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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI 

JAGUNG DI KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI 

Abstrak 

Dalam perannya, jagung digunakan sebagai tanaman pangan pengganti padi 
yang membuka prospek besar bagi perekonomian petani. Semakin tahun 
kebutuhan akan jagung semakin meningkat berkaitan dengan perkembangan 
industri pangan dan pakan. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh, upah tenaga kerja, pupuk phonska, pupuk urea, dan benih terhadap 
hasil produksi dalam usahatani jagung dan mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap produksi pada 
usahatani jagung di Kecamatan Jatisrono. Metode analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda dengan model OLS (Ordinary Least Square) 
dengan menggunakan aplikasi Eviews.  Hasil analisis regresi linier berganda 
OLS menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel total biaya, upah 
tenaga kerja, pupuk phonska, pupuk urea, dan benih berpengaruh terhadap 
produksi jagung di Kecamatan Jatisrono, sedangkan secara parsial, variabel 
pupuk phonska dan benih berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 
produksi jagung, sedangkan upah tenaga kerja dan pupuk urea berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap hasil produksi jagung. 

Kata kunci : Faktor produksi, Fungsi Produksi, Usahatani jagung. 

Abstrack 

In its role, corn is used as a substitute food crop for rice which opens up 

great prospects for the farmers' economy. More and more the need for corn 

is increasing due to the development of the food and feed industry. This study 

aims to analyze the influence, wages of labor, phonska fertilizer, urea 

fertilizer, and seeds on production in corn farming and find out whether or 

not the influence of each independent variable on production on corn farming 

in Jatisrono District. The analytical method used is multiple linear regression 

with OLS (Ordinary Least Square) model using the Eviews application. 

The results of OLS multiple linear regression analysis stated that together the 

variables of total costs, labor wages, phonska fertilizer, urea fertilizer, and 

seeds had an effect on corn production in Jatisrono Subdistrict, whereas 

partially, phonska and seed fertilizer variables had a positive and significant 

effect on corn production, while labor and urea fertilizer have a negative and 

insignificant effect on the yield of corn. 

Keywords: Factors of production, Production Function, Corn farming. 
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1.  PENDAHULUAN  

Salah satu komoditi sumber daya alam yang menjadi andalan pertanian di 

Indonesia selain padi adalah jagung. Kebutuhan jagung di Indonesia setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya 

permintaan jagung untuk dikonsumsi, baik sebagai bahan makanan maupun bahan 

pakan ternak. Berdasarkan Kementan, konsumsi jagung di Indonesia dapat dibagi 

menjadi beberapa kelompok dengan besaran yang berbeda-beda. Pada tahun 2015, 

jagung berperan sebagai pakan, bibit, bahan olahan bukan makanan, bahan 

makanan pokok, dan tercecer. Sebagai pakan, konsumsi di Indonesia pada tahun 

2015 sebesar 3.710 Ton, sebagai bibit sebesar 88 Ton, sebagai bahan olahan 

bukan makanan sebesar 8.250 Ton, sebagai bahan makanan pokok sebesar 9.654 

Ton, dan Tercecer sebesar 1.142 Ton. Konsumsi dan permintaan jagung di 

Indonesia inilah yang membuat jagung menjadi tanaman pangan yang dibutuhkan 

setelah tanaman padi yang menjadi beras sebagai sumber makanan pokok. 

Menurut data BPS (2015), dengan luas lahan sebesar 3,8 juta hektar, pada 

tahun 2014 produksi jagung dalam bentuk pipilan kering mencapai 19,03 juta ton 

atau mengalami kenaikan sebesar 2,81% dibandingkan pada tahun 2013 (18,51 

juta ton). Kenaikan produksi terjadi, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau 

Jawa pada periode sekitar Mei–Agustus dan September–Desember 2014 karena 

adanya kenaikan produktivitas sekitar 2,87% per tahun (Kementrian Pertanian). 

Jagung lokal diproduksi oleh rumah tangga petani yang tersebar di beberapa 

wilayah di Indonesia dengan tren produksi nasional mencapai 1,24% (Periode 

2010–2014). Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2013 total jumlah rumah 

tangga petani sekitar 5,1 juta rumah tangga dengan jumlah tertinggi berada di 

wilayah Jawa Timur (1,9 juta) kemudian diikuti Jawa Tengah (1,1 juta). Dengan 

demikian, pulau Jawa menjadi sentra produksi jagung lokal serta beberapa 

propinsi di wilayah Sumatera dan Sulawesi. (Kementrian Pertanian).  

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka perlu untuk dianalisis 

apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi jagung tersebut, 
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khususnya oleh usahatani kecil di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. 

Dalam penelitian ini, analisis faktor pengaruh produksi jagung dilihat dari sisi 

Upah, Pupuk Phonska, Pupuk Urea, dan Benih sebagai variabel independen.  

Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana pengaruh variabel-variabel input (upah, 

pupuk phonska, pupuk urea, dan benih) terhadap produksi jagung di Kecamatan 

Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menganalisis pengaruh upah, pupuk phonska, pupuk  urea, dan benih terhadap 

produksi jagung di Kecamatan Jatisrono , Kabupaten Wonogiri. 

2.  METODE  

Penelitian mengambil tempat di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa 

Tengah. Adapun alasan pemilihan daerah penelitian adalah karena kecamatan 

Jatisrono merupakan kecamatan yang sebagian besar penduduknya 

bermatapencahariaan sebagai petani jagung dan menjadi salah satu kecamatan di 

Kabupaten Wonogiri yang mendistribusikan jagung ke daerah lain. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 120 orang petani jagung yang memiliki lahan 

usahatani sendiri, bukan sebagai tenaga kerja petani. Sedangkan sampel nya 

adalah 85 petani yang hasil data yang diperoleh dapat memberikan hasil penelitian 

terbaik apabila diolah. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada petani 

jagung yang memenuhi kriteria, dan data sekunder diperoleh melalui situs-situ 

instansi terkait, yaitu : Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementrian Pertanian.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung dapat diketahui 

melalui analisis regresi berganda mengggunakan model fungsi produksi Cobb-

Douglas, yang secara matematik ditulis sebagai berikut : 

 Y =  𝑎𝑋1𝑏1 𝑋2𝑏2 𝑋3𝑏3𝑋4𝑏4 𝑋5𝑏5              (1) 

Untuk mempermudah pendugaan terhadap persamaan berikut, maka 

persamaan tersebut diubah menjadi bentuk linier berganda dengan cara 

melogaritmakan persamaan tersebut, sehingga menjadi : 

Log Y = log 𝑎0 +  𝑎1𝑙𝑜𝑔𝑋1 + 𝑎2𝑙𝑜𝑔𝑋2+ … + 𝑎𝑛𝑙𝑜𝑔           (2) 
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Keterangan : 

LogY   = Jumlah Produksi Jagung (kg) 

LogX1 = Upah tenaga kerja (Rp) 

LogX2 = Jumlah Pupuk Phonska (kg) 

LogX3= Jumlah Pupuk Urea (kg) 

LogX4 = Jumlah Benih (kg) 

 a   =  Konstanta. 

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel tersebut 

terhadap hasil produksi jagung di kecamatan Jatisrono, digunakan alat analisis 

OLS (Ordinary Least Square) dengan Uji yang digunakan adalah Uji Asumsi 

Klasik. 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh Total Biaya, Upah Tenaga 

Kerja, Pupuk Phonska, Pupuk Urea, dan Benih terhadap Hasil Produksi 

digunakan alat analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan hasil 

estimasi regresi Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Regresi Ordinary Least Square (OLS) 

Log(Y)̂ = 4,658630 − 0,165985 Log(X1)+0,424261 Log(X2) 

                         (0.4842) **        (0.000)* 

−0,016241Log(X3) + 0,0132757(X4) 

(0.4003)** (0.272)**  

R2 = 0,917426; DW-stat = 2,050802; F-Stat = 175,5444; Sig.(F-Stat) = 0,000000 
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Uji Diagnosis 

1) Multikolinieritas (Uji VIF) 

Log(X1) = 245,3822; Log(X2) = 27, 18172; Log(X3) = 1,491577; Log(X4) = 

7,302588 

2)  Normalitas Residual (Uji Jarque Berra) 

JB(2) = 1,307588; Sig.(JB) = 0,520069 

3) Heteroskedastisitas (Uji White) 

2 (20) = 24,56342; Sig.( 2) = 0,2186 

4) Linieritas (Uji Ramsey Reset) 

F(2,77) =  1,464963; Sig.(F) =  0,2375 

Sumber : Data primer, diolah  

Keterangan : *signifikan pada α = 0,01; **signifikan pada α =0,05; ***signifikan 

pada α = 0,10. Angka di dalam kurung merupakan probabilitas t-statistik. 

 

3.1.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinieritas terjadi apabila nilai VIF 

> 10. Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. Hasil Uji VIF 

Variable 
Centered 

VIF 
Kriteria Keterangan 

Log(X1) 245, 3822 ≥ 10 Terdapat masalah multikolinieritas 

Log(X2) 27, 18172 ≥ 10 Terdapat masalah multikolinieritas 

Log(X3) 1, 491577 ≤ 10 Tidak terdapat masalah multikolinieritas 

Log(X4) 7, 302588 ≤ 10 Tidak terdapat masalah multikolinieritas 

Sumber : Dara primer, diolah. 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai masing-masing variabel yaitu 

variabel upah (X1) sebesar 245,3822 (>10), variabel pupuk phonska (X2) 

sebesar 27,18172 (>10), pupuk urea (X3) sebesar 1,491577 (<10), dan 

benih (X4) sebesar 7,302588 (<10).  Nilai tersebut memberikan 
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kesimpulan bahwa variabel upah dan variabel pupuk phonska terdapat 

masalah multikolinieritas sedangka variabel pupuk urea dan benih 

dinyatakan bebas masalah multikolinieritas. 

3.1.2 Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas residual yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Jarque Bera (JB). Dengan formulasi hipotesis H0 : distribusi ut normal; 

dan HA : distribusi ut tidak normal. Dengan kriteria pengujian H0 diterima 

jika nilai probabilitas JB > α; H0 ditolak jika nilai probabilitas JB ≤ α. Dari 

Tabel 1 terlihat nilai probabilitas JB sebesar 0,520069 (> 0,5), maka H0 

diterima. Kesimpulan distribusi ut normal. 

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. 

Dengan formulasi hipotesis H0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

dalam model; dan HA : terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

Dengan kriteria pengujian H0 diterima apabila nilai probabilitas > α; dan 

H0 ditolak apabila nilai probabilitas < α. Dari Tabel 1 terlihat nilai 

probabilitas dari uji White sebesar 0.2186 (> 0,10), maka H0 diterima. 

Kesimpulan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam  model.  

3.1.4 Uji Linieritas  

Uji linieritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Ramsey Reset. 

Dengan formulasi hipotesis H0 : model linier (spesifikasi model benar); 

dan HA : model tidak linier (spesifikasi model salah). Dengan kriteria 

pengujian H0 diterima apabila nilai probabilitas atau signifikasi F hitung > 

α; dan H0 ditolak nilai probabilitas atau signifikasi F hitung ≤ α. Dari Tabel 

1 terlihat nilai probabilitas F statistik dari Ramsey Reset sebesar  0, 2375 

(> 0,10), maka H0 diterima. Kesimpulan model yang digunakan 

merupakan model linier (spesifikasi model benar).  

 



7 

 

3.2. Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit) 

3.2.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Uji eksistensi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji F. 

Dengan formulasi hipotesis H0 : β1 = β2 = 0; model yang dipakai tidak 

eksis; dan HA : β1 ≠ β2 ≠ 0; model yang dipakai eksis. Dengan kriteria 

pengujian H0 ditolak apabila nilai signifikansi statistik F ≤ α; dan H0 

diterima apabila nilai signifikansi statistik F > α. Dari Tabel 1 terlihat nilai 

probabilitas F statistik sebesar 0,000000 (≤ 0,01), maka H0 ditolak. 

Kesimpulan model yang dipakai eksis. 

3.2.2  Koefisien Determinan (R2) 

Berdasarkan Tabel 1 hasil estimasi menunjukan nilai R-square (R2) 

sebesar 0,917426, artinya 91,7426 % variasi dari variabel hasil produksi 

dapat dijelaskan oleh variabel, upah, pupuk phonska, pupuk urea, dan 

tenaga benih, sedangkan sisanya sebesar 8,2574% variasi dari variabel 

yang mempengaruhi hasil produksi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

disertakan dalam  model.  

3.3.3 Uji Validitas Pengaruh (Uji T) 

Uji validitas pengaruh (uji t) digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

secara individu. Dengan formulasi hipotesis H0 : β1 = 0; variabel 

independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; dan HA : β1 ≠ 0; 

variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. Dengan kriteria 

pengujian H0 ditolak apabila nilai probabilitas atau sig. Statistik t ≤ α; dan 

H0 diterima apabila nilai probabilitas atau sig. Statistik t > α. Hasil uji t 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 3 Hasil Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Variabel Sig. T Kriteria Kesimpulan 

Log(X1) 0,4842 ≥ 0,05 
Upah tenaga kerja tidak berpengaruh 

signifikan 

Log(X2) 0,0000 ≤ 0,05 
Pupuk Phonska berpengaruh signifikan 

Log(X3) 0,4003 ≥ 0,05 
Pupuk Urea tidak berpengaruh signifikan 

Log(X4) 0,0272 ≤ 0,05 
Benih berpengaruh signifikan 

   Sumber : Data Primer, diolah. 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai masing-masing variabel yaitu 

variabel upah (X1) sebesar 0,4842 (≥ 0,05), variabel pupuk phonska (X2) 

sebesar 0,0000 (≤ 0,05), pupuk urea (X3) sebesar 0,4003 (≥ 0,05), dan 

benih (X4) sebesar 0,0272 (≤ 0,05).  Nilai tersebut memberikan 

kesimpulan bahwa variabel upah dan variabel pupuk urea tidak 

berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung di Kecamatan Jatisrono, 

Kabupaten Wonogiri. Sedangkan pupuk phonska dan benih berpengaruh 

signifikan terhadap produksi jagung di Kecamatan Jatisrono Kabupaten 

Wonogiri.  

Pada Tabel 1, diketahui variabel pupuk phonska memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 0,424261. Pola hubungan antara hasil produksi 

dan pupuk phonska adalah logaritma-logaritma. Artinya apabila 

penggunaan pupuk phonska naik sebesar 1 persen, maka hasil produksi 

akan naik sebesar 0,424261 persen. Sebaliknya jika penggunaan pupuk 

phonska turun sebesar 1 persen, maka hasil produksi akan turun sebesar 

0,424261 persen. 

Variabel Benih memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,132757. 

Pola hubungan antara hasil produksi dan benih adalah logaritma-logaritma. 

Artinya apabila penggunaan jumlah benih naik sebesar 1 persen, maka 

hasil produksi akan naik sebesar 0,132757 persen. Sebaliknya jika 

penggunaan jumlah benih turun sebesar 1 persen, maka hasil produksi 

akan turun sebesar 0,132757 persen. 



9 

 

4.  PENUTUP  

4.1. Kesimpulan 

a. Secara serempak, hasil penelitian menunjukkan nilai R-square (R2) 

sebesar 0,917426, artinya 91,7426 % variasi dari variabel hasil 

produksi dapat dijelaskan oleh variabel upah, pupuk phonska, pupuk 

urea, dan tenaga benih, sedangkan sisanya sebesar 8,2574 % variasi 

dari variabel yang mempengaruhi hasil produksi dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak disertakan dalam model.  

b. Secara parsial, hasil uji validitas pengaruh di muka menunjukkan 

variabel pupuk phonska, dan benih berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil produksi jagung di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten 

Wonogiri, sedangkan upah tenaga kerja, dan pupuk urea tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil produksi jagung di 

Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri .  

4.2. Saran 

a. Bagi Petani, dalam penggunaan pupuk phonska dan benih unggul perlu 

diperhatikan lebih lanjut karena membawa dampak baik bagi 

pertumbuhan dan produksi  jagung.  

b. Diharapkan pemerintah dapat membantu meningktakan penggunaan 

benih unggul oleh petani petani kecil sehingga produksi jagung di 

kecamatan Jatisrono dapat meningkat di masa mendatang. 
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