhadap variabel dependen 

(jumlah produksi padi di Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Lombok Timur). 

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

1. Koefisien Benih (X1) 
nilai koefisien regresi untuk input benih (b = 0,646) nilai tersebut artinya setiap penambahan 

benih (X1) sebesar 1% akan memeberikan tambahan produksi (Y) sebesar 0,646%. Setelah 

di uji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 di peroleh p-value 0,000 < α 0,05 yang berarti H1 di 

terima. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tambahan input benih sebesar 1% akan 

menyebabkan persentase tambahan produksi yang signifikan pada taraf nyata 0.05. 
2. Koefisien Urea (X2) 

koefisien regresi untuk input urea (b=-0,418) nilai tersebut artinya setiap 

penambahan urea (X2) sebesar 1% akan menurunkan produksi sebesar - 0,418%. 

Setelah di uji dengan t-test dengan taraf nyata 0,05 diperoleh p-value 0,030 < α 0,05 

yang berarti H1 diterima. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tambahan input benih 

sebesar 1% akan menyebabkan persentase tambahan produksi yang signifikan atau 

berpengaruh nyata pada taraf nyata 0,05. 

 



3. Koefisien SP-36 (X3) 
Nilai koefisien regresi untuk input SP-36 (b = -0,018) nilai tersebut artinya setiap 

penambahan SP-36 (X3) sebesar 1% akan menurunkan produksi sebesar -0,018%. Setelah di 

uji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh p-value 0,476 > α 0,05 yang berarti H1 

ditolak. Situasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi akibat tambahan input 

SP-36 sebesar 1% adalah tidak nyata 
4. Pupuk NPK (X4) 

Nilai koefisien regresi untuk input NPK (b = 0,063) nilai tersebut artinya setiap penambahan 

NPK (X4) sebesar 1% akan memberikan tambahan produksi (Y) sebesar 0,063%. Setalah 

diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 di peroleh p-value 0,029 < α 0,05 yang berarti H1 

diterima. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penabahan input NPK sebesar 1% akan 

menyebabkan persentase tambahan produksi yang signifikan pada taraf nyata 0,05. 

5. Koefisien Pestisida (X5) 

Nilai koefisien regresi untuk input pestisida (b = 0,310) nilai tersebut berarti setiap 

penambahan pestisida (X5) sebesar 1% akan menyebabkan penambahan produksi 

(Y) sebesar 0,310%. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh p-

value 0,023 > α 0,05 yang berarti H1 diterima. Situasi tersebut menunjukkan bahwa 

penabahan input pestisida sebesar 1% akan menyebabkan persentase tambahan 

produksi yang signifikan pada taraf nyata 0,05. 

6. Koefisien Tenaga Keraja (X6) 

Nilai koefisien regresi untuk nfut tebaga kerja (b = 0,742) nilai tersebut artinya 

setiap penambahan tenaga kerja (X6) sebesar 1% akan memberikan tambahan 

produksi (Y) sebesar 0,742%. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 

diperoleh p-value  0,000 < α 0,05 yang berarti H1 diterima. Situasi tersebut 

menunjukkan bahwa penambahan input tenaga kerja sebesar 1% akan menyebabkan 

persentase tambahan produksi yang signifikan pada taraf nyata 0,05. 

7. Dammy Status Kepemilikan Lahan (D) 

Variabel dammy status kepemilikan lahan tidak signifikan karena p-value 0,829 > α 

0,05 maka dapat diartikan tidak ada perbedaan produksi lahan milik sendiri dan non 

milik (nyakap) dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi variabel dammy 

status kepemilikan lahan sebesar -0,073 artinya produksi status kepemilikan lahan 

milik sendiri lebih sedikit -0,011 dibandingkan dengan produksi status kepemilikan 

lahan non milik (nyakap) tetapi secara statistik perbedaan tersebut tidak berpengaruh 

nyata. 

 

Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi 

 Hasil perhitungan nilai efisiensi penggunaan factor produksi pada usahatani padi 

disajikan pada tabel 4.4 dimana nilai efisiensi yang ada pada tabel di peroleh dengan rumus : 

NPM = 
              

  
               Exi = 

   

   
 

 

 

  



Tabel 3. Perhitungan Nilai Efisiensi Penggunaan Input Produksi Pada Usahatani Padi Sawah 

di Kecamatan Labuhan Haji. 

N

o 

Faktor 

Produksi 

Koefisien 

Regresi 

(b) 

 X* Py (Rp) NPM BKM E 
Kriteria 

Efisiensi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Benih 

Urea 

SP-36 

NPK 

Pestisida  

Tenaga Kerja 

0,646 

-0,418 

-0,018 

0,063 

0,310 

0,073 

6,58 

124,56 

33,81 

56,78 

1,05 

29,36 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

 

52.740,304 

-1.794,12 

-285,998 

5.960, 48 

 158.601, 91 

   13.576, 38 

10.442,67 

2.462,5 

950,83 

3.832,5 

67.851,25 

54.306,55 

5,05 

-0,73 

-0.30 

1,56 

2,34 

0,25 

>1 

<1 

<1 

>1 

>1 

<1 

Produksi Y* 13,43 

Sumber : Data Primer Diolah 

Efisiensi Benih 

Dapat di ketahui bahwa dari hasil analisis Exi untuk benih (X1) adalah sebesar 5,05  dimana 

penggunaannya belum efisien (nilai efisien > 1) maka perlu penambahan input. 

Efisiensi Urea 

 Dapat diketahui bahwa dari analisis Exi untuk uera (X2) adalah sebesar -0,73 

dimana penggunaanya tidak efisien (nilai efisiensi < 1) maka perlu pengurangan jumlah 

input produksi. 

Efisiensi SP-36 

 Dapat diketahui bahwa dari analisis Exi untuk SP-36 (X3) adalah sebesar -0,30 

dimana penggunaannya tidak efisien (nilai efisiensi < 1). Karena nilai kurang dari satu, 

maka penggunaan pupuk SP-36 perlu dikurangi. 

Efisiensi NPK 

 Dapat diketahui bahwa dari hasil analisis Exi untuk NPK (X4) adalah sebesar 1,56 

dimana penggunaanya belum efisien (nilai efisien > 1) maka perlu penambahan jumlah 

input. 

Efisiensi Pestisida 

 Dapat diketahui bahwa dari hasil analisis Exi untuk Pestisida (X5) adalah sebesar 

2,34 dimana penggunaannya belum efisien (nilai efisiensi > 1) maka perlu penambahan 

jumlah input produksi. 

Efisiensi Tenaga Kerja 

 Dapat diketahui bahwa dari hasil analisis Exi untuk tenaga kerja adalah sebesar 0,25 

dimana penggunaannya tidak efisien (nilai efisiensi < 1). Karena nilai kurang dari satu, 

maka penggunaan tenaga kerja perlu dikurangi. 

 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor-faktor produksi (input 

produksi) yang berpengaruh terhadap usahatani padi adalah benih, urea, SP-36, NPK, 

pestisida, tenaga kerja dan dummy status kempemilikan lahan. Namun secara statistik SP-36 

dan dummy status kepemilikan lahan tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan terhadap 

usahatani padi karena niliai signifikannya lebih besar dari taraf nyatanya 0,05. Sedangkan 

input benih, urea, NPK, pestisida dan tenaga kerja berpengaruh nyata atau signifikan 

terhadap produksi usahatani padi di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur 

karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Tapi jika dilihat dari uji signifikasi serentak 

(uji statistik F), di dapatkan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 

sebesar 0,05. Dimana secara serentak variabel independen (benih, urea, TSP, NPK, 

pestisida, dan tenaga kerja) berbengaruh nyata terhadap variabel dependen (jumlah produksi 

padi di Kecamatan Labuhan haji Kabupaten Lombok Timur). (2). Berdasarkan hasil analisis 

efisiensi penggunaan input pada usahatani padi di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten 

Lombok Timur diketahui bahwa penggunaan input benih, NPK dan pestisida belum efisien 

karena nilai rasio efisiensi NMP/BKM > 1 maka perlu penambahan input, sedangkan untuk 

input produksi urea, SP-36, dan tenaga kerja tidak efisien karena nilai rasio efisiensi < 1 dan 

perlu pengurangan jumlah penggunaan input produksi. 
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