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ABSTRAK 

 

Andriansyah Rosandy. 2019. Optimalisasi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi, 

dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Usaha Tani Tembakau Rajangan 

(Nicotiana tabaccum L.).  Suatu Kasus di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten 

Garut.  Bimbingan : Musli Rosmali dan Dety Sukmawati. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :            

(1) Pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani tembakau 

rajangan terhadap hasil produksi. (2) Pengaruh hasil produksi terhadap 

pendapatan usaha tani tembakau rajangan. (3) Penggunaan fakor-faktor produksi 

yang ekonomis pada usaha tani tembakau rajangan di Kecamatan Tarogong Kaler 

Kabupaten Garut.  Penelitian ini menggunakan metode survei, tentang gambaran 

faktual penggunaan faktor-faktor produksi, hasil produksi dan pendapatan usaha 

tani tembakau rajangan.  Unit analisisnya adalah petani yang melakukan budidaya 

tembakau rajangan pada periode musim tahun 2018 di Kecamatan Tarogong Kaler 

Kabupaten Garut. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara two stage cluster 

random sampling, dan diperoleh sampel sebanyak 76 orang petani tembakau 

rajangan sebagai responden. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif 

analitik disesuaikan dengan hasil pengujian hipotesis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor produksi luas lahan, tenaga kerja, benih, 

pupuk ZA, pupuk NPK, pupuk organik, insektisida dan herbisida secara serempak 

berpengaruh nyata terhadap produksi tembakau rajangan. (2) Hasil produksi 

tembakau rajangan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh petani secara nyata 

dan positif. (3) Faktor-faktor produksi yang dialokasikan pada budidaya tembakau 

rajangan di Kecamatan Tarogong Kaler, yang efisien secara ekonomis hanya 

faktor produksi pupuk organik. Faktor-faktor produksi luas lahan, tenaga kerja, 

benih, dan pupuk NPK, dikategorikan belum efisien, sehingga pengalokasiannya 

perlu ditambah.  Sedangkan faktor produksi pupuk ZA, insektisida dan herbisida 

dikategorikan tidak efisien, sehingga perlu dikurangi pemakaiannya, agar dicapai 

keuntungan maksimum.   

 

Kata Kunci :   Faktor Produksi,  Elastisitas Produksi, Pendapatan Usaha Tani 



ABSTRACT 

 

Andriansyah Rosandy. 2019. Optimizing the Use of Production Factors, and Its 

Implications on The Farm Business Revenues for Tobacco of Rajangan (Nicotiana 

tabaccum L.). A Case in the District of Tarogong Kaler, Garut Regency. Under 

the Guidance: Musli Rosmali and Dety Sukmawati. 

 

 The purpose of this study was to determine and analyze: (1) The effect of 

the use of factors of production on shredded tobacco farming on production 

results. (2) The effect of the production results on the income of the sliced tobacco 

farming. (3) The use of economic factors of production in the shredded tobacco 

farming in the District of Tarogong Kaler, Garut Regency. This study uses a 

survey method, about the factual description of the use of factors of production, 

production results and income of chopped tobacco farming. The unit of analysis is 

the farmers who do sliced tobacco cultivation in the 2018 season period in 

Tarogong Kaler District, Garut Regency. The sampling technique was done by 

two stage cluster random sampling, and obtained a sample of 76 smallholder 

tobacco farmers as respondents. The data collected was analyzed descriptively 

analytically adjusted to the results of hypothesis testing.  The results showed that: 

(1) The factors of production of land area, labor, seeds, ZA fertilizer, NPK 

fertilizer, organic fertilizer, insecticide and herbicide simultaneously had a 

significant effect on the production of shredded tobacco. These factors of 

production interact interactively and multiactively in influencing the level of 

production, where each addition of one input unit is able to influence the increase 

in one unit of production. (2) The results of sliced tobacco production 

significantly and positively affect the income received by farmers. The greater the 

production obtained, it will be able to increase farmers' incomes. (3) Factors of 

production allocated to the cultivation of shredded tobacco in Tarogong Kaler 

District, which are economically efficient are only factors of organic fertilizer 

production. The factors of production of land area, labor, seeds, and NPK 

fertilizer are categorized as inefficient, so that the allocation is economically 

efficient, the allocation needs to be increased. Whereas ZA fertilizer, insecticide 

and herbicide production factors are categorized as inefficient, so they need to be 

reduced in order to achieve maximum profit. 

  

Keywords: Production Factors, Production Elasticity, Farmer Business Income 

 

 

PENDAHULUAN 

 Tembakau dan Industri Hasil Tembakau (IHT) di indonesia memiliki 

peranan strategis dalam perekonomian nasional dan regional karena perannya 

sebagai sumber pendapatan negara, dan pendapatan petani serta penyedia 

lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2009 penerimaan cukai 

sebesar Rp. 55,4 triliyun, tahun 2010 sebesar Rp. 63,3 triluin, tahun 2011 sebesar 

Rp. 66,01 triliyun, tahun 2012 sebesar Rp. 95 trilyun, tahun 2013 sebesar Rp. 104 

trilyun dan tahun 2014 sebesar Rp. 116,28 trilyun (Ditjen Perkebunan, 2015).  

 Kabupaten Garut termasuk wilayah yang berpotensi untuk aneka komoditi 

seperti padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman perkebunan baik tanaman 



tahunan maupun semusim. Berdasarkan hal itu, tanaman tembakau mempunyai 

potensi pengembangan dalam jangka panjang, sehingga perlu terus diupayakan 

keberlanjutannya.  Pengembangan teknologi budidayanya harus dilakukan dengan 

pola tanam dan teknis produksi yang tepat, penggunaan benih bermutu, 

pemupukan yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) 

mengikuti kaidah-kaidah pengendalian hama terpadu (PHT), dan penanganan 

panen dan pascapanen yang benar.   

 Upaya peningkatan hasil budidaya tembakau rajangan ditempuh melalui 

penelitian yang dirancang untuk menentukan kontribusi faktor kendala terhadap 

perbedaan hasil yang terjadi.  Hal ini di latarbelakangi oleh pertimbangan bahwa 

komoditas tembakau sangat potensial dalam usaha peningkatan pendapatan petani, 

memperluas kesempatan kerja dan menambah devisa negara.   

 Menurut Sadono Sukirno (2005), penggunaan faktor produksi seperti 

penggunaan sumberdaya lahan, modal dan tenaga kerja perlu diperhatikan dalam 

proses produksi, agar tidak terjadi penggunaan yang berlebihan yang dapat 

merugikan petani dan menyebabkan tingkat produksi tidak optimal.  Salah satu 

cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu proses produksi dalam suatu 

usaha tani adalah dengan menilai efisiensi usaha tani tersebut.  Menurut 

Soekartawi (1989), efisiensi adalah upaya penggunaan input sekecil-kecilnya 

untuk mendapatkan produksi sebesar-besarnya.  Efisiensi dimaksud adalah 

penggunaan input secara proporsional untuk mendapatkan hasil produksi yang 

diharapkan. 

 Menurut Soekartawi (1989), faktor produksi yang mempengaruhi 

usahatani dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang perbaikannya dapat dijangkau 

oleh petani seperti penggunaan lahan, pupuk, bibit, obat-obatan, tenaga kerja dan 

manajemen, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang sulit di kontrol dan 

berada di luar jangkauan petani seperti iklim, curah hujan, perubahan harga dan 

lain-lain. Faktor-faktor produksi budidaya tembakau adalah : (1) luas lahan, (2) 

curahan tenaga kerja, (3) penggunaan benih, (4) keperluan pupuk, dan (5) 

pemakaian pestisida. 

 Masalah yang sering dihadapi petani adalah kurangnya pengetahuan cara 

meningkatkan produksi dalam usahataninya. Umumnya petani hanya berharap 

jumlah produksi yang tinggi, tanpa perhitungan sarana produksi yang digunakan. 

Jika petani kurang menguasai cara budidaya tembakau dengan baik dan kurang 

memperhitungkan penggunaan sarana produksi secara efisien, maka hal ini akan 

menyebabkan peningkatan biaya produksi yang akhirnya mempengaruhi 

pendapatan usahatani (Soeharjo dan Patong, 1994).   

 Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diteliti, sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengaruh faktor-faktor produksi pada usaha tani tembakau 

rajangan terhadap hasil produksi. 

2) Bagaimana pengaruh hasil produksi terhadap pendapatan usaha tani tembakau 

rajangan 

3) Apakah penggunaan fakor-faktor produksi pada usahatani tembakau rajangan 

di Kecamatan Tarogong Kaler telah dilakukan secara ekonomis. 

 

 



METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni penelitian yang 

dilakukan pada suatu populasi, tetapi data yang dipelajari berasal dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut.  Pengertian survei di sini dibatasi pada 

pengertian survei sampel untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan 

yang tidak mendalam tetapi lebih akurat bila menggunakan sampel yang 

representatif (Kerlinger, 1996 dalam Riduwan, 2004).  Metode survei bertujuan 

untuk memperoleh gambaran umum tentang objek yang diteliti (Moch Nazir, 

1999), yakni mengenai gambaran faktual penggunaan faktor-faktor produksi, hasil 

produksi dan pendapatan usaha tani tembakau rajangan.  Unit analisisnya adalah 

petani yang melakukan budidaya tembakau rajangan pada periode musim tahun 

2018 di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Penelitian dilakukan 

selama 4 (empat) bulan, yakni dari bulan September sampai Desember 2019. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara/observasi dengan 

responden secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya dengan membuat kuisioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

studi literatur dan informasi dari instansi terkait. 

 Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sentra produksi tembakau 

rajangan di Kabupaten Garut, yakni di Kecamatan Tarogong Kaler, yakni di Desa 

Sukawangi, Desa Panjiwangi, dan Desa Rancabango.  Teknik penentuan sampel 

dilakukan secara two stage cluster random sampling.  Penentuan sampel petani 

sebanyak 76 responden sebagai unit analisis pada desa sampel, dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin:  
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 Data yang dianalisis terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif.  Analisis 

data kualitatif menggunakan pendekatan dengan cara deskripsi, data disajikan 

dalam bentuk tabulasi.  Sedangkan data kuantitatif dilakukan melalui uji statistik, 

dengan cara sebagai berikut:   

(1) Hipotesis pertama; pengaruh faktor-faktor produksi terhadap hasil produksi, 

digunakan model fungsi produksi pangkat atau sering disebut fungsi produksi 

Cobb Dooglas yang secara matematis dituliskan sebagai berikut : 

Q = b0.X1
 b1. X2

b2.  X3
b3 . X4

b4. X5
b5. X6

b6. X7
b7.eu 

(2)  Pengujian hipotesis kedua, yakni pengaruh hasil produksi terhadap pendapatan 

petani digunakan analisis regresi linier sederhana, dengan rumus: 

Y = a + bQ    →    a = Y – Bq 

(3)  Pengujian hipotesis ketiga, yakni untuk mengetahui apakah penggunaan 

faktor produksi pada usahatani tembakau di Kecamatan Tarogong Kaler 

belum efisien, langkah pengujiannya dilakukan dengan rumus: 

 NPMXi 

                                      PXi    

= 

     

bi.Y/X. Py  

      Pxi 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut (2018), Kecamatan Tarogong 

Kaler merupakan daerah dataran tinggi 700-1000 meter di atas permukaan laut 

(dpl), dengan tingkat kemiringan hamparan antara 2-65%. Kecamatan Tarogong 

Kaler merupakan salah satu kecamatan yang secara administratif termasuk 

wilayah Kabupaten Garut, terletak di sebelah barat dan berjarak sekitar 4 

kilometer dari ibukota kabupaten, 59 km dari ibukota Propinsi Jawa Barat. Batas 

wilayah administratif Kecamatan Tarogong Kaler, sebagai berikut: Sebelah utara 

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Leles dan Banyuresmi.  Sebelah selatan 

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tarogong Kidul.  Sebelah barat berbatasan 

dengan Kecamatan Samarang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Banyuresmi. 

 Berdasarkan hasil penelitian ternyata bahwa petani responden sebagian 

besar yaitu sebanyak 32 orang (42,11%) hanya menggarap luas lahan kurang dari 

0,25 hektar, diikuti oleh petani responden yang menggarap lahan antara 0,25-0,50 

ha sebanyak 19,74%, dan yang menggarap lebih dari satu hektar hanya sebanyak 

7 orang atau 9,21%. Artinya, hanya sebesar 9,21% petani yang mampu mengelola 

usaha tani tembakau dengan skala usaha yang ideal, hal ini dikarenakan usaha tani 

tembakau merupakan usaha yang padat modal.  Dalam kasus usaha tani tembakau, 

semakin luas lahan garapan maka akan semakin besar dana yang diinvestasikan, 

dan akan semakin besar pula resiko kegagalan jika terkendala oleh adanya 

serangan hama dan penyakit tanaman, dan/atau terjadinya cuaca yang ekstrim.   

 Luas lahan petani responden di lokasi studi dalam usaha tani tembakau 

yang tersempit adalah 0,14 ha, dan yang paling luas yaitu sebesar 4 ha, rata-rata 

kepemilikan lahan responden hanya 0,36 ha, hal ini menunjukan bahwa petani 

responden dalam hal kepemilikan lahan tergolong pada petani kecil yang berlahan 

sempit yang akan kesulitan dalam meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena 

itu alternatif untuk meningkatkan produktivitas yakni dengan adopsi teknologi 

agar tercapai efisiensi input produksi (menekan biaya produksi), sehingga 

kemungkinan tercapainya peningkatan pendapatan usaha akan lebih realistis.   

 Secara umum penggunaan tenaga kerja yang dialokasikan dalam usaha 

tani tembakau mayoritas responden (47,37%) adalah 100-150 HKSP per hektar 

per musim.  Besarnya upah yang berlaku di lokasi studi selama 5 jam kerja adalah 

Rp 60.000,00 per HKSP.  Rata-rata curahan tenaga kerja per hektar per musim di 

lokasi studi adalah 128 HKSP, yang terdistribusikan pada bidang-bidang 

pekerjaan pesemaian, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen. 

  Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan benih mayoritas responden 

(46,05%) telah menggunakan benih dengan jumlah antara 10-15 gram per hektar 

per musim  Rata-rata banyaknya benih yang digunakan petani di lokasi studi 

adalah 12 gram.  Benih tersebut telah dikemas per kantongnya adalah 1 gram. 

Harga per kantong dari benih tembakau Rp 150.000,00. Total biaya yang 

dikeluarkan untuk benih Rp 1.800.000,00. 

 Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden (48,68%) di lokasi studi 

menggunakan pupuk urea/ZA sebanyak 25-35 kw per hektar per musim tanam.  

Rata-rata penggunaan pupuk urea per hektar per musim tanam adalah 300 kg 

dengan harga per kg adalah Rp 1.450,00 yang dikemas dalam karung yang berisi 

50 kilogram.  Mayoritas responden (46,05%) di lokasi studi menggunakan pupuk 

NPK sebanyak 40-50 kw per hektar per musim tanam.  Rata-rata penggunaan 



pupuk NPK per hektar per musim tanam adalah 450 kg dengan harga per kg 

adalah Rp 13.000,00 yang dikemas dalam karung yang berisi 50 kilogram.  Total 

biaya yang dikeluarkan untuk pupuk urea Rp 435.000,00, dan untuk pupuk NPK 

Rp 5.850.000,00 per hektar per musim tanam.  Mayoritas responden (46,05%) di 

lokasi studi menggunakan pupuk organik sebanyak 3-4 ton per hektar per musim 

tanam. Rata-rata penggunaan pupuk kandang per hektar per musim tanam adalah 

3.750 kilogram, dengan harga per kilogram adalah Rp 1.000,00, yang dikemas 

dalam karung yang berisi 40 kilogram.  Total biaya yang dikeluarkan untuk pupuk 

organik Rp 3.750.000,00 per hektar per musim. 

 Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden di lokasi studi 

menggunakan insektisida (46,05%) dan herbisida (34,21%) sebanyak 1,5-2,5 liter 

per hektar per musim tanam. Rata-rata penggunaan insektisida per hektar per 

musim tanam adalah dua liter, dengan harga per liternya insektisida Rp 92.000,00, 

dan herbisida Rp. 68.000,00, yang dikemas dalam kemasan plastik yang berisi 

satu liter.  Total biaya yang dikeluarkan untuk insektisida Rp 184.000,00 dan 

untuk herbisida Rp 68.000,00 per hektar per musim. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata sebanyak 46,05% responden 

menghasilkan daun tembakau basah antara 10.000 – 15.000 kg/hektar/musim. 

Rata-rata produksi daun per hektar per musim tanam adalah 12.700 kg, dengan 

harga jual per kilogramnya Rp 5.000,00, yang dikemas dalam karung yang berisi 

sekitar 20 kg.  Total penerimaan rata-rata dari hasil penjualan daun tembakau 

basah Rp 63.500.000,00 per hektar per musim tanam. 

 Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata penerimaan petani per hektar per 

musim tanam sebesar Rp. 63.500.000,00.  Sedangkan biaya total yang harus 

dikeluarkan rata-rata Rp 29.974.375,00, dan pendapatan rata-ratanya Rp 

33.825.625,00.  Biaya total terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel.  Rata-rata 

biaya tetap yang dikeluarkan per musim tanam per hektar Rp 9.710.000,00, dan 

biaya variabel rata-rata per musim tanam per hektarnya adalah Rp 19.964.375,00. 

 Hasil pengujian hipótesis pertama, hasil analisis sidik ragam fungsi 

produksi diperoleh  Fhit sebesar 112,144, karena Fhit lebih besar dari Ftabel, maka 

Ho ditolak, artinya secara simultan faktor-faktor produksi tersebut berpengaruh 

nyata dan positif terhadap hasil produksi.  Besarnya koefisien determinasi 0,776, 

yang berarti fungsi produksi yang digunakan adalah fungsi produksi yang baik, 

dimana analisis dan estimasi dari fungsi tadi dapat memberikan hasil perhitungan 

yang tepat, maka pemilihan fungsi produksi tersebut dianggap beralasan. 

 Berarti hasil produksi tembakau rajangan secara serempak dipengaruhi 

oleh luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk ZA, pupuk NPK, pupuk organik, 

insektisida dan herbisida. Koefisien determinasi (R2) 0,776, memberi arti bahwa 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keragaan pada variabel 

dependen tersebut sebesar 77,60% dan sisanya sebesar 22,40% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model..   

 Hasil analisis menunjukan bahwa variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 dan 

X8 adalah variabel yang mempunyai pengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas 

(Q). Berdasarkan analisis tersebut, model dapat dipakai dan akan menghasilkan 

parameter statistik yang dapat dipertanggungjawabkan, model fungsi produksinya:  

 Q  =  8,659 X1
0.069 X2

0,187 X3
0.152 X4

0.004 X5
0.216  X6

0.018 X7
0.152 X8

0.069 

 Koefisien regresi fungsi produksi dari masing-masing variabel bebas luas 

lahan (X1), tenaga kerja (X2), benih (X3), pupuk ZA (X4), pupuk NPK (X5), pupuk 



organik (X6), insektisida (X7), dan herbisida (X8), merupakan elastisitas produksi 

dari masing-masing variabel bebas yang bersangkutan.  Elastisitas produksi 

menunjukan besarnya perubahan (pengaruh) hasil produksi dari setiap perubahan 

variabel bebas. Besarnya penduga parameter (koefisien regresi) b1, b2, b3, b4, b5, 

b6, b7, dan b8 yang merupakan elastisitas dari masing-masing variabel bebas.  

 Hasil pengujian hipótesis kedua, produksi pada usahatani tembakau 

rajangan berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani. Persamaan regresinya : 

   Y = 1,487 + 0,611 Q  

 Hasil analisis didapat Pvalue lebih kecil dari α0,05, dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan petani tembakau dipengaruhi oleh produksi secara nyata pada tingkat 

kepercayaan 95%.  Ho ditolak dan H1 diterima atau terdapat pengaruh positif 

produksi tembakau terhadap pendapatan petani.  Dengan demikian semakin besar 

produksi yang diperoleh pada usahatani tembakau rajangan maka pendapatan 

yang diperoleh petani akan semakin besar.  Besarnya pengaruh (kontribusi) 

ditunjukkan oleh koefisien arah 0,611 yang diartikan setiap produk tembakau 

bertambah satu persen, maka pendapatan akan bertambah  0,611 %.  

 Hasil pengujian hipotesis ketiga, apakah penggunaan input-input produksi 

pada proses produksi usahatani tembakau di lokasi studi telah efisien secara 

ekonomi.  Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ada satu input produksi yang 

digunakan oleh petani tembakau rajangan di lokasi studi yang efisien secara 

ekonomi, yaitu penggunaan pupuk organik (X6) dengan nilai elastisitas (0,95) 

mendekati satu.  Input luas lahan (X1), tenagakerja (X2), penggunaan benih (X3), 

penggunaan pupuk NPK (X5), memiliki nilai elastisitas kurang dari satu, 

dikategorikan input-input tersebut belum efisien secara ekonomi.  Sementara 

input-input produksi, yakni penggunaan pupuk ZA (X4), insektisida (X7) dan 

herbisida (X8) memiliki nilai elastisitas lebih dari satu, dan input tersebut 

dikategorikan tidak efisien secara ekonomi.   

 Pembahasan hipótesis pertama, diketahui bahwa fungsi produksi Cobb-

Douglas yang digunakan merupakan fungsi produksi yang baik.  Oleh karena itu 

analisis dan estimasi dari fungsi tadi dapat memberikan hasil perhitungan yang 

baik pula.  Dikarenakan model fungsi produksi tersebut dianggap sebagai analisis 

yang mampu menghasilkan parameter statistik yang baik dan tepat. Hasil analisis 

menunjukan bahwa produksi tembakau rajangan secara serempak dan nyata 

dipengaruhi oleh luas lahan, tenaga kerja, penggunaan benih, pupuk ZA, pupuk 

NPK, pupuk organik, insektisida dan herbisida, dengan koefisien determinasi (R2) 

0,78. Artinya, terdapat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

keragaan (variasi) pada variabel dependen sebesar 78% dan sisanya sebesar 22% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model yang diteliti. 

 Secara parsial, variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi 

tembakau rajangan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,07, yang berarti setiap ada 

penambahan luas lahan satu persen, akan meningkatkan produksi sebesar 0,07%.  

Mengingat pada daerah penelitian masih memungkinkan untuk menambah luas 

lahan, maka salah satu cara untuk meningkatkan produksi tembakau rajangan 

adalah dengan cara menambah luas lahan. Hal ini berarti perluasan lahan garapan 

oleh petani dengan cara menyewa tanah masih dimungkinkan dan masih relatif 

menguntungkan untuk usaha tani tembakau rajangan. 

 Curahan tenaga kerja dalam usaha tani tembakau rajangan di lokasi studi 

berpengaruh nyata terhadap hasil produksi.  Artinya, produksi fisik masih dapat 



ditingkatkan dengan penambahan tenaga kerja.  Nilai koefisien regresi sebesar 

0,19, yang berarti setiap ada tambahan curahan tenaga kerja satu persen, akan 

meningkatkan hasil produksi sebesar 0,19%.  Hasil ini menandaskan bahwa 

sumber daya manusia merupakan input yang dominan dalam mengaplikasikan 

teknologi budidaya tembakau rajangan.   

 Penggunaan benih dalam usaha tani tembakau rajangan di lokasi studi 

mempunyai pengaruh nyata terhadap hasil produksi. Nilai koefisien regresi 0,15, 

yang berarti setiap ada tambahan jumlah benih satu persen akan meningkatkan 

hasil produksi sebesar 0,15%.  Hasil ini sebagai dampak dari penggunaan benih 

bermutu tinggi, baik mutu genetik, fisik maupun fisiologinya, dan berasal dari 

varietas unggul (daya tumbuh besar, tidak tercampur benih/varietas lain, tidak 

mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit).  Benih menentukan 

keunggulan dari suatu komoditas. Benih yang unggul biasanya tahan terhadap 

penyakit, dan akan menghasilkan produk berkualitas tinggi pula.  

 Berdasarkan hasil penelitian pemberian pupuk ZA berpengaruh nyata 

terhadap hasil produksi tembakau rajangan.  Nilai koefisien regresi 0,004, yang 

berarti setiap ada penambahan jumlah pupuk ZA satu persen akan meningkatkan 

hasil produksi sebesar 0,004%.  Pemberian pupuk NPK dalam usaha tani 

tembakau rajangan di lokasi studi berpengaruh nyata terhadap hasil produksi.  

Nilai koefisien regresi 0,22, yang berarti setiap ada tambahan jumlah pupuk NPK 

satu persen akan meningkatkan hasil produksi sebesar 0,22%. Jadi untuk 

memperbesar produksi fisik masih dapat dilakukan dengan jalan menambah 

penggunaan pupuk secara berimbang.  Pemakaian pupuk organik berpengaruh 

nyata terhadap produksi tembakau rajangan.  Koefisien regresi 0,02, yang berarti 

setiap penambahan jumlah pupuk organik satu persen akan meningkatkan 

produksi 0,02%. Artinya, penggunaan pupuk organik sangat urgen dalam usaha 

tani tembakau rajangan.  Kegunaan dari pupuk organik adalah untuk memperbaiki 

sifat fisik tanah, porositas tanah, struktur tanah dan daya menahan air, juga 

ketersediaan unsur haranya lengkap.   

 Pemakaian insektisida berpengaruh nyata terhadap produksi tembakau 

rajangan.  Nilai koefisien regresi 0,15, yang berarti setiap ada penambahan 

pemakaian insektisida satu persen, akan meningkatkan produksi tembakau 

rajangan sebesar 0,15%.  Hasil ini merupakan bukti pentingnya insektisida dalam 

kegiatan usaha tani tembakau rajangan.  Pemakaian herbisida berpengaruh nyata 

terhadap produksi tembakau rajangan.  Nilai koefisien regresi 0,07, yang berarti 

setiap ada penambahan pemakaian herbisida satu persen akan meningkatkan 

produksi tembakau rajangan sebesar 0,07%. Hasil ini merupakan bukti pentingnya 

ketersediaan herbisida dalam kegiatan usaha tani tembakau rajangan.   

 Pembahasan hipotesis kedua, pendapatan petani tembakau dipengaruhi 

oleh produksi secara nyata pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, semakin besar 

produksi yang diperoleh maka pendapatan petani akan semakin besar pula. Hasil 

penelitian ini sangat relevan dengan fakta yang ada, karena pada dasarnya petani 

menghendaki adanya peningkatan pendapatan usaha tani tembakau rajangan, Hal 

ini dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan produksi melalui penambahan 

modal dan teknologi. Namun demikian, produksi yang meningkat tidak secara 

otomatis akan meningkatkan pendapatan, karena besarnya biaya produksi dan 

harga jual produk sangat menentukan besarnya pendapatan. Apabila biaya 

produksi rendah dan atau harga jual tinggi maka pendapatan petani meningkat.   



 Pembahasan hipótesis ketiga, hanya ada satu input produksi yang 

digunakan oleh petani tembakau rajangan di lokasi studi yang efisien secara 

ekonomi, yaitu pemakaian pupuk organik dengan nilai elastisitas mendekati satu. 

Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk organik telah memenuhi syarat 

yng diperlukan tanaman tembakau rajangan. Dalam kasus penelitian ini, 

penggunaan pupuk organik, perlu terus dipertahankan mutu, jumlah dan teknis 

aplikasinya, karena jelas terbukti bisa menguntungkan. 

 Input luas lahan, tenaga kerja, penggunaan benih, dan pupuk NPK, 

memiliki nilai elastisitas kurang dari satu, dikategorikan belum efisien. Artinya, 

untuk peningkatan keuntungan dan keberlanjutan usaha tani tembakau rajangan, 

maka input-input tersebut perlu ditambahkan lagi, hingga koefisien elastisitasnya 

sama atau mendekati satu.  Penggunaan pupuk ZA, insektisida dan herbisida 

memiliki nilai elastisitas lebih dari satu, dan dikategorikan tidak efisien secara 

ekonomi. Oleh karena itu, agar diperoleh efisiensi ekonomi, maka penggunaan 

input-input produksi tersebut perlu dikurangi pemakaiannya, agar usaha tani 

tembakau rajangan mencapai keuntungan maksimum.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor produksi luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk ZA, pupuk NPK, 

pupuk organik, insektisida dan herbisida secara serempak berpengaruh nyata 

terhadap produksi tembakau rajangan.  Faktor-faktor produksi tersebut saling 

berinteraksi secara variatif dan multiaktif dalam mempengaruhi tinggi 

rendahnya produksi, dimana setiap penambahan satu satuan input mampu 

mempengaruhi dalam peningkatan satu satuan produksi.   

2. Hasil produksi tembakau rajangan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh 

petani secara nyata dan positif.  Semakin besar produksi yang diperoleh, maka 

akan dapat meningkatkan pendapatan petani. 

Faktor-faktor produksi yang dialokasikan pada budidaya tembakau rajangan di 

Kecamatan Tarogong Kaler, yang efisien secara ekonomis hanya faktor produksi 

pupuk organik. Faktor-faktor produksi luas lahan, tenaga kerja, benih, dan pupuk 

NPK, dikategorikan belum efisien, agar efisien secara ekonomi maka 

pengalokasiannya perlu ditambah.  Sedangkan faktor produksi pupuk ZA, 

insektisida dan herbisida dikategorikan tidak efisien, sehingga perlu dikurangi 

pemakaiannya, agar dicapai keuntungan maksimum.   

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Peningkatan produksi budidaya tembakau rajangan masih berpeluang untuk 

lebih ditingkatkan melalui pengaturan kembali pengalokasian faktor-faktor 

produksi yang digunakan. Disamping itu, petani perlu diberdayakan lagi 

sehingga mampu mengadopsi teknologi tepat guna yang spesifik lokasi. Untuk 

lebih meningkatkan penerapan teknologi budidaya tembakau rajangan, perlu 

adanya upaya pembinaan dan sosialisasi secara intens, baik berupa stimulasi 

(bantuan sarana dan prasarana penunjang berlangsungnya proses budidaya 

tembakau rajangan) maupun fasilitasi (penyuluhan, pelatihan dan sekolah 

lapangan) dari pemegang kebijakan. 

2. Disarankan agar peningkatan produksi bisa lebih diarahkan kepada 

peningkatan mutu hasil. Karena, hasil produksi dengan mutu yang baik akan 



berkorelasi positif dengan harga jual yang lebih tinggi, yang pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan pendapatan petani tembakau rajangan. 

3. Agar tercapai efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi yang optimal, dan 

diperoleh keuntungan yang maksimum.  Maka disarankan agar petani mampu 

mengatur kembali kombinasi-kombinasi dari penggunaan faktor-faktor 

produksi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan produksi total yang 

lebih besar, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatannya sesuai 

yang diharapkannya.  
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