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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI 

USAHATANI PADI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2017 

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usahatani 

Padi di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017”. Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis pengaruh faktor-faktor produksi usahatani di Kabupaten Rembang. 

Data yang digunakan  diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) 

dan Dinas Pertanian dan Pangan (DINTANPAN). Dalam penelitian ini digunakan 

data sekunder yang merupakan data cross section. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan model analisis regresi data panel. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara cross section variabel 

luas lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah produksi padi di 

Kabupaten Rembang, sedangkan pupuk dan bibit tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap jumlah produksi padi di Kabupaten Rembang. 

Kata Kunci: Jumlah Produksi, Luas Lahan, Pupuk, Bibit. 

Abstract 

This study entitled "Analysis of Factors Affecting Rice Farming in Rembang 

Regency 2016-2017". This research was conducted to analyze the influence of our 

production factors in Rembang Regency. The data used is obtained from the 

official website of the Central Statistics Agency (BPS) and the Office of 

Agriculture and Food (DINTANPAN). In this study secondary data is used which 

is a cross section data. This research is a quantitative study using a panel data 

regression analysis model. Based on the results of the study showed that the cross 

section variable land area has a significant effect on the amount of rice 

production in Rembang Regency, while fertilizer and seedlings do not have a 

significant effect on the amount of rice production in Rembang Regency. 

Keywords: Production Amount, Land Area, Fertilizer, Seeds. 

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang 

melimpah, hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk yang bermata 

pencaharian sebagai petani. Peranan sektor pertanian sangatlah penting yaitu 

sebagai penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku bagi industri-industri, 

penyedia kesempatan berusaha, serta menjadi sumber pendapatan bagi para 

petani. Salah satu komoditas pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 
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adalah padi. Padi merupakan komoditi penghasil beras yang menjadi tanaman 

pangan utama bagi penduduk Indonesia. Beberapa alasan penting yang perlu 

ditingkatkan produksi padi secara berkelanjutan yaitu beras. Beras merupakan 

bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, beras merupakan komoditas 

penting untuk menjaga ketahanan pangan, usaha tani padi sudah menjadi bagian 

hidup dari petani di Indonesia sehingga menciptakan lapangan kerja yang besar 

dan kontribusi dari usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga cukup 

besar  Hamdan dalam Alvio G, dkk (2017).  

Indonesia merupakan salah satu negara yang konsumen beras terbesar di 

dunia. Semakin meningkatnya angka penduduk maka kebutuhan pangan juga 

semakin meningkat. Dengan bertambahnya angka penduduk dari tahun ke tahun 

maka, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

produktivitas pangan terutama beras dalam hal memenuhi kebutuhan pangan 

penduduk. Peningkatan produksi inilah yang menjadi target dan tujuan dari 

kegiatan pertanian di Indonesia. 

Menurut peneliti (Agribisnis, 2016) menyatakan bahwa “Pertanian adalah 

proses kegiatan campur tangan manusia dalam pertumbuhan fisiologis tanaman 

dan hewan dengan memanfaatkan lahan dan lingkungan untuk mendapatkan hasil 

atau manfaat tertentu”. Usahatani merupakan kegiatan mengusahakan faktor-

faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, dan modal sehingga dapat memberikan 

hasil yang maksimal. Penggunaan faktor produksi dan penerapan teknologi sangat 

berperan penting dalam pertanian. Penggunaan faktor produksi dan penerapan 

teknologi yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya jumlah produksi dan 

tingginya biaya usahatani. Dalam usahatani produk yang dihasilkan akan baik 

apabila penggunaan faktor produksi yang telah disediakan sudah dimanfaatkan 

secara efisien (Zulkifli, 2009). 

Terutama pada Kabupaten Rembang yang memiliki tekstur tanah yang 

cocok untuk bercocok tanam yang merupakan salah satu mata pencarian utama 

masyarakat sekitar. Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi 

Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalan Pantura). Terletak pada 
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garis koordinat 111000´-111030´ Bujur Timur dan 6030´-706´ Lintang Selatan. 

Laut Jawa terletak disebelah utaranya, secara umum tanahnya berdataran rendah 

dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter diatas permukaan 

laut. Adapun batas-batasnya antara lain : 

- Sebelah Utara  : Laut Jawa 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora 

- Sebelah Barat  : Kabupaten Pati 

- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban 

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, 

sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah 

perbatasan dengan Jawa Timur (seperti Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon 

yang sama dengan Tuban (Jawa Timur). 

Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan di atas, sehingga dalam hal 

ini penulis melakukan penelitian untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini  

secara ilmiah, untuk mewujudkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan 

judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

USAHATANI PADI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2017”. 

2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apakah yang mempengaruhi 

usahatani padi di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2017. Adapun variabel 

independen yang terkait antara lain Luas Lahan, Bibit Padi, dan Pupuk. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan 

diusahakan sendiri oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), DINTANPAN serta litertur-literatur lainnya. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Data Panel. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 

Hasil Estimasi Model Ekonometri 

       = 1.372399 + 1.099236        – 0.116968        –
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(0.0000)* (0.2343) 

0.015476        

(0.6725) 

   = 0.971404; DW = 2.441124; F-stat = 271.7601; Sig.F-stat = 0.000000 

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

***Signifikan pada α = 0,10; Angka dalam kurung menunjukkan adalah 

probabilitas nilai t-statistik. 

Dari uji validitas pengaruh di muka terlihat bahwa variabel independen 

yang memiliki pengaruh signifikan adalah Luas Lahan. 

Variabel Luas Lahan memiliki koefisien regresi sebesar 0.971404. Pola 

hubungan antara variabel independen produk luas lahan dan jumlah produksi padi 

adalah logaritma-logaritma, artinya jika luas lahan naik 1 ton maka jumlah 

produksi padi akan turun sebesar 97,14/100 = 0,97 persen. Sebaliknya jika, luas 

lahan turun 1 ton maka tingkat pengangguran akan naik sebesar 0,97 persen. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil regresi model Data Panel yang telah dilakukan pada 

bab IV. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengujian model menggunakan uji Chow menunjukkan bahwa model PLS

lebih tepat digunakan dari pada FEM. Selanjutnya, dengan dilakukan uji

Hausman menunjukkan bahwa model FEM lebih tepat digunakan dari pada

menggunakan model REM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memutuskan

untuk menggunakan model PLS karena model PLS lebih tepat dari pada

model PLS dan REM.

2) Dalam Uji Kebaikan Model, model yang dipakai dalam penelitian ini eksis

atau variabel Luas Lahan berpengaruh terhadap Jumlah Produksi Padi di

Kabupaten Rembang pada tahun 2016 sampai dengan 2017.

3) Berdasarkan uji validitas pengaruh (Uji t) menunjukkan bahwa variabel Luas

Lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap Jumlah Produksi Padi.
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Sedangkan variabel Bibit/Benih Padi dan Pupuk tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Rembang pada 

tahun 2016 sampai dengan 2017. 

4) Dari berbagai interprestasi ekonomi terlihat bahwa Luas Lahan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Jumlah Produksi di Kabupaten Rembang.

Dengan adanya kondisi seperti itu sangat berperan penting dalam

meningkatkan produktivitas padi dan mendukung keberhasilan swasembada

beras regional dan nasional yang diperlukan pengembangan padi hibrida dan

inbrida dalam skala luas dengan penggunaan pupuk berimbang yang sesuai

dengan jenis tanah dan tingkat kesuburan tanah masing-masing lokasi atau

penerapan pemupukan spesifik lokasi.

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca dan untuk

peneliti selanjutnya agar dapat menambah jumlah observasi ataupun variabel

yang lebih banyak agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

2) Pemerintah Daerah khususnya untuk Dinas Pertanian Kabupaten Rembang

diharapkan untuk lebih meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi guna

menambah wawasan para petani padi agar mampu dalam mengelola usahatani

padi lebih baik lagi. Sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan

mereka dan keuntungan yang diperoleh petani padi dapat meningkatkan

kesejahteraan atau taraf hidup mereka.

3) Hendaknya para petani di Kabupaten Rembang disarankan agar terus dapat

meningkatkan produktivitasnya dengan memanfaatkan segala faktor-faktor

produksi yang dimilikinya secara efisien.

4) Pengembangan areal pertanaman padi untuk musim tanam dan musim panen

selanjutnya, hendaknya pengelolaan dilaksanakan lebih baik lagi dengan cara

melakukan pergantian tanaman pada lahan agar kesuburan lahan tetap terjaga

dan menyediakan lumbung padi pasca panen.
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5) Luas Lahan sangat berpengaruh positif dengan Jumlah Produksi Padi

sehingga dapat terus dikembangkan dalam penanaman padi agar penghasilan

padi didaerah dapat meningkat dan mencukupi kehidupan petani.
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