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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran umum Lokasi Penelitian 

Menurut monografi Desa Kebonagung (2016) terletak di Kecamatan 

Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi  Jawa Tengah dengan perbatasan wilayah 

desa sebagai berikut:  

Batas sebelah utara  : Desa Tlogo Rejo 

Batas sebelah selatan  : Desa Tanggung Harjo 

Batas sebelah barat  : Desa Rejo Sari 

Batas sebelah timur  : Desa Tanggung Harjo 

Secara administratif luas wilayah di Desa Kebonagung adalah 412 hektar, 

dengan luas lahan sawah sebesar 349 hektar, lahan pertanian bukan sawah 14 hektar, 

dan lainnya 49 hektar. Desa Kebonagung terdiri dari 36 RT dan 7 RW. Penduduk 

sebagai sumber daya manusia merupakan subyek dalam pembangunan yang harus 

mengenal karakteristiknya. Jumlah penduduk Desa Kebonagung sampai bulan maret 

2016 adalah sebanyak 6.212 jiwa yang terjadi dari 3.060 laki-laki dan 3.152 

perempuan dengan jumlah kepala keluarga 2.076 KK. Mata pencaharian penduduk 

Desa Kebonagung cukup beragam, selain bertani penduduk Desa Kebonagung juga 

bekerja diluar sektor pertanian yaitu sebagai Mahasiswa, Rumah Tangga, Tidak 

Bekerja, Perdagangan, Petani, Karyawan Swasta, Buruh Tani, Wiraswasta, dan lain-

lain. Adapun distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian  dapat dilihat pada 

Tabel 4.1.  
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https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan
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Tabel 4.1. Distribusi penduduk berdasarkan mata pencaharian  

Mata Pencaharian Jumlah jiwa (%) 

Mahasiswa 990 15,9 

Rumah Tangga 311 5,3 

Tidak Bekerja 1.077 17,3 

Perdagangan 51 0,82 

Petani 1.737 27,9 

Karyawan Swasta 1.231 19,8 

Buruh Tani 84 1,35 

Wiraswasta 593 9,54 

Lain-lain 138 2,1 

Jumlah 6.212 100,0 

 Sumber : Data Monografi Desa Kebonagung, 2016 

4.2. Gambaran Umum Usahatani Kedelai 

Penanaman kedelai yang dilakukan petani Desa Kebonagung sesuai dengan 

musimnya, karena di Desa tersebut memiliki 3 musim tanam, yaitu padi, kedelai, dan 

jagung. Menurut Adisarwanto (2014) menyatakan pada lahan sawah tadah hujan 

dapat menggunakan pola tanam : padi-jagung-kedelai atau padi-kacang-kedelai.  

Tanaman kedelai bisa ditanam secara monokultur maupun tumpang sari. Petani di 

Desa Kebonagung biasanya melakukan kegiatan usahatani kedelai dengan sistem 

tumpang sari. Alasan mereka melakukan usahatani dengan sistem tumpang sari 

adalah untuk mengoptimalkan lahan yang mereka usahakan. Kedelai yang ditanam 

adalah varietas Malabar, Grobogan, dan Anjasmara. Alasan mereka memakai varietas 

tersebut karena produksinya banyak, tahan terhadap hama dan penyakit, bagus, serta 

gagah dan kuat. 

Masa tanam kedelai sekitar 3-5 bulan, dan tanaman kedelai ini termasuk 

tanaman yang sekali panen. Kedelai yang siap panen memiliki ciri-ciri  sebagai 

berikut: daun sudah mulai kering, dan  polong sudah mulai berwarna coklat.  Cara 

panen kedelai yang dilakukan petani yaitu dengan cara dicabut begitu saja. Cara 

penjualan kedelai yang dilakukan petani yaitu mereka menjualnya dalam bentuk biji 

serta dijual kepada gudang dan tengkulak. 

Menanam kedelai memiliki kendala sendiri bagi petani, sehingga petani harus 

memiliki persiapan yang baik dalam menanam kedelai. Salah satu kendala yang harus 
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dihadapi adalah hama ulat. Hama ulat yang menyerang tanaman kedelai tidak hanya 

menyerang daun saja, melainkan juga menyerang polongnya. Perawatan kedelai ini 

tidak terlalu sulit, perawatan yang harus dilakukan adalah pengendalian hama dan 

penyakit, serta penyiangan. 

Dari 50 petani, semua keluarga bergantung pada mata pencaharian sebagai 

petani. Setiap anggota keluarga saling membantu kegiatan yang dilakukan dalam 

usahatani kedelai, karena mata pencaharian utamanya adalah bertani. Dari 50 petani, 

mereka memakai tenaga kerja dari dalam dan luar keluarga, tetapi tenaga kerja dari 

luar keluarga yang lebih banyak digunakan dalam kegiatan usahatani kedelai.  

 

4.3. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah petani kedelai yang ada di 

Desa Kebonagung, untuk mengetahui karakteristik responden dilihat berdasarkan 

umur petani, tingkat pendidikan, luas lahan, dan jumlah anggota keluarga. 

Karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Karakteristik Responden 

Karakteristik Kategori 
Jumlah 

Orang  (%) 

Usia (Tahun) 

30-39 1 2 

40-49 5 10 

50-59 40 80 

>60 4 8 

Total    50 100 

Rata-rata usia 56   

Pendidikan 

SD 41 82 

SMP 5 10 

SMA 4 8 

Total  50 100 

Rata-rata pendidikan SD   

Luas lahan (m
2
) 

1250-2000 23 46 

2500-3000 22 44 

4000-6000 5 10 

Total  50 100 

Rata-rata luas lahan 2437 m
2 

  

Jumlah anggota keluarga (orang) 
<3 1 2 

3-5 49 98 

Total  50 100 

Rata-rata jumlah anggota keluarga 3   
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Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

a. Usia Petani 

Menurut Arkaniyani (2012), umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

pada keberhasilan suatu usaha. Ditinjau dari segi umur, tenaga kerja produktif 

umumnya berada pada selang 25 hingga 40 tahun, sedangkan jika kurang atau lebih 

dari selang umur tersebut, akan tergolong sebagai tenaga kerja kurang produktif, 

tetapi masih termasuk dalam usia kerja. Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui 

bahwa responden sebagian besar berusia 50-59 tahun sebanyak 40 orang atau 80%, 

dimana rata-rata umur responden adalah 56 tahun. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan Isnawati (2014) menyebutkan bahwa rata-rata umur petani kedelai Di 

Kabupaten Grobogan 40-50 tahun. 

b. Tingkat Pendidikan Petani  

Dilihat dari Tabel 4.2, rata-rata pendidikan terakhir petani adalah SD. Karena 

sebanyak 41 petani atau 81% memiliki pendidikan terakhir pada tingkat SD. Sebagian 

lagi ada yang memiliki pendidikan terakhir SMP dan SMA, tetapi tidak sebanyak 

yang memiliki pendidikan terakhir SD. Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

Isnawati (2014), menyebutkan pendidikan petani kedelai rata-rata di Kabupaten 

Grobogan hanya sampai tingkat SD.  

c. Luas Lahan Petani 

Luas lahan yang digarap petani menjadi keputusan petani dalam menggunakan 

tenaga kerja. Menurut Berthan dkk (2011), dengan pertimbangan luas lahan yang 

tidak begitu luas, kebanyakan petani lebih memilih menggunakan tenaga kerja dalam 

keluarga (90%) untuk mengurangi pengeluaran usahataninya. Sementara petani 

dengan penguasaan lahan yang lebih luas, hanya (10%) saja dalam membutuhkan 

tenaga kerja tambahan dari luar keluarga. Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa luas 

lahan yang digarap petani rata-rata sekitar 2387 m2. Kebanyakan responden memiliki 

lahan dengan luas 0,2387 ha, dengan jumlah responden sebanyak 50 petani atau 

100%. 
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d. Jumlah Anggota Keluarga Petani 

Menurut Berthan (2011), jumlah anggota keluarga merupakan salah satu penyedia 

jasa tenaga kerja. Dari Tabel 4.2 dapat diketahui jumlah anggota keluarga paling 

banyak adalah 3-5 orang yaitu 49 petani atau 98% pada petani kedelai, sehingga 

kebutuhan mereka semakin banyak. Sementara ketersedian tenaga kerja sangat susah 

didapatkan di tempat penelitian, karena masyarakat lebih banyak memilih bekerja 

dipabrik dari pada jadi buruh tani. 

 

4.4. Analisis Faktor Produksi Usahatani 

Hasil analisis faktor produksi usahatani yang digunakan oleh petani disajikan 

pada Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3. Jumlah faktor produksi dalam  usahatani kedelai di Desa Kebonagung. 
Jenis Satuan Jumlah 

Benih  Kg/ha 89,5 

Pupuk Ponska  Kg/ha 198,6 

Pupuk Urea  Kg/ha 195,3 

Pestisida  Ltr/ha 1.095,6 

Tenaga Kerja  HOK/ha 251,22 

Sumber: data primer diolah, 2016 

 

 Dari Tabel 4.3, dapat dilihat faktor produksi yang digunakan oleh 50 sampel 

petani kedelai di Desa Kebonagung. Produksi yang digunakan oleh petani berupa 

benih, pupuk ponska, pupuk urea, pestisida dan tenaga kerja. Dari 50 petani, hampir 

semuanya menggunakan semua faktor produksi tersebut. Sebanyak 12 petani tidak 

menggunakan pupuk ponska, 6 petani tidak menggunakan pupuk urea, dan 12 petani 

tidak menggunakan pestisida. 

 Berdasarkan data Kementrian Pertanian kebutuhan benih kedelai/ha adalah 

50-75 kg/ha, sehingga dapat disimpulkan penggunaan benih kedelai di desa 

kebonagung lebih besar dibandingkan ketetntuan dari Kementrian Pertanian. Menurut 

Adisawarwanto (2014) populasi tanaman dan jarak tanam mempengaruhi tingkat 

produksi. Petani di Desa Pandanharum menggunakan benih kedelai varietas 

Grobogan dengan kebutuhan benih rata-rata 60–85 kg/ha. Berdasarkan pustaka  
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diatas, dapat disimpulkan petani di lokasi penelitian menggunakan benih lebih 

banyak dibandingkan dengan kebutuhan benih di Desa Pandanharum. Hal tersebut 

terjadi karena di lokasi penelitian rata-rata petani menggunakan benih kedelai varietas 

Malabar, yang memiliki berat per 100 biji adalah 12 gram, sedangkan variates 

Grobogan memiliki berat 100 biji 18 gram sehingga petani di lokasi penelitian 

membutuhkan lebih banyak benih untuk ditanam, selain itu jarak tanamnya lebih 

renggang, yaitu 25cm x 25cm. 

Untuk penggunaan pupuk, petani di Desa Kebonagung hanya menggunakan 

pupuk ponska dan pupuk urea. Penggunaan pupuk ponska dan pupuk urea oleh petani 

lebih banyak dibandingkan dengan pupuk yang dianjurakan yakni Urea 50kg/ha, 

Sp36 100kg/ha atau Sp18 200kg/ha, dan Kcl 50kg/ha. Tinggi penggunan pupuk 

ponska dan urea oleh petani di tempat penelitian karena tingginya harga pupuk Kcl 

dan Sp36 dan kelangkaan ketersdian pupuk tersebut. Hal tersebut terjadi karena 

petani di tempat penelitian hanya ada 2 jenis pupuk yang biasa digunakan petani 

dalam proses budidaya kedelai yakni Ponska dan Urea. 

Petani di Desa Kebonagung, menggunakan pestisida tergantung tingkat 

serangan hama dan penyakit tanaman kedelai, rata-rata penggunaan pestisida 1.095,6 

liter/ha. Jenis pestisida yang dipakai adalah pestisida revator dan pestisida starban. 

Tenaga kerja yang digunakan petani kedelai di Desa Kebonagung berbeda-beda, 

rata-rata penggunaan tenaga kerja usahatani kedelai berdasarkan Tabel 4.3 sekitar  

251,22 HOK/ha (mulai dari pengolahan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan,  

pemberantasan hama dan penyakit, panen sabit tanam, pengangkutan, pengeringan, 

dan selep), dimana penggunaan tenaga kerja luar keluarga 149,57 HOK/ha lebih 

banyak digunakan oleh petani di Desa Kebonagug dalam berusahatani kedelai. 
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4.5. Produktivitas Usahatani Kedelai 

 Capaian produktivas petani kedelai tampak pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Hasil capaian produktivas petani kedelai 

Produktivas (kg/ha)  Jumlah petani (orang) % 

Tinggi >1500 27 54 

Sedang = 1500 1 2 

Rendah <1500 22 44 

Jumlah  50 100 

Rata-rata produktivitas  1844,39 kg/ha  

Sumber : analisis data primer, 2016 

Dari Tabel 4.4 menyebutkan bahwa capaian produktivitas kedelai di Desa 

Kebonagung dibagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Ada 

sebanyak 27 petani (54%) yang memiliki produktivitas kedelai dalam kategori tinggi, 

sebanyak 1 petani (2%) memiliki produktivitas yang sedang, dan sebanyak 22 petani 

(44%) memiliki produktivitas yang rendah. Sebagian besar petani memiliki 

produktivitas yang tinggi yaitu di atas 1500kg per ha. Menurut Anonim (2014) 

menyebutkan bahwa rata-rata produktivitas kedelai secara Nasional adalah 1,5 ton/ha. 

Badan Pusat Statistik Jateng menyebutkan angka sementara produksi kedelai Jateng 

pada 2015 mencapai 129.790 ton biji kering. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 

3,45% dibandingkan produksi 2014. Menurut BBP2TP (Balai Besar Pengkajian dan 

Pengembangan Teknologi Pertanian ) menyebutkan salah satu Kabupaten yang ada di 

Jawa Tengah yaitu Desa Nambuhan Kabupaten Grobogan mampu menembus 

produktivitas 3,1 ton/ha yang mana produktivitasnya melebihi produktivitas nasional 

yang hanya 1,5 ton/ha.  
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4.6 Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produktivitas Kedelai 

Hasil analisis model fungsi produksi Cobb-douglas dengan menggunakan 

Software SPSS 20 disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil Analisis Fungsi Produksi Cobb-douglass Usahatani Kedelai 

Variabel Koefisien Nilai Thitung Nilai Sig Keterangan 

Konstanta 

Benih 

4,630** 

0,529** 

4,289 

2,102 

0,000 

0,041 

Signifikan 

Signifikan 

Pupuk ponska 0,047* 1,902 0,064 Signifikan 

Pupuk urea 0,037
 ns

 0,645 0,522 Tidak 

signifikan 

Pestisida 0,014
 ns

 - 0,479 0,634 Tidak 

signifikan 

Tenaga kerja 0,000
 ns

 0,073 0,630 Tidak 

signifikan 

Keterangan : R
2 

= 0,528,  Tingkat signifikansi = 0,05 Fhitung = 3,397 

                     TTabel 5% =2,015 TTabel 10% =1,680 FTabel= 2,43  

                     Durbin-Watson = 1,373 Std Error = 0,153 

Sumber: analisis data primer, 2016 

Keterangan :  ** Signifikansi pada selang kepercayaan 95% 

  *   Signifikansi pada selang kepercayaan 90%  

  
ns 

Tidak signifikan  

 

Untuk melihat pengaruh varibel independen secara serempak terhadap variabel 

dependen dapat diketahui dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan hasil analisis yang tersaji pada Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai Fhitung 

sebesar 3,396 lebih besar dari Ftabel 2,43, berarti bahwa variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap produktivitas kedelai. Meskipun hasil uji 

F menunjukkan semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel produktivitas kedelai, sifatnya masih secara simultan. 

Belum dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan produktivitas kedelai. Dengan kata lain hasil uji F 

masih belum dapat menjadi suatu jaminan serta bukti kuat bahwa variabel tersebut 

memang memberikan pengaruh nyata terhadap produktivitas kedelai. Dibutuhkan 

pengujian variabel secara individual atau uji t. dimana, tidak selamanya uji t ini akan 

memberikan hasil yang sejalan dengan hasil uji F. Sebagaimana halnya dengan hasil 

pengujian data dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa secara individual tidak 
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semua variabel independen berupa faktor-faktor produksi memberikan pengaruh 

nyata terhadap produktivitas kedelai. Selain pengaruh yang diberikan variabel 

independen secara parsial pada Tabel 4.5  menunjukkan pula bahwa nilai RSquare 

(R
2
) dari model adalah sebesar 0,528, dengan kata lain dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa 52,8% variasi produktivitas kedelai dapat dijelaskan oleh variasi 

dari ke lima variabel independen Benih, Pupuk Ponska, Pupuk Urea, Pestisida, dan 

Tenaga Kerja, sementara sisanya 47,2% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain diluar 

variabel yang diteliti. 

 

4.6.1 Pengaruh Benih (X1) Terhadap Produktivitas (Y) 

Pada Tabel 4.5, menunjukkan bahwa variabel faktor produksi kedelai yaitu 

benih (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,041. Nilai tersebut berada dibawah 

nilai taraf signifikansi yang seharusnya berada <0.05, dengan  tingkat kepercayaan 

95%. Selain itu nilai t hitung variabel benih ialah 2,102 lebih besar dari nilai t tabel 

yaitu 2,015 sehingga dapat disimpulkan bahwa benih memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap produktivitas kedelai. Pengaruh yang diberikan oleh benih bernilai 

0,529. Hal ini berarti bila penggunaan variabel input benih mengalami kenaikan 

sebesar satu persen maka akan menaikan  output sebesar 0,529 persen. Dalam 

perolehan benih biasanya petani membeli dari toko pertanian terdekat atau mendapat 

benih bantuan dari pemerintah, petani berhasil panen walaupun ada beberapa petani 

kedelai mengalami penurunan produktivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Putra 

(2011) yang menunjukan bahwa penambahan penggunaan benih secara nyata dapat 

meningkatkan produktivitas tanaman. Tabel 4.3, terlihat sebagian besar penggunaan 

benih oleh petani di Desa Kebonagung sebesar 89,5 kg/ha, dalam satu musim tanam 

yang memaksa para petani kedelai menggunakan benih lebih banyak di tempat 

penelitian dari pada anjuran secara nasional penggunaan benih hanya 50-75 kg/ha. 

Penelitian Kurniati (2012) dan Amri (2013) bahwa benih mempengaruhi 

produktivitas karena benih merupakan sarana produksi penting dalam berusahatani.  

Kualitas benih sangat menentukan keberhasilan suatu usahatani, sehingga  

apabila kemampuan tumbuhnya rendah, jumlah populasi per satuan luas akan 
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berkurang. Salah satu kunci budidaya kedelai terletak pada kualitas benih yang 

ditanam. Untuk itu diperlukan benih yang memiliki daya tumbuh yang tinggi (90- 

100%) dan sehat. 

 

4.6.2 Pengaruh Pupuk Ponska (X2) Terhadap Produktivitas (Y) 

Pada Tabel 4.5, menunjukkan bahwa variabel faktor produksi kedelai yaitu 

pupuk ponska (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,064. Nilai tersebut berada 

dibawah nilai taraf signifikansi yang seharusnya berada <0.10, dengan  tingkat 

kepercayaan 90%. Selain itu nilai t hitung variabel pupuk ponska ialah 1,902 lebih 

besar dari nilai t tabel yaitu 1,680 sehingga dapat disimpulkan bahwa pupuk ponska 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap produktivitas kedelai pada taraf kesalahan 

10%. Pengaruh yang diberikan oleh benih bernilai 0,047. Hal ini berarti bila 

penggunaan variabel input benih mengalami kenaikan sebesar satu persen maka akan 

menaikan  output sebesar 0,047 persen. 

Pemberian pupuk bertujuan untuk mempertahankan status hara dalam tanah, 

menyediakan unsur hara secara seimbang bagi pertumbuhan atau perkembangan  

tanaman, meningkatkan kualitas buah dan meningkatkan produktivitas tanaman. 

Selain itu pemberian pupuk juga bertujuan untuk mencukupi satu atau beberapa unsur 

hara pada tanaman, agar tanaman berproduksi secara berkelanjutan. 

Pada prinsipnya pemupukan yang benar adalah menambahkan ke dalam tanah 

unsur-unsur yang kurang, tetapi dibutuhkan oleh tanaman (Triyanto, 2006). 

Kurangnya informasi dan pengetahuan akan tingkat kesuburan lahan yang  

dimilikinya, maka setiap saat pemupukan selalu ditambahkan sejumlah jenis  pupuk,  

sekalipun diantara pupuk itu ada yang tidak diperlukan penambahannya karena di 

dalam tanah sudah cukup tersedia, sehingga dengan kondisi tersebut pemupukan  

yang  diberikan tidak memberikan tambahan  produksi yang berarti. 

 

 

4.6.3 Pengaruh Pupuk Urea (X3) Terhadap Produktivitas (Y) 

Pada Tabel 4.5, menunjukkan bahwa variabel faktor produksi kedelai yaitu 
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pupuk urea (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,522. Nilai tersebut berada 

diatas nilai taraf signifikansi yang seharusnya berada <0.05 Selain itu nilai t hitung 

variabel pupuk urea ialah 0,645 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,015 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pupuk urea tidak berpengaruh nyata terhadap 

produktivitas kedelai, hal lain mengapa pupuk urea tidak mempengaruhi 

produktivitas karena penggunaan pupuk yang terlalu berlebihan, berdasarkan Tabel 

4.3 penggunaan pupuk urea sebesar 195,3 kg/ha oleh petani kedelai di Desa 

Kebonagung sudah melebihi penggunaan pupuk secara nasional sesuai anjuran 

Kementerian Pertanian untuk penggunaan pupuk ponska 150 kg/ha. Seperti pada 

penelitian Tumonggor (2009). Pupuk tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

produktivitas. 

Tingkat produktivitas usahatani pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat 

penerapan teknologinya, dan salah satu diantaranya adalah pemupukan. Pedoman 

penggunaan pupuk per satuan luas diharapkan sesuai dengan anjuran dosis yang 

dikeluarkan oleh Dinas Pertanian setempat. Ada dugaan penggunaan pupuk tidak 

sesuai dengan dosis yang dikeluarkan oleh dinas, menyebabkan pupuk tidak 

berpengaruh nyata terhadap terhadap produksi kedelai. Pemakaian pupuk buatan 

(an-organik) yang berebihan dan dilakukan secara terus menerus menyebabkan 

kerusakan sifat fisik tanah dan selanjutnya akan menurunkan produksi tanaman 

(Lestari, 2009). Menurut Hukum The Law Of Diminishing Return yang dikemukan 

oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris, Richardo (1772-1823). Hukum ini 

menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output yang 

maksimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika input yang dimiliki melebihi 

kapasitas produksi dari input, maka return (pendapatan) akan semakin menurun. 

Beliau juga mengemukakan bahwa jika menambah terus menerus salah satu unit 

input dalam jumlah yang sama, sedangkan input yang lain tetap, maka akan mula-

mula akan terjadi tambahan output yang lebih dari proposional (increasing return) 

tetapi pada titik tertentu hasil yang diperoleh akan semakin berkurang (diminishing 

return). Contohnya seperti ini, jika seorang petani membudidayakan kedelai 

dilahannya. Penggunaan pupuk sebagai salah satu input, tentu akan menunjang 
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keberhasilan panen kedelai tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah pupuk 

tersebut harus digunakan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Apabila pupuk 

yang dipakai secara proposional maka hasil panen pun akan baik. Sebaliknya, jika 

pupuk terus menerus ditambah justru akan menimbulkan dampak buruk terhadap 

pertumbuhannya, sehingga yang terjadi panen kedelai akan menurun. Menurut 

Hukum Minimum Liebig (Liebig, 1840) pertumbuhan tanaman tergantung pada 

unsur hara atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum. Dalam 

mengilustrasikan hukumnya Liebig menggunakan tong (barrel) dan kini ilustrasi 

dikenal dengan nama “Liebig’s barrel. 

 

4.6.4 Pengaruh Pestisida (X4) Terhadap Produktivitas (Y) 

Pada Tabel 4.5, menunjukkan bahwa variabel faktor produksi kedelai yaitu 

pestisida (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,634. Nilai tersebut berada diatas 

nilai taraf signifikansi yang seharusnya berada <0.05 Selain itu nilai t hitung variabel 

pestisida ialah -0,479 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,015 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pestisida tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas kedelai. 

Hal lain yang membuat pestisida tidak mempengaruhi produktivitas kedelai, karena 

penggunaan pestisida yang berlebihan dan juga karena penggunaan pestisida untuk 

pengendalian hama dan penyakit antara petani satu dengan petani yang lainnya 

berbeda-beda tidak akan sama untuk pemberian dosisnya, apabila pemberian dosis 

pestisida yang berlebihan akan mengakibat penurunan produksinya. Secara umum 

petani akan terus-menerus menggunakan pestisida apabila tanamannya diserang hama 

dan penyakit, sebagai contoh seperti ini “petani sudah memberikan pestisida untuk 

tahap yang pertama dan setelah itu petani akan melihat sejauh mana hama dan 

penyakit tidak menyerang lagi, apabila menyerang kembali otomatis petani secara 

spontan akan memberikan pestisida sampai hama dan penyakit benar-benar hilang 

dan beberapa petani masih belum mengetahui kalau terlalu banyak memberikan 

pestisida akan menurunkan produksinya”. Seperti pada penelitian Sinaga (2013), 

bahwa pestisida tidak mempengaruhi secara nyata terhadap produktivitas. Faktor  

pestisida tidak signifikan terhadap jumlah produksi kedelai di Desa Kebonagung, ini  
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terjadi karena jumlah pestisida yang digunakan di tempat penelitian dapat dikatakan 

sangat tinggi. Hasil wawancara mendapatkan hasil bahwa serangan hama Kumbang 

daun tembukur, Cantalan, Ulat polong, Lalat kacang, Kepik hijau dan penyakit 

Penyakit layu (Jamur tanah), Penyakit lapu, Penyakit anthracnose (Cendawan), 

Penyaklit karat, Penyakit bercak daun bakteri, Penyakit busuk batang (Cendawan) 

dan Virus mosaik (virus) pada usahatani kedelai cukup tinggi. 

Tujuan pemberian pestisida adalah untuk kebaikan petani yakni suatu 

teknologi kimia yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas 

tanaman, dengan demikian pertanian akan lebih efisien dan ekonomis. Penggunaan 

psetisida dengan intensitas yang terlalu tinggi dan dilakukan terus menerus setiap 

musim tanam akan menyebabkan beberapa kerugian, antara lain pencemaran pada 

lingkungan pertaniaan, penurunan produktivitas, keracunan pada manusia 

(prameswari, 2007). Penggunaan pestisida dengan cara yang tepat dan aman 

menjadikan hal mutlak yang harus dilakukan mengingat pestisida merupakan 

senyawa kimia beracun (ika, 2007). 

 

4.6.5 Pengaruh Tenaga Kerja (X5) Terhadap Produktivitas (Y) 

Pada Tabel 4.5, menunjukkan bahwa variabel faktor produksi kedelai yaitu tenaga 

kerja (X5) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,630. Nilai tersebut berada diatas nilai 

taraf signifikansi yang seharusnya berada <0.05 Selain itu nilai t hitung variabel 

tenaga kerja ialah 0,073 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,015 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas 

kedelai. Seperti pada penelitian Munzid (2010), bahwa tenaga kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi usahatani kedelai. Hal lain yang 

membuat tenaga kerja tidak mempengaruhi produktivitas karena penggunaan tenaga 

kerja di tempat penelitian yang terlalu banyak dalam proses budidaya kedelai, rata-

rata HOK di tempat penelitian adalah 251,22 HOK/ha, dimana petani di Desa 

Kebonagung kebanyakan menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga yakni 149,57 

HOK/ha, sedangkan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 101,65 HOK/ha. Temuan 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tenaga  kerja  yang  digunakan  
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lebih rendah  dibandingkan  tenaga  kerja  yang digunakan untuk usahatani kedelai di 

Kabupaten Kapuas  sebanyak  69  HOK  (Umar  dan  Saleh, 2012),  sedangkan  

kebutuhan  tenaga  kerja  untuk usahatani  kedelai  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung 

Timur, Jambi sebanyak 40 HOK (Oetama 2014). 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi baik dari segi jumlahnya, kualitas dan  juga  

macam tenaga kerja. Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup  

memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan 

sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal.  

Tenaga kerja usahatani dapat diperoleh dari dalam dan luar keluarga. Tenaga 

kerja yang berasal dari dalam keluarga pada umumnya tidak diperhitungkan dan  

sulit dalam pengukurannya karena bersifat sumbangan keluarga dalam proses 

produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dengan uang.  

Sedangkan tenaga  kerja dari luar keluarga umumnya diperoleh dengan cara  

membayar  upahan (Mubyarto, 1972).  

 

4.7. Perilaku Petani Terhadap Risiko Usahatani Kedelai 

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh input yang dipilih untuk menentukan nilai 

parameter K(s) adalah Benih. Dari hasil analisis nilai parameter K(s) berdasarkan  

kriteria  perilaku menurut  Moscardi  dan dejanvry  (1977),  maka perilaku  petani  

terhadap  risiko  usahatani  kedelai  di  daerah  penelitian  disajikan pada Tabel 4.6.  

Diketahui:  θ= 0,515 

fi= 0,529 

1/θ= 1,938 

µy= 1.844,39 

δ= 951,69 

 

 

 

 



36 

 

 

 

Tabel 4.6 Perilaku Petani Terhadap Risiko Usahatani Kedelai 

Kriteria 

Perilaku 

Risiko 

Jumlah 

Petani 
(%) 

K 

Tertinggi 

K 

Terendah 

K Rata-

Rata 

Risk Lover 

(0<K<0,4) 
0 0 0 0 0 

Risk Neutral 

(0,4≤K(s)≤1,2) 
4 8 1,2 1,1 1,1 

Risk Averter 

(1,2<K(s)≤2,0) 
46 92 1,8 1,3 1,6 

Total 50 100    

Sumber: analisis data primer, 2016 

 

Sebagian besar petani berperilaku menghindari risiko (risk averter) yakni  

sebesar 92% (46 petani),  sedang  yang  berperilaku netral terhadap risiko (risk 

neutral) ada 8% (4 petani) dan  yang berperilaku memilh risiko (risk lover) ada 0% (0 

petani). Petani  yang  bersifat menghindari risiko adalah petani yang takut dengan 

kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam proses budidaya kedelai. Penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian Kurniati (2015) yang menyebutkan bahwa sebagian 

besar petani berperilaku netral menghadapi risiko (risk neutral) yakni  sebesar 

48,39%,  sedang  yang  berperilaku takut dalam  menghadapi  risiko (risk averter) ada 

38,71% dan sisanya 12,9%  yang menyukai risiko (risk lover). 

Dalam penelitian ini, sebagian besar petani menghindari risiko sekitar (92%). 

Hal tersebut dikarenakan risiko produksi kedelai berdasarkan analisis nilai koefisien 

variasi sebesar 0,515 (51,5%). Selain itu juga dari hasil wawancara tehadap petani di 

tempat penelitian, sebagian petani tidak melakukan budidaya kedelai karena 

produksinya rendah sekitar 120kg-300kg, harga jual kedelai lokal 4000-5500, impor 

6000-7000 dan juga karena hama dan penyakit yang menyerang tanaman kedelai 

terlalu banyak. Masih ada beberapa petani yang mau membudidayakan kedelai di 

Desa Kebonagung dan harga jual produksinya juga lebih mahal. 

Menurut Anonim (2015) menyebutkan bahwa hama tanaman kedelai adalah 

Aphis spp. (Aphis glycine), Melano Agromyza phaseoli, Kumbang daun tembukur 
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(Phaedonia inclusa), Cantalan (Epilachana soyae), Ulat polong (Etiela zinchenella), 

Lalat kacang (Ophiomyia phaseoli), Kepik hijau (Nezara viridula). Sedangkan 

penyakit tanaman kedelai adalah Penyakit layu bakteri (Pseudomonas solanacearum), 

Penyakit layu (Jamur tanah : Sclerotium rolfsii), Penyakit lapu (Witches Broom: 

Virus), Penyakit anthracnose (Cendawan Colletotrichum glycine Mori), Penyaklit 

karat (Cendawan Phachyrizi phakospora), Penyakit bercak daun bakteri 

(Xanthomonas phaseoli), Penyakit busuk batang (Cendawan Phytium sp.), Virus 

mosaik (virus). 

Sebanyak 92% petani memiliki perilaku menghindari risiko karena risiko 

produksinya tinggi dan akibatnya petani meninggalkan berusahatani kedelai. Masih  

ditemukannya beberapa petani yang menanam kedelai karena ada subsidi benih 

kedelai, sehingga beberapa petani berperilaku netral terhadap risiko ada sekitar 8% 

petani. Desa Kebonagung sendiri ada beberapa petani yang masih membudidayakan 

tanaman kedelai satu tahun sebelumnya, walaupun petani mendapatkan subsidi benih 

dari pemerintah tapi benih tersebut belum mencukupi sebenarnya terpaksa sisanya 

petani membeli sendiri agar bisa membudidayakannya, tetapi masih ada beberapa 

petani yang sudah mendapatkan subsidi benih beralih membudidayakan komoditas 

lain yang menurut mereka lebih menghasilkan salah satunya komoditas jagung dan 

padi yang pilih oleh petani dan pada akhirnya sebagian petani yang ada disana tidak 

mau lagi membudidayakan kedelai kembali walaupun mendapat subsidi benih dari 

pemerintah, hal ini disebabkan oleh harga jual kedelai yang tidak stabil, walaupun 

ada beberapa mendapatkan hasil yang bagus tetapi tidak semua petani kedelai hasil 

yang didapat akan sama dengan petani yang lain. 

Di tempat penelitian masih ditemukan ada empat orang petani kedelai (8%) 

yang memilih netral terhadap risiko tersebut, hal ini berarti petani masih berani 

membudidayakan kedelai, harga jual produksi kedelai meraka lebih mahal dari pada 

petani yang mengindari risiko dan juga mereka langsung menjual hasil produksi 

kedelai ke gudang dengan harga Rp.5500, tidak seperti petani yang menghidari risiko 

mereka menjual hasil prodiksi kedelai merka langsung kepada tengkulak/pengepul 

dengan harga yang lebih murah Rp.4000 dari pada harga gudang. Dari hasil analisis 
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dengan menggunakan tools/alat menggunakan rumus Moscardi dan dejanvry (1977) 

untuk mengetahui perilaku petani tarhadap risiko di Desa Kebonagung, hasilnya 

menunjukan bahwa semakin tinggi harga jual hasil produksi kedelai akan semakin 

mempengaruhi perilaku petani terhadap risiko berprilaku netral terhadap risiko dan 

sebaliknya jika harga jual hasil produksi kedelai semakin rendah, maka petani akan 

semakin menghindari risiko tersebut. Jika harga benih kedelai semakin mahal atau 

semakin murah itu juga bisa mempengaruhi perilaku petani terhadap risiko akan lebih 

memilih risiko, netral terhadap risiko, atau menghindari risiko.  

Untuk kedepannya pemerintah harus lebih menstabilkan harga jual produksi kedelai, 

serta pemberian benih bersubsidi harus sesuai dengan luas lahan yang dimiliki oleh 

petani tidak seperti di tempat penelitian benih yang diberikan tidak mencukupi 

kebutuhan lahan yang mereka punya dan sisanya para petani harus membeli sendiri 

dengan harga yang bervariasi tidak stabil karena permainan bisnis. Jawa Tengah 

sudah menjadi salah satu penghasil kedelai terbesar yang produktivitasnya sudah 

melewati produktivitas kedelai secara nasional. Diluar luar Jawa masih banyak sekali 

lahan-lahan kosong yang tidak digunakan hanya menjadi lahan tidur begitu saja tanpa 

dikelola dengan baik dan peran pemerintah sangat diperlukan agar lebih memperluas 

area tanam komoditas kedelai, akan bisa sedikit mengurangi impor kedelai dalam 

negeri. Apalagi kedelai menjadi salah satu komoditas tanaman pangan yang sangat 

penting bagi kehidupan kita sehari-hari, setiap hari saja produk kedelai dalam bentuk 

tempe dan tahu selalu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 


