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ABSTRACT 

The aim of this research are to: Know the level of cost, revenue, and income pineapple 
farm in the village of Margourip, Ngancar district, Kediri, (2) Analyze the factors that 
influence the pineapple farm in the village of Margourip, District Ngancar, Kediri, (3) 
Calculate the extent of the efficient use of production factors used in pineapple farming 
village Margourip, District Ngancar, Kediri. The data were analyzed by using analysis of 
farm income, analysis of production factors, and analysis of efficiency of using 
production factors. The results showed that: (1) The production of pineapple are 
profitable, (2) From the analysis of Cobb-Douglas production function is known that the 
variable such as seeds, mollases, and labors are significant effect on production, (3) from 
the analysis of efficiency is known that the using seeds, mollases, and labors haven’t been 
efficient. 

Keywords:Pineapple farming, Production Function, Income, Allocative Efficiency 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui tingkat biaya, penerimaan, 
dan pendapatan usahatani nanas di Desa Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten 
Kediri, (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani nanas di Desa 
Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, (3) Menghitung sejauh mana tingkat 
efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam usahatani nanas di 
Desa Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis pendapatan usahatani, analisis faktor produksi, dan analisis 
efisiensi penggunaan faktor produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Produksi 
nanas memberikan keuntungan, (2) Dari hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglas 
diketahui bahwa variabel bibit, tetes, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap 
produksi, (3) Dari hasil analisis efisiensi diketahui bahwa penggunaan bibit, tetes, dan 
tenaga kerja belum efisien. 

Kata Kunci: Usahatani Nanas, Fungsi Produksi, Pendapatan, Efisiensi Alokatif 

PENDAHULUAN 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian 
nasional yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pada 
tahun 2009, kontribusi sektor pertanian sebesar 15,1 % menempati urutan kedua setelah 
sektor industri (26,4%) diikuti dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (13,4 %), 
sektor pertambangan (10,5 %) dan sektor jasa-jasa (10,2 %). 
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Subsektor hortikultura merupakan subsektor pertanian yang berpotensi untuk 
dikembangkan di Indonesia. Nanas merupakan komoditas buah-buahan dari subsektor 
hortikultura yang mengalami perkembangan pesat. Hal ini antara lain disebabkan oleh 
kebutuhan akan buah-buahan pada masa yang akan datang diperkirakan meningkat 
dengan melihat dari perkembangan jumlah penduduk dan penghasilan masyarakat, 
potensi pasar dalam negeri yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini juga 
ditunjang dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dari mengkonsumsi buah-
buahan yang mulai tinggi (Ashari, 1995), yang mengakibatkan perlu dilakukannya 
peningkatan produksi. 

Produktivitas rendah merupakan kendala petani nanas di Desa Margourip, 
Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh 
kurang efisiensinya pengelolaan usahatani. Produktivitas dapat meningkat apabila 
penggunaan faktor-faktor produksi sudah optimal. Efisiensi penggunaan faktor-faktor 
produksi sangat diperlukan agar tidak terjadi pemakaian faktor produksi yang berlebihan 
dan merugikan petani. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui tingkat biaya, penerimaan, dan 
pendapatan usahatani nanas di Desa Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, 
(2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani nanas di Desa Margourip, 
Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, (3) Menghitung sejauh mana tingkat efisiensi 
penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam usahatani nanas di Desa 
Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Desa Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri 
pada bulan April  - Juni 2012. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) 
dengan pertimbangan daerah tersebut salah satu daerah penghasil nanas dengan 
produktivitas yang relatif rendah di bawah produktivitas potensial usahatani nanas di 
Jawa Timur sebesar 69,5 ton/hektar (Departemen Pertanian, 2012). 

Pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan metode Proportional 
Stratified Random Sampling dengan tujuan mengubah suatu populasi yang tadinya 
heterogen menjadi homogen (Singarimbun, 2008). Berdasarkan luas lahan, sampel dibagi 
menjadi sub populasi luasan lahan luas (> 0,74 hektar) dan luasan lahan sempit (< 0,74 
hektar). Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 39 orang dengan 
sebaran jumlah responden yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Sebaran Jumlah Responden Petani Nanas Di Desa Margourip 

Luas Lahan Populasi (orang) Sampel (orang) 

Luas (> 0,74 hektar) 30 4 
Sempit (< 0,74 hektar) 261 35 
Total (orang) 291 39 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Pendapatan Usahatani 

Total Biaya Tetap / Total Fixed Cost (TFC) dalam usahatani nanas diperoleh dari 
penjumlahan biaya sewa lahan per satu musim tanam, dan penyusutan peralatan 
pertanian. Peralatan yang digunakan dalam usahatani nanas antara lain yaitu cangkul, 
sabit, dan ganco. Penyusutan peralatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Penyusutan peralatan = 
����� ���������� �	
��

��� �	�����
……………………….....(4.1) 

Total biaya tetap (TFC) dihitung dengan menjumlahkan beberapa biaya sebagai 
berikut: 



TFC = sewa lahan + penyusutan peralatan ………………….............(4.2) 

Total biaya variabel / Total Variable Cost (TVC) dapat diperoleh dari hasil 
penjumlahan biaya pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, tetes, dan biaya tenaga kerja per 
satu musim tanam. Total biaya produksi / Total Cost (TC) dihitung dengan rumus: 

TC  = TFC + TVC ……………………………………………(4.3) 

Keterangan: 
 TC = Total biaya usahatani nanas (Rupiah) 
 TFC = Total biaya tetap (Rupiah) 
 TVC = Total biaya variabel (Rupiah) 

Total penerimaan usahatani / Total Revenue (TR) adalah peroleh dari perkalian 
antara produksi dengan harga jual satuannya. TR dihitung dengan rumus berikut: 

TR  = P x Q ……………………………………………………(4.4) 

Keterangan: 
 TR = Penerimaan usahatani nanas (Rupiah) 
 P = Harga jual produk per unit (Rupiah/buah) 
 Q = Hasil produksi (Buah) 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya, dan 
dihitung dengan rumus: 

 π = TR – TC         .…………………………………………(4.5) 

Keterangan: π    = pendapatan dari usahatani nanas (Rupiah) 
  TR = total penerimaan (Rupiah) 

TC = total biaya (Rupiah) 

2. Analisis Fungsi Produksi 

Model analisis yang digunakan untuk menduga fungsi produksi adalah fungsi 
produksi Cobb- Douglas. Model fungsi produksi Cobb-Douglas untuk usahatani nanas 
yang dipertimbangkan secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :  

  Y  =  aX1
b1X2

b2X3
b3X4

b4 X5
b5 X6

b6eu 

Keterangan: 
Y = produksi nanas (buah) 
a = intersep/konstanta 
bi = koefisien regresi dugaan dari variabel Xi, i = 1,2,…., 6 
X1 = Luas Lahan (ha) 
X2 = Bibit (batang) 
X3 = Pupuk Kandang (ton) 
X4 = Ethrel (ml) 
X5 = Tetes (liter) 
X6 = Tenaga Kerja (HOK) 
e = logaritma natural (e = 2,718) 
u = galat (kesalahan) 

Pendugaan terhadap nilai-nilai koefisien regresi menggunakan metode kuadrat 
terkecil biasa (OLS = Ordinary Least Square). Menurut Gujarati (1991), asumsi-asumsi 
yang harus dipenuhi dalam pendugaan fungsi produksi dengan metode kuadrat kecil biasa 
(OLS) adalah: 

 

 



a. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis. 

Data akan berdistribusi secara normal apabila rasio kurtosis dan skewness berada di antara 
−2 hingga +2 (Santoso, 2000). 

b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier 

yang serius antara semua variabel bebas yang terdapat di dalam model. Salah satu cara 
untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation 
Factor (VIF) yang kurang dari 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 
Suatu persamaan regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dengan 

melakukan Uji Glejser. Apabila hasil yang diperoleh dalam uji Glejser signifikan, berarti 
dalam data tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi yang digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu 

dengan uji Durbin Watson (DW Test (Setyadharma, 2010). Suatu persamaan regresi 
dikatakan telah memenuhi asumsi tidak terjadi autokorelasi dengan menggunakan uji 
Durbin Watson dengan ketentuan, jika Du < DW < 4-Du yang berarti tidak terjadi 
autokorelasi. 

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi 

Analisis efisiensi ini dapat diukur dengan melihat rasio antara Nilai Marginal 
Produk (NPM) setiap masukan dengan biaya unit masukan tersebut. Kriteria tersebut 
dapat dituliskan sebagai beriku t: 

NPMxi = Pxi ; atau     
�� .� .��

��
= Pxi , atau  

�� .� .��

�� .���
= 1 

Keterangan: 
NPMxi = Nilai Produk Marginal faktor produksi ke-i 
bi  = elastisitas produksi atau koefisien regresi ke-i 
Y  = rata-rata produksi per musim tanam 
Xi = rata-rata penggunaan faktor produksi ke-i 
Pxi = harga per satuan faktor produksi ke-i 
Py = harga jual hasil produksi 

Kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. 
����

��
= 1 ,penggunaan faktor produksi sudah optimum atau secara ekonomi sudah 

efisien. 

b. 
����

��
> 1 ,penggunaan faktor produksi belum berada pada tingkat optimum atau 

secara ekonomi belum efisien sehingga perlu menambah input. 

c. 
����

��
< 1 ,penggunaan faktor produksi sudah terlampaui atau secara ekonomi tidak 

efisien lagi sehingga penggunaan input harus dikurangi. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Usahatani Nanas 

1. Analisis Biaya Usahatani Nanas 
Tabel 2 menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh petani nanas 

sebesar Rp 40.893.503,21 dimana 77,28 % merupakan jumlah biaya variabel yang 
memiliki nilai sebesar Rp 31.604.381,01 dan sisanya 22,72 % merupakan jumlah dari 
biaya tetap. 



a. Biaya Tetap 
Biaya tetap yang dikeluarkan petani dalam usahatani nanas di Desa Margourip, 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri secara singkat adalah sebagai berikut. 
1) Sewa Lahan 

Sewa lahan merupakan nilai biaya untuk menyewa lahan selama satu kali musim 
tanam nanas.. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa semua petani mengeluarkan biaya 
untuk sewa lahan sebesar Rp 9.000.000,00 per hektar per musim tanam nanas.  
2) Penyusutan Peralatan 

Peralatan pertanian yang digunakan oleh petani nanas di daerah penelitian adalah 
cangkul, sabit dan ganco. Besarnya biaya penyusutan peralatan yang dikeluarkan oleh 
petani sebesar Rp 289.122,20. 

Tabel 2. Jumlah Biaya-Biaya yang Dikeluarkan Petani Nanas per Hektar per Musim 
Tanam Tahun 2010/2011 

No Uraian Biaya Jumlah Biaya (Rp) Persentase (%) 
1. 
 
 

Biaya Tetap 
a. Sewa Lahan 
b. Penyusutan Peralatan 

 
9.000.000,00 

289.122,20 

 
22,01 

0,71 
Jumlah Biaya Tetap 9.289.122,20 22,72 
2. Biaya Variabel 

a. Bibit 
b. Pupuk Kandang 
c. Pupuk Cair (tetes) 
d. Ethrel 
e. Tenaga Kerja Harian 
f. Tenaga Kerja Borongan 
g. Biaya Perlengkapan 

 
9.556.832,15 
3.452.227,90 
6.752.602,92 

156.759,67 
8.730.712,39 
2.752.291,12 

202.954,87 

 
23,37 
8,44 

16,51 
0,38 

21,35 
6,73 
0,50 

Jumlah Biaya Variabel 31.604.381,01 77,28 
Total Biaya 40.893.503,21 100,00 

Sumber: Data Primer, 2012 (Diolah) 

b. Biaya Variabel 
Rata-rata penggunaan biaya variabel usahatani nanas di Desa Margourip sebesar 

Rp 31.604.381,01. Biaya ini terdiri dari biaya pembelian input seperti bibit, pupuk 
kandang, pupuk cair (tetes), ethrel, biaya tenaga kerja, dan biaya perlengkapan. 
1) Bibit 

Petani nanas di daerah penelitian memperoleh bibit nanas dengan cara membeli 
dari petani lain. Rata-rata harga beli bibit tanaman nanas per batang adalah Rp 105,51. 
Rata-rata biaya untuk pembelian bibit adalah sebesar Rp 9.556.832,15 atau 23,37 % dari 
biaya total.  
2) Pupuk Kandang 

Jenis pupuk dasar yang digunakan oleh petani nanas adalah pupuk kandang. 
Pemberian pupuk kandang pada tanaman nanas di daerah penelitian hanya diberikan pada 
saat awal sebelum penanaman. Rata-rata jumlah pupuk kandang yang digunakan oleh 
petani nanas per hektar adalah sebanyak 21,86 ton dengan harga setiap ton nya sebesar 
Rp 157.948,72. Rata-rata biaya pupuk kandang yang dikeluarkan oleh petani nanas 
adalah sebesar Rp 3.452.227,90. Pupuk kandang berkontribusi sebesar 8,44 % terhadap 
biaya total. 
3) Pupuk Cair (Tetes) 

Selain pupuk kandang sebagai pupuk dasar, petani nanas di Desa Margourip 
menggunakan pupuk cair (tetes). Rata-rata penggunaan pupuk cair per hektar dalam satu 
musim tanam di daerah penelitian sebanyak 36.495,5 liter dengan harga per liter yaitu Rp 
185,03. Biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli pupuk cair adalah Rp 



6.752.602,92. Pupuk cair (tetes) memiliki kontribusi keempat terhadap biaya total sebesar 
16,51 %. 
4) Ethrel 

Ethrel merupakan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) atau hormon yang digunakan oleh 
petani nanas sebagai perangsang bunga dan buah. Aplikasi ethrel dilakukan pada saat 
nanas berumur 10 bulan. Rata-rata penggunaan ethrel per hektar dalam satu musim tanam 
oleh petani nanas di daerah penelitian sebanyak 5,45 botol dengan harga Rp 28.769,23. 
Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani nanas untuk membeli ethrel sebesar Rp 
156.759,67 (0,38 %). 
5) Biaya Tenaga Kerja Harian 

Biaya tenaga kerja harian merupakan biaya terbesar ketiga yang dikeluarkan oleh 
petani nanas yaitu sebesar Rp 8.730.712,39 atau sebesar 21,35 % dari total biaya. 
Penggunaan tenaga kerja di daerah penelitian rata-rata per hektar adalah 257,95 HOK 
dalam satu kali musim tanam. Dalam satu HOK di daerah penelitian setara dengan enam 
jam kerja, dengan upah sebesar Rp 30.000,00. 
6) Biaya Tenaga Kerja Borongan 

Tenaga kerja borongan merupakan tenaga kerja lepas yang bekerja tanpa batas 
waktu. Tenaga kerja ini digunakan di daerah penelitian adalah pada saat memberikan 
pupuk cair (tetes) dan saat aplikasi ethrel. Untuk pemberian tetes, tenaga kerja borongan 
diberikan upah sebesar Rp 100.000,00 untuk per 5000 liter, sedangkan untuk aplikasi 
ZPT ethrel sebesar Rp 20,00 untuk setiap tanaman. Rata-rata biaya tenaga kerja borongan 
yang dikeluarkan oleh petani nanas per hektar per satu musim tanam di daerah penelitian 
sebesar Rp 2.752.291,12. 
7) Biaya Perlengkapan 

Biaya perlengkapan ini merupakan biaya yang digunakan petani untuk membeli 
perlengkapan usahatani mereka, seperti sepatu boot, sarung tangan, dan tali untuk 
mempermudah dalam penanaman. Rata-rata biaya perlengkapan per hektar di daerah 
penelitian adalah sebesar Rp 202.954,87. 

2. Analisis Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Nanas 
Penerimaan usahatani nanas adalah perkalian dari jumlah produksi nanas dengan 

harga jual yang ada di tingkat petani. Rata-rata produksi buah nanas sebesar 69.822,43 
buah dengan harga nanas per buah Rp 1002,56. Jadi rata-rata penerimaan usahatani nanas 
di Desa Margourip sebesar Rp 70.001.175,42. 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh petani 
nanas sebesar Rp 29.107.672,21. Rata-rata pendapatan per bulannya sebesar Rp 
1.940.511,48. Dengan demikian, maka usahatani nanas tergolong menguntungkan bagi 
petani di daerah penelitian. 

Tabel 3. Rata-Rata Pendapatan Usahatani Nanas per Hektar Selama Musim hTanam 
2010/2011 

No. Uraian Jumlah (Rp) 
1. 
2. 

Penerimaan (TR) 
Biaya Total (TC) 

70.001.175,42 
40.893.503,21 

Total Pendapatan 29.107.672,21 
Sumber: Data Diolah, 2012 (Diolah) 

Analisis Fungsi Produksi 
Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

yang meliputi uji normalitas, uji gejala multikolinearitas, uji gejala heteroskedastisitas, 
dan uji gejala autokorelasi. 

 
 



1.  Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai dari rasio Skewness yaitu - 0,446/0,378= -
1,179 sedangkan nilai rasio Kurtosis -0,033/0,741 = - 0,045. Nilai rasio Skewness dan 
Kurtosis tersebut berada diantara −2 hingga +2 , sehingga dapat disimpulkan bahwa 
distribusi data adalah normal. 

b. Uji Multikolinearitas 
Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala multikolinearitas disajikan pada Tabel 

4, nilai VIF pada variabel luas lahan, bibit dan tenaga kerja melebihi 10. Hal ini 
mengindikasikan bahwa terjadi multikolinearitas pada ketiga variabel. Menurut Gujarati 
(1991), salah satu cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah dengan cara 
mengeluarkan salah satu variabel yang terkait. Variabel  luas lahan dihilangkan dari 
fungsi produksi karena memiliki nilai VIF paling tinggi. Setelah variabel luas lahan 
dikeluarkan, masalah multikolinearitas tidak terjadi. 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF 
Luas Lahan 
Bibit 
Pupuk Kandang 
Ethrel 
Tetes 
Tenaga Kerja 

46,512 
18,398 
7,483 
4,649 
6,947 
9,616 

Sumber: Data Primer, 2012 (Diolah) 

c. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Glejser. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai t-statisik dari variabel bibit, pupuk kandang, 
ethrel, tetes dan tenaga kerja tidak ada yang signifikan secara statistik. Hal ini berarti 
bahwa model ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser 
Variabel Koefisien t Sig. 
Bibit 
Pupuk Kandang 
Ethrel 
Tetes 
Tenaga Kerja 

0,073 
-0,041 
-0,007 
-0,058 
0,023 

1,324 
-0,792 
-0,171 
-1,107 
0,466 

0,195 
0,434 
0,865 
0,276 
0,644 

Sumber: Data Primer, 2012 (Diolah) 

d. Uji Autokorelasi 
Pendeteksian adanya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin Watson 

(DW). Nilai DW yang diperoleh yaitu 1,841 yang lebih besar jika dibandingkan dengan 
nilai DU pada derajat kepercayaan 95% yaitu 1,789 dan kurang dari nilai 4-DU yaitu 
2,159. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan uji autokorelasi DU < DW < 4-DU yang 
berarti tidak terjadi autokorelasi. 

Setelah melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya adalah menganalisis model 
regresi. Dari analisis tersebut didapatkan nilai koefisien regresi dan variabel-variabel 
bebas yang berpengaruh terhadap produksi nanas. Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut. 
Ln Y = ln 2,012 + 0,311 lnX2 + 0,149 lnX3 + 0,057 lnX4 + 0,216 lnX5 + 0,189 lnX6 

 
 
 



Tabel 6. Hasil Parameter Penduga Fungsi Produksi Usahatani Nanas 

Variabel Koefisien 
Regresi t hitung Sig. 

Konstanta 
Bibit (ln X2) 
Pupuk Kandang (ln X3) 
Ethrel (ln X4) 
Tetes (ln X5) 
Tenaga Kerja (ln X6) 

2,012 
0,311 
0,149 
0,057 
0,216 
0,189 

2,778 
4,608 
1,681 
0,774 
2,374 
2,189 

*0,009 
*0,000 
  0,102 
  0,444 
*0,024 
*0,036 

R2  = 0,964 
Fhitung  = 177,398 
Ftabel  = 2,503 
ttabel (0,05) = 1,686 

Sumber: Data Primer, 2012 (Diolah) 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien determinasi (R2) diketahui sebesar 0,964. Nilai 

koefisien tersebut berarti bahwa variabel bebas (X) yang dimasukkan ke dalam model 
regresi mampu menjelaskan variabel produksi nanas (Y) sebesar 96,4 %, sedangkan 
sisanya 3,6 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi. 

3. Analisis Uji Keragaman (Uji F) 
Berdasarkan analisis keragaman, diperoleh nilai Fhitung sebesar 177,398 dengan 

signifikanisi 0,000 dan Ftabel sebesar 2,503. Nilai Fhitung yang lebih besar daripada Ftabel, 
dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari taraf kepercayaan 95 %, maka Ha diterima dan 
Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa salah satu atau semua variabel bebas (X) secara 
bersama-sama berpangaruh nyata terhadap variabel produksi nanas (Y). 

4. Analisis Koefisien Regresi (Uji t) 
Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap 

variabel tidak bebasnya (Y), maka dilakukan perbandingan antara nilai thitung dengan nilai 
ttabel. 
a. Bibit 

Bibit berpengaruh positif terhadap produksi dan signifikan pada tingkat 
kepercayaan 95 %. Nilai thitung variabel bibit sebesar 4,608 dan lebih besar dari ttabel yaitu 
1,686. Hal ini berarti bahwa tolak Ho dan terima Ha. Nilai koefisien regresi bibit dalam 
fungsi produksi adalah sebesar 0,311 yang berarti bahwa setiap penambahan bibit sebesar 
satu persen akan meningkatkan jumlah produksi nanas sebesar 0,311 persen. 
b. Pupuk Kandang 

Berdasarkan Tabel 6, didapatkan nilai koefisien regresi pada variabel pupuk 
kandang adalah sebesar 0,149 dengan nilai thitung 1,681 pada taraf kepercayaan 95 %. Nilai 
thitung variabel pupuk kandang  lebih kecil dari nilai ttabel 1,686 yang berarti bahwa terima 
Ho dan tolak Ha. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pupuk kandang secara statistik 
tidak berpengaruh nyata terhadap produksi nanas di daerah penelitian. 
c. Ethrel 

Nilai thitung sebesar 0,774. Nilai thitung 0,774 yang lebih kecil dari nilai ttabel, maka Ha 
ditolak dan terima Ho. Nilai signifikansi ethrel 0,444 berarti variabel ethrel tidak 
berpengaruh nyata secara statistika terhadap produksi nanas di daerah penelitian. 
Penggunaan ethrel dalam jumlah yang berbeda memiliki kemungkinan menghasilkan 
jumlah produksi yang sama. Rata-rata penggunaan ethrel di daerah penelitian adalah 
sebanyak 261,54 mililiter untuk bibit sebanyak 39.559,09 batang. Dengan jumlah bibit 
tersebut, seharusnya penggunaan ethrel sebanyak 593 mililiter (Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan, 2008). 

 



d. Tetes 
Tetes berpengaruh positif terhadap produksi nanas dan signifikan pada tingkat 

kepercayaan 95 %. Nilai thitung untuk variabel tetes adalah 2,374 yang melebihi dari nilai 
ttabel sebesar 1,686, hal ini berarti bahwa tolak Ho dan terima Ha. Nilai koefisien regresi 
tetes dalam fungsi produksi nanas sebesar 0,216, yang artinya setiap penambahan tetes 
(pupuk cair) sebesar satu persen akan meningkatkan jumlah produksi sebesar 0,216 
persen. Unsur hara yang diserap oleh tanaman nanas selain berasal dari pupuk kandang, 
juga berasal dari pupuk cair (tetes). 
e. Tenaga Kerja 

Nilai thitung sebesar 2,189 yang lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1,686 pada tingkat 
kepercayaan 95 %  memiliki arti terima Ha dan tolak Ho. Nilai signifikansi variabel 
tenaga kerja sebesar 0,036 berarti bahwa tenaga kerja berpengaruh nyata secara statistik 
terhadap produksi nanas.  Koefisien regresi 0,189 memiliki arti bahwa setiap penambahan 
satu persen tenaga kerja akan meningkatkan produksi nanas sebesar 0,189 persen dengan 
asumsi faktor lain dalam keadaan konstan. Penggunaan tenaga kerja di daerah penelitian 
berpengaruh pada produksi nanas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh tenaga kerja mutlak diperlukan dalam usahatani nanas. 

Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi 
Efisiensi penggunaan faktor produksi pada usahatani nanas dapat diketahui dengan 

menghitung rasio nilai produk marjinal suatu input dengan harga masing-masing input 
produksi (NPMxi/Pxi). Berdasarkan hasil analisis fungsi Cobb-Douglas, variabel yang 
berpengaruh secara nyata terhadap produksi nanas adalah variabel bibit, tetes dan variabel 
tenaga kerja, sehingga variabel tersebut yang perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat 
efisiensi masing-masing variabel. Hasil analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor 
produksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Usahatani Nanas di 
Desa Margourip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri Tahun 2010/2011 

Faktor 
Produksi Xi bi NPMxi NPMxi/Pxi Xi optimal 

Bibit 
Tetes 
Tenaga Kerja 

39559,09 
17714,74 
143,23 

0,311 
0,216 
0,189 

274,84 
427,48 
52047,25 

2,60 
2,30 
1,73 

103047,03 
40811,29 
220,25 

Sumber: Data Primer, 2012 (Diolah) 

1. Efisiensi Alokasi Penggunaan Bibit 
Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai NPMxi/Pxi dari variabel bibit sebesar 

2,60 dimana nilai tersebut lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan 
bibit sejumlah 45.320,45 batang pada luasan lahan satu hektar di Desa Margourip belum 
efisien karena penggunaan bibit belum optimal. Usaha untuk meningkatkan produksi 
dapat dilakukan dengan cara menambah penggunaan bibit hingga batas optimal 
103047,03 batang. Jumlah penggunaan bibit secara optimal tersebut bukan sesuatu yang 
mutlak harus dilakukan oleh petani nanas. Jumlah bibit nanas yang ditanam harus 
disesuaikan dengan jarak tanam dan lubang tanam yang telah ditentukan oleh petani 
nanas. 
2. Efisiensi Alokasi Penggunaan Tetes 

Berdasarkan Tabel 7, nilai NPMxi/Pxi untuk variabel tetes (pupuk cair) 
menghasilkan adalah 2,30 yang melebihi dari angka 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
rata-rata penggunaan pupuk cair (tetes) di daerah penelitian yang diaplikasikan dalam 
luasan lahan satu hektar sebanyak 17714,74 liter belum efisien. Agar petani mendapatkan 
hasil yang lebih menguntungkan dengan produksi yang meningkat, maka penggunaan 
tetes ini dapat diberikan pada lahan nanas dalam batas optimal sebesar 40811,29 liter. 



Tetes merupakan salah satu jenis pupuk cair yang merupakan produk samping dari 
proses produksi Monosodium Glutamat (MSG). Berdasarkan hasil penelitian Jauhari 
(2007), pupuk cair (tetes) yang digunakan di daerah penelitian dapat dimanfaatkan 
sebagai pupuk sumber N alternatif sebagaimana sumber nitrogen pada pupuk urea 
maupun ZA. Di samping itu, pupuk cair ini juga mengandung bahan organik yang cukup 
tinggi yaitu mencapai 8,1 – 12,7 %. Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
Hortikultura (2010), selain pemberian pupuk cair (tetes), pemupukan juga dilakukan 
dengan menambahkan pupuk Urea dan NPK. 
3. Efisiensi Alokasi Penggunaan Tenaga Kerja 

Nilai yang didapatkan dari perhitungan efisiensi dengan menggunakan rumus 
NMPxi/Pxi untuk variabel tenaga kerja adalah sebesar 1,73 dimana angka tersebut lebih 
besar dari 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan tenaga kerja 
sejumlah 143,23 HOK di daerah penelitian belum efisien karena penggunaan tenaga kerja 
kurang optimal. Dengan demikian, usaha yang dapat dilakukan oleh petani nanas dalam 
meningkatkan pendapatan yaitu dengan menambah alokasi penggunaan tenaga kerja 
hingga mencapai batas optimal sebesar 220,25 HOK. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Margourip, Kecamatan 
Ngancar, Kabupaten Kediri, makan didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 
1. Besarnya biaya tetap usahatani nanas sebesar Rp 9.289.122,20, sedangkan biaya 

variabel sebesar Rp 31.604.381,01. Total biaya yang dikeluarkan petani dalam 
melakukan usahatani nanas per hektar dalam satu musim tanam adalah sebesar Rp 
40.893.503,21. Penerimaan yang didapatkan petani rata-rata sebesar Rp 
70.001.175,42. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh petani nanas di daerah 
penelitian sebesar Rp 29.107.672,21. 

2. Dari hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglass, faktor-faktor yang berpengaruh 
nyata terhadap produksi nanas yaitu variabel bibit, pupuk cair (tetes), dan tenaga 
kerja. 

3. Dari hasil analisis efisiensi diketahui bahwa petani nanas di daerah penelitian belum 
bisa mengalokasikan faktor produksi secara efisien. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
NPMxi/Pxi dari bibit, tetes, dan tenaga kerja yang tidak sama dengan satu yang 
masing-masing sebesar 2, 06 ; 2,30; dan 1,73. Dengan nilai rasio tersebut dapat 
diketahui bahwa alokasi faktor produksi bibit, tetes, dan tenaga kerja belum efisien. 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang diajukan adalah sebagai berikut. 

1. Petani nanas di daerah penelitian hendaknya menambah pengalokasian bibit dari 
39.559,09 hingga mencapai penggunaan bibit optimal 103.047,03 batang, 
menambahkan pupuk cair (tetes) hingga batas optimal 40.811,29 liter. Selain itu 
pengalokasian tenaga kerja juga masih perlu ditingkatkan hingga mencapai batas 
optimal sebesar 220,25 HOK agar produksi nanas maksimal sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan petani. Penambahan faktor produksi secara optimal bukan 
harus mutlak dilakukan oleh petani. Petani juga harus memperhatikan penambahan 
optimal faktor produksi sesuai dengan kondisi dan kemampuan lahan. 

2. Perlu adanya penyuluhan pertanian mengenai teknis budidaya tanaman nanas yang 
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari instansi terkait seperti Dinas 
Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian mengingat bahwa petani nanas di daerah 
penelitian hanya bergantung pada pupuk cair (tetes) yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber N alternatif. 
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