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ABSTRAK 
 

Pendapatan merupakan salah satu dasar dari setiap perilaku produsen. Selisih antara nilai 

penerimaan dan biaya produksi merupakan definisi sederhana dari pendapatan. Begitu pula 

yang berlaku bagi masyarakat petani nanas madu Gunung Kelud Kecamatan Ngancar 

Kabupaten Kediri, yang memperhatikan nilai pendapatan ketika memutuskan untuk 

melakukan usahatani jenis nanas madu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

faktor-faktor produksi terhadap pendapatan petani nanas madu kelud. Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara wawancara serta menggunakan kuisioner kepada responden yakni 30 petani nanas 

madu kelud. Alat analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

bantuan Software Eviews 9.0Entreprise Edition. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pendapatan petani nanas madu kelud adalah luas lahan, biaya bibit, biaya pupuk. 

Sementara itu, faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pendapatan 

petani nanas madu kelud adalah usia petani dan tenaga kerja.   

 

Kata kunci: Pendapatan, Petani, Nanas Madu, Ngancar 
 

A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara sebagai sentra produksi nanas terbesar kelima di seluruh 

dunia (UNCTAD, 2016). Hasil produksi nanas Indonesia berada dibawah hasil produksi 

nanas Costarica, Brazil, Filipina, dan Thailand (FAO, 2015). Besarnya angka produksi nanas 

nasional tidak terlepas dari kontribusi produksi nanas dari setiap provinsi di seluruh 

Indonesia. Jawa timur merupakan provinsi yang memiliki tren produksi nanas yang terus 

meningkat dibandingkan dengan hasil produksi nanas Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat 

(KEMENTAN,2017). Hal ini dapat dilihat dari data berikut: 

 

Tabel 1.  Provinsi Sentra Produksi Nanas Di Indonesia 

No Provinsi Produksi (Ton) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1 Lampung  505,337 585,608 722,621 560,026 534,774 

2 Sumut 183,213 262,089 228,136 237,128 223,128 

3 Jawa Barat 315,016 174,451 95,015 149,815 187,554 

4 Jawa Timur 40,045 196,581 197,165 186,949 171,303 

5 Jambi 67,530 156,369 156,369 218,861 142,846 

 Indonesia  1,540,626 1,781,894 1,882,802 1,835,483 1,835,483 

 Sumber: Kementerian Pertanian, 2017. 
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     Pada tahun 2015 nilai produksi nanas jawa Timur mencapai 171,303 ton, dan 67 persen 

berasal dari produksi nanas Kabupaten Kediri yakni sejumlah 115,432 ton (BPS Kab. Kediri, 

2016). Tingginya angka produksi nanas Kabupaten Kediri yang mencapai 115 ton pada tahun 

2015 didukung sepenuhnya oleh ketersediaan lahan tanah kering dan tegal yang ada di 

Kecamatan Ngancar.  Lahan tanah kering dan tegal di Kecamatn Ngancar  mencapai luas 

2.324 ha dan tersebar pada 10 desa. Dari total keseluruhan lahan tanah kering dan tegal di 

kecamatan Ngancar mencapai luas 2.324 ha, seluas 722 ha digunakan sepenuhnya untuk 

lahan pertanian nanas baik jenis nanas madu dan nanas lokal.  

     Nanas madu dari lahan pertanian tanah kering dan tegal Kecamatan Ngancar merupakan 

satu-satunya hasil produksi nanas madu yang ada diseluruh Kabupaten Kediri bahkan 

diseluruh Provinsi Jawa Timur. Atas dasar kondisi yang demikian, maka Pemerintah 

Kabupaten Kediri mengambil peluang dengan secara insentif melakukan pembangunan 

pertanian dan agrobisnis nanas madu dari Gunung Kelud melalui perluasan pemasaran. 

Berbagai kegiatan tahunan berupa bursa buah dan agrobisnis nanas madu merupakan salah 

satu bentuk dari upaya yang dilaksanakan guna menyediakan sarana pemasaran bagi hasil 

produksi nanas madu Gunung Kelud ini. 

      Kondisi yang bertolakbelakang dengan upaya pembangunan pertanian dan agrobisnis 

nanas madu oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terjadi hingga saat ini. Di mana angka 

partisipasi petani untuk menanam nanas madu masih tergolong pada taraf yang rendah 

meskipun upaya pembangunan pertanian dan agrobisnis nanas madu telah dilaksanakan 

pemerintah secara insentif. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukan perbandingan 

penggunaan lahan pertanian untuk nanas madu dan nanas lokal dalam tampilan gambar 

berikut: 

 

Gambar 1. Lahan Pertanian Nanas Madu Dan Nanas Lokal Kecamatan Ngancar 

   
     Sumber: BPP Kec. Ngancar, 2017. 

 

     Melalui tampilan gambar diketahui bahwa dari total 772 ha lahan pertanian nanas di area 

Gunung Kelud hanya sekitar 18 persen yang digunakan untuk pertanian nanas madu, dan 

sisanya sekitar 593 ha digunakan untuk pertanian nanas lokal. Dalam teori ekonomi mikro, 

rasionalitas terhadap keuntungan merupakan dasar bagi perilaku produsen (Nicholson, 2002). 

Begitu pula yang berlaku bagi masyarakat petani Kecamatan Ngancar. Pertimbangan pada 

penggunaan faktor-faktor produksi pertanian nanas madu diduga memiliki pengaruh yang 

besar terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi petani nanas madu daripada jenis nanas 

yang lainya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing faktor produksi meliputi luas lahan, usia petani, biaya bibit, 
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biaya pupuk, dan tenaga kerja yang digunakan dalam pertanian nanas madu yang dinilai 

memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan petani nanas madu di area Gunung Kelud 

Kecamatan Ngancar. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya penentuan kebijakan pertanian terutama untuk 

mendukung program pengembangan pertanian dan agribisnis nanas madu.  

B. KAJIAN TEORI 

A. Pembangunan Pertanian 

     Pembangunan diartikan sebagai proses yang berkesinambunagn dan berkelanjutan pada 

suatu masyarakat atau keseluruhan masyarakat (Todaro, 2000). Pembangunan pertanian 

merupakan proses yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang 

pada tahap selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Mosher, 

2002). Terdapat lima syarat mutlak ketika melakukan pembangunan pertanian, yakni 

:pertama, tempat pemasaran hasil pertanian yang baik. Kedua, kemudahan mendapakan 

faktor input produksi. Ketiga, terdapat stimulus positif dari pemerintah. Keempat, sarana 

transportasi yang memadai. Kelima, tekhnologi pertanian yang terus berkembang (Mubyarto, 

2002). 

B. Pendapatan Petani 

1) Penerimaan petani: adalah nilai kali dari jumlah produksi dengan harga jual. Kuantitas 

produksi yang dihitung termasuk didalamnya adalah output produski yang dijual 

maupun yang dikonsumsi. 

2) Biaya petani: adalah nilai pengeluaran yang dibutuhkan petani salama masa produksi 

pertanian 

3) Pendapatan petan: merupakan nilai selisi dari penerimaan dengan biaya petani.  

Y = TR – TC  

C. Konsep, Teori, dan Fungsi Produksi 

Produksi dapat diartikan sebagai suatu aktifitas ekonomi yang berusaha untuk 

mengkombinasikan berbagai jenis masukan (faktor input) dalam upaya untuk menciptakan 

atau menghasilkan keluaran (output) tertentu (Case and Fair, 2007). Produksi adalah sebuah 

konsep arus (Flow concept) yang memiliki makna kegiatan yang diukur sebagai tingkat 

output per unit periode waktu dengan asumsi dasar bahwa kualitas output selalu konstan 

(Meiners, 2000). Menurut Salvatore (2001), produksi merujuk pada transformasi berbagai 

macam faktor–faktor masukan (input) menjadi keluaran (output) beberapa barang ataupun 

jasa.  

Fungsi produksi adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara input yang 

digunakan dalam proses produksi dan output yang dihasilkan setelah proses produksi 

(Boediono, 2001). Fungsi produksi dapat dimaknai sebagai hubungan teknis yang terjadi 

antara masukan dan keluaran yang dapat dijelaskan dalam bentuk tabel, persamaan, maupun 

dalam bentuk grafik (Salvatore, 2001). Fungsi produksi menunjukan perubahan dari 

permintaan konsumen atas output hasil produksi menjadi permintaan pihak produsen 

terhadap input–input faktor produksi (Gilarso, 2003). Tujuan setiap produsen ketika 

melakukan kegiatan ekonomi berupa produksi dengan cara mengubah input produksi menjadi 



output produksi dapat dirumuskan dalam persamaan matematika sebagai berikut (Nicholson, 

2002): 

Q = F ( K, L, M) 

Dimana: 

Q adalah jumlah output dalam satu periode produksi 

K adalah modal dalam proses produksi  

L adalah jam kerja setiap tenaga kerja 

M adalah bahan baku yang digunakan untuk produksi  

1) Fungsi produksi Cobb-Douglass: sebuah persamaan yang menyatakan hubungan dua 

atau lebih variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Untuk 

mengetahui hubungan antara dua jenis variabel tersebut dapat dilakukan dengan cara 

meregresi. Sehingga dalam fungsi produksi cobb-douglass kaidah – kaidah  garis 

regresi juga berlaku (Soekartawi, 2006). Persamaan matematika dari fungsi produksi 

cobb douglass adalah sebagai berikut: 

Y = aX1
b1

, X2
b2

, .....Xn
bn

e 

              Dimana: 

 Y adalah variabel yang dijelaskan  

 X adalah variabel yang menjelaskan 

 a,b adalah besaran yang diduga 

C. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
     Penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi kasus yang berusaha meneliti pengaruh 

luas lahan, usia petani, biaya bibit, biaya pupuk, dan tenaga kerja terhadap pendapatan petani 

nanas madu di Gunung Kelud Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Jenis penelitian 

merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh berupa numerik 

yang kemudian hasil penelitian diintrepretasikan secara rinci menggunakan metode 

deskriptif. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
     Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ngancar Khususnya di area lahan pertanian 

nanas madu Gunung Kelud. Pertimbangan pemeilihan lokasi penelitian didasarkan pada data 

yang menunjukan Kecamatan Ngancar merupakan daerah penghasil nanas madu terbesar di 

Kabupaen Kediri. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan November 2017, di mana pada 

waktu tersebut terdapat petani yang sedang pada masa tanam dan masa panen sehingga data 

yang diperoleh akan bersifat aktual dan sebenar-benarnya.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 
     Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan petani nanas madu yang ada di 

Kecamatan Ngancar yang berada pada 10 desa. Total keseluruhan petani nanas madu adalah 

108 rumah tangga petani (BPP Kec. Ngancar, 2017). Oleh karena itu sampel yang digunakan 

sejumlah 30 petani nanas madu. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik cluster random 

sampling dikarenakan responden penelitian yang tersebar.  Tahapan menentukan responden 

yang menggunkan teknik cluster random sampling memiliki dua tahapan utama yakni: 

pertama, menentukan daerah sampel dengan menggunakan kriteria pemilihan daerah sampel 

yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Kedua, menentukan sampel penelitian dengan 

menggunakan kriteria pemilihan responden sesuai dengan kebutuhan peneliti. 



D. Jenis dan Sumber Data  
     Jenis data dalam penelitian merupakan data primer, yakni data yang diperoleh secara 

langsung pada obyek penelitian. Sumber data berasal dari setiap responden yang digunakan 

dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam upaya perolehan data primer berupa 

aktifitas wawancara dan kuisioner. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya 

jawab antara peneliti dan responden secara langsung. Metode kuisioner dilakukan dengan 

cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden yangmeliputi aspek-aspek 

variabel yang akan diteliti. Responden diberikan kesempatan penuh untuk mengisi daftar 

pertanyaan dalam kuisioner secara penuh dan sebenar-benarnya.  

 

E. Metode Pengolahan data 
     Metode pengolahan data memiliki tiga tahapan penting yakni (1) tahap tabulasi, yakni 

merubah data yang diperoleh melalui aktifitas wawancara dan kuisioner menjadi bentuk 

tabel. Bantuan program Microsoft Excel diperlukan pada tahap ini. (2) tahap editing, yakni 

melakukan evaluasi terhadap data yang diperlukan dalam penelitian. (3) tahap analisis data, 

yakni pengolahan data yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

erhadap variabel terikat menggunakan bantuan program Eviews 9.0 Entreprise edition. 

 

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  
     Varibel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang nilai atau besaranya dapat mempengaruhi nilai 

dari variabel lain. Variabel bebas dari penelitian ini adalah luas lahan yang dilihat dari 

kuantitas lahan (m2), usia petani yang dilihat dari lama hidup petani (tahun), biaya bibit 

yakni nilai pengeluaran untuk pembelian bibit nanas madu (rupiah), biaya pupuk yakni 

pengeluaran petani untuk pembelian pupuk (rupiah), dan tenaga kerja yakni jumlah sumber 

daya manusia yang digunakan pada proses produksi nanas madu (rupiah). 

 

G. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebuah metode kuantitatif dan 

metode deskriptif. Penggunaan metode kuantitatif difungsikan untuk mengolah data primer 

untuk kemudian digunakan dalam upaya menganalisis pendapatan petani nanas “Madu 

Kelud”, serta mengevaluasi jenis faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan petani 

nanas “Madu Kelud” dan sejauh mana pengaruh beberapa faktor produksi terhadap 

pengusahaan pertanian nanas “Madu Kelud” dengan perumusan dan pengujian model. Hasil 

dari analisis data kemudian diinterpretasikan dan dijabarkan sesuai dengan penggunaan 

metode deskriptif sehingga diperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

     1) Perumusan Model Penelitian: Model yang digunakan untuk mengetahui dan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani nanas “Madu Kelud” di 

kawasan Gunung Kelud Kediri adalah model regresi linier berganda. Model regresi linier 

berganda adalah sebuah model yang digunakan untuk menyatakan hubungan variabel bebas 

dan terikat yang memiliki sifat linier (Prayitno, 1996).  

       Sesuai dengan tujuan penelitian, maka untuk melihat pengaruh faktor-faktor produksi 

luas lahan, usia petani, biaya bibit, biaya pupuk, dan tenaga kerja terhadap pendapatan petani 

nanas “Madu Kelud” dapat melalui model pendekatan teknik ekonometrika dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. Eviews 9.0 dipergunakan untuk menjadi alat bantu 

analisis dengan model penduga sebagai berikut: 

Y = a + b1XI + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + µ 



Dimana: 

Y    adalah pendapatan petani nanas “Madu Kelud” (Rupiah) 

a    adalah koefisien intercept (Konstanta) 

b1 b2 b3 b4 b5  adalah koefisien regresi  

X1    adalah luas lahan pertanian nanas “Madu Kelud” (M
2
) 

X2    adalah usia petani (Tahun) 

X3    adalah jumlah biaya bibit yang digunakan (Rupiah) 

X4    adalah jumlah biaya pupuk yang digunakan (Rupiah) 

X5    adalah tenaga kerja usahatani nanas madu (Rupiah) 

µ    adalah variabel yang tidak diteliti (Error term) 

     Hipotesis: diduga faktor produksi luas lahan, usia petani, biaya bibit, biaya pupuk, dan 

tenaga kerja diduga memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pendapatan petani 

nanas madu Gunung kelud Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. 

 

H. Pengujian Model  
     Penggunaan metode OLS (Ordinari Least Square) merupakan tahapan pertama dalam 

upaya mengestimasi parameter regresi, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan 

selanjutnya berupa pengujian terhadap parameter tersebut. Pengujian terhadap parameter 

berupa pengujian statistik dan pengujian ekonometrik (Gujarati, 2012). 

1) Kriteria Statistik: Kriteria statistik dalam pengujian model dilakukan dengan dasar 

tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

tingkat pengaruhnya secara nyata atau tidak. Kriteria statistik yang digunakan dalam 

pengujian model penelitian ini adalah uji koefisien determinasi (R
2 

/
 
R-squared), uji F 

,dan uji t. uji koefisien determinasi (R
2 

/
 
R-squared) merupakan ujia yang digunakan 

untuk meliat sebesara kuat variabel bebeas yang digunakan dalam penelitian dapat 

menjelaskan variabel terikatnya. Ukuran nilai R
2
 adalah 0 < x < 1, di mana ketika nilai 

uji koefisien determinasi (R
2 

/
 
R-squared) lebih cenderung mendekati 1 maka variabel 

bebas yang digunakand dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik. Uji F 

merupakan uji yang diketahui untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan simultan yakni bersama-sama. Sedangkan uji t adalah 

pengujian yan dilakukan untuk mengetahui pengaruh varibel bebeas secara parsial 

termasuk dalam variabel yang memiliki pengaruh signifikan atau tidak. 

2) Kriteria ekonometrik:
  

Fungsi dari penggunaan kriteria ekonometrik adalah untuk 

mengetahui kemungkinan terjadi pelanggaran dari parameter-parameter yang 

diestimasi terhadap asumsi klasik OLS (Ordinary Least Square). Kriteria ekonometrik 

yang digunakan dalam pengujian model penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas error term menggunakan uji Jargue–Bera. Alat yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi (serrial correlation) adalah dengan 

menggunakan: Uji Durbin-Watson (DW test).  Penggunaan Uji White merupakan 

langkah yang dapat dilaksanakan untuk menguji adanaya kemungkinan 

heteroskedastisitas dalam model persamaan. Upaya deteksi kemungkinan gejala 

multikolinieritas dalam model regresi, penelitian ini menggunakan nilai variance 

inflation factor (VIF) dan tolerance (TOL) . Suatu persamaan regresi yang memiliki 

nilai VIF > 10 dan TOL < 0.10  dapat disimpulkan terdapat masalah multikolinieritas 

didalamnya. 

 

 



D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian akan diuraikan pada bab ini. Metode untuk mencapai 

hasil dan pembahasan penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) 

dengan bantuan software Eviews 9.0 Entreprise Edition sebagai alat analisis data. 

 

A. Hasil Analisis Data 

     Sesuai dengan hasil penelitian data yang dilakukan, ditemukan hasil analisis regresi linier 

berganda yang ditampilkan pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Output Regresi 
Variabel Coeficient Std. Error Prob.t-statistic Prob.f-statistic 

C  1352 6636    2,038 0,052 

Luas lahan   3,791 1,061    3,571 0,001 

Usia petani -2,123 749,6 - 2,833 0,009 

Biaya bibit    9,313 1,798    5,177 0,000 

Biaya pupuk    3,793 1,190    3,420 0,002 

Tenaga kerja -42,42 9,659 - 4,392 0,000 

F = 91,607  

Prob = 0,000 

R
2
 = 0,950 

Adjusted R
2 
= 0,939 

      Sumber: hasil output Eviews 9.0, 2017. 

     Sesuai dengan hasil analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang 

ditampilkan pada tabel 4.7, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

Y = 1352 + 3,791 X1 – 2,123 X2 + 9,313 X3 + 3,793 X4 – 42,42 X5 + e 

Sesuai dengan persamaan regresi yang dibentuk berdasarkan hasil analisis regresi tersebut 

dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta (b0) sebesar 1352 menunjukan bahwa tanpa ada pengaruh (pengaruh 

konstan atau nilai variabel bebas = 0) dari variabel Luas Lahan (X1), Usia Petani 

(X2), Biaya Bibit (X3), Biaya Pupuk (X4), dan Tenaga Kerja (X5), maka variabel 

Pendapatan (Y) adalah 1352. 

2) Nilai koefisien Luas Lahan (X1) sebesar 3,791 dan bertanda positif. Hal ini 

menunjukan ketika Luas Lahan (X1) meningkat sebesar 1 M
2
, maka nilai Pendapatan 

(Y) petani nanas Madu Gunung Kelud akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 

3,791 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap.  

3) Nilai koefisien Usia Petani (X2) sebesar 2,123 dan bertanda negatif. Hal ini 

menunjukan ketika Usia Petani (X2) meningkat sebesar 1 tahun, maka nilai 

Pendapatan (Y) petani nanas madu Gunung Kelud akan mengalami penurunan rata-

rata sebesar 2,123 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. 

4) Nilai koefisien Biaya Bibit (X3) sebesar 9,313 dan bertanda positif. Hal ini 

menunjukan ketika Biaya Bibit (X3) meningkat sebesar 1 juta rupiah, maka nilai 

Pendapatan (Y) petani nanas madu Gunung Kelud akan mengalami kenaikan rata-

rata sebesar 9,313 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. 

5) Nilai koefisien Biaya Pupuk (X4) sebesar 3,793 dan bertanda positif. Hal ini 

menunjukan ketika Biaya Pupuk (X4) meningkat sebesar 1 juta rupiah, maka nilai 



Pendapatan (Y) petani nanas madu Gunung Kelud akan mengalami kenaikan rata-

rata sebesar 3,793 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. 

6) Nilai koefisien Tenaga Kerja (X5) sebesar 42,42 dan bertanda negatif. Hal ini 

menunjukan ketika Tenaga Kerja (X5) meningkat sebesar 1 juta rupiah, maka nilai 

Pendapatan (Y) petani nanas madu Gunung Kelud akan mengalami penurunan rata-

rata sebesar 42,42 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. 

 

B. Pengujian Hipotesis 
1) Uji Asumsi Klasik: dilihat dari hasil pengujian yang menggunakan kriteria 

ekonometrik menggunakan uji asumsi klasik, model yang digunakan dalam 

penelitian ini telah lolos dari semua uji. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi 

uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.  

2) Uji f, uji t, koefisien determiasi (R-squared): nilai uji F yakni uji secara simultan 

menunjukan hasil bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh terhadap 

varibel terikat sebesar 91,607 dengan tingkat signifikasi 0,000< 0,05. Nilai uji t 

menunjukan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat karena nilai signifikasi < 0,05. Nilai uji koefisien 

determinasi (R-squared) menunjukan hasil yang mendekati 1 yakni sebesar 93% 

variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 

terikat sebesar 93% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

C. Pembahasan 
1) Pengaruh Luas Lahan (X1) Terhadap Pendapatan (Y): Menurut Mubyarto (2002) 

Ketersediaan luas lahan menjamin hasil atau jumlah yang akan diperoleh petani 

dalam setiap proses produksi pertanian. jumlah luas lahan yang meningkat akan 

berimbas pada pendapatan petani yang akan meningkat pula, begitu sebaliknya. 

Luas penguasaan lahan pertanian para petani nanas madu di lahan pertanian nanas 

Gunung Kelud memberikan gambaran mengenai potensi produksi pertanian nanas 

madu yang dihasilkan oleh lahan tersebut pada setiap kali masa tanam nanas madu. 

Menurut Soekartawi (2006) lahan atau tanah merupakan salah satu faktor produksi 

yang sangat penting. Aspek kepentingan lahan pertanian dapat dilihat dari kuantitas 

maupun kualitas lahan pertanian. Kuantitas lahan dilihat dari luas maupun sempitnya 

ukuran lahan pertanian, yang kemudian akan disebut sebagai skala lahan, sedangkan 

kualitas lahan pertanian dapat dilihat dari tingkat kesuburan yang pada tahap 

selanjutnya mempengaruhi tingkat produktifitas lahan pertanian tersebut. 

2) Pengaruh Usia Petani (X2) Terhadap Pendapatan (Y): Hasil penelitian yang telah 

diperoleh menunjukan bahwa usia petani memiliki pengaruh yang negatif dan juga 

signifikan terhadap pendapatan petani nanas madu di lahan pertanian nanas Gunung 

Kelud Kecamatan Ngancar, Kediri. Hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada 

penelitian ini, khususnya pada variabel usia petani memiliki hasil koefisien regresi 

(b2) 2,123 dengan hasil uji kesesuaian menghasilkan nilai t-stat yang lebih besar 

daripada nilai t-tabel (2,833 > 2,059). Adanya ketidaksesuaian antara teori dan hasil 

analisis data mengenai arah pengaruh usia petani terhadap pendapatan diketahui 

karena ada kecenderungan di lapangan bahwa petani dengan pendapatan yang tinggi 

adalah petani pada golongan umur yang muda yakni 35 tahun hingga 45 tahun 

dengan proporsi responden sebesar 43 persen. Artinya, semakin muda usia petani 

akan memiliki tingkat kemampuan fisik, kinerja, produktifitas yang semakin tinggi. 



Sehingga, dapat disimpulkan sesuai dengan hasil analisis data bahwa pertambahan 

usia petani memiliki kecenderungan kemampuan fisik, kinerja, produktifitas yang 

semakin menurun, yang pada tahap selanjutnya memiliki pengaruh negatif terhadap 

pendapatan. 

3) Pengaruh Biaya Bibit (X3) Terhadap Pendapatan (Y): Arah yang positif dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 9,313 dari biaya bibit menunjukan bahwa setiap 

kenaikan sebesar 1 juta rupiah dari pengeluaran untuk pembelian bibit nanas madu, 

maka nilai pendapatan petani akan memiliki kenaikan rata-rata sebesar 9,313 juta 

rupiah. Meskipun harga persatuan bibit nanas madu cenderung termasuk dalam 

kategori harga yang tinggi yakni Rp 2500/batang tetapi hasil produksi persatuan 

bibit memiliki nilai hasil panen rata-rata Rp 20.000/batang, karena setiap bibit akan 

menghasilkan satu buah nanas madu yang memiliki bobot rata-rata 2 Kg hingga 2,5 

Kg dengan harga jual per Kg adalah Rp 8.500. Tingginya harga bibit nanas madu 

salah satunya disebabkan oleh kurangnya supplier bibit nanas madu yang ada di 

Kecamatan Ngancar. Asal pembelian bibit nanas madu yang jauh merupakan salah 

satu faktor pendorong tingginya harga bibit tersebut karena membutuhkan biaya 

transaksi serta biaya transportasi yang lebih tinggi pula. 

4) Pengaruh Biaya Pupuk (X4) Terhadap Pendapatan (Y): Hasil penelitian yang telah 

diperoleh menunjukan bahwa biaya pupuk memiliki pengaruh yang positif dan juga 

signifikan terhadap pendapatan petani nanas madu di lahan pertanian nanas Gunung 

Kelud Kecamatan Ngancar, Kediri. Hasil analisis regresi yang telah dilakukan pada 

penelitian ini, khususnya pada variabel biaya pupuk memiliki nilai hasil koefisien 

regresi (b3) 3,793 dengan hasil uji kesesuaian menghasilkan nilai t-stat yang lebih 

besar daripada nilai t-tabel (3,420 > 2,059). Selain itu, diketahui pula bahwa nilai 

probabilitas variabel biaya pupuk yang diperoleh memiliki nilai yang lebih kecil dari 

nilai alpha 0,05 (0,002 < 0,05). Arah yang positif dengan tingkat signifikasi sebesar 

0,002 memberikan gambaran bahwa setiap penambahan penggunaan pupuk yang 

digunakan petani memberi efek pada peningkatan pendapatan petani. Penggunaan 

pupuk yang optimal mendorong hasil produksi yang dapat optimal pula yakni 

dengan bobot minimal perbuah nanas madu mencapai 2-2,5 Kg. Pemupukan yang 

dilakukan setiap bulan dalam jangka waktu 7 bulan berturut-turut setelah masa 

tanaman 5 bulan memberikan efek yang baik pada pertumbuhan dan kesehatan 

tanaman nanas madu. Meskipun pemberian pupuk dilakukan dengan teratur selama 

7 bulan berturut-turut tetapi nilai biaya pembelian pupuk tidak terlalu tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan kuantitas pemberian pupuk pada tanaman nanas madu tidak 

begitu besar, ukuran yang digunakan pada saat pemupukan adalah 1 sendok makan 

untuk dua pohon nanas madu yang berdampingan.  
5) Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja (X5) Terhadap Pendapatan (Y): Menurut 

Soekartawi (2006) ketenagakerjaan dalam bidang pertanian sering dihubungkan 

dengan setiap tahapan yang terstruktur dalam proses produksi pertanian. Informasi 

mengenai kebutuhan sumber daya manusia dalam setiap tahapan proses produksi 

pertanian sangat penting keberadaanya guna menentukan alokasi sebaran 

penggunaan tenaga kerja agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan sumber 

daya manusia. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat petani nanas madu Gunung 

Kelud Kediri. Tahapan proses produksi yang memiliki masa tanam 16-18 bulan 

menuntut kebutuhan sumberdaya manusia yang tidak sedikit kuantitasnya. 

     Arah pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pendapatan petani yang negatif 

didorong sepenuhnya oleh faktor biaya yang tinggi atas penggunaan setiap tenaga 

kerja tersebut. Melalui metode penelitian wawancara diketahui bahwa upah untuk 



setiap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan adalah Rp 25.000 – Rp 30.000 

untuk masa kerja 3 jam. Setiap hari rata-rata setiap pekerja memiliki masa jam kerja 

hingga 6 jam, dengan 10-15 hari aktif kerja setiap bulan. Artinya, dengan 

menggunakan dasar informasi hasil wawancara dengan responden dapat ditarik 

sebuah rata-rata biaya untuk upah per tenaga kerja adalah Rp 6.000.000 untuk satu 

kali masa tanam nanas madu (16-18 bulan). 

     Tahapan proses produksi pada pertanian nanas madu secara umum terbilang 

panjang serta membutuhkan tenaga kerja pada setiap tahapanya (Intensive Labor). 

Pertama, tahap persiapan lahan yang membutuhkan tenaga kerja untuk menyiapkan 

ukuran tanam bibit nanas madu. Setelah lima bulan pertama, tahapan proses 

produksi nanas madu adalah pemupukan dengan menggunakan jenis pupuk cair 

(tetes), pada tahap ini membutuhkan tenaga kerja yang relatif lebih banyak agar 

pemupukan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang bersamaan. Setelah dilakukan 

pemupukan dengan pupuk cair (tetes), setiap bulan harus secara rutin dilakukan 

penyiangan agar bibit tanaman tidak terserang virus yang disebabkan lingkungan 

tanaman yang kurang bersih. Pada tahap penyiangan ini juga dilakukan pemupukan 

jenis pupuk kimia berupa Phonska dan Urea. Pemupukan kimia dilakukan secara 

terus-menerus dan rutin selama 7 bulan berturut-turut hingga usia pohon nanas 

mencapai 12 bulan. Dengan gambaran tahapan proses produksi nanas madu tersebut, 

memberikan indikasi bahwa kebutuhan akan tenaga kerja pada pertanian nanas 

madu jumlahnya sangat banyak. Sehingga upah tenaga kerja akan semakin tinggi, 

maka sisi penerimaan akan cenderung lebih rendah daripada sisi biayanya. 

 

D.  KESIMPULAN 
     Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan petani nanas madu kelud (studi kasus pada petani nanas madu 

Gunung Kelud Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). Kesimpulanya bahwa semakin luas 

penguasaan lahan pertanian akan mempengaruhi jumlah (kuantitas) maksimum hasil produksi 

nanas madu yang dihasilkan. Pertambahan penguasaan lahan pertanian mengindikasikan 

terjadi pula pertambahan kuantitas maupun kualitas lahan tersebut.  

     Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka usia petani memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap pendapatan petani nanas madu kelud. Hal yang mendasari kondisi demikian 

dikarenakan kemampuan fisik yang semakin menurun, kinerja serta produktifitas yang 

menurun, dan terdapat fakta bahwa petani dengan golongan usia yang muda rata-rata 

merupakan petani yang memiliki pendapatan yang relatif tinggi. 

     Biaya bibit memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan petani nanas madu kelud. 

Artinya, semakin banyak penggunaan bibit nanas yang ditanam, maka nilai hasil produksi 

pada masa panen akan tinggi. Meskipun harga bibit nanas madu cenderung tinggi (Rp 

2500/batang) yang dibutuhkan pada awal masa tanam, tetapi ketika masa panen harga buah 

nanas yang dapat diterima mencapai rata-rata Rp 20.000/batang. Dalam hal biaya pupuk, 

penambahan kuantitas pemupukan akan meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian 

berupa buah nanas madu dengan berat buah yang tinggi. Ukuran penerimaan petani 

didasarkan sepenuhnya oleh berat masing-masing buah yang kemudian dikalikan dengan 

harga jual dipasaran yang telah ditentukan (Rp 8500/kg). 

      Jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh yang negatif terhadap pendapatan petani nanas 

madu kelud. Artinya, kebutuhan sumberdaya manusia yang tinggi pada pertanian nanas madu 

akan memberatkan sisi biaya yang harus ditanggung petani. Kebutuhan tenaga kerja pada 

setiap tahapan proses produksi pertanian akan menekan nilai penerimaan pertanian pada masa 



panen dikemudian hari, sebab sisi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar upah tenaga 

kerja begitu tinggi.  
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