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ABSTRAK 

Kecamatan Kumpeh merupakan salah satu daerah yang mengusahakan jagung hibrida yang 
berperan dalam menompang perekonomian masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Penentuan 
lokasi penelitian ini di ambil tiga desa dengan sengaja (Purposive), diantaranya Desa Mekar Sari, 
Desa Sungai Aur, dan Desa Pematang Raman. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
sampel secara acak (Random Smpling) dan di peroleh sampel sebanyak 87 sampel. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Besarnya keuntungan usahatani jagung (2) Pengaruh 
penggunaan faktor produksi terhadap keuntungan usahatani jagung. Model yang digunakan 
adalah fungsi keuntungan Cobb-Douglass dengan pendekatan Unit Output Price. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diterima oleh petani adalah sebesar Rp. 3.403.787 
per hektar, artinya dapat disimpulkan bahwa usahatani jagung di daerah penelitian telah 
memberikan keuntungan yang tergolong tinggi. Sedangkan hasil analisis pengaruh penggunaan 
input (benih, pupuk Urea, pupuk NPK, gramaksone, roundup, decis, tenaga kerja, sewa lahan dan 
penyusutan alat) menunjukkan bahwa secara bersama-sama faktor produksi usahatani jagung 
mempengaruhi keuntungan usahatani jagung. Penggunaan input yang berpengaruh nyata 
terhadap keuntungan adalah benih, pupuk Urea, pupuk NPK, tenaga kerja dan lahan. Apabila di 
analisis secara parsial input gramaksone, roundup, decis, dan penyusutan alat tidak berpengaruh 
nyata terhadap keuntungan usahatani jagung. Hasil pendugaan skala usaha menunjukkan bahwa 
kondisi skala usahatani jagung di daerah penelitian berada dalam keadaan Decreasing Return to 
Scale, artinya setiap penambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin 
berkurang. 

Kata Kunci: Jagung, fungsi keuntungan Unit Output Price, skala usaha. 

ABSTRACT 

 
Kumpeh sub-district is one of the areas that seek hybrid corn that plays a role in sustaining the 

economy in Muaro Jambi Regency.  Determining the location of this study was taken three villages 

intentionally (Purposive), Mekar Sari village, Sungai Aur, and Pematang Raman. Selecting the 

sample of this study was by applying random sampling and was obtained 87 samples. The aims of 

this study were (1) to measure the profit of hybrid corn farming (2) to know the effect of applying 

the production factors toward the profit of corn farming. This study was modeled by Cobb-

Douglass’s profit function with output price unit approach. The result of data analysis shows that 

profit received by farmers is  Rp. 3.403.787 per hectare,meaning that it can be concluded that corn 

farming in the research area provides a relatively high profit. Whereas, the result of the effect using 

input analysis (seed, urea, NPK, gramaksone, roundup, decis, manpower, land lease cost, and the 

tools function reduction shows that production factors affect the profit of corn farming as well. The 

using of input which affects the profit directly were seed, urea, NPK, manpower and land. If it was 

analyzed parcially, gramaksone, roundup, decis, and tools function reduction didn’t affect the corn 

farming profit directly. The scale business hypothesis shows that corn farming scale of studied areas 

are on Decreasing Return to Scale, the one unit addition of input causes a decrease in output. 

Key words: corn, output price unit profit function, business scale.  
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PENDAHULUAN 
Pembangunan pertanian, khususnya pada sub sektor tanaman pangan 

merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional bahwa peranan sektor tanaman 
pangan memegang peranan penting dari aspek ekonomi, ketahanan pangan, aspek 
tenaga kerja, serta menghasilkan pendapatan. Sebagai negara agraris, tentunya Indonesia 
memiliki lahan pertanian yang cukup luas untuk mengembangkan bisnis tanaman pangan, 
salah satu tanaman pangan yang penting adalah tanaman jagung. Hal inilah yang 
menjadikan jagung sebagai salah satu tanaman pangan yang tersebar di seluruh negeri. 
Secara rata-rata produksi dan produktivitas jagung nasional yaitu 5.178 ton/ha. 

Jagung sebagai salah satu komoditas pangan potensial dan strategis. 
Pengembangannya lebih diarahkan untuk pakan ternak disamping untuk diversifikasi 
pangan. Kebutuhan jagung terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah 
penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, pakan ternak serta bahan bakar 
industri. Hingga tahun 2015, produksi jagung nasional belum memenuhi kebutuhan 
jagung dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah impor jagung yang sangat besar dan 
terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 impor jagung indonesia mencapai 1,92 
juta ton, sedangkan tahun 2013, 2014 dan 2015 berturut-turut 70,86 ribu ton, 20,49 ribu 
ton, 44,84 ribu ton, dan 250,97 ribu ton. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, Provinsi Jambi adalah salah satu 
produsen jagung. Setiap Kabupaten memiliki lahan pertanian yang memproduksi jagung. 
Provinsi Jambi mencatat angka tetap produksi jagung pada tahun 2015 sebesar 51.712 
ton pipilan kering, naik 18,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari tahun 2011 
hingga tahun 2015 terus mengalami peningkatan pada produksi dan produktivitas jagung 
di Provinsi Jambi. Peningkatan produksi dan produktivitas jagung di Provinsi Jambi ini 
disebabkan karena luas panen dari tahun 2014-2015 meningkat seluas 549 ha atau 6,92 
persen dan peningkatan produktivitas jagung sebesar 5,98 kw/ha (10,89 persen). 

Pada tahun 2015 Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten 
yang menempati posisi produsen jagung terbesar kedua setelah Kabupaten Kerinci di 
Provinsi Jambi, luas panen dan produksi jagung yang terbesar kedua di Provinsi Jambi 
tahun 2015 adalah Kabupaten Muaro Jambi dengan luas Panen 1.889 ha, produksi 11.404 
ton, dengan rata-rata produktivitas ketiga setelah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 
sebesar 60,37 kw/ha. Perkembangan komoditi jagung merata pada tiap kabupaten, 
dimana Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan produktivitasnya berada pada urutan ketiga 
setelah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Produktivitas jagung di 
Kabupaten Muaro Jambi selama 5 tahun terakhir memiliki trend yang positif. 
Pertumbuhan produktivitas jagung yang tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi terjadi pada 
tahun 2013-2014 yakni sebesar 15,37 kw/ha atau 38,26 persen. 

Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 9 kecamatan, beberapa kecamatan yang 
ada di Kabupaten Muaro Jambi telah mengusahakan jagung. Salah satu kecamatan di 
Kabupaten Muaro Jambi yang dikenal dengan sebagai sentra produksi jagung adalah 
Kecamatan Kumpeh, luas panen di Kecamatan Kumpeh yaitu sebesar 1.583 ha, dengan 
produksi 9.717 dan produktivitas 61,39 Kw/Ha. Tingginya produksi dan produktivitas 
jagung di Kecamatan Kumpeh ini karena ketersediaan luas lahan yang cukup luas, 
sehingga berpotensi untuk pengembangan usahatani jagung. Peluang pengembangan 
usahatani jagung ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam 
mengembangkan usahatani jagung. Kecamatan Kumpeh merupakan salah satu daerah 
yang mengusahakan jagung hibrida yang berperan penting dalam menompang 
perekonomian masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga Kecamatan Kumpeh 
Kabupaten Muaro Jambi dijadikan sebagai sentra tanaman jagung.  



Berkembangnya usahatani jagung yang diusahakan di Kecamatan Kumpeh 
digunakan untuk memenuhi permintaan pasar atas tanaman pangan, khususnya jagung. 
Keberhasilan dalam usahatani merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh petani. 
Tujuan akhir dari keberhasilan itu antara lain dapat meningkatkan produksi, produktivitas, 
dan keuntungan petani. Keberhasilan suatu usahatani dapat diukur dari keuntungan yang 
diperoleh petani. Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan 
mengalokasikan faktor-faktor produksi secara optimal sehingga dicapai keuntungan yang 
maksimum. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis 
besarnya keuntungan usahatani jagung di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, 
(2) Menganalisis pengaruh penggunaan faktor produksi terhadap keuntungan usahatani 
jagung yang dicapai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dilakukan atas dasar 
pertimbangan bahwa di daerah ini merupakan sentra produksi jagung terbesar di 
Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015 serta usahatani jagung di Kecamatan Kumpeh ini 
merupakan sumber pendapatan utama bagi petani. Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.  

Kecamatan Kumpeh terdiri dari 17 desa, dalam penentuan lokasi penelitian ini 
diambil tiga desa dengan sengaja (Purposive) yaitu Desa Mekar Sari, Desa Sungai Aur, dan 
Desa Pematang Raman. Jumlah populasi di daerah penelitian ini sebanyak 670 petani, 
kemudian ukuran sampel diperoleh sebanyak 87 petani, sedangkan penarikan sampel 
dilakukan dengan Simple Random Sampling. 

Untuk menjawab tujuan yang pertama menggunakan formulasi sebagai berikut: 
Π = TR – TC 

Dimana: 
Π   = Total Keuntungan 
TR = Total Penerimaan 
TC = Total Biaya 

Sedangkan untuk menjawab tujuan kedua Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan model fungsi keuntungan Cobb-Douglass dengan 
menggunakan pendekatan Unit Output Price dengan 7 input peubah dan dua input tetap 
yang digunakan adalah: 

π = A X1
α1 X2 α2 X3 α3 X4 α4 X5 α5 X6 

α6 
 X7 

α7 Z1 β1 Z2 β2 
atau dalam bentuk log linearnya adalah sebagai berikut: 
Ln π = Ln A + α1 Ln X1 + α2 Ln X2 + α3 Ln X3 + α4 Ln X4 + α5 Ln X5 + α6  

                                   Ln X6 + α7 Ln X7 + β2 Z1 + β2 Z2 + Ln Eij 
Dimana: 
π : Keuntungan usahatani yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp/Kg) 
A : Besarnya efisiensi teknis  
X1 : Biaya Benih yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp/kg) 
X2 : Biaya Urea yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp/kg) 
X3 : Biaya NPK yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp/Kg) 
X4 : Biaya Gramaxone yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp/kg) 
X5 : Biaya Roundup yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp/Kg) 
X6 : Biaya Decis yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp/kg) 
X7 : Biaya Upah tenaga kerja yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp/HOK) 
Z1 : Nilai sewa lahan yang dinormalkan dengan harga produksi (Ha) 
Z2 : Biaya Alat-alat yang dinormalkan dengan harga produksi (Rp) 



α : Parameter input peubah yang diduga, dimana i = 1, 2,...7 
β : Parameter input tetap yang diduga, dimana i = 1,2 
Eij : Error term (peubah stokastik). 
Uji F Statistik (Serentak) 

Uji F statistik, uji ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikan pengaruh 
variabel independent berupa luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk dan obat-obatan 
secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen berupa produksi jagung.  
H0 : R2 = 0 
H1 : R2 ≠ 0 

 Nilai F hitung diperoleh dengan rumus: 

𝐹ℎ𝑖𝑡 =  
𝑅2/(𝑘 − 1)

(1 − 𝑅2)/𝑛 − 𝑘
  

Uji t Statistik 
Uji t statistik, uji ini merupakan uji secara parsial atau sendiri-sendiri. Nilai t 

hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:  

𝑡 =  
𝑏

𝑆𝑒(𝑏2)
 

Dimana:  
t   : t hitung 
b  : koefisien hasil estimasi 
Se: simpangan baku atau standar eror 

Jika persamaan fungsi keuntungan Cobb-Douglass yang digunakan pada 

penelitian ini maka jumlah elastisitasnya ∑ 𝛼𝑖 ∑ 𝛽𝑗2
𝑗=1

7
𝑖=1  adalah: 

1 <= ∑ 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑗 < 1 

2

𝑗=1

7

𝑖=1

 

Dengan demikian ada 3 alternatif, yaitu: 

Jika ∑ 𝛼𝑖 +  ∑ 𝛽𝑗 < 12
𝑗=1

7
𝑖=1  (Decreasing return to scale) 

 ∑ 𝛼𝑖 +  ∑ 𝛽𝑗 = 12
𝑗=1

7
𝑖=1  (Constant return to scale) 

 ∑ 𝛼𝑖 +  ∑ 𝛽𝑗 > 12
𝑗=1

7
𝑖=1  (Increasing return to scale) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Petani Responden 

Petani responden dalam penelitian ini berjumlah 87 petani jagung yang diperoleh 
dari 3 desa, yaitu Desa Mekar Sari, Desa Sungai Aur dan Desa Pematang Raman. Adapun 
identitas petani responden di daerah penelitian mencakup umur petani, tingkat 
pendidikan, pengalaman berusahatani, dan jumlah anggota keluarga. Dapat dilihat pada 
Tabel 1: 

Tabel 1. Identitas Petani Responden Berdasarkan Umur Petani, Tingkat Pendidikan,  
 Pengalaman Berusahatani, Dan Jumlah Anggota Keluarga Di Daerah Penelitian 
Tahun  2016-2017 

No Karakteristik Satuan Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Umur Petani 
Tingkat Pendidikan 
Pengalaman Berusahatani 
Jumlah Anggota Keluarga 

Tahun 
Pendidikan Formal 

Tahun 
Orang 

45 
Tamat SD 

20 
4 

 
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa Rata-rata umur petani di daerah 

penelitian berumur 45 tahun. Pada umur ini petani sampel mempunyai kemampuan fisik 



yang kuat dan produktif dalam mengelola usahatani jagung. Rata-rata tingkat pendidikan 
petani yaitu SD/sederajat. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa tingkat pendidikan dari 
ketiga desa relatif rendah, namun petani jagung di daerah penelitian dapat dikatakan 
berpendidikan karena hampir semua petani tamat dari pendidikan formalnya. Jumlah 
anggota keluarga petani jagung di daerah penelitian yang paling dominan adalah petani 
yang mempunyai jumlah anggota keluarga rata-rata 4 orang. Pengalaman berusahatani 
dalam mengusahakan jagung dihitung berdasarkan tahun pertama kali petani memulai 
mengusahakan usahataninya, rata-rata pengalaman usahatani di daerah penelitian 
adalah 20 tahun. Lamanya pengalaman berusahatani ini akan berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan petani dalam pertimbangan pengalokasian faktor-faktor 
produksi yang akan berdampak pada usahatani jagung.  
Penggunaan Input Pada Usahatani Jagung 
Rata-rata jumlah penggunaan input di daerah penelitian dapat dilihat pada tabel 2: 
Tabel 2. Rata-rata Penggunaan Input di Daerah Penelitian, Tahun 2016 

No Penggunaan Input Besarnya Anjuran  

1 Benih                             (Kg/Ha) 15,04 15 
2 Pupuk Urea                  (Kg/Ha) 113 200 – 300 
3 Pupuk NPK                   (Kg/Ha) 72 100 – 200 
4 Gramaksone                (L/Ha) 2,50 - 
5 Roundup                      (L/Ha) 2,39 - 
6 Decis                             (ml/Ha) 542 - 
7 Tenaga Kerja               (HOK/Ha) 83,04 - 
8 Lahan                            (Ha) 1,00 - 

Tabel 2 menunjukkan rata-rata penggunaan benih oleh petani sampel yaitu 15,04 
Kg/Ha. Penggunaan benih ini telah sesuai rekomendasi dari Kepala Balai Penyuluhan 
Pertanian disarankan bahwa penggunaan benih untuk per hektarnya 15 Kg. Bila 
dibandingkan dengan teknologi anjuran di daerah penelitian, penggunaan benih oleh 
petani sudah sesuai dimana teknologi anjuran untuk benih adalah 12 – 15 Kg/Ha (Anonim, 
2000). Rata-rata penggunaan pupuk Urea oleh petani sampel di daerah penelitian per 
hektar adalah 113 Kg. Jika dibandingkan dengan teknologi anjuran di daerah penelitian 
penggunaan pupuk Urea sebagian petani di daerah penelitian belum sesuai, dimana 
teknologi anjuran penggunaan pupuk Urea adalah 200 – 300 Kg/Ha. Rata-rata 
penggunaan pupuk NPK oleh petani  sampel di daerah penelitian per hektar adalah 72 Kg. 
Jika dibandingkan dengan teknologi anjuran di daerah penelitian penggunaan pupuk NPK 
di daerah penelitian belum sesuai, dimana teknologi anjuran penggunaan pupuk NPK 
adalah 100 – 200 Kg/Ha.  

Rata-rata penggunaan gramoksone oleh petani per hektarnya adalah 2,50 liter. 
Rata-rata penggunaan roundap oleh petani per hektarnya adalah 2,39 liter. Sedangkan 
Rata-rata penggunaan decis oleh petani per hektarnya adalah 542 ml. 

Rata-rata tenaga kerja pada usahatani jagung per musim tanamnya adalah 
sebesar 83,04 HOK. Dari rata-rata penggunaan tenaga kerja pada usahatani jagung diatas, 
tenaga kerja banyak dicurahkan pada kegiatan proses penyiapan lahan. Rata-rata 
penggunaan lahan usahatani jagung hibrida di daerah penelitian adalah seluas 1 Ha per 
petani, petani yang memiliki lahan luas maka akan berproduksi tinggi apabila dikelola 
secara baik.  
Biaya, Penerimaan, dan Keuntungan Usahatani Jagung  

Biaya usahatani jagung adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani 
sampel di daerah penelitian selama usahatani berlangsung. Biaya digolongkan menjadi 



dua diantaranya yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). 
Penerimaan usahatani diperoleh melalui perkalian antara total produksi dengan harga jual 
per satuan produksi. Penerimaan atau nilai produksi yaitu jumlah produksi dikalikan harga 
produksi dengan satuan rupiah, sedangkan pendapatan petani yaitu selisih antara 
penerimaan dengan total biaya per usahatani dengan satuan rupiah dan keuntungan 
merupakan pendapatan dikurangi upah tenaga kerja keluarga dan bunga modal sendiri 
per usahatani dengan satuan rupiah (Suratiyah, 2011). Sedangkan Keuntungan usahatani 
jagung dalam penelitian ini adalah keuntungan petani yang hanya berasal dari usahatani 
jagung. Berikut merupakan biaya-biaya bagi petani dalam pengelolaan usahatani jagung: 

 
Tabel 3. Rata-rata Biaya Produksi Usahatani Jagung di Daerah Penelitian Tahun 2016 
 

Uraian Biaya Jagung (Rp/Petani) Biaya Jagung (Rp/Ha) 

Biaya Tetap (Fc)   

Sewa Lahan 1.988.506 1.299.677 
Penyusutan Alat 62.843 41.074 

Total Biaya Tetap 2.051.349 1.340.751 

Biaya Variabel (VC)   

Benih 805.603 526.538 
Urea 448.098 292.874 
NPK 417.678 272.992 
Gramaksone 248.606 162.488 
Roundup 237.773 155.407 
Decis 99.517 65.044 
TKLK 7.451.954 4.870.558 
TKDK 2.699.113 1.764.126 
Sewa Corn Sheller 631.897 413.004 

Total Biaya Variabel 12.802.467 8.367.625 

Total (FC+VC) 14.853.815 9.708.376 

Penerimaan 20.061.609 13.112.163 

Keuntungan 5.207.794 3.403.787 

Sumber: Hasil Data Olah Primer 
Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata total biaya yang terbesar pada usahatani 

jagung adalah biaya tenaga kerja luar keluarga yang digunakan untuk penyiapan lahan, 
penanaman, penyulaman, pemupukan, penyemprotan dan panen. Biaya produksi 
usahatani jagung secara keseluruhan oleh petani sampel adalah Rp.14.853.815/MT dan 
total biaya per hektarnya adalah sebesar Rp.9.708.376/MT.  
Analisis R/C Ratio Usahatani Jagung Pada Daerah Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat keuntungan ekonomi dalam usahatani jagung 
digunakan formulasi R/C ratio (Return Cost Ratio). R/C ratio adalah perbandingan total 
penerimaan dengan total biaya. 

Rata-rata total penerimaan per hektar dari usahatani jagung sebesar 
Rp.13.112.163,- dan total biaya sebesar Rp.9.708.376,- sehingga nilai R/C nya adalah 
sebesar 1,35. Artinya apabila petani mengorbankan input sebesar Rp. 1000,- maka akan 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.350,- dan artinya usahatani jagung petani sampel 
di daerah penelitian layak diusahakan dan menguntungkan.  
Analisis Regresi Fungsi Keuntungan Usahatani Jagung di Daerah Penelitian 

Hasil analisis penggunaan faktor produksi menggunakan pendekatan fungsi 
keuntungan Cobb-Douglass, dimana yang menjadi variabel dependent (Y) adalah 



keuntungan produksi jagung, dan variabel independent (X) adalah faktor produksi yang 
digunakan pada usahatani jagung. Variabel X terdiri dari Benih (X1), Pupuk Urea (X2), 
Pupuk NPK (X3), Gramaxone (X4), Roundup (X5), Decis (X6), Tenaga Kerja (X7), Lahan (Z1), 
dan Penyusutan Alat (Z2). Analisis ini dilakukan menggunakan regresi linear berganda 
(Eviews8). 
 
Tabel 4. Pengaruh Faktor-Faktor Produksi terhadap Keuntungan pada  
                               Usahatani Jagung di Daerah Penelitian 

   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LN_X1 3.310024 0.351055 9.428793 0.0000 

LN_X2 -0.472812 0.159563 -2.963167 0.0040 

LN_X3 -0.604414 0.266198 -2.270546 0.0260 

LN_X4 -0.046156 0.058638 -0.787141 0.4336 

LN_X5 0.014770 0.050412 0.292979 0.7703 

LN_X6 0.012044 0.134517 0.089535 0.9289 

LN_X7 -1.947084 0.249808 -7.794327 0.0000 

LN_Z1 -0.617172 0.195789 -3.152227 0.0023 

LN_Z2 0.051696 0.250190 0.206628 0.8368 

C 13.94535 1.370588 10.17472 0.0000 
     
     

R-squared 0.729746     Mean dependent var 7.292282 

Adjusted R-squared 0.698158     S.D. dependent var 0.504732 

S.E. of regression 0.277301     Akaike info criterion 0.380353 

Sum squared resid 5.920963     Schwarz criterion 0.663791 

Log likelihood -6.545358     Hannan-Quinn criter. 0.494485 

F-statistic 23.10188     Durbin-Watson stat 1.804894 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Hasil Olah Data  
Hasil analisis dengan program Eviews 8 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R-

Squared sebesar 0,6981. Hal ini berarti 69,81 persen variasi dependen (keuntungan) 
mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen (biaya benih, biaya 
pupuk urea, biaya pupuk NPK, biaya gramaxone, biaya roundup, biaya decis, biaya tenaga 
kerja, biaya sewa lahan, dan biaya penyusutan alat) sedangkan sisanya 30,19 persen 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model yaitu curah hujan, serangan hama dan 
penyakit, cara tanam, dan kelembaban tanah. Penggunaan input yang berpengaruh nyata 
terhadap keuntungan (output) adalah biaya benih, biaya pupuk Urea, biaya pupuk NPK, 
biaya tenaga kerja, dan biaya sewa lahan. Pengaruh penggunaan input secara bersama-
sama terhadap keuntungan jagung yang dihasilkan dapat diketahui dengan menggunakan 
uji F, dari hasil analisis diperoleh Fstatistic sebesar 23.10 dengan probabilitas 0,0000. Nilai 
probabilitas yang lebih kecil dari α = (0,05) menunjukkan hasil yang signifikan, artinya 
variabel bebas yang terdapat dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata 



terhadap keuntungan jagung. Penjumlahan nilai b1 sampai b9 menunjukkan bahwa 0 <0,3 
< 1 hal ini berarti penggunaan faktor produksi pada daerah penelitian berada di daerah II 
yang artinya setiap penambahan proporsi input produksi akan menghasilkan 
penambahan output yang semakin menurun dengan kata lain skala usahatani jagung 
adalah Decreasing Return To Scale. 

Variabel biaya benih (X1) memiliki  nilai koefisien sebesar  3.310024 artinya 
apabila terjadi kenaikan harga input benih sebesar 1% maka akan diikuti dengan 
permintaan input benih sebesar 3,31%. Dalam hal ini petani tidak memiliki preferensi 
terhadap timbulnya resiko produksi karena penggunaan benih, artinya berapapun harga 
benih petani akan membelinya. Dengan kata lain permintaan input yang bertambah akan 
mengakibatkan penawaran output jagung yang bertambah. Berdasarkan hasil pengujian 
secara parsial bahwa penggunaan benih berpengaruh sangat nyata terhadap keuntungan 
(probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05). 

Variabel biaya pupuk Urea (X2) memiliki  nilai koefisien sebesar  -0,472812 
artinya apabila terjadi kenaikan harga input pupuk Urea sebesar 1% maka akan diikuti 
dengan permintaan input pupuk Urea sebesar 0,47%. Dalam hal ini petani memiliki 
preferensi terhadap timbulnya resiko produksi karena penggunaan pupuk Urea. Dengan 
kata lain permintaan input yang bertambah akan mengakibatkan penawaran output 
jagung yang bertambah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa penggunaan 
pupuk Urea berpengaruh sangat nyata terhadap keuntungan (probabilitas 0,0000 lebih 
kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan dalam penggunaan jumlah 
pupuk Urea yang digunakan sebesar 1% maka akan menurunkan keuntungan usahatani 
jagung di daerah penelitian sebesar 0,47% dan penggunaan input lainnya dianggap tetap.  

Variabel biaya pupuk NPK (X3) memiliki  nilai koefisien sebesar -0.604414 artinya 
apabila terjadi kenaikan harga input pupuk NPK sebesar 1% maka akan diikuti dengan 
permintaan input pupuk NPK sebesar 0,60%. Dalam hal ini petani memiliki preferensi 
terhadap timbulnya resiko produksi karena penggunaan pupuk NPK. Dengan kata lain 
permintaan input yang bertambah akan mengakibatkan penawaran output jagung yang 
bertambah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa penggunaan pupuk NPK 
berpengaruh sangat nyata terhadap keuntungan (probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 
0,05). Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan dalam penggunaan jumlah pupuk NPK 
yang digunakan sebesar 1% maka akan menurunkan keuntungan usahatani jagung di 
daerah penelitian sebesar 0,60% dan penggunaan input lainnya dianggap tetap.  

Variabel biaya gramaxone (X4) memiliki  nilai koefisien sebesar -0,046156 artinya 
apabila terjadi kenaikan harga input gramaxone sebesar 1% maka akan diikuti dengan 
permintaan input gramaxone sebesar 0,46%. Dalam hal ini petani memiliki preferensi 
terhadap timbulnya resiko produksi karena penggunaan gramaxone. Dengan kata lain 
permintaan input yang bertambah akan mengakibatkan penawaran output jagung yang 
bertambah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa penggunaan gramaxone 
tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan (probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05). 
Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan dalam penggunaan jumlah gramaxone yang 
digunakan sebesar 1% maka akan menurunkan keuntungan usahatani jagung di daerah 
penelitian sebesar 0,46% dan penggunaan input lainnya dianggap tetap. 

Variabel biaya roundup (X5) memiliki  nilai koefisien sebesar 0,014770 artinya 
apabila terjadi kenaikan harga input roundup sebesar 1% maka akan diikuti dengan 
permintaan input roundup sebesar 0,01%. Dalam hal ini petani tidak memiliki preferensi 
terhadap timbulnya resiko produksi karena penggunaan roundup. Dengan kata lain 
permintaan input yang bertambah akan mengakibatkan penawaran output jagung yang 
bertambah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa penggunaan roundup tidak 
berpengaruh nyata terhadap keuntungan (probabilitas 0,0000 lebih besar dari 0,05). Hal 



ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan dalam penggunaan jumlah roundup yang 
digunakan sebesar 1% maka akan mempengaruhi keuntungan usahatani jagung di daerah 
penelitian sebesar 0,01. 

Variabel biaya decis (X6) memiliki  nilai koefisien sebesar 0,012044, artinya 
apabila terjadi kenaikan harga input decis sebesar 1% maka akan diikuti dengan 
permintaan input decis sebesar 0,01%. Dalam hal ini petani tidak memiliki preferensi 
terhadap timbulnya resiko produksi karena penggunaan decis. Dengan kata lain 
permintaan input yang bertambah akan mengakibatkan penawaran output jagung yang 
bertambah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa penggunaan decis tidak 
berpengaruh nyata terhadap keuntungan (probabilitas 0,0000 lebih besar dari 0,05). Hal 
ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan dalam penggunaan jumlah decis yang digunakan 
sebesar 1% maka akan mempengaruhi keuntungan usahatani jagung di daerah penelitian 
sebesar 0,01. 

Variabel biaya tenaga kerja (X7) memiliki  nilai koefisien sebesar -1,947084 
artinya apabila terjadi kenaikan harga  atau biaya tenaga kerja sebesar 1% maka akan 
diikuti dengan permintaan tenaga kerja sebesar 1,94%. Dalam hal ini petani memiliki 
preferensi terhadap timbulnya resiko produksi karena penggunaan tenaga kerja. Dengan 
kata lain permintaan input yang bertambah akan mengakibatkan penawaran output 
jagung yang bertambah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa penggunaan 
tenaga kerja berpengaruh sangat nyata terhadap keuntungan (probabilitas 0,0000 lebih 
kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan dalam penggunaan jumlah 
tenaga kerja yang digunakan sebesar 1% maka akan menurunkan keuntungan usahatani 
jagung di daerah penelitian sebesar 1,94% dan penggunaan input lainnya dianggap tetap.  

Variabel biaya sewa lahan (Z1) memiliki  nilai koefisien sebesar -0,617172 artinya 
apabila terjadi kenaikan harga  sewa lahan sebesar 1% maka akan diikuti dengan 
permintaan sewa lahan sebesar 0,61%. Dalam hal ini petani memiliki preferensi terhadap 
timbulnya resiko produksi karena penggunaan lahan. Dengan kata lain permintaan input 
yang bertambah akan mengakibatkan penawaran output jagung yang bertambah. 
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa penggunaan lahan berpengaruh sangat 
nyata terhadap keuntungan (probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05). Hal ini 
menunjukkan apabila terjadi kenaikan dalam penggunaan lahan yang digunakan sebesar 
1% maka akan menurunkan keuntungan usahatani jagung di daerah penelitian sebesar 
0,61% dan penggunaan input lainnya dianggap tetap.  

Variabel biaya penyusutan alat (Z2) memiliki  nilai koefisien sebesar 0,051696, 
artinya apabila terjadi kenaikan harga alat-alat sebesar 1% maka akan diikuti dengan 
permintaan input alat-alat pertanian sebesar 0,05%. Dalam hal ini petani tidak memiliki 
preferensi terhadap timbulnya resiko produksi karena penggunaan alat. Dengan kata lain 
permintaan input yang bertambah akan mengakibatkan penawaran output jagung yang 
bertambah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa penggunaan alat-alat tidak 
berpengaruh nyata terhadap keuntungan (probabilitas 0,0000 lebih besar dari 0,05).  Hal 
ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan biaya dalam penggunaan alat yang digunakan 
sebesar 1% maka akan mempengaruhi keuntungan usahatani jagung di daerah penelitian 
sebesar 0,05%.  

Selanjutnya dilakukan analisis regresi dengan menggunakan Seemingly Unrelated 
Regression (SUR). Hal ini dilakukan untuk melihat potensi penggunaan input terhadap 
keuntungan. Berdasarkan metode Seemingly Unrelated Regression (SUR) didapatkan hasil 
sebagai berikut: 

 
 



Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Menggunakan Seemingly Unrelated    
                           Regression (SUR) 

 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 7.292282 0.053801 135.5417 0.0000 

C(2) 5.475862 0.039563 138.4100 0.0000 

C(3) 4.904188 0.034005 144.2215 0.0000 

C(4) 4.854296 0.025710 188.8115 0.0000 

C(5) 4.211867 0.063195 66.64917 0.0000 

C(6) 4.117930 0.074710 55.11908 0.0000 

C(7) 3.303257 0.058006 56.94667 0.0000 

C(8) 8.040724 0.028079 286.3641 0.0000 

C(9) 6.366570 0.043380 146.7633 0.0000 

C(10) 2.969145 0.019932 148.9608 0.0000 
     
     

Determinant residual covariance 1.47E-13   
     
     

 Sumber: Hasil Olah Data 
Dari hasil estimasi di atas dapat dituliskan untuk usahatani jagung di daerah 

penelitian : 
Ln π = 7,29 + 5,47 Ln X1 + 4,90 Ln X2 + 4,85 Ln X3 + 4,21 Ln X4 + 4,11  

                                                       Ln X5 + 3,30 Ln X6 + 8,04  Ln X7  + 6,36 Z1 + 2,96 Z2  
Hasil regresi menggunakan Seemingly Unrelated Regression (SUR) menunjukan 

pengaruh faktor produksi terhadap keuntungan jagung secara parsial dapat diketahui 
dengan melihat nilai probabilitas pada masing-masing variabel input. Nilai probabilitas 
yang lebih kecil dari α = (0,05) menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat 
kepercayaan 95 persen. Berdasarkan hasil analisis diatas, didapat bahwa nilai probabilitas 
input biaya benih, biaya pupuk urea, biaya pupuk NPK, biaya gramaxone, biaya roundup, 
biaya decis, biaya tenaga kerja, biaya sewa lahan, dan biaya penyusutan alat lebih kecil 
dari nilai α=(0,05) pada tingkat kepercayaan 95 persen yang berarti secara parsial atau 
individu variabel bebas tersebut berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani 
jagung.  

Variabel biaya benih, biaya pupuk urea, biaya pupuk NPK, biaya gramaxone, biaya 
roundup, biaya decis, biaya tenaga kerja, biaya sewa lahan dan biaya penyusutan alat 
berturut-turut berdasarkan hasil dari regresi Ordinary Least Square sebesar 3,310024, -
0,472812, -0,604414, -0,046156, 0,014770, 0,012044, -1,947084, -0,617172, 0,051696. 
Setelah dilakukan pendugaan potensi tertinggi dengan menggunakan Seemingly 
Unrelated Regression masing-masing biaya benih, biaya pupuk urea, biaya pupuk NPK, 
biaya gramaxone, biaya roundup, biaya decis, biaya tenaga kerja, biaya sewa lahan dan 
biaya penyusutan alat diperoleh 5,475862, 4,904188, 4,854296, 4,211867, 4,117930, 
3,303257, 8,040724, 6,366570, 2,969145.  

 
 



KESIMPULAN  
Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 
1. Besarnya keuntungan usahatani jagung di daerah penelitian per petaninya adalah 

sebesar Rp 5.207.794/MT, sedangkan per hektarnya Rp 3.403.787/MT. 
2. Hasil pendugaan fungsi keuntungan memiliki nilai R2 sebesar 69,81%.  Faktor produksi 

seperti benih, pupuk Urea, pupuk NPK, pestisida, tenaga kerja, lahan dan penyusutan 
alat secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani jagung 
di daerah penelitian. Secara parsial faktor-faktor input yang berpengaruh nyata 
terhadap keuntungan (output) adalah biaya benih, biaya pupuk Urea, biaya pupuk 
NPK, biaya tenaga kerja, dan biaya sewa lahan. Sedangkan seperti biaya gramaxone, 
biaya roundup, biaya decis dan biaya penyusutan alat tidak berpengaruh nyata 
terhadap keuntungan usahatani jagung di daerah penelitian. 
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