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ABSTRAK 

  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui besar biaya, pendapatan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi usahatani jagung binaan IFSCA di Kabupaten Dompu. 

Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, cara 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik survei yaitu 

wawancara langsung dengan responden didaerah penelitian. Alat analisis regresi 

linier berganda Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 +b3 X3 +b4 X4 + b5 X5 +b6 X6 + b7 X7 

+ e , pendapatan Pd = TR – TC, nilai penyusutan = 
                     

             
, dan 

efisiensi      
  

  
. 

Hasil penelitiam menunjukan bahwa (1) Besar biaya yang dikeluarkan oleh petani 

jagung binaan IFSCA di Kabupaten Dompu selama satu musim tanam sebesar Rp. 

7.783.883 per Ha atau Rp.11.987.180 per LLG dalam satu kali tanam, (2) 

Pendapatan petani jagung binaan IFSCA di Kabupaten Dompu selama satu musim 

tanam sebesar Rp 6.034.618 per Ha atau Rp 9.293.311 per LLG dalam satu kali 

tanam, (3) Faktor – faktor yang mempengaruhi produksi pada usahatani jagung di 

Kabupaten Dompu adalah benih (X1), pupuk (X2), pestisida (X3), tenaga kerja 

(X4), luas lahan (X5) dan pengalaman petani (X6). Ini dengan ditunjukkan nilai 

R² sebesar 0,877 ini berarti 87,7% dipengaruhi oleh variabel – variabel bebas 

dalam model. Diantara faktor – faktor yang mempengaruhi produksi yang 

berpengaruh nyata (signifikan) terhadap produksi adalah pupuk dan luas lahan 

pada taraf nyata 5%. Sementara variabel lain yaitu benih, pestisida, tenaga  kerja 

dan pengalaman petani  tidak berpengaruhi nyata (non signifikan). 

Disarankan kepada petani untuk dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani, diharapkan agar lebih memperhitungkan pengeluaran 

khusunya untuk biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 

 

Kata Kunci : Biaya, Jagung, Produksi, dan Pendapatan.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the cost, income and factors affecting 

the IFSCA assisted maize farm in Dompu District. 

The method used in this research is descriptive method, the way of data collection 

in this research is done by survey technique that is direct interview with 

respondent in research area. Multiple linear regression analysis Y = b0 + b1 X1 + 

b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + e, income Pd = TR - TC, 

depreciation value = (new value-residual value) / (economic life), and efficiency 

R / C = TR / TC. 

The research results show that (1) The amount of costs incurred by IFSCA-

assisted corn farmers in Dompu District for one planting season is Rp. 7,783,883 

per Ha or Rp.11,987,180 per LLG in a single crop, (2) Income of IFSCA-

supported corn farmers in Dompu District during one planting season of Rp 

6,034,618 per Ha or Rp 9,293,311 per LLG at one time (X1), fertilizer (X2), 

pesticide (X3), labor (X4), land area (X5) and farmer's experience (X6) . This is 

indicated by the R² value of 0.877 which means 87.7% is influenced by the 

independent variables in the model. Among the factors affecting production that 

significantly (significant) to production is fertilizer and land area at 5% real level. 

While other variables, namely seeds, pesticides, labor and farmer experience, have 

no significant (non-significant) effect. 

It is suggested to farmers to be able to increase the income and welfare of farmers, 

it is expected to take into account the expenditure especially for the costs incurred 

during the production process. 

 

Keywords: Cost, Corn, Production, and Revenue. 

 

PENDAHULUAN 

 

Pengembangan jagung di NTB menjadi salah satu program prioritas yang 

diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan perbaikan 

kesejahteraan masyarakat NTB. Pengembangan jagung kedepandiarahkan untuk 

pencapaian tujuan NTB menjadi produsen jagung yang tangguh dan mandiri. 

Secara umum strategi yang ditempuh adalah peningkatan produktivitas, perluasan 

areal tanam, pengamanan produksi dan penguatan kelembagaaan petani. (Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan NTB, 2013). 

Untuk menunjang peningkatan produksi dan pembangunan wilayah, 

pembangunan pertanian yang mendapat prioritas utama untuk ditingkatkan adalah 

sub sektor tanaman pangan. Meningkatkan produksi pangan tidak hanya bertumpu 

pada pemanfaatan swasembada beras (padi), tetapi meningkatkan produksi 

tanaman palawija dan hortikultura juga mendapat prioritas yang sama untuk 

dikembangkan. (Dinas Pertanian Tanaman Pangan NTB, 2013). 

Pertumbuhan luas lahan,produktivitas, dan produksi jagung di Nusa Tenggara 

Barat dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Dimana dilihat pada tahun 2012, 

produksi jagung NTB tercatat sebanyak 456.915 ton dengan luas lahan 89.307ha, 

kemudian mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun pertama program 
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unggulan pijar (sapi, jagung, dan rumput laut) pada tahun 2012 sebesar 642.674 

ton dengan luas lahan panen 117.030 ha. Selanjutnya, 2013 produksi jagung 

mengalami peningkatan lagi 633.773 tondenganluas panen yang berkurang yaitu 

110.273 ha. Selanjutnya pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami penurunan 

produksi yaitu 26.610 ton hal ini dikarenakan luas panen yang berkurang akan 

tetapi produktifitasjagung meningkat yaitu sebesar 63.41 kwintalperhektar. (BPS 

Provinsi NTB, 2015) 

Di Kabupaten Dompu mengembangkan produksi jagung sebagai komoditas 

yang strategi untuk menunjang perekonomian daerah. Luas pengembangan jagung 

meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 mencapai 153.305 ton sedangkan 

pada tahun 2015 produksi jagung meningkat hingga 218.857 ton, ini menunjukan 

bahwa pertumbuhan jagung di Kabupaten Dompu melonjak naik hingga saat 

ini.(Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, 2016) 

Sehubungan dengan hal diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Jagung Di 

Kabupaten Dompu”.  

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengkaji besar biaya usahatani jagung binaan 

IFSCA di Kabupaten Dompu; (2) Mengkaji besar pendapatan usahatani jagung 

binaan IFSCA di Kabupaten Dompu; (3) Mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi usahatani jagung binaan IFSCAdi Kabupaten Dompu. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna: (1) Sebagai 

pertimbangan petani jagung binaan IFSCA di Kabupaten Dompu; (2) Sebagai 

bahan Informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan Instansi/Pihak terkait 

dalam menentukan kebijakan terhadap masalah yang dihadapi petani dalam 

berusahatani jagung baik kendala secara teknis maupun ekonomis; (3) Sebagai 

bahan informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama pada 

aspek yang berbeda. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan Penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini adalah petani jagung binaan IFSCA. Desa 

binaan IFSCA di Kabupaten Dompu adalah Kecamatan Dompu, Manggelewa, 

Pajo, Woja, dan Kempo secara “purposive sampling”. Dengan lokasi ini diambil 

lokasi wilayah binaan IFSCA dari lima Kelompok Tani binaan baru yaitu 

Kelompok Madatera subur, Petejaya, Oi’i lowo, Tunas rizki, dan Garda muda. 

Penentuan jumlah petani responden dilakukan secara “Quota Sampling”  

sebanyak 30 orang atau sekitar 2% dari 147 orang populasi petani jagung di 

Kecamatan Dompu. Pemilihan responden pada setiap desa sampel di lakukan 

secara Proportional Random Sampling. 

Analisis Data 
1. analisis regresi linier berganda Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 +b3 X3 +b4 X4 + 

b5 X5 +b6 X6 + b7 X7 + e ,  

2. Pendapatan Pd = TR – TC,  

3. Nilai penyusutan = 
                     

             
,  

4. Efisiensi      
  

  
. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.3.     Produksi dan Pendapatan Usahatani Jagung 

5.3.1. Biaya Produksi 

Biaya produksi pada usahatani jagung terdiri dari biaya tetap  dan biaya 

variabel. Biaya variabel meliputi biaya saprodi, tenaga kerja sedangkan biaya 

tetap merupakan biaya penyusutan alat, sewa lahan dan bunga modal pinjaman. 

Semua jenis biaya diperhitungkan selama satu kali proses produksi jagung. 

a. Biaya Saprodi  

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas jagung,maka 

penggunaan sarana produksi mutlak diperlukan sehingga  diperlukan biaya yang 

cukup besar. Biaya saprodi yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi 

jagung adalah  biaya benih, pupuk dan obat-obatan. Berdasarkan hasil penelitian, 

petani responden dalam melakukan usahatani jagung sebagian besar 

menggunakan sarana produksi sehingga biaya yang dibutuhkan untuk melakukan 

usahatani cukup besar. Adapun biaya yang digunakan untuk sarana produksi dapat 

dilihat pada tabel 5.7 berikut. 
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Tabel 5.7.Rata-Rata Biaya Sarana Produksi per hektar dan per luas lahan garapan 

(1,00 ha) yang dibutuhkan Petani Responden pada Usahatani Jagung 

Binaaan IFSCA Di Kabupaten Dompu Tahun 2017. 

No. 
Jenis Sarana 

Produksi 

Pemakaian per hektar 
Pemakaian per Luas Lahan 

Garapan 

Jumlah 

Pemakaian 

Nilai yang 

dikeluarkan 

(Rp) 

Jumlah 

Pemakaian 

Nilai yang 

dikeluarkan 

(Rp) 

1 Benih : 

  
Benih 1 (Kg) 12 769.913 18 1.185.667 

Benih 2 (Kg) 9 900.000 14 1.386.000 

  Jumlah Benih 21 1.669.913 32 2.571.667 

2 Pupuk 

  

Urea(Kg) 223 533.225 343 821.167 

TSP (Kg) 260 808.442 400 1.245.000 

NPK (Kg) 190 502.403 293 773.799 

ZA (Kg) 58 98.701,00 90 152.000 

  Jumlah Pupuk 731 1.942.771 1126 2.991.966 

3 Pestisida 

  

Calaris (Lt) 1 195.130 1 300.500 

Gromoxone (Lt) 6 331.319 9 510.231 

Bravoxone (Lt) 4 194.805 6 300.000 

Bio-Zone (Lt) 2 89.286 2 137.500 

Joss Xone (Lt) 1 30.961 1 60.000 

Biotop (Lt) 5 333.766 8 514.000 

Quiser (Lt) 1 90.909 2 140.000 

Gaucho (Lt) 1 61.688 1 95.000 

Nucaris (Lt) 13 714.286 20 1.100.000 

Topzone (Lt) 5 295.455 7 455.000 

Sidamantri (Lt) 1 22.727 1 35.000 

Marzone (Lt) 3 142.857 4 220.000 

Lindomin (Lt) 3 90.909 4 140.000 

Bismilang (Lt) 3 155.844 4 240.000 

ZPT (Lt) 1 52.597 2 81.000 

  Jumlah Pestisida 50 2.802.539 72 4.328.231 

  
TotalBiaya 

Saprodi (Rp) 

 

6.415.223 

 

9.891.864 

Sumber : Data Primer Diolah 

Dari tabel 5.7 di atas dapat diketahui bahwa Benih yang digunakan oleh 

petani bersumber dari pemerintah atau subsidi dan petani membeli benih sendiri, 

jumlah keseluruhan benih yang digunakan petani sebanyak 21 kg dengan biaya 

yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.669.913 per Ha dan 32 kg dengan biaya yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 2.571.667 per LLG.   
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Dari hasil wawancara dengan petani responden binaan IFSCA pada 

lokasi penelitian diketahui rata – rata penggunaan pupuk urea sebanyak 223 kg 

dengan biaya yang dikeluarkan rata – rata sebesar Rp. 533.225 per Ha dan 343 kg 

dengan biaya sebesar Rp. 821.167 per LLG. Sedangkan TSP rata – rata 

penggunaannya sebanyak 260 kg dengan biaya Rp. 808.442 per Ha dan 400 kg 

dengan biaya sebesar Rp.1.245.000 per LLG.  

Pupuk NPK yang digunakan oleh petani rata – rata sebanyak 190 kg 

per Ha dengan biaya sebesar Rp. 502.403 dan 293 kg per LLG dengan biaya 

sebesar Rp. 773.799 , sedangkan ZA yang digunakan rata – rata sebesar 58 kg per 

Ha dengan biaya sebesar Rp. 98.701 dan 90 kg per LLG dengan biaya yang 

dikeluarkan sektar Rp. 152.000.  

Pestisida yang digunakan oleh petani responden dengan jumlah 

keseluruhan yang di pakai sebanyak 50 liter dengan biaya Rp. 2.802.539 per Ha 

dan 72 liter dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 4.328.231 per LLG. 

a. Biaya Tenaga Kerja 

Dalam penelitian usahatani jagung perhitungan jumlah tenaga kerja 

baik dalam keluarga maupun luar keluarga. Adapun rata-rata biaya tenaga kerja 

per hektar sebesar Rp.4.613.945 ,- dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 

113 HKO sedangkan rata – rata biaya tenaga kerja per luas lahan garapan sebesar 

Rp. 7.105.474,- dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 177 HKOperluas 

lahan garapan (1,00 ha). 

Tabel 5.8.Rata-Rata Biaya Tenaga Kerja per hektar dan per Luas Lahan Garapan 

(1,00 ha) Petani Responden pada Usahatani Jagung Binaan IFSCA di 

Kabupaten Dompu Tahun 2017. 

Sumber : Data Primer Diolah 

Rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani responden 

paling tinggi baik per hektar maupun per luas lahan garapan  adalah pada saat 

panen . Untuk per hektar sebesar Rp. 932.523,- dengan penyerapan tenaga kerja 

sebanyak 31 HKO dan perluas lahan garapan sebesar Rp. 1.436.085,- dengan 

penyerapan tenaga kerja sebanyak 47 HKO. 

b. Biaya Penyusutan Alat 

Biaya penyusutan alat diperhitungkan dalam satu kali proses produksi. 

Perhitungan penyusutan alat menggunakan metode garis lurus yaitu merupakan 

hasil pengurangan nilai pembelian dengan nilai sisa kemudian dibagi dengan 

No. Jenis Biaya Kegiatan 
Penyerapan Tenaga 

Kerja/ha 
Penyerapan Tenaga Kerja 

/luas lahan garapan 
 (HKO) Biaya (Rp)  (HKO) Biaya (Rp) 

1 Pembersihan Lahan 4 284.512 6 438.148 

2 Penanaman 15 1.080.051 24 1.663.278 

3 Pemupukan 8 570.455 13 878.500 
4 Penyiangan 5 348.746 7 537.069 

5 
Pemberantasan Hama 

Penyakit 
1 70.707 1 108.889 

6 Panen 31 932.523 47 1.436.085 

7 Pengepakan 26 737.960 40 1.136.459 
8 Pengangkutan 23 588.991 36 907.046 

Jumlah 113 4.613.945 177 7.105.474 
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jangka waktu usia ekonomis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.9 

berikut. 

Tabel 5.9.Rata-Rata Biaya Penyusutan Alat per hektar dan per Luas Lahan 

Garapan (1,00 ha) Petani Responden pada Usahatani Jagung Binaan 

IFSCA di Kabupaten Dompu Tahun 2017. 

Sumber : Data Primer Diolah 

Dari tabel 5.9 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata biaya penyusutan alat 

yang dimiliki oleh  petani responden pada usahatani jagung per-musim tanam per 

hektar sebesar Rp. 1.578.919,- dari total biaya produksi sebesar Rp. 7.783.883,- 

sedangkan rata-rata biaya penyusutan alat yang dimiliki petani per luas lahan 

garapan sebesar Rp. 2.431.540,- dari total biaya produksi yaitu sebesar Rp. 

22.105.000,-. Hal ini  menunjukkan bahwa biaya penyusutan yang dikeluarkan 

petani cukup tinggi. 

c. Sewa Lahan dan Bunga Modal Pinjaman 

Sewa lahan dan bunga modal pinjaman merupakan biaya tetap yang 

diperhitungkan dalam satu kali proses produksi jagung. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel  5.10 berikut. 

Tabel 5.10.Rata-Rata Sewa Lahan, dan Bunga Modal Pinjaman per hektar dan per 

Luas Lahan Garapan (1,00 ha) Petani Responden pada Usahatani 

Jagung Binaan IFSCA di Kabupaten Dompu 2017. 

Sumber : Data Primer Diolah   

Dari tabel 5.10 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata biaya sewa lahan 

dan bunga modal pinjaman per hektar sebesar Rp. 1.195.504,- sedangkan per luas 

lahan garapan adalah sebesar Rp. 4.948.052,-. Rata-rata biaya sewa lahan yang 

dikeluarkan pada usahatani jagung dalam satu kali musim tanam per hektar 

sebesar Rp. 7.24.833,- sedangkan  per luas lahan garapan sebesar Rp. 3.000.000 

dari keseluruhan biaya.  Rata-rata bunga modal pinjaman yang dikeluarkan petani 

responden selama satu kali proses produksi per hektar sebesar Rp. 470.671,- dan 

per luas lahan garapan sebesar Rp. 1.948.052,-. Bunga modal pinjaman yang 

dikeluarkan petani disesuaikan dengan bunga bank pada tahun 2017 sebesar 10% 

No. Jenis Peralatan 
Nilai Penyusutan 

per hektar (Rp) 

Nilai Penyusutan 

per Luas Lahan 

Garapan (Rp) 

1 Alat Bajak/Hand Traktor 1.350.649 2.080.000 

2 Garu 84.416 130.000 

3 Nampan 5.192 8.000 

4 Cangkul 9.957 15.333 

5 Sabit 28.056 43.207 
6 Hand Spayer 100.649 155.000 

Jumlah 1.578.919 2.431.540 

 

No. Jenis Biaya 
Jumlah per hektar 

(Rp) 
Jumlah per Luas 

Lahan Garapan (Rp) 

1 Sewa Lahan 724.833 3.000.000 

2 Bunga Modal pinjaman 470.671 1.948.052 

Jumlah 1.195.504 4.948.052 
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per tahun atau sama dengan 0,1% per bulan, dengan asumsi seluruh pinjaman 

modal yang digunakan dalam proses produksi jagung adalah modal pinjaman. 

5.3.2.  Pendapatan Usahatani Jagung 

a. Produksi dan Nilai Produksi 

Produksi  jagung  yang diperoleh petani di daerahpenelitian dijual dengan  

harga yang  berbeda. Harga jagung yang diterima petani berkisar Rp. 3.000,- - Rp. 

3.700/kg yang dijual jagung pipilan kering dengan kadar air 17 –18%. 

Bervariasinya harga jual yang diterima petani tergantung jarak tempuh antara 

petani dengan pengepul. 

Pada tabel 5.10 dapat dilihat bahwa pencapaian rata-rata produksi yang 

telah dicapai petani responden pada Usahatani jagung per hektar sebesar 71,7 

kw/ha dan 46,6 kw/per luas lahan garapan (1,00 ha) pipilan kering per satu kali 

proses produksi. 

Nilai produksi jagung secara keseluruhan petani responden di daerah 

penelitian per hektar sebesar Rp. 14.353.896,- sedangkan per luas lahan garapan 

sebesar Rp. 22.105.000,-. Untuk membantu petani responden dalam pengelolaan 

usahatani jagung di Kabupaten dompu agar petani lebih intensif dalam 

menjalankan usahataninya. Rata-rata produksi jagung dihasilkan oleh petani 

responden di Kabupaten Dompu dapat dilihat pada tabel  5.11 berikut. 

Tabel 5.11.Rata-rata Produksi, Nilai Produksi, Biaya Produksi, Pendapatan dan 

Efisiensi per hektar dan per Luas Lahan Garapan (1,00 ha) Petani 

Responden pada Usahatani Jagung di Kabupaten Dompu Tahun 2017. 

No. Uraian Besarnya per hektar  
Besarnya  per Luas 

Lahan Garapan  

1 Produksi 46,6 kw 71,7 kw 

2 Nilai Produksi(Rp) 14.353.896  22.105.000  

3 Biaya Produksi(Rp)  7.783.883  11.987.180  

  a. Biaya Tetap(Rp) 1.086.385  1.623.033  

  b. Biaya Variabel(Rp) 6.697.498  10.314.146  

4 Pendapatan(Rp) 6.331.918  9.751.154  

5 R/C ratio 1,84 1,84 

Sumber : Data Primer Diolah 

b. Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Jagung 

Pendapatan usahatani jagung adalah nilai produksi dikurangi keseluruhan 

biaya yang dikorbankan oleh petani responden sampai memperoleh hasil. Dari 

tabel 5.11 di atas, pendapatan usahatani yang diperoleh petani responden per 

hektar sebesar Rp. 6.331.918,- dengan nilai produksi sebesar Rp. 14.353.896,-  

dan biaya produksi adalah sebesar Rp.  7.783.883,-  

Pendapatan usahatani yang diperoleh petani responden per luas lahan 

garapan sebesar Rp. 9.751.154,- dengan nilai produksi sebesarRp. 22.105.000,- 

dan biaya produksi adalah sebesar Rp.  11.987.180,-  

Suatu kegiatan usaha dikatakan layak untuk dikembangkan apabila nilai 

efisiensi usaha tersebut (R/C Ratio) >1. Efisiensi usaha diperoleh dari hasil 

pembagian antara total penerimaan (total revenue) dengan total biaya produksi 

(total cost) pada usahatani jagung.  
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Dari tabel 5.11 dapat dilihat bahwa revenue cost ratio (R/C Ratio) pada 

usahatani jagung di Kabupaten Dompu dapat dikatakan bahwa usahatani jagung 

tersebut menguntungkan dikarenakan nilai R/C ratio lebih dari 1. Artinya setiap 

satu rupiah biaya produksi yang dikeluarkan pada usahatani jagung binaan 

IFSCAmaka akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,84 rupiah. Hal ini 

menunjukkan bahwa usahatani jagung binaan IFSCA di Kabupaten Dompu pada 

Musim Tanam 2017 efisien secara ekonomi. 

5.4     Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Jagung 

 Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap produksi usahatani 

jagung berdasarkan fungsi rgresi linier berganda adalah : Harga Benih (X1), 

Harga Pupuk (X2), Harga Pestisida (X3), Luas Lahan (X4), Upah Tenaga Kerja 

(X5) dan Pengalaman Petani (X6). Hasil analisis regresi linier berganda terhadap 

pendapatan usahatani jagungbinaan IFSCA di Kabupaten Dompu menghasilkan 

persamaan sebagai berikut : 

Y = 23,047 + 0,213X1+ 0,85X2 + 0,972X3 + 0,007X4 + 22,581X5 –1,144X6 

Secara rinci faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi usahatani 

jagung di Kabupaten Dompu dapat disajikan pada table 5.12 berikut. 

Tabel 5.12. Hasil Analisis Regresi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Produks Usahatani Jagung Binaan IFSCA di Kabupaten Dompu 

Tahun2017. 

Variabel B Standar Error 

t-

hitung Sign Ket. 

Konstanta 23.047 17.229 1.338 .194 

 Benih (X1) .213 .714 .299 .768 NS 

Pupuk (X2) .085 .020 4.308 .000 S 

Pestisida (X3) .972 .665 1.461 .157 S 

TK(X4) .007 .053 .137 .892 NS 

Llahan (X5) 22.581 9.965 2.266 .033 S 

Pengalaman (X6) -.687 .601 -1.144 .264 NS 

Koef.Determinasi (R²) .877         

F-hitung 12.793         

F-tabel 2.70         

t-tabel 1.711         

Sumber : Data Primer Diolah  

 Berdasarkan hasil analisis data dengan model regresi linier berganda yang 

dikembangkan, maka diperoleh nilai sebagai berikut: 

Uji F 

Hasil analisis koefisien regresi secara serentak  didapat nilai F hitung sebesar 

12.793 lebih besar dari F tabel 1.854 pada taraf nyata 5%, hal ini berarti model 

yang dipakai sangat baik, artinya secara serentak variable bebas yang ada dalam 

model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variable terikatnya atau 

secara statistic    ditolak    diterima. 

 

 

Koefisien determinasi (R²) dan koefisien korelasi 
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Dari table regresi di atas dapat diperoleh Koefisien Determinasi (R-square) 

sebesar 0,877 atau 877%, hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variasi 

yang terjadi pada variable independent (Harga Benih, Harga Pupuk, Harga 

Pestisida, Luas Lahan, Jumlah Tenaga Kerja, Pengalaman Petani) dapat 

menjelaskan variabel dependen (Pendapatan jagung binaan IFSCA di Kabupaten 

Dompu) sebesar 88% sedangkan sisanya sebanyak 12% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak disertakan dalam model estimasi. 

Nilai konstanta 

Konstanta sebesar -23.047 nilai konstanta bernilai negative artinya jika nilai 

variable independent (Harga Benih, Harga Pupuk, Harga Pestisida, Luas Lahan, 

Jumlah Tenaga Kerja HKO, Pengalaman Petani) tidak dianggap ada atau sama 

dengan nol maka pendapatan usahatani jagung akan semakin berkurang atau 

mengalami kenaikan nilai pendapatan yaitu sebesar 23.047. 

Berdasarkan table 4.8 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh/ 

signifikan terhadap pendapatan usahatani jagung di kabupaten dompu adalah 

harga pupuk dan luas lahan sedangkan faktor-faktor yang tidak berpengaruh 

nyata/ non signifikan adalah Harga Benih, Harga Pestisida, Jumlah Tenaga Kerja 

dan Pengalaman Petani. Pengaruh faktor-faktor pendapatan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Harga Benih (X1) 

Nilai elastisitas benih ditentukan oleh koefisien regresi yang besarnya 0,213. 

Hal ini berarti setiap penambahan satu satuan pembelian benih jagung akan 

menurunkan pendapatan sebesar Rp. 0,213 (dalam keadaan faktor lain tetap). 

Hasil uji lanjut statistik dengan t-test yang dilakukan pada tingkat kepercayaan 

95% diperoleh nilai t-hitung (0,299) dengan nilai probabilitas 0,768, karena nilai 

probabilitas lebih besar dari taraf nyara 5% maka Ho diterima artinya regresi X1 

tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap variable dependen (Y). 

Penambahan sejumlah biaya untuk pembelian benih tidak memberikan 

jaminan terhadap penambahan jumlah pendapatan yang akan diterima. Karena 

apabila penambahan benih tidak diikuti oleh penambahan luas lahan maka benih 

akan ditanam secara berdesakan dan banyak benih yang berebutan unsur hara, 

sehingga akan banyak benih yang mati dan tidak tumbuh.  

Harga Pupuk (X2) 

Nilai elastisitas pupuk di tentukan oleh koefisien regresi yang besarnya 0,085. 

Hal ini berarti setiap penambahan satu satuan pembelian pupuk akan 

meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 0,085 (dalam keadaan faktor lain tetap). 

Hasil uji lanjut statistic dengan t-test yang dilakukan pada tingkat kepercayaan 

95% diperoleh nilai t-hitung (4,308) dengan nilai probabilitas 0,000, karena nilai 

probabilitas jauh lebih kecil dari taraf nyata 5% maka Ho ditolak artinya regresi 

X2 signifikan atau berpengaruh nyata terhadap variable dependen (Y). 

Nilai pupuk memiliki nilai hubungan positif terhadap pendapatan artinya 

bahwa penambahan biaya untuk pembelian pupuk  seimbang dengan penambahan 

pendapatan dan justru menambah  produksi sehingga pendapatan juga meningkat. 

 

 

Harga Pestisida (X3) 
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Nilai elastisitas pestisida ditentukan oleh koefisien regresi yang besarnya 

0,972. Hal ini berarti setiap penambahan satu satuan pembelian pestisida akan 

meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 0,972 (dalam keadaan faktor lain tetap). 

Hasil uji lanjut statistic dengan t-test yang dilakukan pada tingkat kepercayaan 

95% diperoleh nilai t-hitung (1,461) dengan nilai probabilitas 0,157, karena nilai 

probabilitas jauh lebih besar dari taraf nyata 5% maka Ho ditolak artinya regresi 

X3 signifikan atau berpengaruh nyata terhadap variabel dependen (Y). 

Nilai harga pestisida memiliki nilai hubungan positif terhadap pendapatan 

artinya bahwa penambahan biaya untuk pembelian pestisida tidak berpengaruh 

nyata dengan penambahan pendapatan usahatani jagung binaan IFSCA di 

kabupaten dompu. 

Tenaga Kerja (HKO) (X4) 

Nilai elastisitas tenaga kerja (HKO) ditentukan oleh koefisien regresi yang 

besarnya 0,007. Hal ini berarti setiap penambahan satu satuan tenaga kerja (HKO) 

akan menurunkan pendapatan sebesar Rp. 0,007 (dalam keadaan faktor lain tetap). 

Hasil uji lanjut statistik dengan t-test yang dilakukan pada tingkat kepercayaan 

95% diperoleh nilai t-hitung (0,137) dengan nilai probabilitas 0,892, karena nilai 

probabilitas jauh lebih besar dari taraf nyata 5% maka Ho diterima artinya regresi 

X4 tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap variable dependen (Y). 

Tenaga kerja (HKO) memiliki nilai hubungan negativ terhadap pendapatan 

artinya bahwa apabila penambahan tenaga kerja (HKO) dan tidak diikuti oleh 

penambahan faktor produksi lainnya, maka jumlah produksi akan berkurang dan 

akan mengurangi pendapatan karena akan menambah biaya tenaga kerja dan 

penggunaan tenaga kerja sudah dalam keadaan maksimum. Semakin kecil upah 

tenaga kerja yang dikeluarkan maka semakin meningkat atau tinggi pendapatan 

petani jagung. 

Luas Lahan (X5) 

Nilai elastisitas luas lahan ditentukan oleh koefisien regresi yang besarnya 

22.581. Hal ini berarti setiap penambahan luas lahan satu satuan akan 

meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 22.581 (dalam keadaan faktor lain tetap). 

Hasil uji lanjut statistic dengan t-test yang dilakukan pada tingkat kepercayaan 

95% diperoleh nilai t-hitung (2.266) dengan nilai probabilitas 0,033, karena nilai 

probabilitas jauh lebih kecil dari taraf nyata 5% maka Ho ditolak artinya regresi 

X5 signifikan atau berpengaruh nyata terhadap variable dependen (Y). 

Luas lahan memiliki nilai positif terhadap pendapatan usahatani jagung yang 

artinya bahwa luas lahan merupakan indikator dalam menentukan tinggi 

rendahnya produksi jagung. apabila penambahan luas lahan dan tidak diikuti oleh 

faktor produksi lainnya, maka jumlah produksi dan pendapatanpun akan 

bertambah walaupun nilainya sangat kecil. Sehingga tidak berpengaruh nyata atau 

non signifikan terhadap pendapatan usahatani jagung binaan IFSCA di kabupaten 

dompu. 

Pengalaman Petani (X6) 

Nilai elastisitas umur petani ditentukan oleh koefisien regresi yang besarnya -

0,687. Hal ini berarti setiap peningkatan umur petani satu satuan maka akan 

meningkatkan pendapatan sebesar Rp. 687 (dalam keadaan faktor lain tetap). 

Hasil uji lanjut statistic dengan t-test yang dilakukan pada tingkat kepercayaan 
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95% diperoleh nilai t-hitung (-1.144), dengan nilai probabilitas 0,264, karena nilai 

probabilitas jauh lebih besar dari taraf nyata 5% maka Ho diterima artinya regresi 

X6 tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap variable dependen (Y). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari analisis hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: (1) Besar biaya yang dikeluarkan oleh petani jagung 

binaan IFSCA di Kabupaten Dompu selama satu musim tanam sebesar Rp. 

7.783.883 per Ha atau Rp.11.987.180 per LLG dalam satu kali tanam; (2) 

Pendapatan petani jagung binaan IFSCA di Kabupaten Dompu selama satu musim 

tanam sebesar Rp 6.034.618 per Ha atau Rp 9.293.311 per LLG dalam satu kali 

tanam; (3) Faktor – faktor yang mempengaruhi produksi pada usahatani jagung di 

Kabupaten Dompu adalah benih (X1), pupuk (X2), pestisida (X3), tenaga kerja 

(X4), luas lahan (X5) dan pengalaman petani (X6). Ini dengan ditunjukkan nilai 

R² sebesar 0,877 ini berarti 87,7% dipengaruhi oleh variabel – variabel bebas 

dalam model. Diantara faktor – faktor yang mempengaruhi produksi yang 

berpengaruh nyata (signifikan) terhadap produksi adalah pupuk dan luas lahan 

pada taraf nyata 5%. Sementara variabel lain yaitu benih, pestisida, tenaga  kerja 

dan pengalaman petani  tidak berpengaruhi nyata (non signifikan). 

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada usahatani jagung 

di daerah penelitian maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) Untuk 

dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, diharapkan agar lebih 

memperhitungkan pengeluaran khusunya untuk biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi; (2) Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan yang intensif 

agar petani mampu menguasi teknik budidaya jagung sesuai dengan anjuran, 

terutama dalam hal penggunaan berbagai faktor – faktor produksi untuk 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 
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