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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum 

4.1.1. Letak dan Batas Wilayah Desa Batur  

 Desa Batur terletak di Kecamatan Getasan yang masih termasuk wilayah 

administratif Kabupaten Semarang. Desa batur terletak tepat di lereng gunung 

Merbabu dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Somo 

Gawe, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tajuk, sebelah selatan berbatasan 

langsung dengan Gunung Merbabu, dan sebelah barat berbatasan dengan desa 

wisata Kopeng. Desa batur terdiri dari 19 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 

6000 jiwa yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani sayuran.  

 

4.1.2. Iklim dan Topografi Desa Batur 

 Desa Batur memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang termasuk tinggi 

yaitu 2500mm. Desa batur terletak di ketinggian 1200 m2dengan suhu rata-rata 

23°C. Dengan letak yang tinggi ini pula membuat keadaan topografi desa batur di 

dominasi daerah berelombang dan sedikit curam dengan tanah yang subur 

sehingga cocok untuk ditanami berbagai sayuran.  

 

4.2. Sejarah dan Perkembangan Gapoktan Tranggulasi 

 Gapoktan Tranggulasi terletak di Dusun Selo Ngisor Desa Batur 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Gapoktan ini mewadahi petani yang 
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bergerak di bidang agrbisnis sayuran organik di Desa Batur. Usaha pertanian 

organik sendiri telah dilakukan oleh anggotaa gapoktan sejak tahun 2000-an. 

 Masyarakat dusun Selo Ngisor, Desa Batur pada tahun 2000 sepakat untuk 

membentuk kelompok tani dengan nama Tranggulasi yang pada awal terbentuk 

beranggotakan 32 orang dengan maksud dan tujuan untuk memecahkan masalah 

langka dan mahalnya pupuk dan bahan-bahan kimia yang di jual di pasaran 

sehingga memberatkan petani. Kelompok tani tranggulasi lalu mencoba membuat 

sendiri pupuk dan obat-obatan organik dari agensi hayati yang ada sehingga bisa 

menghemat pengeluaran dan juga membuat lingkungan, produk yang dihasilkan, 

dan manusia yang sehat.  

 Pada 10 Desember 2006 didirikanlah Pusat Pelatihan Pertanian dan 

Pedesaan Swadaya (P4S) yang kegiatannya yaitu memperkenalkan kegiatan 

pertanian ramah lingkungan hingga akhirnya banyak dikenal oleh kalangan petani, 

pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum hingga sekarang.  

 Anggota yang tergabung dalam gapoktan tranggulasi selalu rutin 

melakukan kegiatan seperti rapat rutin yangdiselenggarakan setiap satu bulan 

sekali di pendopo Desa Batur. Setiap anggota yang tergabung dalam gapoktan 

tranggulasi memiliki keistimewaan yang diantaranya yaitu mendapatkan potongan 

harga untuk seyai pembelian pestisida organik maupun pupuk cair organik yang 

diproduksi oleh gapokta tranggulasi. Harga pestsida dan harga pupuk cair organik 

akan berbeda ketika petani biasa yang belum bergabung menjadi anggota gapokta 

ingin membeli produk buatan gapoktan itu sendiri.  
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4.3. Identitas Responden 

 Responden didalam penelitian merupakan hal yang sangat penting 

dikarenakan responden merupakan orang yang diminta memberikan keterangan 

atau jawaban tentang suatu fakta atau pendapat untuk mendukung penelitian. 

 Berdasarkan data yang didapatkan pada saat penelitian, maka dapat 

disajikan data identitas responden sebagai berikut : 

 

    Tabel 1.  Identitas responden petani cabai keriting organik di Gapoktan 

Tranggulasi 

 

No Karakteristik Jumlah Presentase 

  --Jiwa-- ---%--- 

1. Usia (Tahun) 1 2 

 20-30 12 29 

 31-40 16 39 

 41-50 9 22 

 51-60 3 7 

 >60 1 2 

    

2. Pendidikan Terakhir   

 SD   19 46 

 SMP 14 34 

 SMA 5 12 

 Sarjana 3 7 

    

3. Lama Bertani   

 5-10 4 10 

 11-20 18 44 

 21-30 13 32 

 31-40 4 10 

 >40 2 5 

Sumber :Analisis Data Primer, 2017 

 

  Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah petani yang paling banyak yaitu 

berada di kelompok umur 41-50 tahun dengan presentase sebanyak 39%, diikuti 
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dengan rentang usia 31-40 tahun sebanyak 29%, rentang usia 51-60 tahun sebesar 

22%, lalu diatas 60 tahun sebesar 7%, dan yang terakhir rentang usia 20-30 tahun 

sebesar 2%. Dari data dapat kita ketahui bahwa mayoritas usia petani cabai 

keriting organik di gapoktan tranggulasi memasuki usai produktif kerja yaitu 

antara 15 tahun sampai 60 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Bratakusmuah 

dan Dadang (2004) yang menyatakan bahwa penduduk usia produktif atau 

angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang memasuki usai kerja antara 15 

sampai dengan 60 tahun. 

 Tingkat pendidikan petani dikatakan masih rendah karena 46% atau 

sebanyak 19 orang petani adalah tamatan SD, diikuti dengan 34% atau sebanyak 

14 petani tamatan SMP, lalu 12% atau sebanyak 5 orang petani tamatan SMA, 

dan yang terakhir yaitu 7% atau sebanyak 3 orang petani tamatan sarjana Starata-

1. Pendidikan seseorang akan mempengaruhi produktivitas dari pekerjaan mereka 

karena semakin tingi tingkat pendidikan seseorang maka kinerja seseorang dalam 

bekerja juga akan meningkat sehingga akan meningkatnya produktivitas itu 

sendiri. hal ini sesuai dengan pendapat Simanjuntak (1985) yang menyatakan 

bahwa Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga 

tingkat produktivitas atau kinerja tenaga kerja tersebut karena pada umumnya 

orang yang mempunyai pendidikan formal maupun informal yang lebih tinggi 

akan mempunyai wawasan yang lebih luas. 

 Responden yang melakukan usahatani selama 11-20 tahun mempunyai 

presentase paling banyak yaitu 44% atau sebanyak 18 orang petani, ddikuti 

dengan petani yang melakukan usahatani selama 21-30 tahun dengan  presentasi 
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32% atau sebanyak 13 orang, lalu selama 5-10 dan 31-40 tahun yaitu 10% atau 

masing-masing sebanyak 4 orang petani, dan yang terakhir petani yang 

melakukan usahatani selama lebih dari 40 tahun yaitu 5% atau sebanyak 2 orang. 

lamanya pekerja menjalankan pekerjaan yang dilakukan akan  membuat seseorang 

semakin banyak mempunyai pengalaman keja yang pada akhirnya akan membuat 

seseroang itu semakin baik dan terlatih dalam melakukan pekerjaannya. hal ini 

sesuai dengan pendapat Hikam (1997) yang menyatakan bahwa pengalaman kerja 

yang semakin lama akan memberikan keterampilan bagaimana melakukan 

pekerjaan yang lebih baik, menguasai cara-cara untuk memperkecil biaya operasi, 

dan bagaimana meningkatkan kualitas pekerjaan. 

 

4.4. Budidaya Cabai Keriting Organik 

 Penggunaan faktor produksi  mmpunyai peran penting dalam 

melaksanakan usahatani karena dari kombinasi faktor produksi lah produk 

pertanian dihasilkan sehingg dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Soekartawi (2003) yang menyatakan bahwa produk-

produkpertanian biasanya dihasilkan dari kombinasi faktorproduksi berupa lahan, 

tenaga kerja, dan kombinasi penggunaan modal (pupuk, benih, dan obat-obatan). 

Penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani yang efisien mengakibatkan 

hasil outpu yang didapatkan maksimal sehingga perlu kiranya petani untuk 

mempelajari kombinasi penggunaa faktor-faktor produksi yang baik.  
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Tabel  2 . Jumlah dan  Rata-rata Penggunaan Faktor Produksi Pada  

 Usahatani Cabai Keiriting Organik di Gapoktan Tranggulasi 

 

No Faktor Produksi Rata-rata 

1 Luas lahan (ha)                     0,100 

2 Bibit (batang)               2074,000 

3 Pupuk kandang (ton) 2,634 

4 Pupuk cair (liter) 3,520 

5 Pestisida (liter) 0,414 

6 Tenaga kerja (HOK) 104,400 

Sumber : Analisis Data Primer, 2017. 

4.4.1. Penyiapan Lahan 

 Penyiapan lahan terdiri dari pengolahan tanah, pembuatan bedengan, dan 

pemasangan mulsa. Tanah di bajak atau di cangkul dengan kedalaman 30-40 cm 

dengan tujuan membalik tanah dan mengubah struktur agar lebih gembur dan 

remah. Bedengan dibuat dengan lebar 120-150 cm, dengan jarak antar bedeng 60-

70 cm dan ketinggian bedengan antara 20-40 cm. Setelah bedengan terbentuk 

selanjutnya diberi pupuk dasar berupa pupuk kandang dan disiram dengan pupuk 

cair buatan gapoktan. 

Pemasangan mulsa menggunakan Mulsa Plastik Hitam Perak (MPHP) 

dilakukan setelah 3-4 hari bedengan terbentuk dengan tujuan menghilangkan zat 

beracun dalam tanah. Pemasanan mulsa bertujuan selain menjaga kelembaban 

tanah juga mencegah tumbuhnya gulma dan pencegahan hama tanaman. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Pitojo (2003) yang menyatakan bahwa bedengan yang 

ditutupi mulsa bertujuan untuk menjaga kelembaban, menekan pertumbuhan 

gulma, menekan pertumbuhan thrips dan hama kutu tambang.Rata-rata luas lahan 
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yang digunakan petani cabai keriting organik di gapoktan tranggulasi sesuai 

dengan Tabel 2 yaitu seluas 0,1 hektar.  

 

4.4.2. Penanaman 

 Penanaman bibit cabai yang sudah berumur 3-4 minggu dilakukan pagi 

dan sore hari agar menghindari bibit stress dan layu karena sinar matahari berlebih 

pada siang hari. hal ini sesuai dengan pendapat Syukur, et al.(2016) yang 

menyatakn bahwa penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum pukul  

09.00 dan sore hari setelah pukul 15.30 untuk menghindari tanaman sress.  

Penanaman dilakukan dengan menggunakan jarak tanam 60 x 60 cm yang 

dimasukkan ke dalam lubang tanam sedalam 5-7 cm. Untuk penyulaman tanaman 

cabai sendiri biasanya dilakukan pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah 

tanam. rata-rata jumlah penggunaan bibit cabai yang ditanamn petani cabai 

keriting organik di gapoktan tranggulasi sendiri sesuai tabel 2 diatas yaitu 

sebanyak 2074 batang.  

 

4.4.3. Penyiraman 

 Penyiraman tanaman rutin di lakukan karena tamana cabai sangat 

membutuhkan air. Dengan air yang cukup maka akan meningkatkan pertumbuhan 

vegetatif tanaman, hal ini sesuai dengan pendapat Syukur et al. (2016) yang 

menaytakan bahwa pemberian air yang cukup akan meningkatkan pertumbuhan 

vegetatif tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah cabang, luas daun, diameter 

batang, serta menigktakan jumlah bunga, jumlah buah, bobot buah, diameter 
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buah, dan panjang buah, Penyiraman biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari 

dengan interval 3 kali dalam seminggu dan bisa lebih sering jika sedang berada 

pada musim kemarau yang jarang turun hujan.  

 

4.4.4. Pengajiran 

 Pengajiran dilakukan pada tanaman cabai yang sudah berumu 1 bulan 

setelah tanam, ajir dibuat dari bambu dengan tinggi 1-1,5 m. Ajir yang terlambat 

dipasang akan mengakibatkan kerusakan pada akar tanaman cabai yang sedang 

berkembang. Pengikatan tanaman pada ajir dilakukan mulai umur 1 sampai 2 

bulan dengan cara mengikat batang yang berada di bawah cabang utama 

menggunakan tali rafia pada ajir bambu. Pengikatan dilakukan agar tanaman tidak 

mudah rebah karena menopang tajuknya yang rimbun dan buah tidak mudah 

jatuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Syukur, et. al (2016) yang menyatakan 

bahwa pengajiran dilakukan untuk menopang tanaman agar tanaman beridiri tegak 

karena batang cabai tidak mampu menopang dahan, daun, dan buah yang cukup 

banyak. 

 

4.4.5. Pemupukan 

 Pemupukan dilakukan untuk memberikan tambahan unsur hara pada 

tanaman dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Kegiatan pemupukan 

dilakukan dengan cara penyiraman pada lubang tanam (pengkocoran) 

menggunakan pupuk cair menggunakan air ataupun urin sapi yang dicampur 

power dengan takaran 5 liter air dicampur 50 mili power dengan waktu 



38 
 

pemupukan pagi hari umumnya 08.00-09.00 WIB. Untuk pupuk kandang sendiri 

diberikan pada saat pengolahan tanah sebagai pupuk dasar.  

Pupuk cair didapatkan petani dari membeli pupuk cair buatan gapoktan 

sedangkan pupuk kandang didapatkan dari membeli dari penjual pupuk kandang 

yang ada di desa. penggunaan pupuk kandang sebagai pupuk dasar sendiri per 

hektar berkisar antara 10 – 15 ton. Hal ini sesuai dengan pendapat Pitojo (2003) 

yang menyatakan bahwa rata-rata pemberian pupuk kandang berkisar antara 10-15 

ton per hektar. Rata-rata penggunaan pupuk kandang petani cabai keriting organik 

di gapoktan tranggulasi sesuai Tabel 2 diatas yaitu sebesar 2,6ton, sedangkan rata-

rata penggunaan pupuk cair sebanyak 3,5 liter dengan rata-rata penggunaan lahan 

seluas 0,1 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pupuk oleh petani 

cabai keriting di gapoktan tranggulasi melebihi rata-rata penggunaan pupuk 

kandang untuk cabai pada umumnya. 

 

4.4.6. Pengendalian Hama 

 Pengendalian hama bertujuan untuk mengurangi hama yang menyerang 

tanaman cabai keriting. Pengendalian hama menggunakan pestisida nabati buatan 

gapoktan yang diberi nama CP. Untuk pengaplikasiannya sendiri tidak ada 

ketentuan jadwal pemakaian teratur, pestisida hanya digunakan ketika hama 

tanaman sudah menyerang dan dirasa sangat banyak. Untuk takaran penggunaan 

sendiri diperlukan 20 mili CP untuk satu tangki penyemprotan.Pestisida organik 

didapatkan dengan cara membeli pestisida buatan gapoktan tranggulasi. Takaran 

penggunaan pestisida nabati sendiri biasanya berkisar sebanyak 12 liter untuk satu 
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hektar. Hal ini sesuai dengan pendapat Manuhutu dan Bernard (2000) yang 

menyatakan bahwa penggunaan pestisida nabati dosis yang digunakan yaitu 

12 liter larutan untuk 1 ha lahan dan pemakaiannya bisa diulang dengan interval 1 

minggu sekali. Rata-rata penggunana pestisida nabati di gapoktan tranggulasi 

sendiri sesuai dengan tabel  2 yaitu sebanyak 0,414 liter dengan rata-rata 

penggunaan luas lahan seluas 0,1 hektar.  

 

4.4.7. Pengendalian Gulma 

 Pengendalian gulma dilakukan 6 kali selama masa penanaman yang 

disesuaikan dengan kondisi gulma yang tumbuh di bedeng pertanaman. Biasanya 

pengendalian gulma atau penyiangan pertama dilakukan paad saat tanaman cabai 

keiritng organik masih berumur 2 minggu setelah tanam. penyiangan dilakukan 

dengan cara mencabuti rumput-rumput liar atau gulma yang ada di sekitar  

tumbuhnya tanaman cabai keriting atau disekitar bedengan.Pengendalian gulma 

penting dilakukan karena gulma yang tumbuh di lubang tanam cabai akan 

membuat penyerapan nutrisi cabai tidak maksimal diakibatkan harus berkompetisi 

dengan gulma yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapatsyukur, et al. (2016) yang 

menyatakan bahwa gulma yang tumbuh di lubang tanam harus segera dibersihkan 

karena akan berkompetisi dengan tanaman dalam penerapan hara, air, oksigen, 

CO2, dan cahaya matahari yang mana dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman 

cabai terganggu dan pada akhirnya akan mempengaruhi produksi yang tidak 

maksimal dari komoditas yang ditanam oleh petani.  

 

 



40 
 

4.4.9. Produksi dan panen  

 Tanaman cabai sudah bisa di panen  ketika bermur 105-120 hari. Cabai 

sendiri menurut Pitojo (2003) produksi rata-rata cabai keriting yaitu sebesar 5,4 

ton per hektar. Pemanenan dilakukan pada pagi hari sebelum matahari mulai terik 

dan sesudah embun hilang untuk menghindari cabai basah yang dapat 

menyebabkan cabai cepat busuk. Buah cabai yang dipetik tidak boleh hanay 

memetik buah cabainya saja dan biasanyadipetik dengan menyertakan tangkai 

daunnya agar membuat cabai tahan lebih lama. Buah cabai yang sudah dapat 

dipanen biasanya buah yang sudah masak penuh ataupun buah yang masak 90% 

yang ditandai dengan warna merah dengan sedikit hitam dan hijau di kulit 

buahnya. Cabai keriting dalam satu hektar lahan rata-rata dapat berproduksi  

sebanyak 6-7 ton dengan puncak panen bisa mendapatkan 600kg cabai sekali 

panen per hektar. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiadi (2011) yang menyatakan 

bahwa puncak pemanenan cabai keriting dapat terjadi pada panen ke-8 hingga ke-

10 yang dapat menghasilkan hingga 600 kg cabai sekali panen, selain itu cabai 

keriting dapat mencapai totoal panen sebesar 6-7 ton per hektar. Untuk produksi 

rata-rata cabai keriting organik petani yang tergabung didalam gapoktan 

tranggulasi yaitu sebesar 893,976 Kg dengan rata-rata lusa penggunaan lahan 

seluas 0,1 hektar. 

 

4.5. Pemasaran Produk 

 Cabai yang sudah dipanen biasanya langsung dikumpulkan untuk langsung 

dijual di gudang yang dimiliki oleh gapoktan untuk menerima hasil panen 
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anggotanya. Dari gudang inilah nantinya hasil panen yang diantaranya cabai 

keriting akan didistribusikan ke swalayan-swalayan yang ada di Semarang dan 

sekitarnya. Gudang milik Gapoktan sendir sudah menentukan Rp 20.000/kg cabai 

merupakan harga yang akan dibayarkan setiap kilogram dari cabai petani dan 

gudang akan mendapatkan 10% dari keuntungan hasil penjualan untuk membiayai 

biaya operasional gudang.  

 

4.6. AnalisisPengaruh Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Terhadap 

Jumlah Produksi Cabai keiritng Organik 

 

4.6.1. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data adalah uji yang digunakan untuk mengetahui di dalam 

model regresi yang ada apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data 

dikatakan  berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 

(α =5%).  

 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data 

 

No Variabel Asymp. Sig (2-tailed) 

1 Produksi 0,233 

2 Luas Lahan 0,383 

3 Bibit 0,533 

4 Pupuk Kandang 0,175 

5 Pupuk Cair 0,070 

6 Pestisida 0,195 

7 Tenaga Kerja 0,852 

Sumber : Analisis Data Primer, 2017. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa masing-masing variabel  yang digunakan  

dalam penelitian mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (α 
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=5%)yang artinya masing-masing data yang digunakan dalam penelitian cabai 

organik di Gapoktan Tranggulasi ini  berdistribusi secara normal. 

 

4.6.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengukur tingkat asosiasi atau 

keeratan pengaruh antar variabel bebas melalui besaran koefisien korelasi .Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk 

mengetahui ada tidaknya masalahmultikoleniaritas dapat menggunakan nilai VIF. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

 

No Variabel VIF 

1 Luas Lahan 7,716 

2 Bibit 5,063 

3 Pupuk Kandang 2,198 

4 Pupuk Cair 4,930 

5 Pestisida 1,878 

6 Tenaga Kerja 2,451 

Sumber : Analisis Data Primer, 2017. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai 

VIF kurang dari 10 yang artinya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.  

 

4.6.3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar 

observasi satu ke observasi lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 

mengamati grafik scatterplot pada output program SPSS 
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Ilustrasi 2. Grafik Scatterplot 

 Dari gambar 2  diatas memperlihatkan bahwa titik-titik yang ada tidak 

membentuk pola tertentu yang teratur sehingga dapat dikatakan jika data yang ada 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

 

4.6.4. Uji Autokorelasi 

 

 Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

kesalahan penggunaan periode t dengan kesalahan periode t  sebelumnya pada 

model regresi linier yang dipergunakan. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

autokorelasi. Pengujian autokorelasi biasanya dilakukan menggunakan statistik 

Durbin-Watson (DW). 
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Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model dU dL Durbin-Watson 

1 1,9175 1,1348 1,944 

Sumber : Analisis Data Primer, 2017. 

 Tabel 5menunjukkan bahwa nilai durbin-watson sebesar 1,944mempunyai 

nilai lebih besar dari nilai dU 1,9175 dan juga nilai durbin watson berada diantara 

nilai dU 1,9174 dengan 4-dU 2,0825 (1,9175 <1,944< 2,0825) yang berarti tidak 

terjadi autokorelasi.   

 

4.6.5. Uji Regresi Linier Berganda.  

 Peneltian ini di dalam pengolahan data yang ada, terdapat variabel 

dependen dan variabel independen yang akan dilihat apakah mempunyai 

hubungan yang akan mempengaruhi produksi cabai keriting petani yang 

tergabung dalam Gapoktan Tranggulasi atau tidak. Faktor-faktor produksi yang 

dianalisis adalah luas lahan dengan satuan hektar, biit yang diukur per batang, 

pupuk kandang yang diukur dalam satuan ton, pupuk cair yang diukur dalam 

satuan liter, pestisida yang diukur dalam satuan liter, dan tenaga kerja yang diukur 

dalam satuan HKP (Hari Kerja Setara Pria). Untuk mengetahui hubungan antara 

Produksi (Y) dengan faktor-faktort produksi (X) maka digunakan fungsi produksi 

Cobb-Douglass sebagai berikut : 

Y = a X1
b1 X2

b2 X3
b3 X4

b4 X5
b5 X6

b6eu 

 Untuk memudahkan pendugaan persamaan fungsi produksi Cobb-

Douglass Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam bentuk double log 

natural (Ln) agar mendekatkan skala data sehingga menjdai sebagai berikut : 
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Ln Y = Ln b0 + b1 Ln X1 + b2 Ln X2 + b3 Ln X3 + b4 Ln X4+ b5 Ln X5 

+u Ln e 

 

Dari hasil analisis regresi didapat model regresi sebagai berikut :  

 

Ln Y= ln 7,242 + 0,560 ln X1 - 0,080 ln X2 + 0,195 ln X3 + 0,592 ln X4 + 0,098 

ln X5 + 0,129 ln X6  

Keterangan : 

Y : Produksi Cabai Keriting (kg) 

X1 : Luas lahan (ha) 

X2 : Benih (kg) 

X3 : Pupuk kandang (ton) 

X4 : Pupuk cair (liter) 

X5 : Pestisida  (liter) 

X6 : Tenaga kerja (HKP) 

b0 : Konstanta 

b1 - b5 : Koefisien regresi 

 

4.6.6. Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Terhadap Produksi Usahatani 

Cabai Keriting Organik 

   

 Agar dapat mengetahui pengaruh variabel bebas (x) secara keseluruhan 

terhadap variabel terikat (y) maka dilakukan uji serempak (Uji F) dengan tingkat 

kepercayaan 95%.  

Tabel 6. Hasil Analisis Uji F Pengaruh Faktor-faktor Produksi 

Terhadap Produktivitas cabai keiriting organik di Gapoktan 

Tranggulasi 

 

Model Jumlah Kuadrat Df 
Kuadrat 

Tengah 
F. hit Sig 

Adj. 

R2 

Regresi 8,924 6 1,487 68,328 0,000 0,910 

Residual 0,740 34 0,022    

Total 9,665 40     

Sumber : Analisis Data Primer, 2017 
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 Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6 diketahui bahwa nilai signifikansi 

didapati sebesar 0,000 yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05, dengan ini dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan faktor produksi lahan, bibit, pupuk kandang, 

pupuk cair, pestisida, dan tenaga kerja secara serempak mempengaruhi produksi 

cabai keritingHasil regresi juga menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,910 atau 

91% yang berarti bahwa variabel bebas mampu menjelaskan keragaman produksi 

sebesar 91% dan sisanya sebesar 9% proporsi variabel tak bebas dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak termasuk model dalam penelitian ini.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sangurjana et, 

al. (2016) yang menyatakan bahwa secara serempak faktor produksi seperti luas 

lahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap 

produksi cabai besar di Desa Baturiti dengan nilai signifikansi 0,000. Faktor 

produksi seperti lahan, bibit,  pupuk, pestisida, dan tenaga kerja merupakan faktor 

produksi yang dasar dan paling banyak digunakan dalam usahatani karena itu 

wajar jika faktor produksi tersebut mempengaruhi produktivtas secara serempak. 

Kondisi yang ada di lapangan sendiri menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi 

yang mana penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari usahatani budidaya cabai 

keriting organik petani karena masing-masing faktor produksi memiliki peranan 

dalam perkembangan, pertumbuhan dan produksi cabai keriting organik. 

 Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel faktor produksi 

terhadap produksi cabai keriting maka digunakan uji t. 
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Tabel 7. Hasil Analisis Uji t Pengaruh Faktor-faktor Produksi 

Terhadap Produktivitas cabai keiriting organik di Gapoktan 

Tranggulasi 

 

No Variabel Koefisien Sig. 

1 Konstanta 7,242 0,000 

2 Luas Lahan 0,560 0,000** 

3 Pupuk Kandang 0,195 0,039** 

4 Pupuk Cair 0,592 0,010** 

5 Bibit -0,080 0,600 ns 

6 Pestisida 0,098 0,480ns 

7 Tenaga Kerja 0,129 0,245ns 

Sumber : Analisis Data Primer, 2017. 

Keterangan :** : Signifikan 

 ns : Tidak Signifikan 

 

 

 Berdasarkan hasil analisis Tabel 7 diketahui bahwa variabel luas lahan, 

pupuk kandang, dan pupuk cair memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, 

dengan demikian luas lahan, pupuk kandang, dan pupuk cair secara parsial 

berpengaruh nyata terhadap produksi cabai keriting organik. Variabel bibit, 

pestisida, dan tenaga kerja sebaliknya memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 dengan demikian bibt, pestisida, secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

produksi cabai keriting organik.  

 Penggunaan faktor produksi lahan berpengaruh nyata terhadap produksi 

cabai keriting organik pada taraf signifikasni α = 5% dimana nilai signifikansi 

untuk luas lahan yaitu 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Saptana et al. (2010) yang menyatakan 

bahwa faktor produksi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap produksi 

cabai merah adalah luas lahan garapan petani. Lahan merupakan faktor produksi 

yang penting seabagai media petani dalam menjalankan usahataninya, tanpa 

adanya lahan yang memadai makan petani tidak dapat menjalankan usahataninya, 
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produksi usahatani dipengaruhi oleh luas lahan yang digunakan karena semakin 

luas lahan yang digunakan dapat semakin meninkatkan hasil output produksi. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Mubyarto (1989) yang menyatakan bahwa  lahan 

sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan pabriknya hasil pertanian yang 

mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap usaha tani karena besar 

kecilnya produksi dari usaha tani antara lain dipengaruhi oleh luas sempitnya 

lahan yang digunakan. Nilai koefisien regresi lahan didapati yaitu 0,560 yang 

berarti untuk setiap penambahan luas lahan yang dipakai sebesar satu persen akan 

meningkatkan produksi cabai keriting sebesar 0,56%, dengan catatan variabel lain 

tetap atau konstan. 

Pupuk kandang sebagai salahsatu faktor produksi cabai keriting organik 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,039 atau dibawah 0,05 (α = 5%) yang 

berarti penggunaan faktor produksi pupuk kandang berpengaruh nyata terhadap 

tingkat produksi cabai keriting organik. Hasil ini sesuai dengan peneltian yang 

dilakukan oleh Sangurjana et al.  (2016) yang menyatakan bahwa pupuk kandang 

merupakan faktorproduksi yang berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai 

besar di Desa Baturiti. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari 

kotoran ternak dan digunakan oleh petani pada lahan garapan sebelum tanam atau 

pada saat penyiapan lahan yang mana sebagai pupuk dasar. Pupuk kandang yang 

dipakai sebagai pupuk dasar bagi tanaman cabai sangat penting karena dapat 

menambah unsur hara di dalam tanah yang sangat penting bagi pertumuhan dan 

produksi cabai keriting organik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarief (1983) 

yang menyatakan bahwa Pupuk kandang merupakan hasil samping yangcukup 
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penting, terdiri dari kotoran padat dan cair darihewan ternak yang bercampur sisa 

makanan, dapatmenambah unsur hara dalam tanah. Nilai koefisien regresi untuk 

pupuk kandang sebesar 0,195 yang berarti setiap penambahan satu persen pupuk 

kandang akan meningkatkan produksi sebesar 0,195%.  

 Faktor produksi pupuk cair memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 yang 

mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (α = 5%) dengan demikian pupuk cair 

berpengaruh nyata terhadap tingkat produksi cabai keriting organik. Pupuk cair 

digunakan dengan cara disiramkan ke dalam lubang tanam cabai keriting sehingga 

lebih mudah daripada pemberian pupuk kandang yang memerlukan tenaga ekstra 

untuk pemupukannya. Pupuk cair mengandung unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman untuk berproduksi sehingga dengan pemakaian pupuk cair dapat 

meningkatkan produksi tanaman cabai keriting organik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Indrakusuma (2000) yang menyatakan bahwa Pupuk organik cair 

dapatmemperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologitanah, membantu meningkatkan 

produksitanaman, meningkatkan kualitas produktanaman, dan mengurangi 

penggunaan pupukanorganik.  Nilai koefisiensi regresi pupuk cair yaitu sebesar 

0,592 yang berarti setiap enambahan satu persen pupuk kandang akan menaikan 

produksi sebesar 0,592%.  

 Faktor produksi bibit mempunyai nilai signifikansi 0,600 yang berarti 

diatas taraf signifikansi 0,05 (α = 5%) membuat faktor produksi bibit tidak 

berpengaruh nyata terhadap produksi cabai keriting organik. Penanaman yang 

dilakukan petani didalam satu bedengan pada saat menanam cabai juga dibarengi 

dengan tanaman lain yang dapat dipanen lebih cepat daripada cabai. Dengan 
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penanaman dalam satu bedengan dicampur dengan tanaman selain cabai maka 

nutrisi yang seharusnya dibutuhkan bibit cabai untuk tumbuh juga terbagi ke 

tanaman tumpang sari lain yang ditanam petani.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Respikasari et al. (2014) yang menyatakan bahwa bibit ataupun benih yang terlalu 

banyak ditanam akan membuat persaingan untuk memenuhi unsur hara yang 

diperlukan tanaman sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat produksi 

tanaman itu sendiri. Dengan begitu jika semakin banyak bibit cabai yang ditanam 

juga dapat mengurangi penyerapan nutrisi yang dibutuhkan tanaman cabai untuk 

berproduksi. Oleh karena itu, faktor produksi bibit tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi cabai keriting organik.  

 Pestisida memiliki nilai signifikansi sebesar 0,480 nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 (α = 5%) yang berarti pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi cabai keriting organik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sangurjana et al.(2016) yang menyatakan bahwa pestisida merupakan faktor 

produksi yang tidak berpengaruh terhadap produksi cabai besar di Desa 

Baturiti.Petani cabai keriting organik menggunakan pestisida organik tidak 

teratur, melainkan hanya jika sudah  terlihat hama yang menyerang tanaman 

barulah pestisida diberikan ke tanaman cabai. Penggunaan pestisida organik 

dengan pola seperti ini memperbesar resiko keterlambatan penanganan hama yang 

ditakutkan dapat menurunan produksi sehingga membuat pestisida  organik tidak 

berpengaruh terhadap produksi cabai keriting organik. Penggunaan pestisida 

nabati secara teratur tidak akan merusak  ataupun meracuni tanaman dan 

lingkungan karena bahan baku pembuatannya berasal dari tumbuhan maupun 
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hewan. Hal ini sesuai dengan pendapat Herwibowo dan Budiana (2014) yang 

menyatakan bahwa pestisida nabati adalah pestsida yang terbuat dari tanaman 

ataupun hewan yang ramah terhadap lingkungan, tidak berbahaya bagi manusai 

dan tidak meracuni dan merusak tanaman. 

 Faktor produksi tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 

cabai keriting organik di gapoktan tranggulasi karena memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,245 atau lebih besar dari 0,05 (α = 5%).Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung et al. (2013) yang menyatakan bahwa 

tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap produksi cabai. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting 

untuk usahatani yang sedang dijalankan. Produksi yang maksimal dapat 

dipengaruhi oleh intensitas penggunaan tenaga kerja yang sesuai dengan kala 

usaha yang sedang dijalankan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mubyarto (1995) 

yang menyatakan bahwa tenaga kerja dalam usahatani merupakan aspek penting 

didalam pengelolaan usahatani untuk memperoleh output yang diharapkan.  

Untuk mengetahui faktor produksi mana yang paling berpengaruh diantara 

faktor produksi lainnya, maka digunakan uji standar koefidien regresi secara 

parsial.  

Tabel 8. Peringkat pengaruh penggunaan Faktor-Faktor Produksi 

 

No Variabel Koefisien Rangking 

1 Luas Lahan 0,560 1 

2 Pupuk Kandang 0,592 2 

3 Pupuk Cair 0,195 3 

Sumber : Analisis Data Primer, 2017. 
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 Berdasarkan data Tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa faktor produksi 

yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap produksi cabai keriting organik 

di gapoktan tranggulasi yaitu  luas lahan lalu diikuti dengan pupuk kandang, lalu 

yang terakhir yaitu pupuk cair. Luas lahan merupakan faktor produksi yang paling 

berpengaruh terhadap produktivitas karena luas lahan yang digunakan akan 

menentukan skala usahatani yang akan dilakukan, dengan lahan semakin luas 

maka semakin banyak tanaman yang dapat ditanam sehingga produksinya juga 

semakin meningkat.Lahan sendiri merupakan faktor produksi yang sangat penting 

bagi usahatani karena lahan adalah media dimana tanaman yang diusahakan dapat 

tumbuh dan berkembang hingga berproduksi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Kalie (1994) yang menyatakan bahwa lahan adalah media tumbuh tanaman, media 

bagi akar dapat tumbuh menyebar dengan kuat, dan penyedia hara dan air untuk 

memenuhi kebutuhan tanaman. 

Pupuk kandang maupun pupuk cair diperlukan tanaman sebagai sumber 

kecukupan unsur hara bagi tanaman sehingga dapat mempengaruhi produksi dari 

tanaman yang diusahakan oleh petani. Pemberian pupuk seperti pupuk organik 

sendiri dapat memperbaiki struktur tanah, menyangga unsur hara maupun air 

dalam tanah sehingga dapat digunakan oleh tanaman. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rukmana (2002) yang menyatakan bahwa pemberian pupuk organik, 

misalnya pupuk kandang atau kompos bertujuan untuk memperbaiki struktur 

tanah, menyangga unsur hara dan air, sebagai sumber energi bagi mikroorganisme 

tanah, serta menyediakan unsur hara. Dengan pola tanam sistem tumpangsari 

maka dalam satu bedennga semakin banyak tanaman yang ditanam sehingga 
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semakin dibutuhkan unsur hara yang banyak agar tanaman dapat tumbuh dengan 

baik dan dapat menghasilkan produksi yang maksimal tanpa harus bersaing 

dengan tanaman lain dalam pemenuhan unsur haranya.  

 

4.7. Analisis Efisiensi Teknis 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah dilakukan 

menggunakansoftware Frontier Version 4.1cyang dapat dilihat pada Lampiran 7 

diperoleh rata-rata nilai efisiensi teknis sebesar 0,9997. Nilai efisiensi teknis 

0,9997 pada kurva produksi berada dalam tahap rasional, dimana pada tahap 

inilah usahatani dikatakan stabil dan dibutuhkan keputusan yang rasional dari 

petani untuk menentukan apakah harus menambah faktor produksi atau malah 

mengurangi faktor produksi yang ada.Hasil ini juga menunjukkan bahwa rata-rata 

efisiensi teknis yang dicapai oleh petani yang melakukan usahatani cabai keriting 

organik di gapoktan tranggulasi mencapai 99% yang artinya usahatani ini 

mendekati efisien secara teknis.  

Efisiensi teknis menuntut suatu usahatani untuk memakai kombinasi input 

faktor produksi yang minimal atau lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output 

produksi yang sama bahkan dapat menghasilkan output yang lebih besar. Hal ini 

sesuai dengan pendapat  Miller, et al.(2000) yang menyatakan bahwa efisisensi 

teknis atau technical efisiensi mengharuskan atau mensyaratkan adanya proses 

produksi yang dapat memanfaatkan input yang lebih sedikit demi menghasilkan 

output dalam jumlah yang sama. 
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4.8. Analisis Efisiensi Ekonomi 

 Efisiensi ekonomi adalah kemampuan menghasilkan sejumlah output 

dalam kondisi harga faktor dan teknologi produksi tetap. Dalam usahatani 

diperlukan perencanaan pengalokasian penggunaan faktor produksi agar tidak 

terjadi pemborosan yang dapat berakibat kerugian maupun produksi yang kurang 

maksimal. Efisiensi ekonomi dapat tercapai jika perbandingan antara nilai 

produksi marjinal (NPMx) sama dengan harga input tersebut (Px). Hal ini sesuai 

dengan pendapat Soekartawi (2003) yang menyatakan bahwa efisiensi ekonomi 

akan terjadi jika petani mampu membuat suatu upaya yaitu jika nilai produk 

marginal (NPM) untuk suatu input sama dengan harga input tersebut, atau dapat 

ditulis sebagai berikut. 

 

Tabel 9. Hasil Analisis Efisiensi Ekonomi 

 

Variabel 

Faktor 

produksi 

rata-rata 

B NPM BKM Efisiensi 

Luas Lahan  0,1 0,560 100.125.312 2.500.000 40,05 

Pupuk 

Kandang 
2,634 

0,195 
1.323.654,7 280.000 4,727 

Pupuk Cair 3,52 0,592 3.007.010,2 30.000 100,23 

Bibit 2074 -0,080         -689,663 1.500 -0,459 

Pestisida 0,414 0,098 4.232.350 60.000 70,539 

Tenaga Kerja 104,4 0,129 22.092,4 220.000 0,1 

Sumber : Analisis Data Primer, 2017. 

 

 Berdasarkan data Tabel 9 diatas diketahui bahwa nilai efisiensi 

ekonomipenggunaan faktor produksi luas lahan sebesar 40,05yang artinya nilai 

perbandingan antara NPM dengan BKM lebih besar dari 1sehingga penggunaan 

faktor produksi luas lahan seluas 0,1 ha belum efisien sehingga perlu penambahan 
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luas lahan untuk usahatani cabai keiritng organik. Produksi usahatani dipengaruhi 

oleh luas lahan yang digunakan karena semakinbanyak penambahan luas lahan 

yang digunakan dapat semakin meninkatkan hasil output produksi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Mubyarto (1989) yang menyatakan bahwa  lahan sebagai salah 

satu faktor produksi yang merupakan pabriknya hasil pertanian yang mempunyai 

kontribusi yang cukup besar terhadap usaha tani karena besar kecilnya produksi 

dari usaha tani antara lain dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan. 

Nilai efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi pupuk kandang yaitu 

sebesar 4,727yang artinya nilai perbandingan antara NPM dengan BKM lebih 

besar dari 1 sehingga rata-rata penggunaan faktor produksi pupuk kandang 2,6 

tonper 0,1 ha belum efisien secara ekonomi sehingga perlu penambahan 

penggunaan pupuk kandang dalam usahatani cabai keriting organik. Penambahan 

Pupuk kandang diperlukan karena pupuk kadang yang dipakai sebagai pupuk 

dasar bagi tanaman cabai sangat penting karena dapat menambah unsur hara di 

dalam tanah yang berguna bagi pertumuhan dan produksi cabai keriting organik. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sarief (1983) yang menyatakan bahwa Pupuk 

kandang merupakan hasil samping yangcukup penting, terdiri dari kotoran padat 

dan cair darihewan ternak yang bercampur sisa makanan, dapatmenambah unsur 

hara dalam tanah. Penggunaan pola tumpang sari juga membuat kebutuhan unsur 

hara menjadi lebih besar akibat semakin banyaknya tanaman yang ditanam dalam 

satu bedengan.  

Faktor produksi pupuk cair nilai efisiensi ekonomi nya yaitu sebesar 

100,23yang artinya nilai perbandingan antara NPM dengan BKM lebih besar dari 
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1 (NPM / BKM > 1) atau belum tercapainya efisiensi ekonomi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nicholson (1995) yang menyatakan bahwa Efisiensi 

ekonomitercapai apabila perbandingan antara nilai produktivitas marginal masing-

masing input dengan harga inputnya sama dengan satu. nilai efisiensi ekonomi 

sebesar 100,23>1 menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi pupuk cair 

belum efisien secara ekonomi sehingga penggunaan faktor produksi pupuk cair 

harus ditambah. Penambahan pupuk cair dibutuhkan karenauntuk menambah 

unsur hara yang diperlukan sehingga dengan pemakaian pupuk cair dapat 

meningkatkan produksi tanaman cabai keriting organik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Indrakusuma (2000) yang menyatakan bahwa Pupuk organik cair 

dapatmemperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologitanah, membantu meningkatkan 

produksitanaman, meningkatkan kualitas produktanaman, dan mengurangi 

penggunaan pupukanorganik. 

Nila efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi bibit yaitu sebesar       

-0,459 yang berarti lebih kecil daripada 1 (-0,459 < 1) maka secara efisiensi 

ekonomi penggunaan faktor produksi bibit tidak efisien secara ekonomi sehingga 

jumlah bibit yang ditanam perlu dikurangi. Penanaman tanaman dalam satu 

bedengan yang dicampur dengan tanaman selain cabai  atau pola tumpangsari 

membuat unsur hara dan nutrisi yang seharusnya dibutuhkan bibit cabai untuk 

tumbuh juga terbagi ke tanaman tumpang sari lain yang ditanam petani dalam satu 

bedengan, hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan tingkat 

produktivitas.  Hal ini sesuai dengan pendapat Respikasari et al. (2014) yang 

menyatakan bahwa bibit ataupun benih yang terlalu banyak ditanam akan 
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membuat persaingan untuk memenuhi unsur hara yang diperlukan tanaman 

semakin berat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat produksi 

tanaman itu sendiri. 

Nilai efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi pestisida yaitu sebesar 

70,539yang berarti nilai perbandingan antara NPM dengan BKM lebih besar dari 

1 sehingga rata-rata penggunaan faktor produksi petsisida belum efisien secara 

ekonomi sehingga pestisida yang diberikan perlu ditambah. Pola pemberian 

pestisida petani cabai organik masih tidak terjadwal dan hanya diberikan jika 

sudah mulai ada serangan hama. Penggunaan pestisida organik dengan pola 

seperti ini memperbesar resiko keterlambatan penanganan hama yang ditakutkan 

jika terlambat ditangani dapat menurunan produksi. Penggunaan pestisida nabati 

secara teratur tidak akan merusak  ataupun meracuni tanaman dan lingkungan 

karena bahan baku pembuatannya berasal dari tumbuhan maupun hewan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Herwibowo dan Budiana (2014) yang menyatakan bahwa 

pestisida nabati adalah pestsida yang terbuat dari tanaman ataupun hewan yang 

ramah terhadap lingkungan, tidak berbahaya bagi manusai dan tidak meracuni dan 

merusak tanaman.  

Niai efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi tenaga kerja yaitu 

sebesar 0,01yang berarti lebih kecil dari satu (0,01< 1) sehingga rata-rata 

penggunaan faktor produksi tenaga kerja sebesar 104,4 HOK per 0,1 ha  tidak 

efisien secara ekonomi sehingga perlu dikurangi. Usahatani dalam penggunaan 

curahan tenaga kerja yang dianjurkan yaitu sebesar 159 HOK /ha sehingga perlu 

dilakukan pengurannga  tenaga kerja agar efisien secara ekonomi. Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Hernanto (1991) yang menyatakan bahwa curahan tenaga kerja 

yang dianjurkan dalam usahatani biasanya yaitu sebesar 159 HOK/ha.  

 

4.9. Return to Scale 

Return to scaleadalah uji yang dilakukan untuk mengetahui perubahan 

input yang diakibatkan oleh perubahan output yang digunakan oleh petani. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sugiarto et al.( 2007) yang menaytakan bahwa Return to 

scale (RTS) atau skala pengembalian menunjukkan perubahan input secara 

bersama-sama terhadap perubahan output. Return to scale didapati dariJumlah 

elastisitas produksi dari seluruh faktor produksi sehingga akan menyatakan 

besaran skala pengembalian(return to scale). 

Berdasarkan penjumlahan elastisitas produksi dari seluruh variabel 

independen didapatkan nilai return to scalesebesar 1,494yang berarti dengan 

penambahan faktor produksi sebesar 1% maka akan menaikkan output produksi 

sebesar 1,494%. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaanet 

al. (2015) dimana didapati hasil Return to Scalelebih besar dari satu. Dengan nilai 

Return to Scale yang lebih dari satu maka terjadiIncreasing Return to Scale (IRS) 

yang artinya proporsi penambahan faktor produksi berupa luas lahan, bibit, pupuk 

kandang, pupuk cair, pestisida, dan tenaga kerja akan menghasilkan tambahan 

produksi yang bagiannya akan lebih besar.Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sugiarto et al. (2007) yang menyatakan bahwa keadaanIncreasing Return to Scale 

(IRS), jika > 1, artinya proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan 

tambahan produksi yang bagiannya akan lebih besar. 


