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ABSTRAK 

Kedelai merupakan salah satu bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat 
Indonesia dan memiliki manfaat dan kandungan gizi yang tinggi. Konsumsi kedelai oleh 
masyarakat Indonesia sangat tinggi sementara jumlah produksi nasional masih sangat kurang 
sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Indonesia mengimpor dari Amerika Serikat. 
Produksi kedelai dalam negeri ternyata belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik. 
Hal ini disebabkan karena rendahnya produksi. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh 
bebrapa faktor, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui 
bagaimana faktor-faktor produksi terhadap produksi kedelai, (2). Untuk mengetahui apakah 
penggunaan faktor-faktor produksi tersebut efisien, dan (3). Untuk mengetahui kendala apa saja 
yang ditemui/ dihadapi oleh petani. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa (1) 
61,56%  perubahan Xi (Luas lahan, benih, urea, KCl, pestisida, dan tenaga kerja) menentukan 
perubahan Y (produksi) dan sisanya sebesar 29,27% ditentukan oleh faktor diluar model seperti 
(iklim/cuaca, tingkat pendidikan, hama dan penyakit dan penerapan teknologi. Tetapi jika diuji 
secara parsial yang berpengaruh nyata pada perubahan produksi yaitu pemakaian benih, tetapi 
penggunaan benih disini masih kurang, mungkin karena menggunakan sistem sebar sehingga 
benih yang disebar mungkin menumpuk di satu tempat saja, (2) efisiensi penggunaan input pada 
usahatni kedelai di Kabupaten Lombok Tengah dikatakan masih belum efisien, (3) dan kendala 
yang dihadapi petani hamper semua sama yaitu kurangnya pengetahuan akan penerapan 
teknologi seperti teknologi cara bertanam, herga jual hasil produksi yang rendah karena 
kurangnya sarana pemasaran dan keterlambatan datangnya sarana produksi seperti benih maupun 
pupuk dan obat-obatan. 

 

Kata kunci : Efisiensi Input 
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ABSTRACT 
 
 

Soybean is one of the foods commonly consumed by people of Indonesia and has benefits 
and high nutritional content. Soy consumption by Indonesian society is very high while the 
number of national production is still lacking so as to cover the shortfall Indonesia imported 
from the United States. Soybean production in the country was not able to meet all domestic 
needs. This is due to the low production. Low productivity is caused by some of the factors, 
therefore the purpose of this study is (1). To find out how the factors of production to soybean 
production, (2). To determine whether the use of factors of production efficiently, and (3). To 
find any obstacles encountered / faced by farmers. Results of research conducted showed that (1) 
61.56% change Xi (The land, seeds, urea, KCl, pesticides, and labor) determine changes in Y 
(production) and the remaining 29.27% is determined by factors outside the model as (climate / 
weather, level of education, pests and diseases and the application of technology. But if tested 
partially significant effect on the changes that the use of seed production, but there is still a lack 
of seed use, perhaps because it uses the system so that the seeds are dispersed scatterplot may 
accumulate in one place only, (2) efficient use of inputs in soybean farming in Central Lombok 
said was not efficient, (3) and the constraints faced by farmers almost all the same, namely the 
lack of knowledge of the application of such technology technology means cultivating, selling 
herga low production due to lack of marketing facilities and delays in the arrival of inputs such 
as seeds and fertilizers and pharmaceuticals. 

 
 
 

Keywords : Input Efficiency 
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PENDAHULUAN 

 

Kedelai merupakan bahan makanan yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat 

Indonesia. Pada umumnya, kedelai tidak dimasak secara langsung melainkan melalui proses 

pengolahan terlebih dahulu; misalnya menjadi tempe, tahu, kecap, tauco, susu, dan minuman sari 

kedelai. Kedelai memiliki kandungan gizi yang tinggi dan mempunyai banyak manfaat untuk 

tubuh. 

Konsumsi Kedelai di Indonesia dalam setahun mencapai 2,25 juta ton, sementara jumlah 

produksi nasional mampu memasok kebutuhan kedelai hanya sekitar 779 ribu ton. Kekurangan 

pasokan sekitar 1,4 juta ton, ditutup dengan kedelai impor dari Amerika Serikat (AS). Produksi 

kedelai dalam negeri ternyata belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik dalam 

setahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap tahunnya Indonesia mengimpor 

kedelai dari Amerika Serikat dan Brazil yang mencapai 70-80% dari total kebutuhan. 

Hal ini disebabkan karena rendahnya produksi. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh 

bebrapa faktor-faktor produksi seperti penggunaan input yang sudah efisien atau belum efisien. 

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana pengaruh faktor produksi lahan, tenaga kerja, sarana produksi (benih, pupuk dan 

pestisida) terhadap produksi usahatani kedelai?, (2) Apakah penggunaan faktor produksi lahan, 

tenaga kerja, sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida) adalah efisien? Dan (3) kendala apa 

saja yang dihadapi petani pada usahatani kedelai?. Untuk menjawab permasalahan diatas maka 

perlu untuk dilaksanakan penelitian yang berjudul : “Efisiensi Penggunaan Input Pada Usahatani 

Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah”. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi 

terhadap produksi usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah, (2) Mengetahui Efisiensi 

Penggunaan input pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah., dan (3) Untuk 

mengetahui kendala apasaja yang ditemui dalam usahatani kedelai di Kabupaten Lombok 

Tengah. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik survey, yaitu wawancara langsung 
terhadap responden petani kedelai dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan sebelumnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah  petani yang mengusahakan 
kedelai di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini akan di laksanakan di 2 desa dan 2 
kecamatan sebagai sampel yaitu di Desa Pengembur Kecamatan Pujut dan di Desa Bonder 
Kecamatan Praya Baratsebagai lokasi penelitian dengan menggunakan metode purposive 
sampling atas dasar pertimbangan bahwa ke dua desa ini memiliki lahan yang luas dan paling 
banyak menanam kedelai. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang diambil 
masing-masing 15 orang di masing-masing desa secara accidental sampling. 

Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Produksi 
adalah hasil pengaruh dari berbagai faktor produksi, yang secara matematika dapat di gambarkan 
sebagai berikut : 

 
Yi = f(X1i, X2i, X3i….Xni) = faktor produksi 
 
Data penelitian ini di analisis dengan menggunakan Cobb-Douglass yang di formulasikan 
sebagai berikut : 
Y = aX1

b1X2
b2X3

b3X4
b4X5

b5eu  
 

Dengan menggunakan logaritma dari persamaan tersebut, maka persamaan tersebut 
menjadi persamaan regresi linier berganda yaitu : 
LnY = Lna + b1lnX1 + b2lnX2 + B3lnX3 + b4lnX4 + b5lnX5 +…+ U 

Keterangan :  
Y = Produksi Usahatani Kedelai (Kg) 
X1 = Luas Lahan yang digunakan (Are) 
X2 = Jumlah Benih yang digunakan (Kg) 
X3 = Jumlah Pupuk yang digunakan (Kg) 
X4 = Jumlah Pestisida / obat-obatan yang digunakan (Ml) 
X5 = Jumlah Tenaga Kerja yang digunakan (HKO) 
B1 b2 b3 b4 b5 = Koefisien regresi masing-masing factor produksi. 
U  = error 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah 

Biaya-biaya Produksi Dalam Usahatani kedelai 

Biaya produksi merupakan penjumlahan dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses 
produksi dalam usahatani kedelai berlangsung dengan satu kali musim tanam. Biaya ini meliputi 
: biaya variabel (biaya sarana produksi dan tenaga kerja), biaya tetap (penyusutan alat dan pajak 
lahan). Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung pada besar kecilnya produksi, 
sedangkan biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya 
produksi. 
Tabel 1.Rata-rata Biaya Produksi Petani Responden pada Usahatani Kedelai di  Kabupaten 

Lombok Tengah Tahun 2014. 

No Jenis Biaya Per LLg 
(Rp) 

Per Hektar 
(Rp) 

1. Biaya Variabel 1.765.378,58 2.492.299,18 
2. Biaya Tetap     232.386,27    328.074,52 
 Jumlah 1.997.764,85 2.820.373,7 

Sumber : Data Primer di olah 
 

Tabel 2.Penggunaan Input (Sarana Produksi) Pada Usahatani Kedelai 

No. Uraian Rata-rata Jumlah 
Kg/Ha Nilai/Ha 

1. Benih 48,2353 538.117,65 
2. Urea 36,4706 72.941,18 
3. KCl 23,7647 59.411,76 
4. SP-36 7,0588 17.647,06 
5. Pestisida 3,1999 148.517,65 

 

Nilai Produksi dan Pendapatan Usahatani Kedelai 

Rata-rata produksi pada usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014 
sebesar 6,64 kwintal per hektar dengan rata-rata harga jual sebesar Rp. 983.529,41, sehingga 
diperoleh nilai produksi sebesar Rp. 4.567.294,12 per hektar. 

Tabel 3. Rata-rata Nilai Produksi dan Pendapatan Usahatani Kedelai di Kabupaten 
Lombok Tengah Tahun 2014 
No. Komponen/Iuran Nilai per LLg Nilai per hektar 
1. Nilai Produksi 3.235.166,67 4.567.294,12 
2. Biaya Produksi 1.997.764,85 2.820.373,7 
3. Pendapatan 1.237.401,82 1.746.920,42 

Sumber : Data Primer diolah 
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Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai produksi sebesar Rp. 4.567.294,12 dengan 
rata-rata biaya produksi sebesar Rp. 2.820.373,7 sehingga diperoleh pendapatan sebesar Rp. 
1.746.920,42. Besarnya nilai produksi yang diperoleh oleh petani responden dipengaruhi oleh 
total produksi dan harga jual hasil produksi. 
 

Hubungan Antara Berbagai Faktor Produksi Dengan Output 

Dalam penelitian ini hubungan anatara produksi (Y) dengan factor produksi (Xi) pada 
usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah meupakan salah satu tujuan yang dianalisis. 
Untuk mengetahui faktkor produksi yang mempengaruhi besarnya produksi pada usahatani 
kedelai di Kabupaten Lombok Tengah, data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan fungsi 
Cobb-Douglass. Hasil analisis data disajikan pada tabel berikut. 
Tabel 4. Analisis Varians Produksi Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahuh 2014. 

Variabel (Xi) Koefisien 
Regresi (bi) 

Nilai 
Standar 
Error 

T-stat T-tabel Ket 

Luas Lahan 
Benih 
Urea 
KCl 
Pestisida 
Tenaga Kerja 

-0,1866 
0,0586 
0,0219 
-0,001 
5,154 
0,071 
 

1,473 
0,028 
0,027 
0,022 
5,38 
0,066 

-0,126 
2,076 
0,802 
-0,081 
0,963 
1,075 
 
 

2,048 
 

NS 
S 
NS 
NS 
NS 
NS 
 

Intercept 
Koefisien Korelasi (R) 
Koefisien Determinasi (R2) 

-0,6575 
0,7846 
0,6156 

Sumber : Data Primer diolah 

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat dibuat persamaan regersi fungsi Cobb-Douglass sebagai 
berikut :  

Ln Y = -Ln 0,6575 – 0,1866ln X1 + 0,0586 ln X2 + 0,0219 ln X3 – 0,001 ln X4 +5,154ln X5 + 
1,0756ln X6   

Interpretasi Hasil Analisis 

Luas lahan (X1) mempunyai elastisitas sebesar -0,1866. Hal ini berarti bahwa setiap 
penambahan 1% luas lahan akan menyebabkan penurunan produksi sebesar 0,1866% (apabila 
varabel lain dianggap konstan ). Dengan semakin  meningkatnya luas lahan maka akan 
menyebabkan kenaikan produksi kedelai. Hasil uji t-test pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh 
nilai t-hitung (-0,1267) lebih kecil dari t-tabel (2,048) yang berarti  variabel luas lahan tidak 
berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai sehingga secara statistik Ho diterima atau Ha 
ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari luas lahan terhadap produksi yang 
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dihasilkan atau dengan melihat p-value (0.900) yang jauh lebih besar dari taraf nyata 0,05 artinya 
tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan lahan terhadap produksi kedelai. 

 Benih (X2) menghasilkan elastisitas sebesar 0,0586. Hal ini berarti setiap penambahan 
1% benih akan meningkatkan produksi sebesar 0,0586% (variabel lain dianggap konstan). 
Hubungan positif ini berarti dengan semakin meningkatnya jumlah yang digunakan akan  
menyebabkan peningkatan produksi kedelai. Diuji statistik dengan t-test pada tingkat 
kepercayaan 95%, diperoleh  nilai t-hitung (2,076) lebih besar dari t-tabel (2,048) yang berarti 
variabel benih berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai, sehingga secara statistik Ho ditolak 
atau Ha diterima, atau dengan melihat p-value (0,049) yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05 
artinya ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan benih terhadap produksi kedelai, jadi 
banyak sedikitnya jumlah benih yang digunakan akan berpengaruh nyata terhadap produksi 
kedelai. 

 Pupuk urea (X3) menghasilkan elastisitas sebesar 0,0219. Hal ini berarti setiap 
penambahan urea sebesar 1% akan meningkatkan produksi sebesar 0,0219% (apabila variabel 
lain dianggap konstan). Hasil uji statistik dengan t-test pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh 
nilai t-hitung (0,8028) lebih kecil dari t-tabel (2,048) yang artinya variabel urea berpengaruh 
tidak nyata (tidak ada pengaruh yang signifikan) terhadap produksi kedelai, sehingga secara 
statistik Ho diterima atau Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang nyata dalam penggunaan 
pupuk urea terhadap produksi kedelai yang dihasilkan atau dengan melihat p-value (0.430) yang 
jauh lebih besar dari taraf nyata 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan 
pupuk urea terhadap produksi kedelai. 

KCl (X4) menghasilkan elastisitas sebesar -0,001. Hal ini berarti setiap penambahan KCl 
sebanyak 1% akan menurunkan produksi kedelai sebesar 0,001% (apabila variabel lain dianggap 
konstan). Hasil uji statistik dengan t- test diperoleh nilai t- hitung (-,0081) lebih kecil dari t-tabel 
(2,408) yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% variabel KCl tidak berpengaruh nyata 
terhadap produksi kedelai, sehingga secara statistik Ho diterima dan Ha ditolak, artinya ada 
pengaruh yang non signifikan terhadap produksi kedelai, atau dengan melihat p-value (0,936) 
yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari 
penggunaan KCl terhadap produksi kedelai. 

Pestisida (X5) menghasilkan elastisitas sebesar 5,154. Hal ini berarti setiap penambahan 
Pestisida sebanyak 1% akan menaikkan produksi kedelai sebesar 15,154% (apabila variabel lain 
dianggap konstan). Hasil uji statistik dengan t- test diperoleh nilai t- hitung (0,9637) lebih kecil 
dari t-tabel (2,408) yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% variabel pestisida tidak 
berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai, sehingga secara statistik Ho diterima dan Ha 
ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan/ nyata terhadap produksi kedelai, atau dengan 
melihat p-value (0,345) yang jauh lebih besar dari taraf nyata 0,05 artinya tidak ada pengaruh 
yang signifikan dari penggunaan Pestisida terhadap produksi kedelai, jadi banyak sedikitnya 
Perstisida yang digunakan tidak akan berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai. 
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Tenaga kerja (X6) menghasilkan elastisitas sebesar 0,071. Hal ini berarti setiap 
penambahan tenaga kerja sebanyak 1% akan meningkatkan  produksi padi sebesar 0,071% 
(apabila variabel lain dianggap konstan). Hasil uji statistik dengan t- test diperoleh nilai t-
hitung(1,0756) lebih kecil dari t-tabel (2,408) yang artinya pada tingkat kepercayaan 95% 
variabel tenaga kerja berpengaruh tidak nyata terhadap produksi padi, sehingga secara statistik 
Ho ditolak atau Ha diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel tenaga 
kerja terhadap produksi jagung yang dihasilkan, atau dengan melihat p-value (0.293) yang jauh 
lebih besar dari taraf nyata 0,05 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan 
Tenaga Kerja terhadap produksi kedelai, jadi penggunaan Tenaga Kerja  yang digunakan tidak 
akan berpengaruh terhadap perubahan produksi kedelai.  

Secara keseluruhan, menurut penelitian ini  penggunaan input seperti luas lahan garapan 
tidak efisien (NPM < 1) artinya perlu adanya pengurangan areal tanam, penggunaan benih belum 
efisien (NPM >1) artinya masih perlu penambahan benih dan perlu adanya penerapan teknologi 
cara bertanam yang baru seperti menggunakan sistem tugal agar benih yang digunakan tidak 
terbuang atau tidak menumpul disatu tempat saja. Penggunaan urea belum efisien (NPM > 1)  
karena petani yang memakai jumlahnya hanya sedikit dan pemakaiannya juga sedikit jadi perlu 
penambahan sampai hasil produksi maksimal. Penggunaan KCl tidak efisien (NPM < 1), 
penggunaannya terlalu banyak, perlu dikurangi karena petani responden yang memakai hanya 
sedikit namun jumlah pemakaiannya sangat tinggi sehingga jika trus ditmbah akan mngurangi 
hasil produksi. Penggunaan pestisida dan tenaga kerja belum efisien (NPM >1) artinya masih 
perlu penambahan karena pemakaiannya masih sedikit dan jika ditambah pemakaiannya masih 
bisa menaikkan hasil produksi. Jadi penggunaan alokasi input pada lahan usahatani kedelai di 
Kabupaten Lombok Tengah masih belum optimal dan disesuaikan dengan kondisi lahan 

 

Kendala dalam Kegaiatan Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah 

Dari semua responden yang di wawancara, hampir semua sama dalam mengalami kendala 
di dalam melakukan kegiatan usahatani kedelai ini yaitu kurangnya peran penyuluh lapang dalam 
hubungan dengan petani seperti masalah teknologi cara bertanam atau hal-hal lain seperti 
pelatihan-pelatihan teknik budidaya kedelai, keterlambatan datangnya sarana produksi seperti 
benih maupun pupuk. Kemudian kendala lainnya adalah rendahnya harga jual. Hampir seluruh 
petani responden menjual hasil produksinya dengan harga yang sangat rendah jika dibandingkan 
saat membeli benih. Ini dikarenakan di desa tersebut hanya ada satu pedagang pengumpul 
(tengkulak) yang memegang bagian pemasarannya jadi harga yg diterima petani sangat rendah 
ketika sudah panen produksi terlebih lagi jika panen serentak maka akan berakibat pada harga 
jual produksi yang semakin rendah. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Berdasarkan hasil analisa data dengan model regresi linear berganda yang 

dikembangkan, diperoleh hasil sebagai berikut : besarnya koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,6156 ini berarti bahwa 61,56% perubahan Xi (Luas lahan, benih, urea, KCl, 

pestisida, dan tenaga kerja) menentukan perubahan Y (produksi) dan sebesar 29,27 % 

ditentukan oleh variabel lain diluar model seperti (faktor cuaca/iklim, tingkat 

pendidikan, hama dan penyakit, teknologi). Tetapi jika diuji secara parsial yang 

berpengaruh nyata (signifikan ) terhadap perubahan output hanya input benih saja akan 

tetapi penggunaan benih di Kabupaten Lombok Tengah tergolong tinggi, hal ini 

dikarena cara bertanam yang masih menggunakan sistem tebar. Untuk itu penggunaan 

benih harus dikurangi penggunannya agar mencapai produksi yang tinggi. 

2. Efisiensi penggunaan input pada usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah bisa 

dikatakan belum efisien. Lahan yang digunakan terlalu luas, benih yang digunakan 

terlalu banyak dan cara tanamnya juga masih menerapkan sistem tebar, jadi benih 

yang disebar bisa saja menumpuk pada tempat yg sama, tidak merata penyebarannya. 

Pupuk yang digunakan seperti urea dan KCl juga sangat sedikit, bisa dikatakan hampir 

seluruh petani responden tidak menggunakan pupuk maupun pestisida untuk usahatani 

kedelai ini.  

3. Kendala yang dihadapi petani responden adalah tidak ada penerapan teknologi seperti 

cara penanaman, kemudian harga jual hasil produksi yang sangat rendah, kurangnya 

penyuluhan dan keterlambatan datangnya benih dan pupuk. 
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Saran-saran 

Setelah melakukan penelitian, dalam berusahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah 
diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada para petani untuk menerapkan teknologi cara bertanam yang baru 

seperti sistem tugal, karena dengan sistem tebar tidak bisa memaksimalkan produksi 

karena pada saat menebar benih bisa saja benih yang disebar hanya berkumpul pada 

satu tempat yang sama. 

2. Diharapkan agar peran penyuluh lebih ditingkatkan lagi terutama  kegiatan penyuluhan 

kepada para petani tentang penerapan-penerapan teknologi guna memperoleh hasil 

produksi yang tinggi. Mengadakan pelatihan-pelatihan teknik budidaya kedelai, 

peningkatan manajerial petani terutama dengan manajemen usahataninya agar lebih 

efisien dalam melakukan usahatani kedelai. 

3. Diharapakan kepada Pemerintah dinas terkait agar melakukan pengawasan terutama 

terhadap penyediaan sarana produksi atau input-input produksi seperti benih, pupuk, 

dan pestisida agar datangnya tepat waktu dan kualitas output dapat lebih terjamin serta 

dalam hal kebijakan harga-harga input-output yang memihak pada petani, sekaligus 

bisa memberikan bantuan seperti pengadaan sarana produksi dan juga penyediaan pasar 

tempat memasarkan hasil produksi para petani. 
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