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ABSTRAK 

Yosep Yustiawan. 2019.  Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Hasil 

Produksi, dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Petani Jagung (Zea mays L.). 

Suatu Kasus di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut. Dibawah Bimbingan 

Maman Haeruman Karmana dan Euis Dasipah. 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh penggunaan 

faktor produksi terhadap produksi jagung hibrida; (2) efisiensi ekonomi dalam 

penggunaan faktor-faktor produksi pada budidaya jagung hibrida di Kecamatan 

Pameungpeuk; dan (3) pengaruh produksi jagung hibrida terhadap pendapatan 

petani.  Penelitian ini menggunakan metode survei dengan unit analisisnya adalah 

petani yang melakukan budidaya jagung hibrida BISI-16 pada musim tanam tahun 

2008/2009. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara two stage cluster 

random sampling, dan diperoleh sampel sebanyak 76 orang petani responden.  

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitik disesuaikan dengan hasil 

pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Input-input 

produksi luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk KCl dan tenaga kerja 

secara serempak berpengaruh terhadap produksi jagung hibrida Bisi-16.  Input-

input produksi tersebut akan saling berinteraksi secara variatif dan multiaktif 

dalam mempengaruhi tinggi rendahnya produksi, dimana setiap penambahan satu 

satuan input dari input-input produksi tersebut, baik secara serempak maupun 

secara parsial, akan berpengaruh dalam meningkatkan satu satuan produksi. (2) 

Input-input produksi budidaya jagung hibrid Bisi-16 yang digunakan oleh petani 

di Kecamatan Pameungpeuk yang efisien secara ekonomis adalah input luas lahan 

dan curahan tenaga kerja. Sedangkan untuk memperoleh keuntungan maksimum 

atau tercapainya efisiensi ekonomis, maka input-input benih, pupuk urea, pupuk 

SP-36, dan pupuk KCl harus dikurangi dosis penggunaannya. (3) Pendapatan 

usaha tani jagung hibrid Bisi-16 dipengaruhi hasil produksi. Semakin besar  

produksi yang diperoleh, maka pendapatan yang diterima  petani  pun akan 

semakin besar. 

  

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



ABSTRACT 

 

Yosep Yustiawan. 2019.  Factors that Influence Production Results, and Their 

Implications on the Income of Corn Farmers (Zea mays L.). A Case in 

Pameungpeuk District, Garut Regency. Under Guidance  Maman Haeruman 

Karmana and Euis Dasipah. 

 

 The purpose of this study was to determine: (1) the effect of the use of 

production factors on hybrid corn production; (2) economic efficiency in the use 

of production factors in hybrid corn cultivation in Pameungpeuk District; and (3) 

the effect of hybrid corn production on farmers' income.  This study uses a survey 

method with the unit of analysis is farmers who cultivate BISI-16 hybrid corn in 

the planting season of 2008/2009. The sampling technique is done by two stage 

cluster random sampling, and obtained a sample of 76 respondent farmers. The 

data collected was analyzed descriptively analytically adjusted to the results of 

hypothesis testing. The results showed that: (1) Production inputs of land area, 

seeds, urea fertilizer, SP-36 fertilizer, KCl fertilizer and labor simultaneously on 

the production of Bisi-16 hybrid corn. These production inputs will interact with 

each other varied and multiactively in influencing the level of production, where 

each addition of one unit of input from these production inputs, both 

simultaneously and partially, will have an effect in increasing one unit of 

production. (2) The inputs for the production of Bisi-16 hybrid corn cultivation 

used by farmers in Pameungpeuk District which are economically efficient are 

inputs for land area and labor flows. Meanwhile, to obtain maximum profit or 

achieve economic efficiency, the seed inputs, urea fertilizer, SP-36 fertilizer, and 

KCl fertilizer must be reduced by the use dose. (3) Bisi-16 hybrid corn farm 

income by production results. The greater the production obtained, the income 

received by farmers will be even greater. 
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PENDAHULUAN 

 Berdasarkan upaya pengembangan agribisnis tanaman pangan, jagung 

merupakan salah satu komoditas palawija yang menjadi prioritas unggulan, 

dengan pertimbangan: (1) Secara nasional kebutuhan jagung dari waktu ke waktu 

akan terus meningkat; (2) Memiliki tingkat kesesuaian agroekosistem yang luas 

dengan teknologi yang mudah dikuasai oleh petani; (3) Memiliki kemampuan 

memberikan nilai tambah atau pendapatan, kesempatan kerja dan peluang usaha 

dan distribusi terhadap PDRB daerah cukup tinggi; (4) Mempunyai keunggulan 

komparatif dan sangat potensial untuk terus dikembangkan; dan (5) Mempunyai 

hubungan komplementer dengan komoditi lainnya, serta mempunyai daya dorong 

yang kuat bagi pembangunan sub sektor/ sektor lainnya. 

Pada saat ini dari perhitungan analisa usaha tingkat keuntungan (marjin) 

yang diperoleh petani jagung masih rendah. Ada dua input dominan yang cukup 

besar dan signifikan pengaruhnya terhadap keuntungan yaitu produktivitas yang 

belum optimal dan alur pasar yang cukup panjang. Hal ini tentunya perlu 

mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah daerah untuk mencari 



pemecahan yang terbaik dari beberapa alternatif upaya yang perlu dilakukan. 

Terdapat tiga hal yang cukup menonjol yang menjadi input pembatas bagi petani 

pelaku agribisnis jagung, antara lain aspek permodalan, aspek teknologi panen 

dan pasca panen serta aspek pemasaran hasil. 

 Alternatif pemecahannya adalah adanya fasilitasi dari pihak pemerintah 

agar seluruh aspek subsistem agribisnis dapat bersinergi dan berfungsi dengan 

baik.  Fasilitas yang dapat diberikan adalah dorongan untuk meningkatkan fungsi 

lembaga–lembaga yang ada dalam kesisteman tersebut menjadi suatu lembaga 

yang dapat berperan dan mewakili seluruh stakeholder yang terlibat dalam sistem 

agribisnis. Pendekatan dan konsolidasinya adalah membentuk suatu wadah yang 

dapat memfasilitasi seluruh kepentingan pengembangan agribisnis jagung. 

 Hakekatnya, keberhasilan usahatani bisa diukur dari struktur biaya dan 

pendapatan.  Karenanya, berhasil atau tidaknya usahatani tergantung pada 

keberhasilan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan upaya untuk menekan 

biaya produksi yang tidak efisien.  Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan 

produksi usahatani jagung ditentukan oleh berhasil atau tidaknya petani dalam 

mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya. 

 Ketersediaan modal, pembinaan dan pemasaran hasil merupakan hal yang 

penting untuk dikonsolidasikan, baik dari segi volume, intensifikasi maupun 

manajemen usaha. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan peluang 

keberhasilan usahatani jagung, baik dari segi peningkatan produksi, produktivitas 

maupun peningkatan pendapatan petani jagung itu sendiri. 

 Pencapaian produktivitas merupakan resultante dari kinerja suatu usaha, 

dan berhubungan dengan bagaimana cara-cara menggunakan kombinasi yang 

sesuai dan ideal dari input-input produksi.  Pengelolaan penggunaan input yang 

optimal pada suatu proses produksi memerlukan pengalaman dan keterampilan 

tersendiri.  Prinsipnya adalah bagaimana cara menggunakan input tersebut yang 

optimal agar dicapai produksi yang maksimal. 

 Menurut Soekartawi (1989), penggunaan input yang berlebih, atau 

sebaliknya, akan berkonsekuensi terhadap biaya yang dikeluarkan.  Penggunaan 

input produksi yang efisien dan sesuai kebutuhan bagi pertumbuhan tanaman, 

merupakan perilaku bijaksana, yang akan berdampak menghemat atas biaya yang 

dikeluarkan. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang 

diperolehnya.  Pendapatan adalah fungsi dari biaya dengan asumsi harga tetap, 

dan besar kecilnya tergantung biaya produksi yang dikeluarkan.  Sebagaimana 

disampaikan Hernanto Fadholi (1998) dan Mosher (1991), bahwa usahatani 

merupakan sebuah perusahaan sehingga biaya dan hasil termasuk unsur yang 

dianggap penting. 

 Kondisi skala usahatani jagung merupakan hal yang sangat penting.  

Semakin besar skala usaha akan semakin besar pula kebutuhan input produksinya, 

yang akan berkosekuensi terhadap perolehan produk dan biaya yang dikeluarkan.  

Namun demikian, selama tambahan penerimaan yang diperoleh lebih besar dari 

tambahan biaya produksi, maka petani tidak akan menganggap sebagai masalah.  

Permasalahan utamanya adalah berapa besar kemampuan modal uang yang 

dimiliki petani agar dapat membeli input tersebut dan dapat melakukan kegiatan 

usaha secara kondusif. 

 Fakta dan fenomena di lapangan terungkap, bahwa usahatani jagung 

hibrida tergantung pada sejauhmana efisiensi dalam penggunaan input produksi.  



Perbedaan tersebut akan mengakibatkan perbedaan dalam menciptakan 

kesempatan kerja dan pendapatan yang diperoleh petani. Berdasarkan paparan 

tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut 

: (1) Bagaimana faktor-faktor produksi luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk SP-

36, pupuk KCl, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap hasil produksi 

jagung hibrida. (2) Bagaimana pengaruh hasil produksi terhadap pendapatan 

usaha tani jagung hibrida. (3) Apakah penggunaan faktor-faktor produksi pada 

proses produksi usaha tani jagung hibrida di Kecamatan Pameungpeuk telah 

menghasilkan/memberkan keuntungan maksimum. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dengan cara kuisioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok.  Pengertian survei di sini dibatasi pada pengertian 

survei sampel untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan dikumpulkan 

dari sebagian populasi yang mewakili seluruh populasi. Metode survei bertujuan 

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

1999), yakni mengenai gambaran faktual faktor-faktor produksi usahatani jagung, 

hasil produksi, dan pendapatan usaha tani jagung hibrida.  Unit analisisnya adalah 

petani yang berusahatani jagung hibrida Bisi-16 periode musim tanam 2018/2019 

di Kecamatan Pameungpeuk  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 jagung di Wilayah 

Selatan Kabupaten Garut, yakni di Kecamatan Pameungpeuk, yakni di Desa 

Jatimulya, Desa Bojong, dan Desa Mancagahar.  Teknik penentuan sampel 

dilakukan secara two stage cluster random sampling.  Penentuan sampel petani 

sebanyak 76 responden sebagai unit analisis pada desa sampel dari total populasi 

160 orang petani, dilakukan dengan menggunakan rumus Isaac Michel:  
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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. 

Analisis hipotesis digunakan teknik regressi linier berganda, yang secara 

matematis dituliskan sebagai berikut : 

Hipotesis pertama; pengaruh faktor-faktor produksi terhadap produksi jagung, 

digunakan model fungsi produksi pangkat atau sering dikenal juga fungsi 

produksi Cobb Dooglas yang secara matematis dituliskan sebagai berikut : 

Q =  b0.X1
 b1. X2

b2.  X3
b3 . X4

b4 X5
b5 X6

b6 eu 

 

= 



Pengujian hipotesis kedua, yakni pengaruh produksi terhadap pendapatan petani 

digunakan analisis regresi linier sederhana, dengan rumus: 

Y = a + bQ    →    a = Y – bQ 

Pengujian hipotesis ketiga, yakni untuk mengetahui apakah penggunaan faktor-

faktor produksi pada proses produksi budidaya jagung hibrida telah diperoleh  

keutungan maksimum, maka harus dicari NPM/ PXi dengan rumus:  

 NPMXi 

       PXi     

= 

     

bi.Y/X. Py  

      Pxi 

dimana:   b   = elastisitas produksi;   

               Y   =  produksi;  

               Py  =  harga produksi;  

               Px  = harga input produksi;  

               X  =  jumlah input produksi X. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut (2018), Kecamatan Pameungpeuk 

merupakan salah satu kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah 

Kabupaten Garut, terletak di sebelah selatan dan berjarak sekitar 76 km dari 

ibukota kabupaten, 139 km dari ibukota Propinsi Jawa Barat. Batas wilayah 

administratif Kecamatan Pameungpeuk, sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan 

dengan wilayah Kecamatan Cisompet. Sebelah selatan berbatasan dengan 

Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cikelet. 

Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Cibalong. Luas wilayah 

Kecamatan Pameungpeuk 4.176,1 hektar, yang sebagian besar (73,80%) 

merupakan lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering. 

Kondisi lahan sebagian besar relatif subur yang ditunjang oleh banyaknya aliran 

sungai. Sehingga dominan sebagai lahan pertanian. 

 Jagung merupakan komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan 

petani di Kecamatan Pameungpeuk.  Luas tanam per tahunnya mencapai 3000 

hektar.  Masalah yang dihadapi oleh petani diantaranya adalah luas lahan garapan 

kurang dari 0,5 hektar, kekurangan modal usaha, dan posisi tawar yang lemah. 

Penanaman jagung di lahan sawah irigasi, biasanya ditanam pada musim kemarau. 

Di sawah tadah hujan, ditanam pada akhir musim hujan. Di lahan kering ditanam 

pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. 

 Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif, ternyata mayoritas petani 

responden yaitu sebanyak 37 orang (48,69%) hanya memiliki lahan seluas 0,26–

0,5 ha dan yang paling luas yaitu sebesar 1,89 ha, rata-rata kepemilikan lahan 

responden hanya 0,44 ha, hal ini menunjukan bahwa petani responden dalam hal 

kepemilikan lahan tergolong pada petani kecil yang berlahan sempit, 

menyebabkan tidak dapatnya produktivitas usahatani ditingkatkan dengan cepat 

seperti yang diharapkan. Oleh karena itu salah satu cara untuk dapat 

meningkatkan produktivitas yaitu dengan cara intensifikasi atau penggunaan 

teknologi yang dapat meningkatkan produksi semaksimal mungkin.  

 Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif, mayoritas responden 

(90,79) telah menggunakan benih dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan 

dengan dosis rekomendasi. Adanya pengurangan dosis benih maka telah dapat 

menghemat biaya sekitar 40%, karena harga per kilogramnya relatif mahal, di 

lokasi studi mecapai Rp 48.000,00. Varietas benih yang ditanam seluruh petani 



responden yaitu Bisi-16 yang merupakan varitas unggul baru dengan keunggulan 

yang dimiliki yaitu dapat menyesuaikan diri terhadap iklim dan jenis tanah 

setempat, daya hasil tinggi, serta tahan terhadap hama dan penyakit.  Sebelum 

benih ditanam, biasanya dicampur dulu dengan insektisida butiran dan sistemik 

seperti Furadan 3 G (di musim tanam kedua) untuk menangkal serangan lalat bibit 

dan ulat agrotis, sertauntuk mencegah perkembangan bulai, penyakit utama 

tanaman jagung hibrida.  Selain memberikan hasil yang tinggi, varietas unggul 

juga berperan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman.  Benih yang 

umum digunakan di lokasi studi adalah BISI-16. Penggunaan benih bermutu akan 

menghemat jumlah pemakaian benih. Daya tumbuh benih yang digunakan lebih 

dari 90%, jumlah yang dibutuhkan sebanyak 20-30 kg per hektar. 

 Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif, penggunaan pupuk 

anorganik mayoritas responden telah sesuai dengan dosis yang direkomendasikan.  

Perbedaannya pada pemberian pupuk jenis TSP, dimana maksimal 

penggunaannya 100 kg, dan faktual di lapangan lebih dari itu (42,11% 

responden).  Hal ini dimungkinkan terjadi atas dasar pengalaman dari petani 

responden, yang dirasakan terjadinya peningkatan produksi akibat penambahan 

unsur phosphor. Penggunaan pupuk P yang lebih tinggi atas dasar pengalaman 

tersebut sesuai dengan pendapat Purwono dan Rudi Hartono (2007), bahwa 

tanaman jagung menyerap unsur P cukup tinggi, dan direkomendasikan dosis 

pemupukan untuk daerah dataran tinggi dengan kondisi tanah abu vulkan, 

diberikan NPK dengan perbandingan 57:65:40.  

 Berdasarkan hasil penelitian secara deskriptif, sebanyak 48,57% responden 

menghasilkan produksi jagung antara 7.000 – 9.000 kg/hektar/musim. Rata-rata 

produksi jagung per hektar per musim tanam adalah 7.450 kg, dengan harga jual 

per kilogramnya Rp 3.150,00, yang dikemas dalam karung yang berisi sekitar 30 

kg.  Total penerimaan rata-rata dari hasil penjualan jagung Rp 23.467.500,00 per 

hektar per musim tanam. Sedangkan biaya total yang harus dikeluarkan rata-rata 

Rp 12.014.000,00, dan pendapatan rata-rata Rp 11.453.500,00.  Biaya total terdiri 

dari biaya tetap dan biaya variabel.  Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan per 

musim per hektar Rp 3.970.000,00, dan biaya variabel Rp 8.044.000,00.  

 Hasil pengujian hipótesis pertama, analisis sidik ragam fungsi produksi 

Cobb-Douglas diperoleh Fhit sebesar 14.181, dikarenakan Fhit lebih besar dari 

Ftabel, maka diputuskan menolak Ho, artinya perhitungan fungsi produksi Cobb-

Douglas yang digunakan tersebut merupakan fungsi produksi yang baik.  

Sehingga disimpulkan bahwa analisis dan estimasi dari fungsi tersebut dapat 

memberikan hasil perhitungan yang baik, dan sebagai model dianggap beralasan. 

Analisis tersebut menunjukan bahwa produksi jagung hibrida secara serempak 

dipengaruhi oleh luas lahan, jumlah bibit, pupuk organik, pupuk urea, pupuk SP-

36 dan tenaga kerja. Koefisien determinasi (R2) adalah 0,49 menunjukan 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keragaan (variasi) pada 

variabel dependen (hasil produksi) sebesar 49% dan sisanya sebesar 51% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diteliti, diantaranya faktor iklim, 

cuaca, curah hujan dan air. Dengan demikian maka model fungsi produksi 

usahatani jagung hibrida secara matematis sebagai berikut:  

  Q  =  -4.622 X1
0.126 X2

0.404 X3
0.297 X4

0.216 X5
0.269  X6

0.251   



Dengan terbuktinya pengaruh nyata secara serempak maka pengujian dilanjutkan 

ke analisis secara parsial. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, indikator-

indikator luas lahan (X1), penggunaan benih (X2), dan pupuk urea (X4), 

mempengaruhi secara nyata (t-hit lebih besar dari t-tab) terhadap hasil prodiksi 

jagung (Q).  Sedangkan pupuk SP-36 (X4), pupuk KCl (X5), dan tenaga kerja 

(X6),  tidak berpengaruh nyata terhadap hasil produksi jagung hibrida (Q).   

Variabel luas lahan mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi, 

dikarenakan nilai pvalue 0,002  lebih kecil dari nilai tingkat kesalahan (α) = 0,05.  

Nilai koefisien regresi sebesar 0,126, yang berarti setiap ada penambahan luas 

lahan satu persen, akan meningkatkan produksi sebesar 0,126%. Variabel 

penggunaan benih mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi, karena nilai 

pvalue = 0,013 lebih kecil dari nilai tingkat kesalahan (α)  = 0,05.  Nilai koefisien 

regresi sebesar 0,404, artinya setiap ada penambahan satu persen jumlah benih, 

akan meningkatkan produksi jagung sebesar 0,404%. 

 Penggunaan pupuk urea mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi 

Jagung Hibrida Bisi-16, dikarenakan nilai pvalue 0,011 lebih kecil dari nilai tingkat 

kesalahan (α) = 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,297, yang berarti setiap ada 

penambahan jumlah pupuk urea satu persen, akan meningkatkan produksi 0,297% 

Penggunaan pupuk SP-36 berpengaruh nyata terhadap produksi Jagung Hibrida 

Bisi-16, dikarenakan nilai pvalue = 0,000 lebih kecil dari nilai tingkat kesalahan (α ) 

= 0,05.  Nilai koefisien regresi sebesar 0,216.  Mengingat pengaruhnya yang tidak 

nyata, maka tidak dapat diinterpretasikan setiap ada penambahan jumlah pupuk 

SP-36 satu persen, akan meningkatkan produksi sebesar 0,216%.  

 Penggunaan pupuk KCl berpengaruh tidak nyata terhadap produksi Jagung 

Hibrida Bisi-16, karena nilai pvalue= 0,404 lebih besar dari nilai tingkat kesalahan 

(α ) = 5%.  Nilai koefisiennya sebesar 0,269. Mengingat pengaruhnya yang tidak 

nyata, maka tidak dapat diinterpretasikan setiap ada penambahan jumlah pupuk 

KCl satu persen, akan meningkatkan produksi sebesar 0,27%. Untuk input Tenaga 

kerja mempunyai pengaruh tidak nyata terhadap produksi Jagung Hibrida Bisi-16, 

dikarenakan nilai pvalue = 0,114 lebih besar dari nilai tingkat kesalahan (α) = 

0,05%.  Nilai koefisien regresi 0,251, yang berarti setiap ada penambahan jumlah 

tenaga kerja satu persen, akan meningkatkan produksi sebesar 0,25%..   

Hasil pengujian hipótesis kedua, ternyata bahwa semua input produksi 

yang digunakan oleh petani tidak ada yang efisien secara ekonomis, kecuali untuk 

input luas lahan (X1) dan Tenagakerja (X6) yang mendekati satu masing-masing 

nilai ratio NPMx/Hx adalah 1,05 dan 0,93.  Input-input benih, pupuk urea, pupuk 

SP-36, pupuk KCl diketegorikan tidak efisien, dan harus dikurangi 

pengalokasiannya agar tercapai efisiensi ekonomi.   

Hasil pengujian hipótesis ketiga, ternyata produksi pada usahatani jagung 

hibrida Bisi-16 berpengaruh nyata dan positif terhadap pendapatan usaha tani 

jagung hibrida, karena Pvalue sebesar 0,000 lebih kecil dari α0,05. Fungsi regresinya 

sebagai berikut : 

   Y = - 4465,27 + 1212,212 Q  

Dengan demikian semakin besar  produksi yang diperoleh pada usahatani 

jagung hibrida Bisi-16 maka pendapatan yang diperoleh  petani  semakin besar.  

Besarnya pengaruh ditunjukkan oleh koefisien arah 1212,212 yang diartikan 

setiap produk jagung bertambah satu kg, maka pendapatan akan bertambah  Rp 



1.212.  Angka konstanta yang negative menunjukan besarnya factor pengurang 

tetap dan menunjukan kerugian jika usahatani tidak berlangsung atau produk yang 

dihasilkannya nol. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa biaya produksi tetap 

saja dikeluarkan sekalipun tidak dijalankan usahatani tersebut.  

 Pembahasan hipótesis pertama, analisis data menunjukan bahwa produksi 

jagung hibrida secara serempak dipengaruhi secara nyata oleh luas lahan, benih, 

pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk KCl dan tenaga kerja, dengan koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,49.  Hal ini menunjukan bahwa terdapat kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan keragaan (variasi) pada variabel 

dependen sebesar 49% dan sisanya sebesar 51% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak terdapat dalam model, yang kemungkinan diantaranya adalah input 

iklim, cuaca, curah hujan dan lain-lain.. 

Secara parsial, variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi 

jagung hibrida Bisi-16. Nilai koefisiennya sebesar 0,126, yang berarti setiap ada 

penambahan luas lahan satu persen, akan meningkatkan produksi sebesar 0,13%.  

Mengingat pada daerah penelitian masih memungkinkan untuk menambah luas 

lahan, maka salah satu cara untuk meningkatkan produksi Jagung Hibrida Bisi-16 

adalah dengan cara menambah luas lahan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

perluasan lahan garapan oleh petani dengan cara menyewa tanah masih 

dimungkinkan dan masih relatif menguntungkan penggarap. 

Variabel penggunaan benih mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi 

jagung hibrida Bisi-16. Karenanya, benih yang akan digunakan sebaiknya 

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 yang demikian 

menurut Purwono dan Rudi Hartono (2007), dapat diperoleh bila menggunakan 

benih bersertifikat. Pada umumnya benih yang dibutuhkan sangat bergantung 

pada kesehatan benih, kemurniannya dan daya tumbuh benih.  Menurutnya, 

penggunaan benih jagung hibrida biasanya akan menghasilkan produksi yang 

lebih tinggi, meskipun ada terdapat beberapa kelemahan dibandingkan varietas 

bersari bebas yaitu harga benihnya yang lebih mahal dan hanya dapat digunakan 

maksimal 2 kali turunan dan ketersediaannya relatif terbatas. 

 Berdasarkan hasil penelitian luas lahan dan penggunaan pupuk urea 

berpengaruh nyata terhadap produksi jagung hibrida Bisi-16. Sedangkan 

penggunaan pupuk SP-36 dan pupuk KCl berpengaruh tidak nyata terhadap 

produksi jagung. Tanaman jagung dapat tumbuh hampir di semua jenis tanah, 

tetapi yang terpenting dan sangat berhubungan erat dengan hasil jagung adalah 

tersedianya unsur hara NPK pada tanah tersebut. Untuk pertumbuhan yang lebih 

baik lagi, tanaman jagung memerlukan tanah yang subur, gembur dan kaya humus 

(Saidjusutagjo, 2000). Jadi untuk memperbesar produksi fisik masih dapat 

dilakukan dengan jalan menambah penggunaan pupuk secara berimbang. 

 Alokasi tenaga kerja berpengaruh tidak nyata terhadap produksi jagung 

hibrida Bisi-16.  Nilai koefisien regresi sebesar 0,251, yang berarti setiap ada 

penambahan jumlah tenaga kerja satu persen, akan meningkatkan produksi 

sebesar 0,25%. Hal ini dimungkinkan sebagai akibat kurangnya sosialisasi atau 

terhambatnya transfer teknologi budidaya, yang memungkinkan adanya 

peningkatan skill.  Menurut Hernanto Fadholi (1998), keterbatasan pendidikan 

dan pengalaman akan menutup cakrawala gagasan yang ada pada memori 



pikirannya, karena ingatan merupakan pengalaman turun–menurun hasil 

sosialisasi dari leluhurnya. Ia bertengger dalam posisi pemikiran dan gagasan 

yang apa adanya. Akibat dari kurangnya kemampuan manajemen dan pemasaran 

hasil, akan mengakibatkan pengelolaan budidayas jagung menjadi kurang baik 

sehingga tidak dapat memberikan keuntungan seperti yang diharapkan.   

 Pembahasan hipótesis kedua, semua input produksi yang digunakan oleh 

petani tidak ada yang efisien secara ekonomis, kecuali untuk input luas lahan dan 

tenaga kerja yang mendekati nilai satu (yang masing-masing nilai ratio 

NPMx/Hx-nya adalah 1,05 dan 0,93).  Input-input benih, pupuk urea, SP-36 dan 

pupuk KCl dikategorikan tidak efisien, dan harus dikurangi penggunaannya agar 

tercapai efisiensi ekonomi. Permasalahan di tingkat usahatani adalah bagaimana 

petani dapat mengkombinasikan input-input produksi agar tercapai efisiensi yang 

setinggi-tingginya baik secara fisik maupun secara ekonomi. Keuntungan 

maksimum dapat dicapai pada tingkatan kegunaan input tertentu.  Namun 

keuntungan maksimum tersebut sangat sulit dicapai oleh petani.  Hal ini, menurut 

Soekartawi (1994) dikarenakan: (a) Petani tidak atau belum memahami prinsip 

hubungan input-output, petani masih menggunakan input yang berlebihan 

sehingga keuntungan maksimum tercapai pada saat input sudah terlalu banyak 

diberikan sehingga jumlah keuntunganyang diterima menjadi sedikit;  (b) Petani 

sering dihadapkan pada input risiko yang tinggi, sehingga kadang-kadang 

keuntungan maksimum tidak tercapai, resiko tersebut seperti serangga, hama 

penyakit dan perubahan iklim;  (c) Petani sering dihadapkan pada input 

ketidakpastian harga jual dimasa yang akan datang sehingga pada saat panen 

sering harga menjadi rendah dan akhirnya keuntungan menjadi kecil;  (d) 

Keterbatasan petani dalam menyediakan input yang kadang-kadang diikuti dengan 

kurangnya keterampilan petani dalam berusaha tani sehingga menyebabkan 

rendahnya produksi yang akhirnya keuntungan yang diperoleh petani berkurang.   

Pembahasan hipótesis ketiga, disimpulkan bahwa pendapatan petani 

jagung hibrida dipengaruhi oleh produksi secara nyata pada tingkat kepercayaan 

95% (α=0,05).   Dengan demikian semakin besar produksi yang diperoleh pada 

usahatani jagung hibrida Bisi-16 maka pendapatan yang akan diperoleh  petani  

semakin besar pula.  Dalam keadaan yang demikian, menurut Mubyarto (1985), 

kita tidak hanya berbicara mengenai hubungan-hubungan proporsi, menyangkut 

juga hubungan-hubungan skala (scale relationship) dimana luas atau besarnya 

usahatani bisa diperbesar dengan suatu pengali tertentu. Hubungan yang demikian 

merupakan hubungan fungsi jangka panjang dimana input produksi tidak lagi 

dianggap konstan. Di sini lebih menggunakan istilah ‘besarnya usahatani’ dan 

tidak ‘luas usahatani’  dalam arti hektar. 

 Pada dasarnya petani jagung menghendaki adanya peningkatan pendapatan 

dalam agribisnis jagung, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan 

produksi melalui penambahan modal dan teknologi. Namun demikian, produksi 

yang meningkat tidak secara otomatis akan meningkatkan pendapatan petani 

jagung, karena besarnya biaya produksi dan harga jual produk jagung sangat 

menentukan besarnya pendapatan petani jagung. Apabila biaya produksi rendah 

dan atau harga jual produksi jagung tinggi maka pendapatan petani juga akan 

meningkat. Demikian juga sebaliknya, apabila biaya produksi tinggi dan atau 

harga produksi rendah maka pendapatan petani jagung menurun.  



 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Input-input produksi luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk KCl 

dan tenaga kerja secara serempak berpengaruh terhadap produksi jagung 

hibrida Bisi-16. Input-input produksi tersebut akan saling berinteraksi secara 

variatif dan multiaktif dalam mempengaruhi tinggi rendahnya produksi, 

dimana setiap penambahan satu satuan input dari input-input produksi 

tersebut, baik secara serempak maupun secara parsial, akan berpengaruh 

dalam meningkatkan satu satuan produksi.   

2. Input-input produksi budidaya jagung hibrid Bisi-16 yang digunakan oleh 

petani di Kecamatan Pameungpeuk yang efisien secara ekonomis adalah input 

luas lahan dan curahan tenaga kerja. Sedangkan untuk memperoleh 

keuntungan maksimum atau tercapainya efisiensi ekonomis, maka input-input 

benih, pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk KCl harus dikurangi dosis 

penggunaannya. 

3. Pendapatan usaha tani jagung hibrid Bisi-16 dipengaruhi oleh hasil produksi.  

Semakin besar  produksi yang diperoleh, maka pendapatan yang diterima  

petani  pun akan semakin besar. 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Peningkatan produksi budidaya jagung hibrid Bisi-16 masih berpeluang untuk 

lebih ditingkatkan melalui aksepsibilitas penggunaan teknologi tepat guna 

yang sesuai dengan spesifik lokasi. Oleh karena itu, disarankan peningkatan 

produksi diarahkan kepada peningkatan mutu hasil. serta perlu adanya upaya 

pembinaan dan sosialisasi secara intens, baik berupa stimulasi (bantuan 

sarana dan prasarana penunjang berlangsungnya proses budidaya jagung dan 

pasca panennya) maupun fasilitasi (penyuluhan, pelatihan dan sekolah 

lapang) dari pemegang kebijakan. 

2. Berhubung input produksi benih, pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk KCl 

dosis pengalokasiaanya berlebih, maka perlu dikurangi agar tercapai 

keuntungan maksimun. Karenanya, seorang pengelola usahatani jagung harus 

mampu menyeleksi, memilih sesuai tingkat penggunaan inputnya, minimal 

ada satu diantaranya akan dapat memberikan keuntungan maksimum. 

3. Permasalahan klasik yang umum dan sering dihadapi petani dalam upaya 

meningkatkan pendapatannya adalah terbatasnya permodalan, manajemen 

usaha dan pemasaran hasil.  Oleh karenanya, disarankan adanya sosialisasi 

dan tingkat penerapan yang nyata di lapangan dalam mengaktualisasikan 

program kemitraan agribisnis jagung yang sedang diupayakan dan dirintis 

pemerintah.  Dengan demikian maka akan tersedianya fasilitas modal usaha 

yang murah yang selama ini tidak mudah diperoleh, terjaminnya pemasaran 

hasil baik dari volume maupun harga yang memadai, pendapatan petani 

meningkat dan semakin meningkat pengetahuan dan keterampilan petani dan 

kelompok tani dalam penerapan teknologi dan kelembagaan karena 

mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang lebih intensif dari perusahaan 

inti (perusahaan mitra).  
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