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ABSTRAK 
 
 
         Ernestina Lika : Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya, 11 Maret 2019. Determinan Keputusan Petani Dalam Pengambilan 
Kredit Sektor Pertanian Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. Ketua Komisi Pembimbing: Sasongko, Anggota komisi Pembimbing: 
David Kaluge. 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di Kecamatan Lamaknen 
Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan potensi sumber daya alamnya. 
Meski demikian, pengembangan sektor pertanian memiliki keterbatasan–keterbatasan 
dalam meningkatkan produksi yang salah satunya disebabkan oleh kendala modal, 
baik internal maupun eksternal. Salah satu sumber modal eksternal yang mampu 
mendukung peningkatan hasil produksi pertanian adalah kredit. Ironisnya, data kajian 
ekonomi dan keuangan regional dari Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur 
tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa tren penyaluran kredit pertanian cenderung 
mengalami penurunan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor determinan 
keputusan petani dalam pengambilan kredit sektor pertanian di Kecamatan Lamaknen 
Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Determinan di sini meliputi Luas 
kepemilikan lahan (X1), Umur (X2), Pendidikan (X3), Pendapatan (X4), Pengalaman 
kredit (X5), dan Layanan penyuluhan (X6) yang dinyatakan sebagai variabel 
independen. Adapun variabel dependennya adalah Keputusan pengambilan kredit (Y). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang 
ditentukan adalah seluruh petani di Kecamatan Lamaknen yang terdiri dari 10 unit 
desa. Selanjutnya, sampel yang diteliti yaitu seluruh petani di Desa Makir. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah probabillity sampling. Data primer 
diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan kemudian diuji dengan metode analisis 
Regresi Logistik pada program SPSS 21. Dalam pengambilan keputusan hasil analisis, 

penelitian ini menggunakan nilai taraf nyata () sebesar 0,05 atau 5%. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa luas kepemilikan lahan (X1) 

memiliki nilai signifikansi (p-value) 0,04, Umur (X2) memiliki nilai signifikansi 0,01, 
Pendidikan (X3) memiliki nilai signifikansi 0,41, Pendapatan (X4) memiliki nilai 
signifikansi 0,02, Pengalaman kredit (X5) memiliki nilai signifikansi 0,04, dan Layanan 
penyuluhan (X6) memiliki nilai signifikansi 0,01. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa 
Luas kepemilikan lahan, Umur, Pendapatan, Pengalaman kredit, dan Layanan 
penyuluhan memiliki pengaruh yang signifikan (p-value < 0,05) terhadap keputusan 
pengambilan kredit oleh petani. Di sisi lain, pendidikan memiliki pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit (p-value > 0,05). Nilai koefisien 
determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0,648, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
besar pengaruh variabel independen terhadap keputusan pengambilan kredit petani 
adalah sebesar 64,8%. Adapun sisanya yaitu 35,2% mewakili pengaruh dari variabel 
lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya, Nilai Wald tertinggi terdapat 
pada variabel Pengalaman kredit (X5), yakni sebesar 6,684, yang kemudian disusul 
oleh variabel Umur (X2) dengan nilai 6,434. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan 
bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pengambilan kredit 
sektor pertanian di Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara 
Timur adalah pengalaman kredit petani itu sendiri.  
 
Kata kunci: Determinan, Keputusan pengambilan kredit, Pertanian. 
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ABSTRACT 
 
 
          Lika, Ernestina. Master Program in Economics, Faculty of Economics and 
Business, Brawijaya University, March 08 2019. The Determinants of Farmers’ 
Decision to Take Agricultural Loan (A Study in Lamaknen of Belu Regency in the 
Province of East Nusa Tenggara). Head of Advisory Commission : Sasongko, 
Member of Advisory Commission : David Kaluge. 
 
          With its natural resource potentials, agriculture is one of the main sectors of  in 
Lamaknen, a sub-district in Belu Regency in East Nusa Tenggara. However, the 
development of this sector is limited by low production due to internal and external 
capital constraints. One of the external source of capital that can enhance the 
agricultural production is credit, particularly agricultural loan. Ironically, the data taken 
from the regional economic and financial study of Bank Indonesia in East Nusa 
Tenggara in the period 2016 - 2018 show that the distribution of agricultural loan tends 
to decline. 

This study aimed to analyze the effects of determinant factors of farmers' 
decisions in taking agricultural loan in Lamaknen Subdistrict, Belu Regency, the 
province of East Nusa Tenggara. Determinants included the variables of Area of land 
ownership (X1), Age (X2), Education (X3), Revenue (X4), Credit experience (X5), and 
Socialization services (X6) which are determined as independent variables. On the 
other hand, the dependent variable was the farmers’ decision in taking agricultural loan 
(Y). The method used in this study was a Quantitative method. The population were the 
farmers in Lamaknen Sub-district, consisting of 10 villages. Furthermore, the samples 
studied were all farmers in Makir Village. The sampling technique used was probabillity 
sampling. Primary data was obtained using questionnaire and then tested with the 
Logistic Regression analysis method on the SPSS 21 program. In the decision-making 

of analysis result, this study used a significance level () of 0.05 (5%). 
Based on the result, it is demonstrated that the area of land ownership (X1) had a 

significance value (p-value) of 0.04, Age (X2) had a significance value of 0.01, 
Education (X3) had a significance value of 0.41, Income (X4) had a significance value 
of 0.02, Credit experience (X5) had a significance value of 0.04, and extension services 
(X6) had a significance value of 0.01. Thus, it can be stated that the area of land 
ownership, age, income, credit experience, and extension services had a significant 
effect (p-value < 0.05) on the farmers’ decision to take agricultural loan. On the other 
hand, education had a non-significant effect on farmers’ decision (p-value> 0.05). The 
coefficient of determination obtained was 0.648, hence the influence of the 
independent variables on the farmers’ decision to take agricultural loan was 64.8%. 
Meanwhile, the remaining 35.2% represented the influence of other variables that were 
not studied in this research. Furthermore, the highest Wald value was found in the 
Credit Experience variable (X5), which was 6.684, which was then followed by Age 
(X2), 6.434. Therefore, it can be concluded that the most dominant variable of the 
farmers’ decision in taking agricultural loan in Lamaknen Subdistrict, Belu Regency, 
East Nusa Tenggara Province was the credit experience of the farmers themselves. 
 
Keywords: agricultural loan, determinants, farmers’ decision. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

   

1.1  Latar Belakang  

       Pertanian merupakan salah satu sektor utama bagi masyarakat Indonesia. 

Hal ini  dilihat dari mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai 

petani. Indonesia merupakan negara swasembada pangan di tahun 1980-an. 

Pemerintah Indonesia  menetapkan sektor pertanian sebagai sektor utama 

memimpin sektor lainnya. Para ahli fisiokultur berpendapat bahwa sektor 

pertanian adalah satu-satunya aktivitas produktif dasar di negara berkembang. 

Keberhasilan pembangunan ekonomi  negara berkembang adalah petani di 

mana agar masyarakat pedesaan dan terpencil mampu keluar dari kesulitan dan 

kemiskinan (Gounder dan Xing, 2012; Oduol et al., 2017). 

     Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah wilayah di Indonesia yang 

letaknya strategis berbatasan langsung dengan negara Republik Demokrasi 

Timor Leste (RDTL) dengan mayoritas penduduk sebagian besar adalah petani 

yaitu sebesar 53,32% dalam angka 2017.  Pertanian dalam arti luas terdiri dari 

beberapa sub sektor  yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, 

perikanan, dan kehutanan. Terkait itu maka pertanian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sektor pertanian sub sektor tanaman pangan karena 

merupakan  sumber  kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. 

     Daerah ini memiliki berbagai potensi  sumber daya ekonomi. Sumber daya 

yang dimaksud adalah sumber daya meliputi beberapa sektor terdiri dari sektor 

pertanian, sektor perdagangan, sektor listrik gas dan air,sektor konstruksi dan 

sektor jasa serta sektor lainnya yang menunjang pembangunan ekonomi di Nusa 

Tenggara Timur. Namun salah satu sektor yang perlu adanya perkembangan 



2 
 

 
 

yaitu sektor pertanian. Pentingnya perkembangan di sektor ini, agar  dapat 

meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut 

adalah rata-rata produktifitas pertanian (tanaman pangan) di Provinsi Nusa 

Tenggara  Timur. 

Gambar 1.1  Rata – rata Produktifitas Pertanian NTT, 2011 - 2015 

 

Sumber : BPS Pusat, 2016 (diolah),2018 

 

     Gambar 1.1 menunjukkan rata – rata produktifitas nasional dan produktifitas 

sektor pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Produktifitas  sektor pertanian 

di Nusa Tenggara Timur terdiri dari padi ladang, padi sawah,  jagung, kacang 

tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, masih di bawah rata-rata nasional 

yaitu pada tahun 2011 rata-rata sebesar 39,90% rendah jika dibandingkan 

dengan rata-rata nasional yaitu 55,90%. Bahkan pada tahun 2013 produktifitas 

pertanian menurun sebesar 26,40%. Namun mengalami pemulihan pada tahun 

2014 melonjak naik sebesar 40,60%.  Begitu pada tahun 2015 produktifitas 

pangan menurun menjadi 40,10%. Dengan tren yang fluktuatif ini perlunya 

perhatian dalam meningkatakan produktifitas pertanian di Nusa Tenggara Timur. 

Mengingat pertanian merupakan sumber utama penghasilan bagi masyarakat  

petani Nusa Tenggara Timur. Rendahnya pengembangan produktifitas sektor 

pertanian  disebabkan oleh berbagai kendala yang saling terkait  terutama 

keadaan alam, pasar dan lembaga, lebih jauh lagi kebijakan pemerintah 

(Priyanto, 2015).         
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     Dalam meningkatkan produktifitas sektor pertanian  tersebut masyarakat 

membutuhkan modal. Modal merupakan aset  yang utama dan terpenting dalam 

mengembangkan usaha petani (Soekartawi, 2002). Mubyarto,1977 dalam 

(Mulyaqin, 2016) modal adalah faktor produksi yang penting setelah tanah dalam 

produksi pertanian dalam arti luas yang sumbangannya pada nilai produksi. 

Sehingga masyarakat petani membutuhkan sumber modal dari pihak luar berupa 

pinjaman atau kredit.  Berdasarkan Kajian Ekonomi Keuangan Regional  (KEKR) 

Bank Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa sektor 

ekonomi dengan pertumbuhan  kredit masing-masing sektor sejak tahun 2016 

sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.2 Perkembangan  Penyaluran Kredit Sektoral Provinsi NTT 

 

Sumber : KEKR NTT (diolah), 2018 

 

     Gambar 1.2 menunjukkan rata-rata perkembangan penyaluran kredit sektoral 

di triwulan I  2106 sebesar 6,81% dengan masing-masing penyaluran kredit yaitu 

sektor pertanian sebesar 10%,sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 

15%, sektor konstruksi sebesar 12,13%, sektor listrik, gas dan air sebesar 28,2% 

dan sektor akomodasi sebesar 3,1%. Dan pada triwulan II tahun 2016 rata-rata 

perkembangan kredit sektoral sebesar  8,00%, sedangkan pertumbuhan 
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penyaluran kredit sektor pertanian sebesar 29%. Diikuti sektor  perdagangan 

besar dan eceran  sebesar  23%. Sampai di Triwulan I tahun 2018 rata-rata 

penyaluran kredit sektoral sebesar 21%. Di triwulan II tahun 2018 sebesar 19% 

sedikit menurun dibandingkan rata-rata penyaluran kredit sektoral triwulan 

sebelumnya. Dengan perkembangan penyaluran kredit masing-masing sektor 

yaitu sektor pertanian sebesar  37%, sektor perdagangan besar dan eceran 

sebesar 68%, sektor konstruksi sebesar 7%, sektor listrik gas dan air sebesar 

58,3%, dan sektor akomodasi sebesar 20%.  

     Berdasarkan data tersebut maka rata-rata perkembangan penyaluran kredit 

sektoral dari triwulan I tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2018 mengalami tren 

yang meningkat. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan pada sektor listrik, gas 

dan air, perdagangan besar dan eceran. Tetapi jika dilihat dari rata-rata 

penyaluran kredit sektor pertanian berada di atas rata-rata penyaluran kredit 

sektoral, namun peningkatan penyaluran sektor pertanian tersebut didorong oleh 

subsektor lainnya yaitu peternakan. Dengan demikian perkembangan penyaluran 

kredit  sektor pertanian masih berada  dibawah rata –rata perkembangan kredit 

sektoral. Faktor utamanya adalah disebabkan oleh faktor alam.  

    Dari sisi sarana dan prasarana, Pemerintah Pusat melalui Kementerian 

Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum serta Pemerintah Daerah telah 

melakukan upaya-upaya dalam peningkatan produksi pertanian, diantaranya: 

pembangunan bendungan, jaringan irigasi, bibit, benih dan sarana produksi. 

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTT juga telah mendapatkan tambahan 

dana untuk Upaya Khusus (Upsus) padi, jagung dan kedelai sebesar Rp 319 

miliar untuk bantuan perbaikan irigasi, bantuan saprodi (traktor & hand tractor), 

combine harvester dan bantuan lainnya. Namun terjadinya ancaman El Nino 
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yang memperpanjang musim kemarau sehingga menghambat musim tanam 

pertanian dan terjadi gagal panen (KEKR, NTT,2016).  

       Di sisi lain, dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan,lembaga kredit 

harus mempertimbangkan diversifikasi penyaluran kredit, demi menghindari  

resiko -resiko yang menyebabkan kredit macet / kredit bermasalah. Perlambatan 

pertumbuhan ini juga merupakan langkah perbankan untuk semakin berhati-hati 

menyalurkan kredit seiring dengan meningkatnya rasio kredit bermasalah. Di 

triwulan III 2017, rasio kredit bermasalah mengalami sedikit peningkatan 

mencapai 3,76% dari sebelumnya 3,67%. Meskipun rasio kredit bermasalah 

masih  dalam batas wajar (5%), namun perbankan perlu tetap mengendapankan 

aspek kehati-hatian dalam menyalurkan kredit mengingat tren peningkatan rasio 

kredit bermasalah yang terjadi sejak awal tahun 2017.  

       Seiring lambatnya pertumbuhan kredit pada sektor pertanian pihak 

pemerintah melalui perbankan mengalokasikan kredit di berbagai Kabupaten / 

daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun Provinsi ini terdiri dari pulau-

pulau yang teridiri dari pulau Timor, pulau Flores dan Pulau Sumba.       

Gambar 1.3 Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Pulau di NTT 

 

Sumber : KEKR NTT (diolah),2018 

       Dari ketiga pulau, penyaluran kredit masih terkonsentrasi di pulau Timor 

dengan angka 18 %. Walaupun kredit ini terkonsentrasi di Pulau Timor namun 

Pulau Timor Pulau Flores Pulau Sumba
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dalam perkembangan di pulau lainnya juga relatif baik dibanding di Pulau Timor. 

Hal serupa juga terjadi pada Dana Pihak Ketiga (DPK) di mana pertumbuhan 

tertinggi di Pulau Flores dengan nominal DPK 5,45%. Sementara pertumbuhan 

kredit lebih besar di Pulau Timor. Hal ini terjadi  karena pusat pertumbuhan 

ekonomi yang terpusat di Pulau Timor serta jumlah bank yang lebih banyak di 

Pulau Timor. 

       Kabupaten Belu yang beribukota Atambua merupakan salah satu wilayah 

yang berada di Pulau Timor dengan mayoritas penduduk adalah bertani. Secara 

ekonomi Kabupaten ini tergolong daerah berpotensi dengan letaknya strategis 

berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste kurang lebih 30 km dari pusat 

kota. Perlunya pembangunan ekonomi khususnya di sektor pertanian agar 

menciptakan persaingan di pasar.  

       Oleh karena itu, masyarakat petani berusaha meningkatkan produksi hasil 

pertanian demi mempertahankan eksistensinya. Di sisi lain, dalam meningkatkan 

hasil pertanian mereka membutuhkan modal yang lebih banyak. Tergantung 

lahan yang dikelola petani, sebagaimana  dalam  (Mulyaqin, 2016) bahwa  

semakin besar luas lahan yang digarap oleh petani, maka semakin besar upaya 

petani untuk memanfaatkan sumber permodalan yang tersedia. 

       Dewasa ini, kondisi ekonomi masyarakat petani masih dikatakan belum 

berhasil. Dimana dalam mengelola usaha pertanian mereka dihadapkan pada 

masalah keterbatasan modal. Permodalan dalam pertanian tidak bisa lepas dari 

kredit, karena kredit tidak lain adalah modal pertanian yang diperoleh dari 

pinjaman (Mubyarto,1977). Kredit adalah suatu faktor pendorong dan pendobrak 

kondisi dan situasi dalam meningkatkan pendapatan usaha petani  pada sektor 

pertanian. Hal ini merupakan speedometer bagi jalannya perkembangan 

kemajuan ekonomi pedesaan. Penerapan teknologi pertanian untuk 
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meningkatkan produktifitas usaha tani bukan hanya membutuhkan pengetahuan 

dan keterampilan tetapi juga modal untuk membeli input yang dibutuhkan. Faktor 

modal memegang peranan penting yang dipertimbangkan petani sebelum 

melakukan usaha tani (Hernanto,1992). Modal diperlukan terutama untuk 

pengadaan sarana produksi (benih atau bibit pupuk dan pestisida),namun harga 

sarana tersebut  semakin mahal. 

       Terkait itu, pemerintah melalui Petugas Pertanian Lapangan (PPL) yang 

ditugaskan pada setiap Kecamatan untuk mengontrol, mendampingi serta 

memberi penyuluhan bagi petani demi meningkatkan produksi pertanian agar 

dapat memperoleh kehidupan yang layak. Kecamatan Lamaknen merupakan 

sebuah  Kecamatan terletak di bagian Utara dari Kabupaten Belu. Jarak antara 

kecamatan ke Ibukota sejauh 32 km. Mayoritas penduduk sebanyak 90% adalah 

petani,dengan keadaan tanah berlereng-lereng dan berbukit. Terdapat 

permodalan  dari pemerintah dalam mengembangkan usaha petani yaitu berupa 

program - program kredit,  lembaga kredit formal maupun Nonformal.  

       Akan tetapi belum diimbangi dengan kebutuhan petani. Maka tidak 

dimanfaatkan oleh petani karena mereka  memiliki keterbatasan dari berbagai 

aspek. Dari aspek ekonomi yaitu lahan yang diolah petani berupa lahan ladang 

yang bergunung-gunung yang ditanami padi ladang, jagung atau umbi-umbian 

dan kacang-kacangan, hasil produksinya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi rumah tangga, disertai dengan terjadinya cuaca alam seperti  El Nino, 

mengakibatkan kekeringan dan serangan hama pada tanaman  maka terjadi 

gagal panen. Begitu pula dengan lahan sawah meskipun hasil produksinya 

meningkat namun jatuhnya harga  karena hasil melimpah akan berakibat 

turunnya pendapatan petani. Resiko-resiko inilah yang dipertimbangkan petani, 

maka lebih memilih kredit perorangan karena mudah untuk memperolehnya. 
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Namun perilaku ini juga  akan membatasi  jumlah input yang digunakan, 

sehingga produksi hasil pertanian tidak maksimal.  

     Dilihat dari kebiasan dalam mengelola pertanian  selalu dihadapkan pada 

kondisi ”memilih” berdasarkan tradisi di mana bahwa petani  ingin mengikuti 

kepentingan dirinya, bilamana terdapat kredit yang bersifat informal yang dimiliki 

perorangan maka petani lebih cenderung memilih pinjaman dari perorangan 

tersebut daripada kredit yang formal harus membutuhkan persyaratan – 

persyaratan seperti jaminan. Umumnya  petani di kecamatan ini  memiliki budaya 

“sekarang butuh sekarangpun cair”. Artinya mereka tidak ingin dipersulit dalam 

proses perkreditan. Maka petani pun mencari bantuan dana dari perorangan. 

Namun, kemudahan ini membawa konsekuensi yaitu tingginya beban bunga 

kredit. Sejalan dengan penelitian  Almukarramah ( 2016)  bahwa suku bunga 

sangat menentukan seseorang melakukan kredit dengan alasan apabila semakin 

rendah suku bunga akan membuat nasabah tertarik untuk meminjam karena 

beban biaya dari bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan masih bisa 

dicover dalam pendapatan. Sehingga suku bunga mempengaruhi keputusan 

pengambilan kredit. 

       Lebih lanjut selain suku bunga, penelitian Ambarita bahwa  petani dengan 

umur produktif 25 – 50 lebih berpeluang untuk mengambil kredit. Sementara 

variabel pendapatan merupakan hasil produksi dari petani, jika seorang petani 

memperoleh hasil produksi yang tinggi  maka  berpeluang untuk melakukan 

kredit dan jika petani yang hasil produksi rendah maka sulit untuk mengambil 

kredit, karena akan menimbulkan beban  dalam pembayaran angsuran. Maka 

faktor umur dan pendapatan berpengaruh dalam mengambil keputusan kredit 

sebagai sumber modal / sumber pembiayaan usaha tani. 
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       Selain kedua variabel di atas, penelitian Ciaian  ( 2012 ) dalam 

mengembangkan sektor pertanian perlunya peningkatan pada input  petani yaitu 

lahan, tenaga kerja dan modal.  Peningkatan  input tersebut melalui kredit dan 

subsidi input petani. Dijelaskan bahwa petani  simetris dengan kredit. Lahan 

(milik sendiri) menjadi  salah satu persyaratan jaminan dalam melakukan kredit. 

Hal ini  mengindikasikan bahwa adanya kredit dan subsidi  input bagi 

petani di sektor pertanian akan diikuti dengan peningkatan produktivitas 

jika upaya perbaikan ditargetkan kepada setiap petani.  

       Penelitian Shah Fahad  (2018) menemukan bahwa di pakistan terdapat 

asuransi tanaman bagi petani, namun dalam mengambil keputusan untuk 

menggunakan asuransi tersesbut banyak hambatan di mana terjadinya resiko 

iklim atau faktor alam  yaitu  banjir yang mengakibatkan produksi pertanian 

masyarakat Pakistan menurun. Di samping itu juga belum optimalnya penyuluh 

pertanian dalam mendampingi para petani. Temuan ini menjelaskan bahwa   

layanan penyuluhan, umur, pendapatan, luas lahan berpengaruh terhadap 

keputusan petani dalam menggunakan asuransi tanaman. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

       Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di  Kecamatan 

Lamaknen Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam 

pengembangan sektor pertanian, masyarakat petani memiliki keterbatasan –

keterbatasan dalam meningkatkan produksi pertanian. Berdasarkan data yang 

ada bahwa  produktifitas sektor pertanian masih rendah dibanding dengan sektor 

lainnya. Hal ini dikarenakan berbagai kendala terutama modal, baik modal intern 

maupun modal eksternal. Terkait dengan modal maka tidak terlepas dari kredit. 

Kredit diperoleh jika seorang petani melakukan pinjaman. Namun sesuai data 
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sebelumnya bahwa penyaluran kredit pertanian juga masih mengalami tren yang 

menurun. Ini juga terjadi karena berbagai hal terutama karena faktor alam. 

Terkait dengan gap pada hasil empiris yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu 

kondisi wilayah, produktifitas sektor pertanian serta perkembangan kredit di 

Provinsi, Kabupaten  dan Kecamatan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh 

karena itu, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah faktor  

manakah yang menjadi determinan  keputusan petani   dalam mengambil kredit 

di Kecamatan Lamaknen?  

1.3 Tujuan penelitian  

       Sejalan dengan rumusan masalah di atas,tulisan ini disusun dengan tujuan 

untuk  mengidentifikasi faktor  mana yang menjadi determinan  keputusan petani 

dalam mengambil  kredit  di Kecamatan Lamaknen. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

         Manfaat dari penulisan ini adalah :  

1. Dari segi akademik,penulisan ini dapat berguna sebagai bahan 

perbandingan bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan kondisi 

petani dengan rawan iklim dalam megambil kredit di sektor pertanian. 

2.  Bagi petani sebagai bahan informasi untuk memotivasi dalam 

meningkatkan produktifitas usahatani.  

3. Bagi pemerintah sebagai informasi dalam implementasi kebijakan di   

sektor pertanian  melalui lembaga keuangan dengan memperhatikan 

kebutuhan dan kondisi petani di Kecamatan Lamaknen. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1. Teori Produksi 

        Produksi merupakan suatu  proses atau aktivitas yang dilakukan 

dengan  memanfaatkan berbagai input untuk menghasilkan output. Dapat 

diartikan pula produksi adalah kegiatan mengkombinasikan input – input  

atau faktor-faktor produksi menjadi sesuatu yang bermanfaat  sehingga 

barang tersebut mempunyai nilai tambah. 

 2.1.1   Fungsi Produksi  

           Dalam menggunakan faktor produksi tersebut untuk memperoleh 

hasil akan dipengaruhi juga teknologi yang digunakan. Keterkaitan antar 

banyaknya input dan yang dihasilkan dengan teknologi tertentu disebut 

fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan sebuah persamaan yang 

menyatakan hubungan antara tingkat (kombinasi) penggunaan input dan 

tingkat per satuan waktu. Pada model ini,hubungan antar input dan output 

akan digambarkan ke dalam  fungsi produksi tertentu  (Nicholson, 2002 : 

159) : 

 q = f (K,L,M,...).................................................................................. (2.1) 

Keterangan : 

q  =  sebagai output barang-barang dalam waktu tertentu 

K =  modal (seperti mesin)  yang digunakan dalam suatu  periode  

L = mewakili input jam labor 

M = bahan mentah untuk proses produksi yang digunakan 

Dari fungsi di atas diketahui bahwa memungkinkan adanya variabel lain 

yang turut mempengaruhi proses produksi (Nicholson, 2002:159). 
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Dapat disederhanakan fungsi produksi dengan mengasumsikan bahwa 

usaha petani tergantung pada input lain yaitu modal atau capital. Dengan 

demikian dapat dirumuskan suatu fungsi produksi sebagai berikut : 

K = f (L,W,P).........................................................................................(2.2) 

Di mana : 

K  =  Input modal petani (pupuk,bibit,pestisida dan teknologi) 

L   =  lahan petani  

P   =  Harga hasil usaha petani (berupa pendapatan) 

W   =  Upah ( tenaga kerja) 

Soekartawi (2002) terdapat  unsur – unsur  produksi dalam usahatani yaitu 

1. Faktor produksi tanah  

              Faktor produksi tanah merupakan faktor produksi utama yang ada 

dalam mengelola usaha tani. Ciri khas dari pertanian di negara – 

negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalh tenaga kerja 

yang banyak, pemilihan lahan yang sempit dan terbatasnya modal 

usaha tani. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat bergantung 

pada hasil petani dengan areal pertaniannya relatif tetap bahkan 

cenderung menurun (Hernanto,1991). Luas lahan yang digunakan 

untuk pertanian akan mempengaruhi skala usaha. Sering 

dijumpai,makin luas lahan yang digarap sebagai usaha pokok akan 

semakin tidak efisien lahan tersebut, hal ini terjadi karena : 

- Terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usaha petani 

dengan skala yang luas. 

- Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan faktor production 

terdiri dari  pestisida, pupuk yang mahal, bibit yang digunakan tidak 

cocok dengan unsur tanah, dan tenaga kerja. 
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2. Faktor Produksi Modal 

               Secara umum modal merupakan sekumpulan barang atau uang 

digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

Pada bidang  pertanian, modal adalah urutan kedua production 

factor setelah tanah. Dalam Agricultur economic disebutkan pula, 

capital adalah barang ataupun uang yang dipersamakan  tanah dan 

tenaga kerja untuk inovasi terbaru dari komoditi pertanian 

(Mubyaro,1993).  Capital dalam kegiatan produksi pertanian dibagi 

dua yaitu fixed capital dan non fixed capital. Dan modal tetap 

diartikan sebagai cost dalam process produksi yang tidak akan 

habis dalam sekali pakai terdiri dari  mesin, 

tanah.  Kemudian  modal  nonfixed  sebagai pengeluaran  biaya - 

biaya  dalam production process  dan sekali terpakai. 

Misalnya  untuk  pembelian pupuk, obat obatan, dan benih. 

3. Labour 

 Faktor produksi tenaga kerja, merupakan factor yang tidak kalah 

pentingnya dalam proses produksi. Perlunya skiil untuk 

meningkatkan hasil yang baik. Artinya yang dilihat bukan saja 

jumlahnya namun terutama adalah kualitas dari pekerja 

diperhatikan pula.  Oleh karena itu, besar kecilnya usaha pertanian 

dipengrauhi oleh tenaga kerja. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pada factor labour : 

 Ketersediaan tenaga kerja, mengindikasikanKarena setiap proses 

produksi dibutuhkan tenaga dengan keahlian yang memadai serta 

jumlah yang optimal. Jumlah tenaga tersebut dilihat dari, jenis 

kelamin, dan upah. 
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 Kualitas, demi meningkatkan hasil maksimal dibutuhkan tenaga ahli 

pada jenis pekerjaan tertentu. Dalam artian kualitas pekerja yang 

direkrut mesti memiliki spesialisasi  untuk menghindari penumpukan 

tenaga kerja. Karena apabila semua keahlian tenaga kerja sama 

akan menciptakan pengangguran pada pekerjaan yang lain. 

 Jenis kelamin termasuk kualitas dalam proses produksi pertanian. 

Di mana pria pada umumnya mempunyai spesialisasi dalam bidang 

pekerjaan seperti mengolah tanah dan wanita menanam. 

1) Seasonal workers artinya setiap usaha petani berdasarkan musim 

seperti saat musim tanam atau panen akan menciptakan lapangan 

kerja dan sebaliknya. Inilah yang menimbulkan terjadinya seasonal 

4. Sistem Manajemen  

           Manajemen sebagai kunci dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasian dan evaluasi suatu aktivitas ekonomi. Hal ini 

berkaitan erat dengan  bagaimana menata humans dalam 

berproduksi. Kegiatan usahatani dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor sosial 

ekonomi petani meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman 

usahatani, jumlah tanggungan keluarga dan kepemilikan lahan, 

(Joumessi, 2017). Umur mempengaruhi perilaku petani dalam 

pengambilan keputusan . Umur menjadi salah satu determinan 

kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani.  

                 Jika dilihat usia produktif petani lebih cenderung maksimal 

dibandingkan usia non produktif atau lanjut usia. Sedangkan 

pendidikan petani sangat mempengaruhi  penerapan inovasi baru 

dengan sikap, mental dan perilaku dalam produksi. Selain itu juga 

faktor kelembagaan yang mencakup layanan penyuluhan, 
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koperasi, program pelatihan pertanian, dan akses kredit 

(Rajendran dkk, 2015; Islam dkk, 2010). Layanan 

penyuluhan  dari pemerintah sangat penting untuk 

mendampingi petani agar usahatani petani menjadi efisien 

dan bermanfaat. 

 

2.2   Konsep Petani dan Usahatani 

        Petani adalah orang-orang yg pekerjaannya bercocok tanam pada 

tanah pertanian yg mempunyai tanah sendiri, bukan petani penyewa. Pada 

umumnya petani homogen dengan masyarakat desa, karena kehidupan 

petani biasanya berada di desa. Petani bergantung pada hasil usaha 

taninya untuk memnuhi kebutuhan baik konsumsi maupun kebutuhan 

lainnya.  

       Menurut Soekartawi (1996:24) menyebutkan bahwa sukses di dalam 

sebuah kegiatan usahatani tergantung pada pengelolaannya sebab 

meskipun ketika hal yg lain tersedia, namun tak adanya manajemen yg 

baik, jadi penggunaan dari faktor-faktor produksi yg lain tak akan 

memperoleh hasi yg optimal. Lebih lanjut (Hernanto,1993:50) menjelaskan 

besarnya pendapatan petani dan usahatani bisa menggambarkan 

perkembangan ekonomi usahatani yang dipakai untuk membandingkan 

keberhasilan petani yg satu dengan petani yg lainnya. Oleh karena itu, 

Menurut  (Mubyarto, 1996 :25) menyebutkan bahwa produksi petani ialah 

hasil yg diperoleh sebagai dampak bekerjanya dalam hal produksi tanah, 

modal, tenaga kerja. Secara umum ada tiga jenis petani meliputi  petani 

yang mempunyai lahan sendiri, petani pemilik juga penggarapnya, dan 

buruh tani. Namun penelitian ini berfokus pada petani pemilik lahan sendiri. 
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      Usahatani sebagi daya usaha petani dalam mengalokasikan 

sumberdaya yang tersedia digunakan secara effective dan efisien dengan 

tujuan memperoleh keuntungan setinggi tingginya pada periode tertentu. 

Suatu usaha tersebut efektif jika individu dapat memanfaatkan resource 

yang dimiliki, sedangkan disebut eficient jika pemanfaatan sumberdaya 

dapat menghasilkan output melampaui input (Soekartawi,2006).  

       Selanjutnya (Hernanto,1996) bahwa keberhasilan usahatani 

dipengaruhi faktor yaitu internal dan eksternal. Contoh yang berasal dari 

pribadi petani yaitu cara mengolah lahan, jenis tanah yang digarap, tenaga 

kerja yang dipakai,teknologi yang digunakan, termasuk jumlah anggota 

keluarga dan kemampuan individu tersebut. Adapun pengaruh dari luar  

terdiri dari transportation dan komunikasi, bentuk pemasaran hasil 

usahatani, ketersediaan lembaga kredit, dan penyuluhan serta pelatihan 

bagi petani.  

2.3  Lembaga Keuangan dan Sumber Permodalan Petani di Pedesaan  

       Financial institutions adalah suatu badan yang bergerak di bidang 

keuangan baik  secara langsung maupun tidak dengan kegiatannya 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya untuk 

membiayai sektor pertanian (PERMENTAN RI tahun 2016). Bentuk 

penyaluran dana satu – satunya adalah kredit bagi petani. (Anwar,1993) 

memilah struktur kelembagaan desa atas tiga jenis yaitu:  

1. Lembaga formal pedesaan merupakan lembaga yang diatur oleh 

berdasar perundang-undangan dibawah pengawasan pemerintah. 

Syaratnya mengharuskan adanya agunan dalam kontrak pinjaman 

untuk mengurangi terjadinya risk yang lebih besar. Contohnya (1) 

BRI Udes (Bank Rakyat Indonesia Unit Desa), bentuk kredit yang 
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disalurkan berupa KUK (Kredit Usaha Kecil), (2) Credit Koperasi 

melayani simpan pinjam serta penyedia layanan bagi masyarakat 

yang kemampuannya rendah. Jenis perkreditannya adalah KUD, 

Koperasi Karyawan, KPN, Koperasi Fungsional Angakatan 

Bersenjata, serta (3) Perkreditan Pola Perkebunan Inti Rakyat 

(PIR). 

2. Lembaga Semi formal ialah yang mana dalam operasionalnya 

sesuai keputusan pemerintah dan berpedoman pada kebiasaan 

penduduk setempat. Dengan aturan sesuai kesepakatan antara 

kedua pihak tidak diharuskan memiliki agunan namun atas dasar 

trust diantara keduanya. Contohnya (1) Pasar Bank yaitu sistem 

kelembagan terdiri dari lumbung pangan dan simpanan desa (2) 

Bank Perkreditan Kecamatan (3) KOSIPA (4) Bank Syariah dan (5) 

Koperasi Kredit (CU).  

3. Lembaga Informal, artinya lembaga keuangan dalam 

operasionalisasinya tanpa pengawasan pemerintah yang berupa 

para rentenir, keluarga good friend, para pedagang atau petani 

kaya. Dengan aturan kontrak pinjaman tersebut tidak menggunakan 

collateral melainkan hanya atas dasar kepercayaan. 

         Pada hakikatnya, persyaratan kredit formal adanya agunan. 

Sedangkan pasar kredit semi formal harus diizinkan secara resmi oleh 

pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tetap menggunakan adat 

normatif yang berlaku di masyarakat. Sedangkan untuk pasar informal  

tidak ada pengawasan pemerintah, tidak wajib agunannya, hanya atas 

keyakinan antara peminjam dan yang meminjamkan misalnya pelepas 

uang. 
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2.4  Credit Theory  

       Kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti percaya. 

Artinya  kepercayaan menjadi foundation kredit. Di mana adanya keyakinan 

pemberi kredit terhadap si  penerima kredit bahwa dana yang diberikan 

akan dilunasi pada periode tertentu sesuai perjanjian. Pengertian kredit 

oleh perbankan Indonesia dalam Undang – Undang  Pokok Perbankan No. 

10 Tahun 1998 mengartikan kredit adalah penyediaan uang ataupun 

tagihan, atas dasar  persetujuan pinjam meminjam dengan pihak lain 

dengan mewajibkan debitur melunasi utang tersebut  sesuai time period 

yang ditetapkan disertakan bunga pinjaman.  

      Sedangkan sesuai (UU No. 10 Tahun 1998)  banking adalah segala 

sesuatu menyangkut  tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, cara dan proses dalam melaksanakan aktivitasnya  sementara 

Bank sebagai badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan lalu menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau 

bentuk lainnya demi meningkatkan taraf hidup rakyat. 

     Dalam menyalurkan kredit, bank sebagai lembaga keuangan 

menerapkan kriteria penilaian terhadap debitur. Menurut Kasmir (2014 : 84-

88)  ada lima (5) unsur credit  :  

1). Trust merupakan keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan baik 

uang, barang atau jasa akan diterima kembali dimasa mendatang. Artinya 

pihak  bank percaya karena sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan 

survei calon penerima kredit baik secara internal maupun eksternal. (2). 

Kesepakatan sebagai sebuah ikatan diantara kedua pihak (borower and 

lender). Hal ini akan ditulis dalam dokumen perjanjian yang ditandatangani 

oleh masing-masing pihak dengan hak dan kewajiban.(3). Jangka Waktu, 

hal ini terkait  dengan jatu tempo pengembalian pinjaman yang telah 
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disepakati. Jangka waktu yang dimaksudkan adalah  masa pengembalian 

pinjaman yaitu bisa  pendek, menengah atau waktu yang panjang. (4). 

Risiko merupakan tanggungjawab debitur dalam mengembalikan pinjaman. 

Apabila makin panjang waktu pengembalian kredit maka akan bertambah 

risiko yang muncul , dan sebaliknya. Ini juga menjadi beban bagi pihak 

creditur baik kelalaian nasabah secara disengaja maupun yang tidak 

disengaja. (5). Balas Jasa sebagai salah satu bentuk keuntungan atas 

pemberian kredit yang biasa disebut  interest. 

       Selain unsur kredit, perlunya analisis kredit. Analysis credit adalah 

sebuah cara yang digunakan sebagai acuan kredit apakah permohonan 

kredit dari nasabah dapat disetujui atau ditolak, disamping itu agar 

terhindar dari  kredit bermasalah / kredit macet di kemudian hari. Maka 

sebelum mengambil keputusan kredit  perlu diterapakan prinsip dasar 

kredit yaitu 5C ( Character, Capacity, capital dan Collateral, Condition of 

economy). 

1) Character ; Menggambarkan perilaku dan kepribadian calon 

debitur.Tujuannya untuk mengetahui bahwa calon debitur 

mempunyai kemauan dan mampu untuk memenuhi kewajiban 

membayar pinjaman sampai lunas. Pihak kreditur harus mengetahui 

bahwa calon debitur mempunyai karakter jujur, baik dan 

berkomitmen dalam melunasi  kredit yang diterima dari pihak 

kreditur. 

2) Capacity ; Untuk mengetahui daya mampu atau tidaknya calon 

debitur dalam memenuhi kewajibannya pada jangka waktu kredit. 

Terutama kemampuan keuangan calon debitur karena merupakan 

sumber utama dalam pembayaran tagihan kredit. Semakin baik 
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kemampuan keuangan calon debitur maka akan semakin baik dan 

lancar kualitas kredit. 

3) Capital ; Modal merupakan sumber utama bagi calon peminjam. 

Semakin besar modal yang dimiliki calon debitur akan semakin 

meyakinkan pihak kreditur dalam memberikan pelayanan kredit.  

4) Collateral ; Berkaitan dengan jaminan yang diajukan debitur sesuai 

permohonan kredit. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua 

jika debitur tidak dapat membayar tagihannya karena sudah 

termasuk dalam kredit macet maka pihak kreditur eksekusi 

terhadap agunan. Hasil penjualan agunan sebagai pembayaran 

kedua.  

5) Condition ; Condition merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi 

calon debitur. Pihak kreditur harus mempertimbangkan sektor 

usaha calon debitur  dengan melihat kondisi ekonomi. Di mana hal 

itu akan mempengaruhi masa yang akan datang untuk mengurangi 

kemungkinan terjadi kredit bermasalah / kredit macet. 

     Sedangkan, untuk memberi kredit kepada nasabah harus 

memenuhi berbagai aspek yang dikenal dengan prinsip 7p analisis 

(Kasmir, Edisi Revisi 2014:94), :  

1. Personality  artinya perlunya penyelidikan terhadap kepribadian 

nasabah, baik  perilakau masa kini dan masa lalunya, yaitu tingkah 

laku, tindakan, sikap, serta emosi  dalam menghadapi suatu 

masalah.  

2. Party  berarti  menggolongkan nasabah ke dalam kelompok tertentu 

berdasarkan modal, loyalitas serta wataknya.  

3.  Perpose  menunjukkan maksud peminjaman , termasuk jenis kredit 

yang diajukan pemohon. 



21 
 

 
 

4. Prospect yaitu  memprediksi  usaha nasabah  yang akan datang 

apakah memberi untung  atau tidak. 

5. Payment  adalah sebuah ukuran pengembalian  pembayaran oleh 

nasabah atau dari  mana sumber dana untuk mengembalikan 

kredit. 

6.  Profitability  berkaitan dengan bagaimana kemampuan nasabah 

dalam memperoleh laba. 

7.  Protection merupakan sebuah perlindungan terhadap usaha dan 

jaminan nasabah. Perlindungan yang dimaksudkan ialah jaminan 

barang / orang ataupun asuransi. 

 Kasmir ( 2014 : 93 – 94)  Adapun jaminan kredit yang dapat dijadikan 

jaminan oleh calon peminjam  : 

1. Dengan agunan 

a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang – barang yang seperti :  

- Land 

- Fasilitas 

- Kendaraan bermotor 

- matchine 

- Barang dagangan 

- Plant / garden 

b. Collateral benda tidak berwujud yaitu berupa surat  yang diakui : 

- Sertifikat saham 

- Sertifikat oligasi 

- Land Serticate  

- Sertifikat deposito 

- Rekening tabungan  

- Rekening giro yang dibekukan 
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- Promes 

- Wecel 

c. Agunannya Orang berarti jaminan yang diberikan apabila terjadi 

kredit macet, maka yang bersangkutan menanggung resiko. 

2. Tidak adanya collateral 

Pinjaman yang tanpa agunan di mana kredit yang diberikan tidak 

membutuhkan jaminan barang. Namun hanya  bisa  diberikan 

kepada perusahaan yang benar – benar bonafid profesional dengan 

alasan bahwa akan menjaga kemungkinan kredit macet sangat 

kecil.  

     Seperti Bebczuk (2003) mengatakan bahwa pada setiap pemberian 

kredit kepada debitur tidak terlepas dari uncertainty  yaitu : (a)  dari segi 

kemampuan membayar debitur. Ketidakpastian ini diantisipasi melalui 

melakukan estimasi kemungkinan kembalinya pinjaman secara penuh 

(probability of full reimbursement) dan penyesuaian tingkat suku bunga.  (b)  

kemungkinan besar debitur melanggar perjanjian kredit  yang sulit untuk 

diketahui oleh pemberi pinjman. Dalam hal ini, peminjam  bisa berupaya 

mengelabui lender mengenai kondisi usaha yang  sebenarnya  atau ketika 

pinjaman sudah diberikan,  kemungkinan yang terjadi  debitur 

menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang lain atau membiayai 

usaha lainnya. Problem yang terjadi dalam pemberian kredit tersebut   

dikenal sebagai asymmetric information problem. 

     Kemudian Bebczuk menjelaskan masalah informasi asimetris terjadi 

dalam  beberapa bentuk antara lain: (1) seleksi yang merugikan (2) moral 

hazard (3) biaya pemantauan. Adverse selection adalah terjadi masalah 

pada pemberi pinjaman atau lembaga kredit di mana tidak mampu 
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membedakan proyek  dengan masing-masing risiko yang akan muncul. 

Moral hazard adalah masalah yang terjadi disaat debitur menggunakan 

pinjaman dana untuk kepentingan lain di luar perjanjikan dengan pihak 

pemberi pijaman. Selanjutnya, monitoring cost, adalah terjadinya problem 

ketika debitur mengambil keuntungan atas ketidakmampuan bank dalam 

menilai pendapatan yang nyata  dari usaha yang dibiayai bank atau  

pendapatan yang diterima lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. 

Secara grafis asymmetric information secara sederhana dideskripsikan 

sebagai berikut. 

Grafik 2.1  Kondisi Asymmetric Information Problem  dalam kredit  

 

 

 

 

 

    Grafik tersebut menjelaskan bahwa masalah informasi asimetris  terjadi 

pada titik merah yang ditandai dengan rendahnya ketersediaan kredit dan 

tingginya suku bunga bunga. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

terjadinya asymmetric information problem disebabkan oleh adverse 

selection, moral hazard, atau monitoring cost. Asymmetric information 

problem menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan sempurna 

sehingga faktor produksi sebagai sumber pembiayaan tidak teralokasi 

sebagaimana semestinya. Jika kondisi tersebut tidak dikoreksi maka 

terjadilah apa yang disebut dengan kegagalan pasar (market failure). Untuk 
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meniadakan kegagalan pasar harus dilakukan koreksi. Koreksi atas 

kegagalan pasar dalam pasar keuangan adalah tugas pemerintah (pusat 

maupun daerah) dan pihak-pihak terkait termasuk Bank Indonesia. Koreksi 

atas kegagalan pasar memindah titik keseimbangan dari titik merah menuju 

titik biru atau titik ekuilibirum baru. Di ekuilibirum baru, tingkat suku bunga 

lebih rendah dan pasokan kredit lebih banyak. Hal tersebut ditandai dengan 

pergeseran kurva penawaran kredit dari S0 ke S1 dan pergeseran kurva 

permintaan kredit dari D0 ke D1, sehingga kredit bergeser dari L0 menuju L1. 

2.4.1 Pentingnya Kredit dalam Mendukung Usahatani  

         Credit sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembagunan 

khususnya pembagunan di desa. Kasmir (2014 : 88) menjelaskan kredit 

memiliki fungsi dan tujuan terdiri dari (1) Mencari laba. Maksudnya bahwa 

tujuan bank ingin mendapatkan keuntungan dari kredit yang disalurkan. 

Profit sebagai faktor utama kelancaran bagi lembaga keuangan. Jika pihak 

bank suatu saat mengalami kerugian, maka kemungkinan bank akan 

dilikuidasi atau dibubarkan. (2) Membantu usaha nasabah, tujuannya 

memberikan dana yang dibutuhkan nasabah baik dana investasi maupun 

dana modal kerja. Dengan dana itu, debitur dapat mengembangkan dan 

memperbesar usahanya. Seperti dalam penelitian ini dengan kredit dapat 

menambah modal petani untuk mengembangkan produktifitas usahatani. 

(3) Kerjasama pemerintah, dalam birokrasi pemerintahan semakin besar 

penyaluran kredit oleh maka akan meningakatkan pembangunan di 

berbagai sektor. Kelebihan bagi pemerintah dengan menyalurkan kredit 

antara lain  : 

a. Pajak yang diterima berasal dari profit yang diperoleh nasabah 

dan bank.  
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b. Tersedianya lowongan kerja, artinya bila kredit untuk ekspansi 

pembangunan maka akan menyerap tenaga kerja. 

c. Peningkatan kapasitas barang dan jasa, dalam artian bahwa 

kredit yang disalurkan akan menambah jumlah barang / jasa 

yang beroperasi di masyarakat.  

d. Penghematan devisa negara, terutama pada products yang 

sebelumnya diimpor dan sudah dapat diproduksi sendiri akan 

dapat menghemat pinjaman.  

e. Meningkatnya hutang, hal in terjadi jika credit yang dibiayai untuk 

ekspor. 

        Pemerintah sebagai regulator menyalurkan dana kredit untuk usaha 

petani melalui bank. Oleh Pusat Pembiayaan Pertanian (2009) 

menjelaskan bahwa penyaluran kredit sektor pertanian ditujukan untuk: (1) 

peningkatan produktifitas petani, (2) untuk mempercepat perkembangan riil 

sector ( perkebunan,hortikultura, peternakan, tanaman pangan), (3) 

sebagai bentuk dukungan program ketahanan pangan dan program lainnya 

sesuai DEPTAN, serta(4) untuk mengurangi kemiskinan dengan perluasan 

employment opportunity di sektor Agricultur. 

        Lebih jauh jenis – jenis kredit dapat bermacam – macam, namun 

dalam penelitian ini akan dibahas adalah termasuk dalam kredit produktif. 

Kasmir (2014 : 90) Berikut jenis – jenis kredit sebagai berikut : 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi ; kegunaannya untuk membangun proyek / 

pabrik baru atau keperluan rehabilitasi. Contoh : untuk 

pembangunan pabrik juga membeli mesin – mesin.  

b. Kredit modal kerja ; untuk kebutuhan peningkatan  dalam 

proses produksi. Contoh : pembelian bahan baku, 
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pembayaran gaji pegawai dan atau biaya lainnya  terkait 

proses produksi perusahaan. 

2. Dilihat dari tujuan kredit 

a. Kredit produktif ; tujuan utamanya adalah peningkatan 

usaha dalam menghasilkan barang dan jasa. Contoh : untuk 

pembangunan pabrik akan menghasilkan barang yang 

bermanfaat, pada pertanian menghasilkan produk hasil 

usahatani, dan tambang menghasilkan bahan tambang, dan 

industri lainnya. 

b. Kredit konsumtif ; Sudah jelas bahwa untuk dikonsumsi 

secara pribadi. Contoh : perumahan, mobil pribadi, 

perabotan rumah tangga, dan konsumtif lainnya. 

c. Kredit perdagangan ; digunakaan untuk membeli barang 

dagang yang angsuran dibayarkan dari hasil  jualan 

perdagangan tersebut. Jenis ini sering diberikan kepada 

agents apabila pembelanjaan dalam jumlah yang banyak. 

Contoh : ekspor dan impor. 

3. Kredit dari segi jatu tempo 

a. Jangka pendek ; kredit yang mempunyai waktu kurang dari 

setahun dan biasa digunakan untuk kebutuhan modal kerja. 

Contoh : kredit peternakan ayam, dan untuk pertanian 

seperti tanaman palawija atau padi. 

b. Kredit jangka menengah ; jangka waktu kredit yang berkisar 

antara 1 tahun – 3 tahun, biasanya untuk investasi. Contoh : 

untuk pertanian seperti jeruk dan untuk peternakan yaitu 

kambing. 
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c. Kredit jangka panjang ; kredit yang masa pengembaliannya 

panjang yaitu 3 – 5 tahun. Kredit ini khusus untuk invest 

panjang seperti kebunan karet, manufaktur dan untuk 

konsumtif seperti perumahan. 

4. Dilihat dari sumbernya 

a. Kredit dengan jaminan diberikan karena suatu sumber, dan 

dapat berbentuk barang berwujud / tidak atau jaminan 

orang. Artinya setiap jumlah pinjaman  akan dilindungi 

sesuai dengan nilai jaminan peminjam. 

b. Kredit tanpa jaminan artinya diberikan kepada nasabah 

tanpa jaminan barang atau orang tersebut. Untuk 

memberikannya diperlukan prospek usaha dan sifat serta 

loyalitas calon debitur selama ini. 

5. Dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian, merupakan pinjaman ang dibiayai untuk 

pertanian atau perkebunan rakyat. Bagian pertanian ini 

berupa jangka pendek dan panjang. 

b. Kredit peternakan, meliputi kredit jangka pendek yaitu 

peternakan ayam dan kredit jangka panjang yaitu kredit 

peternakan kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu untuk membiayai perusahaan kecil, 

menengah dan besar. 

d. Kredit pertambangan, jenis pembiayaan berupa usaha 

jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. 

e. Kredit Pendidikan, diberikan untuk membangun sarana dan 

prasaran pendidikan atau kredit untuk mahasiswa. 
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f. Kredit profesi, ini khusus kepada para profesional seperti 

dosen, dokter dan pengacara. 

g. Kredit perumahan, digunakan  untuk pembiayaan banguna / 

pembelian rumah. 

2.5 Teori  Keputusan 

      Hansen, 2005 teori keputusan adalah teori tentang bagaimana manusia 

memilih diantara berbagai pilihan tak menentu untuk suatu keinginan yang 

akan diraih. Teori ini dibagi dalam dua antara lain (1) teori keputusan 

normatif yaitu tentang bagaimana keputusan dibuat sesuai prinsip 

rasionalitas, dan (2) keputusan deskriptif menjelaskan tentang bagaimana 

keputusan dilakukan secara benar. Sementara pengambilan keputusan, 

umumnya terdiri dari 3 (tiga)  kondisi yang dihadapi oleh  pengambil 

keputusan atas  tingkat kepastian dari hasil yang akan terjadi. Ketiga 

condition adalah :   

a. Uncertainty, merujuk pada keadaan dimana terdapat hasil > satu 

yang mungkin terjadi dari decision, dan peluang setiap 

kemungkinan peristiwa tidak diketahui. 

b. The risk, yaitu terkait keadaan yang mungkin  terjadi lebih dari satu 

hasil suatu keputusan,  probabilitas setiap hasil akan diperkirakan 

oleh si pengambil keputusan. 

c. Certainty, mengacu dengan kejadian yang muncul hanya ada satu 

hasil yang terjadi dari keputusan tersebut dan hasilnya diketahui 

secara pasti pada keputusan yang diambil. 
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2.5.1 Teori Pilihan Rasional 

             Prinsip rasionalitas menjadi sebuah proposisi yang digunakan 

dalam teori keputusan dari perilaku seorang. Individu dikatakan aktor yang 

konsekuen dimana berperilaku meningkatkan manfaat dan mengurangi 

biaya. Konsep ini mempunyai berbagai  proposisi tentang bagaimana 

alternatif individu dalam  mengambil decision antara lain : (Nicholson, 

2005). 

a) Completeness 

Artinya bahwa adanya opsi – opsi maka seorang selalu dapat menyatakan 

dengan jelas pilihannya dari ketiga oportunitas : (a) salad lebih disukai 

daripada Jus (b) salad paling diminati dari jus (c) salad dan jus adalah 

sama rasanya. Setiap orang  dianggap tidak merubah prospek  karena 

bimbang terhadap pilihannya. Asumsi inipun digunakan  agar  

kemungkinan tersebut tidak terjadi dimana orang dapat memutuskan 

pilihan antara mawar dan melati pada waktu yang bersamaan. 

b) Transitivity 

Jika pilihan 1 lebih disukai daripada 2 dan pilihan 2 lebih disukai daripada 

3,maka 1 lebih disukai daripada 3. Proposisi ini berarti seorang secara 

pribadi konsekuen dengan apa yang menjadi pilihan pada akhirnya tidak 

menimbulkan kontroversi dari kedua preferensi.  

     C). Kontinuitas 

Seorang  membuat pilihan  2 lebih diinginkan daripada 1 artinya keadaan 

yang mendekati 1 harus juga disukai daripada 2. Theory pilihan rasional 

menunjukkan kepada individu sebagi aktor ekonomi yang memiliki sikap  

rasional dan netral terhadap resiko yang terjadi. Oleh karena itu, individu 

selalu mempertimbangkan pilihan untung-rugi agar memperoleh manfaat 

dan biaya dalam pengambilan keputusan tersebut. 
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2.5.2  Anomali Pilihan Individu 

      H.A. Simon (dalam Khafid, 2013) mengkritik   teori pilihan rasional 

bahwa seorang yang berperilaku rasional haruslah meningkatkan utilitas  

dan tanpa mengurangi nilainya.  Artinya individu selalu melakukan 

preferensi yang memberi kepuasan tersendiri meski bukan merupakan 

pilihan yang memaksimalkan utilitasnya. Namun faktanya, individu tersebut 

tanpa menggunakan prinsip rasionalitas. Maka tidak lagi melaksanakan 

perilaku yang memuaskan. Kemungkian hal ini dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitar serta kebiasaan yang ada, dan inilah yang disebut dengan bounded 

rationality. Penyimpangan perilaku tersebut   terjadi bukan disebut  sebagai 

tindakan tidak rasional tetapi dianggap sebagai anomali perilaku seseorang 

dari rasionalitas (Becker  dalam Kaafidh, 2013). 

 

2.6 TEORI RESIKO 
 

2.6.1  Konsep resiko kredit  

        Resiko sebuah kata yang kompleks digunakan pada berbagai aktivitas 

yang dilakukan oleh setiap orang. Terutama dalam kegiatan usaha atau 

pada kehidupan  sehari-hari. Artinya menjdi suatu elemen dalam 

bidang usaha memiliki pada berbagai kejadian dan sangat erat dengan  

keputusan   bagi kelangsungan suatu usaha. Definisi risk, Robinson dan 

Barry(1987) adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang merugi, dapat 

diukur oleh pengambilan keputusan. Pada umumnya peluang terhadap suatu 

kejadian dapat ditentukan oleh   pembuat keputusan berdasarkan 

pengalaman dalam mengelolah suatu usaha. Sementara, Umar 

(1998) memberikan beberapa pengertian resiko, diantaranya :  

a. sebagai kesempatan timbulnya kerugian 
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b. merupakan probabilitas timbulnya kerugian 

c. sebuah ketidakpastian 

d. menjadi penyimpangan aktual dari yang diharapkan  

e. peluang suatu keadaan berbeda dari yang diharapkan.  

    Menurut Darmawi (2005) resiko dihubungkan dengan kemungkinan 

terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kata 

kemungkinan ini menunjukkan adanya ketidakpastian. Uncertainty itu 

merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko,sedangkan kondisi 

yang tidak pasti tersebut  timbul karena  berbagai hal :  

a). Jarak waktu dari perencanaan sampai  selesainya  kegiatan. Makin 

panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.  

b). Keterbatasan kesdiaan informasi yang diperlukan  

c). Keterbatasan pengetahuan dan skiil  mengambil keputusan. Resiko erat 

kaitannya dengan ketidakpastian,tetapi kedua hal tersebut memiliki 

makna  yang berbeda. Ketidakpastian (uncertainty) menurut Robinson dan 

Barry(1987) adalah peluang suatu kejadian dalam mengambil  keputusan 

dan dengan ketidakpastian menimbulkan resiko.  

 
     Secara umum, terdapat resiko utama atau pokok yang dihadapi oleh 

bank konvensional antara lain khususnya dalam penenlitian ini adalah : 

Credit risk adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidak 

mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya 

baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.  Resiko yang terjadi 

akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban 

kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam 

kelompok ini ialah  resiko konsentrasi pembiayaan. Resiko konsentrasi 

pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko
https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga
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penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, 

sektor, atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian 

cukup besar, dan dapat mengancam kelangsungan usaha Bank tertentu. 

Ini bisa dialami oleh pihak kreditur maupun secara individu :  

a. Resiko pemberi pinjaman atas bisnis :  

           Debitur akan menawarkan biaya / keuntungan dari suatu 

pinjaman berdasarkan dari risiko dan suku bunga yang 

dikenakan, namun suku bunga ini bukan hanya satu-satunya 

metode kompensasi untuk risiko yang dihadapi. Perlindungan 

tambahan dalam bentuk pembatasan sebagaimana diatur 

dalam perjanjian kredit memungkinkan dilakukannya 

pengawasan oleh pemberi pinjaman (kreditur) atas peminjam 

(debitur) yaitu misalnya dalam bentuk : (a) Pembatasan 

terhadap debitur atas tindakan-tindakan yang dapat 

memengaruhi keuangan debitur misalnya melakukan 

pembelian kembali saham, melakukan pembayaran deviden, 

atau melakukan peminjaman baru. (b) Kewenangan untuk 

melakukan pengawasan atas utang dengan cara mensyaratkan 

adanya audit dan laporan keuangan bulanan. (c) Hak kepada 

kreditur untuk meminta pelunasan seketika atas utang yang 

diberikannya apabila terjadi suatu peristiwa khusus ataupun 

apabila rasio keuangan seperti utang / ekuiti menurun. 

b. Resiko yang dihadapi Individu 

Konsumen dapat menemui risiko kredit dalam bentuk langsung 

misalnya sebagai deposan di bank atau sebagai debitur. 

Mereka dapat juga menghadapi risiko kredit sewaktu 

melakukan transaksi dagang dengan cara penyerahan uang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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muka kepada mitra pengimbang misalnya untuk melakukan 

pembelian rumah atau penyewaan rumah. Karyawan dari suatu 

perusahaan juga amat tergantung pada kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pembayaran gaji juga termasuk 

yang menghadapi risiko kredit dalam stausnya sebagai 

karyawan.  Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa 

kemampuan para individu ini untuk melakukan evaluasi atas 

risiko kredit sangat terbatas dan risiko ini dapat mengurangi 

efisiensi ekonomi sehingga pemerintah melakukan berbagai 

mekanisme dan langkah hukum guna melindungi konsumen 

terhadap risiko ini. 

      Credit risk sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam 

yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk 

membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat 

jatuh tempo atau sesudahnya. Sedangkan resiko kredit  menurut Susilo, 

dkk (1999) adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya 

dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Risiko tersebut timbul karena 

adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. 

Sebab-sebab ketidakpastian ada beberapa faktor antara lain :  

1. Faktor manusia (human uncertainties) Misalnya adanya malas, tidak 

jujur, sakit, dan lain sebagainya. 

 2. Faktor ekonomis (economic uncertainties) Misalnya karena adanya 

perubahan harga, penurunan permintaan,menurunnya daya beli perubahan 

tingkat bunga dan lain sebagainya.  

3. Faktor alam (act og good) seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, 

kemarau panjang, danlain sebagainya. Tidak semua debitur dapat tepat 
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waktu dalam membayar cicilan kreditnya. Maka dari itu ada penggolongan 

kolektibilitas kredit. Hal inupun terjadi di kecamatan Lamaknen di mana 

petani mengolah  tanah yang longsor, kemarau yang pajang dan 

mengakibatkan hasil panen yang tidak menentu. 

Kategori kolektibilitas kredit menurut Kasmir (2014:107-108) sebagai 

berikut :  

1. Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan 

pembayaran tagihan dalam jangka waktu 8 hari sampai dengan 30 

hari (kolektor lancar).  

2. Specila mention, disebut perhatian khusus apabila (a)terjadi 

tunggakan dalam membayar angsuran bunga yang belum 

melampaui 90 hari (b)adanya pinjaman baru (c) terdapat 

pelanggaran dalam perjanjian kontra 

3. Kredit kurang lancar artinya kredit yang mengalami penundaan 

pembayaran tagihan dalam jangka waktu lebih dari  90 hari yang 

tertera dalam kontrak.  

4. Doubful dikatakn diragukan karena mengalami penundaan 

pembayaran tagihan dalam jangka waktu lebih dari 180 hari (calon 

write off).  

5. Loss adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran 

tagihan dalam jangka waktu lebih dari 270 hari (write off/recovery). 

 

2.6.2.  Non Performing Loan (NPL) 

      Masalah yang dihadapi perbankan adalah ketika debitur  tidak 

mampu membayar kembali baik pokok maupun bunganya kepada 
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pihak bank. Ketidakmampuan tersebut dinamakan kredit 

bermasalah atau kredit gagal bayar yang dapat ditunjukkan oleh 

rasio Non Performing Loan (NPL). Bank Indonesia 

mengklasifikasikan kualitas kredit dalam lima kolektibilitas, yaitu 

kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, 

dan macet. Kredit dengan kualitas lancar, dan dalam perhatian 

khusus digolongkan ke dalam kredit tidak bermasalah, sedangkan 

kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet 

digolongkan dalam kredit bermasalah.  

      NPL adalah kredit yang tidak diikuti oleh pelunasan pembayaran 

pokok atau angsuran sebagaimana yang telah dipersyaratkan 

dalam perjanjian kredit. Kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet termasuk dalam NPL. Rasio NPL diperoleh 

dari pembagian antara NPL dengan total kredit yang diberikan. 

Semakin besar rasio NPL, semakin tinggi pula risiko yang 

ditanggung oleh pihak bank dan menunjukkan kegagalan bank 

dalam mengelola dana yang ada. Nilai NPL akan mempengaruhi 

laba yang diperoleh dan akan menentukan posisi bank tersebut 

dinyatakan sehat atau tidak. Berdasarkan aturan BI, bank wajib 

memiliki NPL neto dibawah 5 persen. Jika tidak, bank akan masuk 

dalam program pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh 

BI. Bank dikatakan mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya 

kredit yang bermasalah lebih besar daripada jumlah kredit yang 

diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang 

tinggi, maka akan memperbesar biaya  atau dengan kata lain 

semakin tinggi NPL di suatu bank, maka akan mengganggu kinerja 

banknya. Dalam perbankan, suatu kredit dapat dikategorikan dalam 
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kredit bermasalah apabila: (1). Terjadi keterlambatan pembayaran 

bunga lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya; (2). 

Tidak dilunasi sama sekali (3). Diadakan negosiasi kembali atas 

syarat pembayaran kredit dan bunga yang tercantum dalam 

perjanjian pemberian kredit. Kelancaran debitur dalam membayar 

kewajibannya terdiri dari : pokok angsuran dan bunga menjadi 

kewajiban pokok. Oleh karena itu, pembayaran angsuran 

merupakan sebuah keharusan agar kegiatan operasional bank tetap 

berjalan dengan lancar. Apabila banyak penunggakan pembayaran 

kredit oleh debitur maka bank tidak bisa mendapatkan kembali 

modal yang telah dikeluarkannya, dan hal tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan mengakibatkan 

penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kesehatan 

bank merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh 

manajemen bank. Pengelola bank diharuskan mempertahnakan 

kualitas aktiva produktif. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif 

sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. 

Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok 

dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha 

maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.  

2.7.  Keputusan Petani dalam Pengambilan   Kredit  

    Keputusan petani dalam mengambil kredit merupakan pilihan petani 

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dalam meningkatkan 

produktifitas usahatani. Pertimbangan tersebut  sangat erat kaitannya 

dengan  faktor faktor yang mempegaruhinya. Faktor – faktor tersebut 
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yaitu meliputi luas kepemilikan lahan, umur, pendidikan, pendapatan 

petani, pengalaman kredit, layanan penyuluhan. 

a. Luas kepemilikan Lahan 

           Merupakan faktor utama pada sektor pertanian. Dimana dengan 

adanya kepemilikan lahan maka petani dapat mengelola demi 

memenuhi kebutuhan. Jika semakin besar lahan yang dimiliki maka 

semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

usahataninya, karena lahan digunakan sebagai jaminan petani serta 

menjadi salah satu input untuk mendapatkan output (Ciaian, 2012).  

Nurmala (2012) ditinjau dari keberlakuannya satuan luas lahan 

pertanian dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu : 1) 

Satuan luas lahan yang berlaku secara international misalnya 

hektar (ha) atau are, 2) Satuan luas lahan yang berlaku secara 

nasional, misalnya hektar (ha) dan meter persegi (m2 ), 3) Satuan 

yang berlaku secara regional misalnya bahu, tumbak, bata (Jawa 

Barat), ubin (Jawa Tengah) dan rantai (Sumatera Barat), 4) Satuan 

luas lahan yang berlaku lokal, misalnya piring. 

b. Umur 

 Penduduk yang masih produktif pada  umumnya belum memiliki  

tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari. Mereka 

yang berumur  22 sampai  55 tahun terlebih laki – laki  mempunyai 

tuntutan untuk mencari nafkah demi membiayai keluarga. 

Sedangkan masyarakat yang berusia diatas 55 tahun tingkat 

kemampuan untuk bekerja sudah menurun. Seperti  penelitian 

Ambarita bahwa penduduk usia 25 – 50 cenderung  berpeluang 
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mengambil kredit, karena memiliki tanggung jawab terhadap 

kehidupannya sebagi pencari nafkah. 

c. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang mengatur 

kebutuhan ilmu pengetahuan, dan kecakapan atau keterampilan. 

Selain itu pendidikan juga merupakan salah satu faktor penentu 

sikap seseorang dalam pengambilan keputusan. Tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap pola dan cara berpikir seseorang, 

kecenderungan semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya 

semakin baik pola berpikirnya, kemampuan seseorang dalam 

kecepatan untuk mengadopsi suatu informasi dipengaruhi salah 

satunya dengan tingkat pendidikan yang ditempuhnya. 

d. Pendapatan 

(Hernanto,1994) Tingkat pendapatan yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan usahatani tergantung dari input yang digunakannnya  

termasuk  lahan yang digunakan untuk produksi, tingkat 

produktifitasnya, jenis komoditas yang dihasilkan, dan ketepatan 

dalam mengeluarkan biaya tenaga kerja.  Setiap produksi usahatani 

yang diakukan petani tersebut harapannya dapat meningkatkan 

income dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehingga dapat 

mengurangi kemiskinan.  Price dan produktivitas menjadi hal yang 

tidak pasti dimana  bila harga dan produksi berubah maka 

penghasilan yang diterima petani akan ikut berubah pula. 

Soekartawi (1990) terdapat  dua unsur yang digunakan yaitu 

penerimaan dan pengeluaran dari usahatani.  Penerimaan is 

sesuatu yang diterima and cost yang dimaksudkan sebagaimana 

penggunaan sarana produksi yang dikeluarkan pada production 
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process.  Mubyarto (1989) dalam memproduksi  suatu tidak lepas 

dari penerimaan dan pengeluaran. Yang dimaksudkan penerimaan 

ialah hasil yang diterima petani sedangkan pengeluaran sebagai 

akibat  biaya yang dikeluarkan dalam berproduksi. 

e.  Pengalaman Kredit 

Pengalaman petani dalam mengambil kredit merupakan hal yang 

penting dalam meningkatkan usahatani. Pengalaman dalam kredit 

sangat diperlukan untuk mengembangkan kegiatan usahatani 

dikarenakan semakin lama petani mengambil kredit maka semakin 

berpengalaman pengambilan kredit. Semakin berpengalaman 

tentunya  semakin memahami tata cara kredit dan resiko – resiko 

yang terjadi dalam melakukan kredit. 

f. Layanan Penyuluhan adalah pelayanan dari Petugas PPL atau 

pihak-pihak lainnya terkait  peningkatan produktfitas usahatani 

dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pertanian. Dalam 

penelitian Shah fahad, 2018 bahwa variabel layanan penyuluhan 

berpengaruh terhadap keputusan petani di mana perlunya  

penyuluhan bagi setiap petani agar mereka dapat  memahami cara 

memanfaatkan input - input demi meningkatkan produktiftas 

usahatani.  

2.8.  Penelitian Terdahulu  

        Penelitian Afifah, 2014 dengan studi Analisis Tenaga Kerja untuk 

Tetap Bekerja di Sektor Pertanian  Studi Kecamatan Pujon  Kabupaten 

Malang. Tujuannya menganalisis  factor pendidikan, umur , jumlah 

tanggungan, waktu luang terhadap  tenaga kerja yang tetap bekerja pada 

pertanian. Metode pengolahan data adalah analisis regresi logistic. 
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Hasilnya bahwa variable leisure time dan jumlah tanggungan adalah 

variabel yang berpengaruh signifikan sedangkan usai, pendidikan, 

pendapatan, tidak signifikan berpengaruh. Karena nilai wald yang terbesar 

pada variabel jumlah tanggungan maka variabel ini dominan 

mempengaruhi keputusan tenaga kerja untuk tetap bekerja di sektor 

pertanian  

       Hasil penelitian Ambarita, 2016 tentang keputusan petani dalam 

menggunakan  kredit  (Studi Kasus :  CU Sondang Nauli Kabupaten Karo 

dan Kabupaten Simalungun). Dengan tujuan menganalisa faktor yang 

berpengaruh terhadap keputusan petani dalam memilih Credit Union 

sebagai sumber pembiayaan usahatani. Variabel dependen adalah 

Keputusan Petani sedangkan  variabel independen   pendidikan, umur,  

pendapatan, pengeluaran keluarga jumlah tanggungan,sumber Informasi,  

pengalaman keluarga,  pelayanan. Dengan metode logit, variable bebas 

meliputi jumlah tanggungan, pengeluaran keluarga, pendidikan dan 

pelayanan tidak berpengaruh sedangkan  umur dan pendapatan 

berpeluang terhadap probabilitas keputusan petani dalam menggunakan 

CU Sondang Nauli sebagai sumber pembiayaan usahatani. 

         Penelitian Chandio (2017)  tentang  Hubungan Kredit Pertanian, 

Ukuran Pertanian, dan Efisiensi Teknis di Sindh, Pakistan. Tujuan 

penelitian untuk mempelajari dampak kredit pertanian dan ukuran 

pertanian terhadap efisiensi teknis produktivitas padi di Sindh, 

Pakistan dengan metode yang digunakan adalah Pendekatan Cobb-

Douglas. Dengan variabel terikat adalah efisiensi produktifitas padi 

dan variabel bebas terdiri dari kredit pertanian,ukuran pertanian, 

pupuk dan tenaga kerja. Hasil Maximum Likelihood Estimation 
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(MLE) memperlihatkan bahwa kredit, ukuran pertanian, pupuk, dan 

tenga kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas padi di 

Sindh, Pakistan. 

       Penelitian Ciaian, 2012 tentang  Saluran Kredit, Akses  Kredit, 

Alokasi Faktor, dan Produktivitas Petani: Studi  Ekonomi Transisi 

CEE. Tujuannya untuk (1) menganalisa bagaimana keterkaitan 

antara produksi pertanian dan penggunaan input (seperti lahan, 

input variabel, tenaga kerja  dan modal) dengan akses petani untuk  

kredit di negara transisi di Eropa Tengah & Timur (Central and 

Eastern Europe). (2) mempelajari pentingnya akses  kredit bagi 

kinerja pertanian di wilayah negara CEE. Dengan variabel 

dependennya yaitu akses petani untuk kredit sedangkan variabel 

independen terdiri dari input variabel(informasi,jaminan),modal dan 

tenaga kerja.  Metode yang  digunakan adalah untuk mempelajari 

dampak akses kredit terhadap kinerja petani dengan menggunakan 

sebuah matching estimator, dalam hal ini menjadi alternatif non-

parametrik dari regresi linear. Sumber data yang digunakan adalah 

farm accountancy data network (FADN), yang dikumpulkan dan 

disimpan oleh European Commission. FADN adalah sistem Eropa 

untuk survey sampel, dimana survey dilakukan setiap tahun dan 

mengumpulkan data struktur dan akuntansi dari petani Eropa. Hasil  

temuannya  bahwa dengan adanya kredit dan subsidi  input bagi 

petani di sektor pertanian akan diikuti oleh peningkatan produktivitas 

jika upaya perbaikan ditargetkan ke setiap petani.  

       Penelitian  Joumessi  (2017)  tentang  Faktor Sosial Ekonomi dan 

Institusional Yang Mempengaruhi Efisiensi Usahatani Sayur Petani 
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Kecil di Wilayah Barat Daya Kamerun. Tujuan penelitiannya 

mengevaluasi tingkat efisiensi dari usahatani sayur di dalam sistem 

pertanian dan  mengidentifikasi faktor sosial-ekonomi dan faktor 

institusional yang menjadi sumber pembeda di kalangan petani 

sayur di wilayah barat daya Kamerun. Variabel yang digunakan yaitu 

Variabel terikat  faktor sosial ekonomi dan faktor 

institusional.Variabel bebas  usia, ukuran lahan, pendidikan, layanan 

kredit,  layanan penyuluhan, pengeluaran keluarga dan  pengalaman 

bertani. Dengan model Tobit memperlihatkan bahwa efisiensi teknis 

dan efisiensi skala yang didapatkan adalah dipengaruhi secara 

positif dan signifikan oleh ukuran keluarga, pendidikan, dan layanan 

penyuluhan dan juga  merupakan faktor sosial ekonomi yang 

menimbulkan perbedaan antara petani sayur di wilayah Barat daya 

kamerun. 

      Khaafidh dan Poerwono, 2013 Faktor yang berpengaruh pada 

Keputusan Tenaga Kerja untuk Bekerja di sektor Pertanian. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab tenaga kerja bekerja di kegiatan 

pertanian. Dengan variabel bebas (lahan kepemilikan, pendidikan, 

pengalaman bertani, usia,pendapatan, jumlah tanggungan, dan jenis 

kelamin. Alat analisisnya Binary logistic regression. Penelitian tersebut 

menemukan usia, pengalaman bertani, lahan, pendapatan dan pendidikan 

secara bersama nyata memiliki pengaruh dan jenis kelamin, beban 

tanggungan tidak berpengaruh terhadp keputusan individu untuk tetap  

bekerja pada bidang pertanian.  

   Penelitian Bauer (2016) tentang apakah akses kredit 

mempengaruhi penghasilan rumahtangga secara homogen pada  
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kelompok penerima kredit yang berbeda? (Studi  pedesaan 

Vietnam). Dengan tujuan untuk mempelajari dampak kredit terhadap 

kelompok rumahtangga berbeda yang dikategorikan berdasarkan 

kemiskinan relatif, volume pinjaman, akses  layanan penyuluhan 

pertanian, dan etnisitas di Vietnam. Variabel yang digunakan yaitu 

variabel  dependennya adalah pendapatan rumah tangga  pertanian 

dan non pertanian dan variabel independennya adalah volume kredit 

yang diterima, etnis, layanan penyuluhan pertanian dan tingkat  

kemiskinan. Dengan Pendekatan  Propensity Score Matching. 

Hasilnya adalah (1) kredit cenderung memberikan positive impact 

and sicnificant terhadap penghasilan rumahtangga yang mampu, 

yang kaya,dengan volume kredit besar (2) bahwa kredit secara 

signifikan meningkatkan total pendapatan , pendapatan per kapita, 

dan penghasilan non-pertanian di  Kinh, namun kredit mempunyai 

dampak kecil atau bahkan tidak berdampak pada rumahatangga 

yang penghasilan rendah (3) kredit mempunyai positif dan signifikan 

terhadap penghasilan non-pertanian, tetapi kredit tidak berpengaruh 

pada pendapatan petani. 

     Penelitian Murwiati, 2007  tentang analisis faktor sosial ekonomi  petani 

dalam keputusan kredit di desa Hargotinto.Tujuan penelitian untuk 

menganalisis variabel - variabel sosial ekonomi yang mempengaruhi 

keputusan keluarga tani dalam mengambil kredit. Variabel yang digunakan 

terdiri dari  keputusan kredit sebagai variabel dependen, sedangkan  

variabel independen adalah luas lahan, pendapatan bersih, beban  

tangggungan keluarga, intensitas komunikasi dan akses terhadap lembaga 

keuangan formal. Metode yang digunakan adalah model regresi 

logistik,dengan hasil secara statistik bahwa variabel luas lahan, 
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pendapatan bersih keluarga,dan intensitas komunikasi mempengaruhi 

keputusan petani dalam mengambil kredit, sedangkan variabel beban 

tanggungan keluarga dan variabel aksesibilitas terhadap lembaga 

keuangan formal tidak signifikan. Mengindikasikan bahwa keputusan petani 

untuk mengambil kredit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jumlah beban 

tanggungan keluarga dan akses terhadap lembaga keuangan. 

    Penelitian Shah Fahad  tentang  Analisis faktor sosial ekonomi 

terhadap keputusan petani dalam menggunakan asuransi tanaman 

di Pakistan. Tujuan penelitian  menganalisa socio economic factor 

yang mempengaruhi penerapan asuransi tanaman sebagai sebuah 

strategi manajemen resiko yang dilakukan petani dalam produksi 

pertanian di  Pakistan. Variabel dependen yaitu keputusan petani 

dalam menggunakan asuransi tanaman sedangkan variabel 

independen terdiri dari pendidikan, umur,  luas lahan, pengeluaran 

keluarga, pengalaman bertani, layanan penyuluhan, jarak, 

pendapatan, akses informasi. Metode yang digunakan yaitu model 

probit, menunjukkan bahwa banyak petani  di daerah ini   adalah 

petani nafkah kecil yang  lemah terhadap resiko iklim, maka variabel 

layanan penyuluhan, umur, pendapatan,luas lahan berpengaruh 

terhadap keputusan dalam menggunakan asuransi tanaman.  

    Hasil penelitian Tian Mulyaqin, 2016 tentang Faktor Yang Mempengaruhi 

Petani dalam memanfaatkan  Sumber modal usahatani petani secara 

signifikan adalah luas lahan garapan dan status lahan. Semakin luas, lahan 

yang digarap oleh petani, maka semakin besar upaya petani untuk 

memanfaatkan sumber permodalan yang tersedia. Namun dengan lahan 

berstatus pemilik penggarap lebih berpeluang untuk memanfaatkan modal 
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sendiri saja dimana (1) Modal sendiri sudah cukup untuk membiayai 

usahatani padinya; (2) Tidak mengetahui prosedur melakukan pinjaman ke 

sumber pembiayaan lain. (3) Sumber modal yang ada sangat terbatas.         

      Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu cara 

pengolahan data di mana menggunakan metode logistik biner dan variabel 

bebasnya terdiri dari luas lahan petani, pendapatan petani, pendidikan, 

umur serta menggunakan variabel keputusan sebagai variabel Y (terikat) 

sedangkan perbedaan penelitiannya terletak pada variabel independen 

seperti jenis kelamin, pengeluaran keluarga, jumlah tanggungan keluarga 

serta model tobit, probit  dalam penelitian ini tidak menggunakannya.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

      Dalam mengembangkan produksi pertanian,perlunya peningkatan pada 

faktor – faktor produksi. Berdasarkan fungsi produksi terdapat berbagai 

input yang dikombinasikan untuk menghasilkan output. Producrtion function 

menunjukkan hubungan antara penggunaan input dan tingkat output dalam 

suatu periode disebut dengan  Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari 

teknologi, labor, modal, lahan yang digarap oleh petani, pupuk, bibit.  

     Petani di Kecamatan Lamaknen pada umumnya adalah petani lahan 

sawah dan lahan  ladang. Baik petani lahan sawah maupun ladang 

menggunakan input modal demi meningkatkan produktifitasnya. Namun 

tergantung kecukupan modal yang dimiliki oleh petani. Petani mempunyai 

pilihan   dalam mengambil keputusan kredit, apakah petani membutuhkan 

modal atau tidak. Seperti dalam penelitiannya (Ciaian,2012) bahwa petani 

itu simetris dengan kredit. Di mana dalam mengambil kredit bergantung 

pada variabel input seperti lahan (tanah) yang dimiliki petani,tenaga 

kerja,tekonologi dan modal. Bahwa dari beberapa input, namun lahan 

merupakan salah satu syarat baik dalam melakukan kredit atau dalam 

meningkatkan produktifitas usaha tani. Di mana apabila petani dengan 

lahan yang luas namun hasil yang diperoleh sedikit / rendah maka sulit 

bagi petani untuk membiayai tenaga kerja, teknologi, atau membeli pupuk 

dan bibit serta yang utama adalah sulit untuk membayar  angsuran jika 

petani mengambil kredit. Apabila produksi petani meningkat namun 

jatuhnya harga petani maka akan menurunkan pendapatan petani. Oleh 
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karena itu, perlunya kebijakan dari pihak yang berwenang dalam 

mengendalikan harga produksi petani dengan pengawasan dan 

pengontrolan terhadap stabilitas harga produksi petani, agar dapat 

meningkatkan income petani. 

    Bilamana petani yang memiliki kekurangan modal pemerintah melalui 

bank menyediakan lembaga keuangan (formal maupun Non formal) agar 

menambah modal petani. Pada input labor, pemerintah melalui Petugas 

Penyuluh Lapangan (PPL) agar memberikan pelatihan dan penyuluhan 

serta memfasilitasi petani berupa pemberian pupuk, bibit unggul serta obat 

pembasmi hama. Dengan itu, dapat  menghasilkan  output petani dan akan 

meningkatkan pendapatan petani. Dengan income petani yang meningkat, 

petani memiliki ekspektasi agar bisa mengambil kredit demi 

pengembangan usahataninya baik pada kredit formal maupun non formal.  

 

Adapun kerangka pikir research ini akan  disajikan berikut :  
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Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : penulis 

 

3.2 Hypotesis Penelitian 

       Hipotesis adalah sebagai sebuah praduga atas perumusan 

masalah yang ada, dan perlu diuji kebenarannya, karena masih 

berdasarkan riset terdahulu dan teori yang relevan, melainkan melalui 

fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan itu, bentuk hipotesisnya : 

         H1 : Diduga variabel luas  kepemilikan lahan berpengaruh terhadap 

keputusan petani dalam mengambil kredit. 

Pasar 

PPL  
Bank(Lembaga 

Formal & Non 

formal)  

 

Output 

Income petani 

Ek

sp

ek

ta

si 

p

e

Modal Input 
Tenaga 

Kerja 

G

o

v

n

m

Pupuk,Bibit 

Pengusah

a 

Luas lahan(X1) 

Umur(X2 

Pendidikan(X3 

Pendapatan 

(X4) 

Pengalaman 
Kredit (X5) 

Layanan 
Penyuluhan 

(X6) 

 

Y2 (Jumlah 

kredit) Decision (Y1) 



49 
 

 
 

         H2 : Diduga variabel umur berpengaruh terhadap keputusan petani 

dalam mengambil kredit 

         H3 : Diduga variabel pendidikan  petani mengambil  kredit 

berpengaruh terhadap keputusan petani dalam mengambil kredit. 

         H4 : Diduga variabel pendapatan berpengaruh terhadap keputusan 

petani dalam mengambil kredit. 

         H5 : Diduga variabel pengalaman kredit berpengaruh terhadap 

keputusan petani dalam mengambil kredit.  

         H6 : Diduga variabel layanan penyuluhan  berpengaruh terhadap 

keputusan petani dalam mengambil kredit. 

         H6 : Diduga variabel layanan penyuluhan  berpengaruh terhadap 

keputusan petani dalam mengambil kredit. 
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BAB  IV 
 

                   METODE  PENELITIAN 

 

4.1  Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan penelitian digunakan peneliti agar dapat memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai langkah yang harus diambil dan gambaran 

mengenai permasalahan penelitian. Maka pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono, (2010) penelitian 

kuantitatif  disebut dengan metode yang didasarkan pada data empiris 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, serta pengumpulan data 

berupa instrumen, data analysis bersifat kuantitatif / statistic  untuk menguji 

hipotesis. 

 4.2  Tempat dan Waktu penelitian 

        Tempat penelitian akan dilaksanakan di Desa Makir Kecamatan 

Lamaknen Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Pemilihan 

tempat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Makir merupakan 

salah satu desa yang berpotensi di bidang pertanian yaitu dilihat  jumlah 

petani, luas lahan pertanian, serta letaknya yang strategis berbatasan 

langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Sehingga menarik bagi 

peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pertanian serta cara 

untuk mengembangkan produktifitas hasil usahatani. Rencana penelitian 

terhitung bulan oktober  2018 sampai dengan November  2018.  

4.3   Populasi dan Sampel 

4.3.1  Populasi  

         Populasi adalah seluruh wilayah general  menjadi pusat penelitian 

berupa objek atau subjek yang mempunyai ciri dan karakter tertentu untuk 
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dipelajari peneliti kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013 : 115). 

Maka populasi dalam penelitian ini adalah petani di Kecamatan Lamaknen 

sebanyak 10 unit desa.  

4.3.2  Sampel 

         Sampel merupakan  bagian dari populasi yang mempunyai  

karakteristik tertentu (Sugiyono, 2013 : 116). Sebelum melakukan 

pengambilan data, peneliti melakukan survei langsung pada responden. 

Mengingat populasi besar dan tidak mungkin peneliti mempelajari semua 

yang ada pada populasi serta dengan segala keterbatasan yang dimiliki 

peneliti seperti jarak antara desa, keterbatasan dana dan waktu, maka    

peneliti menggunakan sampel yang akan diambil dari populasi.  

4.3.3.  Teknik Pengambilan Sampel 

             Teknik yang digunakan ialah probabillity sampling, pengambilan 

sampel dengan memberi peluang yang sama bagi setiap petani populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 

Lamaknen Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

 Teknik sampel ini meliputi area sampling (cluster sampling) 

(Sugiyono, 2013 : 118). Karena objek yang akan diteliti dengan 

sumber data yang sangat luas yaitu dari Kecamatan maka 

menggunakan cluster sampling. Teknik cluster ini dilakukan dengan 

2  step yaitu  tahap penentuan daerah dan penentuan individu.  

1) Tahap pertama, penentuan sampel daerah 

Tahap pertama ini adalah tahap penentuan sampel daerah. 

Populasi (seluruh petani kecamatan lamaknen) berdasarkan 

desa yaitu Desa Lamaksenulu, Fulur, Leowalu, Makir, 

Mahuitas, Dirun, Kewar, Maudemu, dan Duarato. 
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2) Tahap kedua, penentuan sampel individu 

                           Pada tahap kedua ini dilakukan tahap penentuan sampel 

individu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara diundi. 

Dari 9 daerah ini yang terpilih menjadi sampel penelitian 

adalah Desa Makir, dengan alasan yaitu sebagai wilayah 

yang mempunyai potensi pertanian baik pada lahan kering 

dan lahan basah dan jarak antara satu desa dengan lainnya 

yang masih terpisah yaitu antara 3-12 km. 

 

4.4.  Sumber Data      

         Penelitian ini tergolong dalam Field Research (lapangan) maka data 

yang dikumpulkan adalah :  

a.  Data  Primer  

    Data primer pada penelitian ini adalah data pokok yang langsung 

diperoleh dari lapangan atau dari sumbernya langsung untuk dianalisis 

dalam penelitian ini.  

b.  Sekunder  

     Di  mana tidak langsung didapat namun melalui dokumen resmi  dan 

studi pustaka (library research) yang bersumber dari buku-buku, jurnal, 

artikel yang berkaitan dan relevan dengan masalah dalam penelitian ini. 

4.5  Metode Pengumpulan Data 

        Cara mengumpulkan data utama meliputi : 

1) Observasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap sasaran penelitian untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
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2) Dokumentation 

             Dilakukan dengan mempelajari dokumen – dokumen atau data 

yang dibutuhkan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

mencari, mencatat, mengumpulkan informasi mengenai 

perkembangan kredit dan tingkat produktifitas petani di daerah 

penelitian. 

3) Wawancara (interview) yaitu mengumpulkan data dengan 

menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan oleh peneliti. 

4) Kuesioner (angket) memberikan pertanyaan kepada masing-masing 

responden. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data  

guna menguji hipotesis. Model kajian untuk memperoleh data 

tersebut digunakan kuesioner yaitu pertanyaan yang dibuat 

berdasarkan variabel yang diamati oleh peneliti yang diisi oleh 

responden. 

 

4.6  Variabel  dan  Defini si Operasional Penelitian 

      Variabel dependen merupakan variabel dipengaruhi oleh independent 

variable. Dependent variable yaitu keputusan petani dalam mengambil 

kredit (Y). Keputusan petani mengambil kredit (Y) adalah kemauan dan 

niatan petani berupa suatu tindakan untuk mengambil kredit. Keputusan 

mengambil kredit (Y) dalam penelitian diukur dengan  kategori : Petani 

tidak mengambil kredit   =  0, dan petani mengambil kredit    =  1 

Variabel independen (bebas) terdiri dari : 

a. Variabel Luas kepemilikan lahan (X1) merupakan luas kepemilikan 

lahan petani baik lahan sawah dan ladang. Pengukuran  
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berdasarkan  luas  kepemilikan lahan petani yang digunakan untuk 

produksi usahatani  dalam  satuan hektar (ha).   

b. Variabel Umur Petani (X2). Pengukuran variabel yaitu umur petani  

saat mengisi kuisioner. 

c. Varabel Pendidikan (X3). Variabel ini menunjukkan pendidikan 

formal yang ditempuh oleh petani. Variabel ini diukur berdasarkan 

tahun dalam menempuh pendidikan formal :  

             <6 tahun                                      = TT SD 

               6 tahun  – 9 tahun                      = SD / SMP 

             12 tahun                                       = SMA 

            >12     tahun                                 = Diploma /Strata 

d. Pendapatan Petani (X4). Pendapatan petani adalah  pendapatan 

diperoleh dalam satu tahun  yang diukur dalam satuan  rupiah (Rp).  

e. Variabel Pengalaman kredit (X5) adalah pengalaman petani dalam 

mengambil kredit. Diukur berdasarkan skala. 

f. Variabel layanan penyuluhan (X6) mencerminkan layanan 

penyuluhan kepada petani tentang penggunaan sarana prasarana 

dan cara meningkatkan produksi usahatani. Pengukurannya adalah 

keaktifan / keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan atau 

pelatihan. Diukur berdasarkan skala. 

  

4.7   Metode Pengolahan Data 

4.7.1  Pengujian  Instrumen Penelitian 

           Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas instrumen 

yang digunakan dalam penelitian. Instrumen dikatakan baik apabila valid 

dan reliabel. Untuk itu,perlu adanya uji instrumen validitas dan uji instrumen 

reliabilitas (Merlinda,2015 : 59). 
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a. Uji Validitas, sebagai  ukuran untuk  menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Sugiyono, 2012). 

Tingkat kevalidan instrumen diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment Pearson pada level signifikansi 5% 

(Sugiyono, 2012),di mana  r diketahui :           

    
     (  )(  )

√(     (  ) )(     (  ) 
 

Di mana : 

rxy = skor korelasi 

N = banyaknya sampel 

X = skor item pertanyaan 

Y = skor total item pertanyaan 

Dikatakan  valid suatu instrumen apabila   r hitung >r tabel.dan apabila  r 

hitung < r tabel maka instrumen dinyatakan tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas, digunakan untuk menunjukkan ukuran kestabilan 

dan konsistensi dari konsep ukuran instrumen atau alat ukur. 

Sehingga nilai yang di ukur tidak berubah dalam nilai tertentu. Data 

yang reliabel dalam instrumen penelitian berarti data tersebut dapat 

dipercaya.Instrumen reliabel apabila memiliki koefisien reliabiltas 

sebesar 0,5 atau lebih (Dahlan, 2012). Diuji dengan Alpha 

Cronbach yaitu dengan rumus : 

    (
 

   
) (  

    

   
) 

Dimana : 

r11 = reliabilitas instrumen (koefisien alpha crobach) 

k   =banyaknya soal pertanyaan 

σb
2  = jumlah varians butir 

σt
2  = varians total 
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4.7.2. Regresi Logistik 

          Metode analisa yang digunakan terdiri dari   analisis regresi logistik 

binary atau model logit dan regresi linear berganda. Logit merupakan 

model yang menjamin bahwa variabel dependennya adalah dikotomis yaitu  

0 dan 1 (Widarjono, 2016). Alasan pemilihan metode dalam penelitian ini 

antara lain (1) data yang digunakan bersifat kategori pada variabel 

dependen, sedangkan variabel independen adalah campuran antar 

variabel kontinyu dan variabel kategori (2) model logit relatif dipahami (3) 

model logit tidak membutuhkan data yang beraneka ragam. Regresi logistik 

bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat 

dapat diprediksi melalui variabel bebasnya. 

     Sedangkan model kedua adalah regresi linear berganda digunakan 

apakah variabel dependen (besar kredit) mempunyai hubungan secara 

linear dari dua atau lebih variable bebas terhadap variabel dependen. 

Model  1 

Secara umum model regresi logistik adalah sebagai berikut (Widarjono, 

2016 : 195-196) : 

ln =(
  
     
    

)= Zi = β0 + β1X1i + β2X2i  + ........ βkXki....................................(4.1) 

Di mana : 

Pi          = Probabilitas keputusan petani mengambil kredit 

1 – Pi  = Probabilitas petani tidak mengambil kredit 

Zi       = α + βXi , Jika  Pi = f ( Zi )  Dengan demikian probabilitas keputusan 

petani mengambil kredit adalah sebagai berikut :    Pi   
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Pi    
 

       
   =  eZ

i ...................................................................................(4.2) 

 

Pi  =   
 

       
  = 

   

     
 ..................................................................................(4.3) 

Sedangkan Probibilitas keputusan petani tidak mengambil kredit sebagai 

berikut : 

 

 1 – Pi = 1 - 
   

     
 = 

 

      
 ..........................................................................(4.4) 

Kedua persamaan di atas dapat menghitung rasio probablitas mengambil 

kredit dan tidak mengambil kredit  sebagai berikut : 

  
     
    

  ( 
   

     
)   ( 

      

 
)= eZi ...........................................................(4.5) 

Rasio dalam persamaan diatas disebut dengan odds ratio antara 

keputusan mengambil kredit dan tidak mengambil kredit . Kemudian kita 

transformasi menjadi model  log natural (Ln) sebagai berikut : 

Ln  ( 
  

    
) = Zi ln e = Zi = β0 +β1X1i .........................................................(4.6) 

Dimana : 

Ln  ( 
  

    
) : Kecenderungan peluang kredit 

β0, β1i         : parameter intercept  

X1i                     : variabel bebas  

Maka berdasarkan persamaan umum  di atas, model dalam penelitian ini 

adalah : 

Ln ( 
  

    
) =Zi 

=β0+β1iXLLahan+β2iXumur+β3iXPend+β4iXPendapatn+β5iXpengalmnK+β6iXLpenyu.................(4.7) 

Keterangan : 

Variabel dependen adalah keputusan petani dalam pengambilan kredit  (Y), 

maka Pi     = keputusan petani mengambil kredit ( Y =1),dan 1 – Pi   = 
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keputusan  petani tidak mengambil kredit    (Y = 0) dan Variabel 

bebas,terdiri dari : 

X1                              = Luas kepemilikan lahan   

X2                              = Umur petani   

X3                              = Pendidikan petani   

X4                              = pendapatan petani 

X5                              = Pengalaman kredit 

X6                              = Layanan penyuluhan 

 

Model  2 Regresi Linear Berganda 

          Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

(X1,X2,X3,X4,X5,X6) secara simultan terhadap variabel (Y) dependen 

(besarnya kredit). Persamaan regresinya (Sugiyono, 2008:270) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 +..... + ᵋ i...........................................................(4.8) 

Model dalam penelitian ini adalah : 

Y = a+b1XLlahan +b2Xumur +b3XPendikn+b4XPendptn+b5XPenglamnK+b6XLpenyu......(4.9) 

Dimana :  

Y                       = besarnya kredit yang diambil 

a            = intercept 

b1, b2, b3 = koefisien regresi 

Model   3   Analisis Diskriminan 

            Analsisi dikrimian adalah teknik statistika yang dipergunakan untuk 

mengklasifikasikan suatu individu atau observasi ke dalam suatu kelas atau 

kelompok berdasarkan sekumpulan variabel – variabel (Johnson & 
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Wichern,2007). Model statistik analisis diskrimian suatu degan bentuknya  

sbb :   Y = X1 + X2 + X3 + ...Xn 

Di mana : 

 Variabel independen  (x1 dan seterusnya adalah data metrik yaitu 

data berskala interval. 

 Variabel dependen (Y) adalah kategorikal atau nominal. Karena 

terdiri dari dua kategori saja disebut two group. 

Analisis diskriminan sebuah analysis data di mana variabel dependen 

berupa kategorik sedangkan variabel independen adalah berupa data 

kuantitatif ( interval atau ordinal). Analisis diskriminan ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mencari dasar pengelompokkan individu berdasarkan lebih 

dari satu variabel bebas. Atau dengan kata lain adalah untuk mengetahui 

karakteristik dari masing – masing variabel. 

Analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS 21 sebagai berikut : 

1). Analysis Cases Processing Summary 

      Untuk mengetahui valid atau tidaknya kasus – kasus yang diteliti. 

2). Group Statistics 

      Untuk mengetahui jumlah responden yang masuk ke dalam kelompok     

keputusan mengambil kredit (kredit dan tidak kredit). 

3). Test of Equality of Means 

      Dengan tes tabel ingin melihat ada dan tidaknya perbedaan antara 

kelompok petani (kredit dan tidak kredit) dalam pengambilan keputusan 

kredit untuk setiap variabel bebas. Untuk membedakan variabel yang 

membedakan tiap kelompok adalah dengan melihat tingkat signfikansi dari 



60 
 

 
 

Wilk,s Lambda, jika di bawah 0,05 berarti variabel – variabel tersebut 

mampu membedakan setiap kelompok. 

4). Eigenvalues 

      Untuk mengetahui persentase varians dari variabel terikat (keputusan 

petani mengambil kredit) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang 

dipilih dalam mdel diskriminan.Persentase diketahui dengan 

mengkuadratkan angka canonical correlation. 

5). Structure Matrix 

      Untuk mengetahui urutan variabel bebas yang membedakan dari nilai 

yang paling membedakan sampai dengan nilai yang terkecil. 

4.7.3  Estimasi model 

          Estimasi model logit adalah merupakan model non linear maka tidak 

dapat menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Namun estimasi model 

logit ini menggunakan metode Maximum likelihood (ML). Method ini 

diartikan untuk melihat koefisien regresi sehingga peluang terjadinya 

variabel terikat dapat semaksimum mungkin (Widarjono, 2016). Berikut 

adalah estimasi model logit yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 

versi 21adalah sebagai berikut: : 

1. Uji Kesesuaian Model 

Uji kesesuain model dilakukan untuk mmelihat sebaran chi square 

dari metode Pearson, Deviance dan Hosmer and Lemeshow.  

Hipotesis : H0 =  tidak adanya perbedaan yang nyata antara niai 

observasi dengan prediksi model 

                   H1 = terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai 

observasi dengan prediksi model. 
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Jika p-value nilai statistik lebih besar dari taraf nyata (α = 5%) maka 

kesimpulannya adalah menerima H0 yang artinya model tersebut 

cukup layak untuk digunakan. 

2. Uji Hosmer and Lemeshow adalah uji Goodness of Fit yaitu apakah 

model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Jika tepat apabila 

tanpa ada perbedaan antara model dengan nilai observasinya. 

3. Koefisien determinasi 

           Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan 

seberapa besar pengaruh variabel bebas dalam mempenaruhi 

variabel terikat. Metode yang digunakan adalah Cox & Snell dan 

Nagelkerke R2.  Metode ini merupakan bentuk yang meniru ukuran 

R2 pada regression multiple disesuaikan dengan teknik estimasi 

likelihood yaitu maximum value kurang dari 1 (satu) sehingga sulit 

diinterpretasikan. Negelkerke RSquare merupakan modifikasi dari 

koefisien C & S R Square untuk memastikan bahwa mempunyai 

nilai variasi dari 0 sampai 1 atau dari 0% hingga 100%. Nilai 

Negelkerke R2 diartikan sama dengan nilai koefisien determinasi 

pada  regresi berganda (Ghozali, 2012).  

4. Uji Omnibus 

Uji omnibus dilakukan sebagai uji seremak atau simultan untuk 

bagaimana semua variabel bebas dalam regresi logistik secara 

simultan berpengaruh pada variabel terikat. Pengujian ini 

berdasarkan pada Chi Square dengan derajat  kebebasan n-k di 

mana, n jumlah observasi dan k sebagai jumlah parameter estimasi 

di dalam model tidak termasuk konstanta. Jika nilai Chi square lebih 

besar nilai kritis atau nilai chi square tabel atau nilai signifikansi 
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lebih kecil dari alpha mengindikasikan semua variabel secara 

serentak mempengaruhi variabel dependen. 

5. Significance Test 

Uji signifikansi pada model logit menggunakan Uji wald tujuannya 

untuk mengetahui apakah variabel bebas  mempengaruhi variabel 

dependen. Apabila nilai wald > chi square tabel atau nilai 

signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05 % maka terdapat pengaruh 

dari  masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dikatakan signifikan. Uji wald dengan perhitungan sebagai berikut :               

W   
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Deskripsi Wilayah Penelitian 

         Desa Makir adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lamaknen 

Kabupaten Belu ibukota Atambua, lebih khusus letaknya sangat strategis 

perbatasan dengan negara RDTL dengan jarak kurang lebih 2 km. Kecamatan  

Lamaknen terletak di sebelah Timur pusat ibukota Kabupaten. Jarak  dari Desa 

Makir ke pusat Kabupaten yaitu 48 km, dan untuk menempuh perjalanan dari 

pusat Kabupaten  memerlukan  waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Sementara jarak 

desa Makir ke pusat Ibukota Kecamatan adalah 12 km dengan waktu tempuh 

perjalanan 30 menit. Makir terletak di antara 1500 BT dan 8 – 90 LS, dengan 

ketinggian tempat antara 400 – 500 m dengan kemiringan tanah 15% - 30%, 

dengan batas-batas sebagai berikut : 

 Sebelah Utara        : dengan Negara Timor Leste 

 Sebelah Selatan     : dengan Desa Kewar 

 Sebelah Timur        : dengan Negara Timor Leste 

 Sebelah Barat         : dengan Desa Aitoun dan Desa Manumutin 

Kecamatan Raihat 

         Wilayah Desa Makir terdiri dari 5 dusun yaitu : Dusun Juldapil, Dusun 

Tahon, Dusun Holso, Dusun Poti dan Dusun Fatulou. Dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1.991 jiwa dan 447 KK dan  bermata pencaharian petani sebanyak 51 

persen. 
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    Tabel  5.1. Luas wilayah desa Makir 

Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

Persawahan 433 Ha 

Pemukiman 30 Ha 

Pekarangan 60 Ha 

Tegalan /lereng 824 Ha 

Hutan 50 Ha 

Lahan kering 12 Ha 

Luas wilayah 1.409 
   Sumber : Hasil penelitian 2018 

          Berdasarkan data bahwa sebagian besar wilayah desa Makir adalah 

lereng/perbukitan sebesar 824 Ha, sedangkan jenis tanah di dataran rendah 

yaitu daerah persawahan sebesar 433 Ha. Petani desa Makir lebih cenderung 

mengolah lahan persawahan. Lahan sawah diolah petani setahun sebanyak 1 

sampai 2 kali tanam. Tanaman yang biasanya  diusahakan responden adalah 

padi, jagung, kacang tanah dan kacang hijau.  

          Keadaan iklim desa Makir cukup panas dan kering pada musim kemarau 

dan agak sejuk pada musim hujan. Dengan suhu berkisar antara 320C – 360C 

pada siang hari dan 200C – 260C pada malam hari. Diketahui bahwa curah hujan 

wilayah desa Makir tidak menentu di mana curah hujan pada bulan maret sudah 

semakin berkurang maka mengakibatkan terjadinya gagal panen. Dan sebagian 

wilayah desa Makir  adalah perbukitan / lereng sehingga bila curah hujan tinggi 

dalam suatu waktu juga akan  mengakibatkan erosi maupun tanah longsor.      

5.1.1.  Sektor Ekonomi Desa Makir 

            Dalam meningkatkan perekonomian desa salah satu indikator adalah 

mengembangkan potensi ekonomi desa, penurunan jumlah pengangguran dan 

peningkatan ketahanan pangan penduduk. Berikut adalah sektor potensi 

ekonomi desa Makir. 
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Gambar 5.1 Gambar Kontribusi Sektor Ekonomi Desa Makir 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 

            Dari berbagai  sektor yang ada, sektor peternakan mempunyai kontribusi 

besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sebesar 43 persen, 

diikuti sektor pertanian sebesar 40 persen. Sektor pertanian mempunyai 

persentase rendah dibandingkan dengan sektor peternakan sementara 

masyarakat desa Makir pada umumnya adalah petani. Namun hal ini terjadi 

diakibatkan kurangnya modal dalam meningkatkan usahatani. Di samping itu 

tidak didukung dengan sarana – sarana  input yang memadai dengan keadaan 

tanah berlereng serta dengan cuaca yang tidak menentu. Tidak dipungkiri para 

petani usia produktifpun mencari pekerjaan di daerah lain (seperti Kalimantan) 

bahkan di luar negeri (TKW dan TKI) untuk memperoleh pendapatan yang layak 

demi memenuhi kebutuhan sehari – hari. Maka profesi petani pun makin hari 

makin berkurang. 

5.1.2.  Ketersediaan Kelembagaan di Desa Makir 

           Kelembagaan adalah salah satu fasilitas penunjang dalam pembangunan 

desa. Terdapat 3 (tiga) lembaga untuk membangun desa yaitu pasar, pelayanan 

penyuluhan dan lembaga prekreditan. Lembaga – lembaga ini sebagai mediator 

bagi masyarakat petani untuk berpartisipasi membangun desa. Pada umumnya 

lembaga kredit terdiri dari lembaga kredit formal dan lembaga kredit non formal.. 

Lembaga kredit yang ada di desa makir terdiri dari 5 yaitu bank BRI unit Weluli, 

40 

3 43 

12 2 

Pertanian Perkebunan Peternakan Kehutanan Hortikultura
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Credit Union Kasih Sejahtera (CU), koperasi kredit (Kopdit) Pintu Air, Koperasi 

kredit (Kopdit)  Serfiam dan Koperasi Kredit (Kopdit) Natura.  

          Selain itu lembaga penunjang lainnya adalah layanan penyuluhan. 

Layanan penyuluhan yang dimaksud adalah penyuluhan pertanian oleh petugas 

PPL  bagi kelompok – kelompok petani maupun seluruh petani. Berdasarkan 

hasil wawancara dan tertulis bahwa terdapat 30 kelompok tani yang ada di desa 

Makir. Namun kelompok petani ini tidak berjalan ibarat “mati hidup” dikarenakan 

kurangnya modal bagi petani dalam mengelola usahatani. Di mana bahwa 

jumlah tenaga penyuluh yang terbatas sehingga pelayanan kepada petani 

kurang maksimal. Dan bilamana terjadi cuaca yang tidak menentu atau terjadi 

krisis air maka menciptakan sikap malas dan jenuh bagi kelompok tani. Hal inilah 

yang mengakibatkan petani tidak dapat berkembang dan dan mengalami 

kesulitan bahkan takut untuk melakukan pinjaman atau kredit untuk menambah 

modal.  

          Selanjutnya penyuluhan kesehatan biasanya langsung berasal dari 

institusi pemerintah yaitu penyuluh kesehatan Puskesmas maupun Puskesmas 

Pembantu. Layanan penyuluhan lembaga keuangan juga berasal dari lembaga 

keuangan terkait dalam bentuk sosialisasi. Layanan dari lembaga – lembaga  ini 

merupakan alat untuk mengimplementasikan program – program pembangunan 

desa dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.  

          Desa Makir sampai saat ini memiliki 1 (satu) pasar yang beroperasi pada 

hari pasar berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada 

setiap hari kamis pagi. Sesuai hasil penelitian bahwa pasar ini sangat membantu 

dalam kegiatan ekonomi masyarakat melakukan transaksi jual beli khususnya 

menjual hasil – hasil produksi pertanian seperti menjual beras, kacang tanah, 
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kacang hijau dan umbi – umbian. Kemudian setelah pulang dari pasar tersebut  

mereka membawa barang kebutuhan rumah tangga yang dibeli dari hasil 

penjualan pertanian tersebut.    

5.2. Gambaran Umum Responden 

          Gambaran responden tidak lain adalah merupakan  penjabaran variabel 

dalam penelitian ini yaitu terdiri dari umur, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin. 

Deskripsi ini merupakan hasil penelitian data primer berupa kuisioner dari 125 

responden. Berikut adalah dari masing –masing variabel sebagai berikut : 

5.2.1  Umur Responden           

          Dalam penelitian ini umur responden berkisar antara 30 – 70 ke atas. 

Dengan jumlah responden terbanyak yaitu umur 30 - 40 dengan persentase 34 

persen. Dan yang terkecil adalah umur 70 ke atas dengan persentase 8 persen. 

Selanjutnya diikuti umur 51 - 60 tahun dengan persentase  28 persen, umur  30  

– 40 tahun dengan persentase 19 persen dan umur 61 - 70 tahun dengan 

persentase 11 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :  

Gambar 5.2  Umur Responden  (%)          

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 

 

 

 

 

19 
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8 
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5.2.2. Pendidikan Responden 

          Pendidikan responden adalah pendidikan formal yang dimiliki oleh 

responden. Sesuai dengan gambar menunjukkan bahwa pendidikan responden 

yang tertinggi adalah pendidikan SD/SMP dengan 84 persen, dan diikuti oleh 

pendidikan tidak tamat SD sebesar 10 persen. Dan yang paling sedikit adalah 

pendidikan SMA yaitu sebesar 6 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

Gambar 5.3. Pendidikan Responden  (%) 

Sumber : Hasil penelitian, 2018 

5.2.3 Pendapatan Responden  

         Pendapatan responden pada penelitian ini adalah rata – rata berada di 

bawah Rp.2.000.000 per tahun. Pendapatan yang diperoleh responden yaitu 30 

persen dari responden dengan pendapatan antara Rp.100.000 – Rp.1.000.000, 

26 persen dari responden dengan pendapatan antara Rp.2.100.000 – 

Rp.3.000.000, 23 persen dari responden dengan pendapatan Rp.1.100.000 – 

Rp.2.000.000, 10 persen responden dengan pendapatan Rp.4.100.000 – 

Rp.5.000.000, 6 persen responden dengan pendapatan Rp.3.100.000 – 

Rp.4.000.000 dan sisanya 2 persen responden dengan pendapatan 

Rp.7.100.000 – Rp.8.000.000 dan 1 persen untuk responden dengan 

pendapatan Rp.6.100.000 – Rp.7.000.000 dan responden dengan pendapatan 

Rp.8.100.000 – Rp.9.000.000. Data secara rinci sebagai berikut.  

10 

84 

6 
0 

TT SD SD / SMP SMA Diploma/strata
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Gambar 5.4. Pendapatan Responden  (%) 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 

Selain dijelaskan dalam diagram, pendapatan petani dapat diukur dengan kriteria 

world bank sebagi berikut : 

Tabel 5.2 Pengukuran pendapatan Responden 

 

Total 
petani 

Total 
pendapatan 
petani 
(Rp/tahun) 

Penerimaan 
pendapatan  (%) 

40% petani pendapatan 
rendah 100 16950000 27 

40% petani pendapatn 
sedang 21 22500000 36 

20% petani pendapatn 
tinggi 4 22750000 37 

Jumlah 125 62200000 100 
Sumber :Hasil  Penelitian 2018 

     Dari tabel ini memperlihatkan bahwa 40% petani berpendapatan rendah 

menerima  27% jumlah pendapatan dari keseluruhan usahataninya dengan total 

pendapatn sebesar Rp.16.950.000. Mengindikasikan petani dengan pendapatan 

rendah menerima pendapatan di atas 17%.  Sementara 40% petani 

berpendapatan sedang atau menengah menerima 36% jumlah pendapatan 
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keseluruhan dari usahataninya. Lebih lanjut, 20% petani berpendapatan tinggi 

menerima 37% jumlah pendapatan usahatani. Hal ini menunjukkan terjadinya 

ketidakmerataan rendah atau ketimpangan pendapatan yang rendah di 

Kecamtan Lamaknen, yang mana ketimpangan pendapatan antar kelompok 

terhadap total pendapatan yang diterima lebih dari 17%. 

5.2.4. Jenis Kelamin Responden 

       Jenis kelamin responden dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin 

laki – laki. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah laki – laki sebesar 83 persen, 

sementara untuk responden perempuan sebesar 17 persen. Secara  rinci dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 5.5.  Jenis kelamin Responden (%) 

 

Sumber : Hasil penelitian, 2018 

 

5.2.5   Luas Kepemilikan Lahan Responden 

             Luas kepemilikan lahan responden rata – rata berkisar antara kurang dari 

0,5  Ha sampai 1.5 Ha. Dengan ditunjukan persentase pada gambar bahwa 

sebanyak responden 27 persen memiliki luas kepemilikan lahan kurang dari 0,5 

Ha dan 26 persen responden memiliki luas lahan 0,5 Ha sampai 1,0 Ha.  

Selanjutnya 21 responden  memiliki luas lahan sebesar 1,0 Ha sampai 1,5 Ha, 16 

persen responden memiliki luas lahan di atas 2,0 Ha dan 10 persen responden 

memiliki luas lahan antara 1,6 sampai 2,0 Ha.  

83 

17 

laki - laki

Perempuan
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Gambar 5.6.  Luas Kepemilikan Lahan Responden (%) 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 

5.2.6    Pengalaman Kredit Responden 

           Terkait pengalaman kredit yaitu responden yang tidak pernah memiliki 

pengalaman kredit sebanyak 34 persen. Dan responden yang memiliki 

pengalaman kredit sebanyak 66 persen. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

berikut.     

Gambar 5.7.  Gambar Pengalaman Kredit Responden  

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 

5.2.7. Layanan Penyulahan responden 

          Sebagian besar penyuluhan yang dihadiri oleh responden masih minim di 

mana dapat ditunjukkan pada gambar bahwa partisipasi responden  24 persen 

tidak pernah hadir dalam kegiatan penyuluhan, dan responden yang hadir 2 kali 

sebanyak 23 persen, 1 kali  hadir sebanyak 20 persen, 17 persen responden 

dengan frekuensi hadir lebih dari 3 kali dan terakhir adalah 16 persen responden 

yang ikut penyuluhan di atas 3 kali dalam setahun. 

27 

26 21 

10 16 
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66 

34 
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Gambar 5. 8 Layanan Penyuluhan  dalam setahun (%) 

 

Sumber : Hasil Penenlitian, 2018 

5.2.8  Keputusan Responden Dalam Mengambil Kredit 

          Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui persentase keputusan petani 

untuk mengambil kredit dan tidak mengambil kredit hampir seimbang. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar yang ditunjukkan dengan persentase petani 

yang mengambil kredit sebesar  51  persen dan persentase yang tidak mengamil 

kreidt sebesar 49 persen. 

Gambar 5.9.  Keputusan Petani mengambil Kredit (%) 
          

 
Sumber : Hasil penelitian, 2018 

 

5.3. Hasil Uji Instrumen penelitian 

         Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan analisis logit, terdapat tiga 

variabel yang menggunakan instrumen penelitian dan perlu dilakukan pengujian  

data apakah data yang digunakan valid dan reliabel. Untuk analisis validitas 

menggunakan product moment antara variabel dan indikatornya, jika variabel 

memiliki rhitung > rtabel  maka instrumen dinyatakan valid dan jika rhitung <  rtabel 

maka instrumen dikatakan tidak valid. Berikut hasil uji validitas instrumen. 
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 Tabel 5.3. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item rhitung Sig. Keterangan 

Luas Kepemilikan Lahan (X1) 

1 0,811 0,000 Valid 

2 0,807 0,000 Valid 

3 0,660 0,000 Valid 

4 0,763 0,000 Valid 

5 0,713 0,000 Valid 

Pengalaman Kredit (X5) 

1 0,624 0,000 Valid 

2 0,765 0,000 Valid 

3 0,787 0,000 Valid 

4 0,647 0,000 Valid 

5 0,716 0,000 Valid 

Layanan Penyuluhan (X6) 

1 0,776 0,000 Valid 

2 0,801 0,000 Valid 

3 0,754 0,000 Valid 

4 0,815 0,000 Valid 

5 0,798 0,000 Valid 

  Sumber : Hasil Olahan, 2018 
 

           Berdasarkan hasil uji validitas instrumen penelitian bahwa semua indikator 

pada masing – masing variabel memiliki rhitung > rtabel (0,176) dan nilai signifikansi 

korelasi < 0,05 sehingga dinyatakan valid dan dapat dianalisis selanjutnya.    

   Tabel 5.4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Alpha Cronbach Item Keterangan 

Luas Kepemilikan Lahan (X1) 0,803 5 Reliabel 

Pengalaman Kredit (X5) 0,750 5 Reliabel 

Layanan Penyuluhan (X6) 0,835 5 Reliabel 

  Sumber : Hasil Olahan, 2018 

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel, jika nilai alpha crobach sama 

dengan atau di atas 0,5. Hasil analisis menunjukkan bahwa  nilai alpha crobach 

berada di atas 0,5 sehingga instrumen dalam penenlitian ini reliabel dan dapat 

dilakukan analisis selanjutnya.  
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5.4. Hasil Analisis Determinan Keputusan Petani dalam Mengambil 

Kredit  

5.4.1.  Hasil Uji  Kelayakan Model 

Dalam menganalisis regresi model logit perlu adanya estimasi model. Estimasi 

yang digunakan adalah dengan menggunakan perbandingan -2 log likelihood, Uji 

omnibus, uji Hosmer  & Lemeshow.  

5.4.1.1.  Perbandingan -2 log likelihood 

Dengan Perbandingan nilai -2 log likelihood pada model yang hanya 

melibatkan konstanta dengan nilai --2 log likelihood pada model yang melibatkan 

konstanta dan variabel bebas. Nilai -2 log likelihood pada model yang melibatkan 

konstanta dan variabel bebas yang lebih kecil dari nilai -2 log likelihood pada 

model yang hanya melibatkan konstanta menunjukkan bahwa model dengan 

melibatkan variabel bebas lebih baik daripada tanpa melibatkan variabel bebas. 

Tabel 5.5. Hasil perbandingan -2 Loh Likelihood 

-2 Log Lokelihood 

Block  0  
Konstanta 

               Block  1  
 Konstanta  +  Variabel Bebas 

Nagelkerke  
R2 

173,279 90,149 0,648 
Sumber : Hasil Olahan, 2018 

Nilai -2 log likelihood pada model dengan melibatkan variabel bebas yaitu 

Block =1 (90,149)  lebih kecil dari model tanpa melibatkan variabel bebas yaitu 

Block = 0 (173,279). Artinya, penambahan variabel bebas (Block = 1) pada 

model regresi logistik lebih baik daripada tanpa variabel bebas (Block = 0) 

sehingga model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

layak. Nilai Nagelkerke R2 (0,648) menunjukkan bahwa variabel yang termasuk 

dalam model dalam menjelaskan keragaman dari variabel bebas yaitu sebesar 

64,8% dan sisanya sebesar 35,2% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel bebas 

lainnya. 
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5.4.1.2.  Uji Omnibus 

 Pengujian dilakukan dengan membandingkan selisih nilai -2 log likelihood 

(disebut dengan chi square hitung dengan chi square tabel). Jika nilai chi square 

hitung >  nilai chi square tabel atau nilai signifikansi < α maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang nyata secara simultan atau bersama-sama 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Tabel 5.6. Hasil Uji Omnibus 

 Chi Square     
Hitung Signifikansi 

            Chi  
square 
Tabel               Keterangan 

 83,13  0,000       12,592               Berpengaruh 
Sumber : Hasil Olahan, 2018 

Nilai Chi-Square hitung yang didapatkan adalah 83,130 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai pembanding chi-square dengan 

derajat bebas 6 pada α  5% adalah sebesar 12,592. Karena nilai Chi-Square 

hitung 83,130 lebih besar Chi-Square tabel 12,592 atau nilai signifikansi (0,000) 

< α 5%, maka terdapat pengaruh yang nyata dari variabel bebas secara simultan 

terhadap probabilitas keputusan mengambil kredit. 

 

5.4.1.3. Uji Hosmer dan Lemeshow 

              Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai chi square hitung 

dengan chi square tabel, di mana apabila nilai chi square hitung < nilai chi square 

tabel atau nilai signifikansi > α  5% maka dapat dikatakan bahwa model yang 

terbentuk mampu untuk memprediksi data observasi dengan baik. 

Tabel 5.7. Hasil Uji Hosmer dan Lemeshow 

Chi Square 
Hitung Signifikansi 

       Chi Square 
Tabel       Keterangan 

   1,961 0,982 15,507      Tidak signifikan 
Sumber : Hasil Olahan, 2018 
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          Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Chi square hitung sebesar 1,961 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,982. Nilai Chi square tabel pada derajat 

bebas 8 dan taraf nyata 5% sebesar 15,507. Karena nilai Chi square hitung lebih 

kecil Chi square tabel (1,961 < 15,507) atau nilai signifiknasi lebih besar α 5% 

(0,982 > 0,050), maka model yang digunakan memiliki probabilitas prediksi yang 

sama dengan probabilitas yang diamati atau model yang terbentuk mampu untuk 

memprediksi data observasi dengan baik dan model tersebut telah layak untuk 

digunakan. 

5.4.1.4. Hasil prediksi Model  

             Hasil prediksi model adalah penjelasan lanjutan dari uji Hosmer dan 

Lemeshow untuk membandingkan pengamatan observasi dengan pengamatan 

hasil prediksi dan mengatahui seberapa besar ketepatan prediksi. Hasil 

pengujian disajikan sebagai berikut. 

Tabel 5.8. Hasil Uji Prediksi Model 

  Prediksi 
 

  

Observasi     Y = 0 Y = 1 Percentage 

Y = 0     52        10 83,90% 

Y = 1    12        51 81,00% 

Prosentase Keseluruhan =  82,4 %   
Sumber : Hasil Olahan, 2018 

          Berdasarkan tabel di atas diketahui tingkat keakuratan prediksi dari model 

regresi logistik yang terbentuk. Data observasi awal di mana kriteria Y=0 (tidak 

melakukan Keputusan Mengambil Kredit (Y)) diketahui sebanyak 62 orang. 

Berdasarkan prediksi dari model regresi logistik yang terbentuk didapatkan hasil 

bahwa 52 prediksi kriteria adalah tepat dan 10 prediksi kriteria adalah tidak tepat. 

Tingkat keakuratan prediksi pada kriteria Y=0 sebesar 83,9%. 

          Data observasi awal di mana kriteria Y=1 (melakukan Keputusan 

Mengambil Kredit (Y)) diketahui sebanyak 63 pengamatan. Berdasarkan prediksi 

dari model regresi logistik yang terbentuk didapatkan hasil bahwa 51 prediksi 
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kriteria adalah tepat dan 12 prediksi kriteria adalah tidak tepat. Tingkat 

keakuratan prediksi pada kriteria Y=1 sebesar 81,0%. Secara keseluruhan model 

regresi logistic yang terbentuk mampu memprediksi ketepatan model sebesar 

82,4%. 

5.4.2. Hasil Uji Hipotesis 

               Pada penelitian ini, Uji signifikansi dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai statistik Wald dengan nilai pembanding Chi-Square pada 

derajat bebas (db) = 1 pada α  5% yaitu sebesar 3,841. Berdasarkan hasil uji 

signifikansi,variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel luas 

kepemilikan lahan, variabel umur, variabel pendapatan, variabel pengalaman 

kredit dan variabel layanan penyuluhan.  

 Tabel 5.9. Hasil Uji Hipotesis  

Variabel       B 
Exp  
(B) Wald Sig. Keterangan 

Luas 
kepemilikan 
Lahan (X1) 

0,218 1,243 4,175 0,041 
Signifikan 

Umur (X2) -0,067 0,935 6,434 0,011 Signifikan 

Pendidikan(X3) -0,65 0,522 0,657 0,418 Tidak Signifikan 

Pendaptan(X4) 5,08E-07 1 4,781 0,029 Signifikan 

Pengalaman 
kredit (X5) 

0,209 1,232 3,896 0,048 
Signifikan 

Layanan 
penyuluhan(X6) 

0,225 1,252 6,684 0,01 
Signifikan 

Constant -8,032 0 9,449 0,002 Signifikan 
 Sumber : Hasil Olahan, 2018 

        Persamaan regresi logistik yang terbentuk berdasarkan tabel di atas adalah 

sebagai berikut: 

Ln 
 

   
 =  -8,032 + 0,218X1 - 0,067X2 – 650X3 + 5,083E-7X4 + 0,209 X5 + 0,225 X6 

Secara rinci pengaruh variabel – variabel independent terhadap probabilitas 

keputusan petani dalam mengambil kredit adalah : 
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a. Konstanta 

       Variabel konstanta mempunyai nilai Wald 9,449 lebih besar chi square 

tabel 3,841dan signifikan pada 0,002 lebih kecil alpha 5% (0,005) maka 

dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari variabel bebas, akan 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel respon. 

     Nilai koefisien variabel konstanta sebesar 8,032 dan bertanda negatif 

menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas akan 

memberikan dampak di mana kecenderungan keputusan petani untuk tidak 

mengambil kredit (Y=0). Atau keputusan petani untuk mengambil kredit 

berkurang. 

b. Variabel Luas Kepemilikan Lahan (X1)  

     Berdasarkan hasil analisis variabel luas kepemilikan lahan (X1) diperoleh 

nilai statistik Wald sebesar 4,175 dengan nilai signifikansi 0,041. Nilai Chi 

square tabel pada derajat bebas 1 dan taraf nyata 5% sebesar 3,841. atau 

nilai signifikansi lebih kecil alpha  (0,041 < 0,050) maka terdapat pengaruh 

signifikan variabel luas kepemilikan lahan terhadap probabilitas keputusan 

mengambil kredit. Koefisien regresi yang bertanda positif (+) menunjukkan 

bahwa  semakin besar luas kepemilikan lahan maka semakin besar pula  

probabilitas keputusan petani untuk mengambil kredit. 

c. Variabel Umur ( X2) 

     Hasil analisis pada variabel umur diperoleh nilai statistik Wald sebesar 

6,434 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011. Nilai Chi square tabel pada 

derajat bebas 1 dan taraf nyata 5% sebesar 3,841. Karena nilai Wald  lebih 

besar Chi-Square tabel (6,434 > 3,841) atau nilai signifikansi lebih kecil 

alpha  (0,011 < 0,050) maka terdapat pengaruh signifikan variabel umur 

terhadap variabel keputusan mengambil kredit . Koefisien regresi variabel 

umur yang bertanda negatif (-) menunjukkan bahwa semakin tua  umur 
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petani maka probabilitas keputusan mengambil kredit rendah,  sebaliknya 

jika umur petani muda maka probabilitas  keputusan mengambil kredit tinggi. 

d. Variabel Pendidikan ( X3) 

     Variabel pendidikan diperoleh nilai statistik Wald sebesar 0,657 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,418. Nilai Chi square tabel pada derajat bebas 1 

dan taraf nyata 5% sebesar 3,841. Karena nilai Wald lebih kecil nilai Chi-

Square tabel (0,657 < 3,841) atau nilai signifikansi lebih besar alpha (0,418 > 

0,050) maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pendidikan terhadap 

keputusan mengambil kredit. Artinya, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki 

oleh petani tidak mempengaruhi probablilitas keputusan mengambil kredit. 

e. Variabel Pendapatan (X4) 

    Untuk variabel pendapatan diperoleh nilai statistik Wald sebesar 4,781 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,029. Nilai Chi square tabel pada derajat 

bebas 1 dan taraf nyata 5% sebesar 3,841. Karena nilai Wald lebih besar 

nilai Chi-Square tabel (4,781 > 3,841) atau nilai signifikansi lebih kecil alpha 

(0,029 < 0,050) maka terdapat pengaruh signifikan variabel pendapatan 

terhadap keputusan mengambil kredit. Koefisien regresi yang bertanda 

positif (+) menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka probabilitas  

keputusan mengambil kredit akan tinggi pula. 

f. Variabel Pengalaman Kredit (X5) 

    Analisis pada variabel pengalaman kredit diperoleh nilai statistik Wald 

sebesar 3,896 dengan nilai signifikansi sebesar 0,048. Nilai Chi square tabel 

pada derajat bebas 1 dan taraf nyata 5% sebesar 3,841. Karena nilai Wald 

lebih besar  nilai Chi-Square tabel (3,896 > 3,841) atau nilai signifikansi lebih 

kecil alpha (0,048 < 0,050) maka terdapat pengaruh signifikan pengalaman 

kredit terhadap variabel keputusan mengambil kredit. Koefisien regresi yang  
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positif (+) menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman kredit maka 

probabilitas keputusan petani untuk mengambil kredit semakin tinggi.    

g. Variabel Layanan penyuluhan (X6) 

     Hasil analisis variabel layanan penyuluhan diperoleh nilai statistik Wald 

sebesar 6,684 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai Chi square tabel 

pada derajat bebas 1 dan taraf nyata 5% sebesar 3,841. Karena nilai Wald 

lebih besar nilai Chi-Square tabel (6,684 > 3,841) atau nilai signifikansi lebih 

kecil alpha (0,010 < 0,050) maka terdapat pengaruh signifikan layanan 

penyuluhan terhadap probabilitas keputusan kredit. Koefisien regresi yang  

positif (+) menunjukkan bahwa semakin tinggi layanan penyuluhan maka 

probabilitas keputusan petani mengambil kredit semakin tinggi. 

5.5.   Pembahasan  Determinan Keputusan Petani dalam Mengambil      

Kredit  

a. Variabel Luas Kepemilikan Lahan 

           Variabel luas kepemilikan lahan berpengaruh signifikan terhadap 

probablitas keputusan petani dalam mengambil kredit ditunjukkan dengan 

nilai wald sebesar 4,175 dengan signifikan sebesar 0,04 sehingga hipotesis 

diterima.   Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Murwiati (2007) 

variabel luas kepemilikan lahan korelasi positif terhadap keputusan 

mengambil kredit. Selanjutnya Mulyaqin (2016) variabel luas kepemilikan 

lahan merupakan salah satu faktor utama dalam memanfaatkan sumber 

modal untuk megembangkan usahatani petani maka mempunyai korelasi 

positif terhadap keputusan mengambil kredit. Dan hasil penelitian Ciaian 

(2012), bahwa luas lahan merupakan salah satu input bagi petani maka 

mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan kredit.  
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                Dari hasil penelitian diperoleh luas kepemilikan lahan responden  

berkisar antara 0,5 sampai 2,0 Ha. Dari lahan yang dimiliki responden, 

sebagian lahan  tidak berfungsi, di mana diketahui lahan di desa Makir 

sebagian besar adalah  berlereng maka mudah terjadi longsor jika curah 

hujan yang tinggi. Sejalan dengan penelitian Syah Fahad (2016), bahwa 

luas kepemilikan lahan memiliki korelasi positif terhadap keputusan petani 

dalam asuransi tanaman.Hasil temuannya menjelaskan bahwa  luas 

kepemilikan lahan pada daerah yang rawan resiko iklim, membutuhkan 

campur tangan pemerintah dalam hal modal asuransi petani.  

b. Variabel Umur  (X2) 

             Hasil analisis pada variabel umur diperoleh nilai statistik Wald sebesar 

6,434 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011, maka terdapat pengaruh 

signifikan umur terhadap probabilitas keputusan mengambil kredit. Kondisi 

inipun sejalan dengan hasil penelitian Ambarita (2016) bahwa umur 

mempunyai korelasi negatif terhadap peluang keputusan kredit, di mana 

bahwa usia produktif petani dalam mengambil kredit mempunyai 

probabilitas yang tinggi. Umur seseorang menentukan prestasi kerja atau 

kinerja orang tersebut. Semakin berat pekerjaan secara fisik maka akan 

semakin turun pula prestasinya. Dalam hal tanggung jawab semakin tua 

umur tenaga kerja tidak akan berpengaruh karena justru semakin 

berpengalaman (Suratiyah, 2008). Senada dengan hasil penelitian Syah 

Fahad (2018), umur mempunyai korelasi negatif dan signifikan terhadap 

keputusan petani pada asuransi tanaman. Di mana semakin usia yang 

lanjut akan menurunkan keinginan untuk asuransi tanaman petani dalam 

mengembangkan usahataninya.  
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     Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa responden dengan umur 

produktif 41 sampai umur 60 tahun mempunyai probabilitas tinggi  dalam 

mengambil kredit. Dengan demikian responden umur 41 sampai 50 

mempunyai persentase tinggi yaitu sebesar 34 persen dan umur 51 sampai 

60 tahun sebesar 28 persen. Sementara pada umur 30 sampai 40 tahun 

persentasenya di bawah  karena rata – rata para kaum muda di desa ini 

mencari pekerjaan di luar dareah. Sejalan dengan penelitian Kaafidh dan 

Poerwono ( 2013), bahwa umur mempunyai korelasi positif terhadap 

keputusan sesorang bekerja pada sektor pertanian, artinya bahwa umur 

yang berada di bawah 40 tahun, mereka tidak lagi bekerja pada sektor 

pertanian namun mencari pekerjaan lain yang bisa memberikan hasil atau 

pendapatan yang maksimal. Selanjutnya  penelitian Bauer ( 2016) bahwa 

umur mempunyai pengaruh  signifikan terhadap probabilitas kredit atau 

tidak, hasil penelitiannya menjelaskan jika umur kepala rumah tangga 

sebagai jaminan yang ditunjukkan dengan tabungan atau kepemilikan 

lahan untuk melakukan kredit. Karena apabila umur kepala rumah tangga 

di atas 65 dan tiada tabungan (kepemilikan lahan) maka kemungkinan tidak 

dapat melakukan kredit. Namun bertolak dengan penelitian Mulyaqin 

(2016) bahwa umur tidak  berpengaruh signifikan pada pemanfaatan modal 

sebagai sumber usahatani.  

c. Variabel Pendidikan  (X3) .  

      Dengan hasil pengujian statistik Wald diperolah nilai sebesar 0,657 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,418. Nilai Chi square tabel sebesar 

3,841, maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pendidikan 

terhadap probabilitas keputusan mengambil kredit. Artinya, tinggi 

rendahnya pendidikan yang dimiliki responden tidak mempengaruhi 

probablilitas keputusan mengambil kredit. Kondisi ini sesuai dengan hasil 
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penelitian Ambarita (2016) variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan petani dalam menggunakan Credit Union (CU) sebagai lembaga 

pembiayaan usahatani. Mulyaqin (2016) bahwa pendidikan tidak 

berpengaruh pada pemanfaatan sumber modal petani.       

             Hal ini sesuai dengan hasil  penelitian bahwa meskipun petani yang 

mempunyai pendidikan tinggi belum tentu  mengambil kredit untuk 

usahatani namun sebaliknya  petani yang berpendidikan rendah lebih 

banyak mengambil kredit. Di sisi lain, petani mempunyai kemampuan untuk 

mengambil kredit karena garis keturunan dari orang tua bukan karena 

tingkat pendidikannya. Karena garis keturunan itu, maka sudah tahu 

tentang tata cara kredit tersebut. Namun berkebalikan dengan hasil 

penelitian Bauer (2016) yang mengungkapkan bahwa pendidikan memiliki 

korelasi positif terhadap akses kredit petani pedesaan. Di mana disebutkan 

bahwa faktor internal lebih penting di mana petani yang berpendidikan 

rendah  akan kehilangan status lahan maka probabilitas untuk kredit juga 

rendah. Maka petani yang berpendidikan rendah akan terus mengalami 

kemiskinan. 

d. Variabel Pendapatan  (X4) .  

       Pada hasil pengujian statistik diperoleh nilai Wald sebesar 4,781 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,029. Nilai Chi square tabel sebesar 

3,841, maka terdapat pengaruh signifikan pendapatan terhadap 

probabilitas keputusan petani mengambil kredit. Senada dengan hasil 

penelitian Bauer (2016) bahwa pendapatan korelasi positif  terhadap 

pinjaman kredit. Di mana petani dengan penghasilan tinggi maka 

probabilitas melakukan kredit tinggi pula. Selanjutnya hasil penelitian 

Ambarita (2016) menungkapkan bahwa pendapatan mempunyai korelasi 

positif terhadap keputusan petani dalam menggunakan kredit sebagai 
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lembaga pembiayaan usahatani. Dari hasil penelitian yang diperoleh, 

pendapatan responden rata – rata di bawah Rp.2.000.000. Dengan 

pekerjaan utama sebagai petani dengan penghasilan yang rendah maka 

akan sulit untuk melakukan keputusan kredit, di mana menjadi beban bagi 

petani dalam membayar angusuran pinjaman.  

             Kemudian hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian 

Mulyaqin (2016) yang mengatakan bahwa pendapatan  tidak berpengaruh 

terhadap pemanfaatan sumber permodalan usahatani. Kemungkinan ini 

terjadi karena pendapatan yang diperoleh petani semata – mata bukan 

penghasilan pokok namun sebagai penghasilan sampingan. Dari hasil 

penelitian ini memperoleh informasi yang nyata bahwa responden dalam 

mengambil kredit selalu mempertimbangkan baik buruknya kredit, dimana 

diketahui dari 125 responden sebanyak 62 responden tidak mengambil 

kredit. Di sisi lain untuk menambah  modal usahatani, responden lebih 

memilih untuk menjual ternak piaraan daripada kredit pada lembaga kredit 

yang dengan berbagai persyaratan termasuk salah satunya adalah 

pendapatan. Sementara pendapatan responden tidak memenuhi 

persyaratan.      

e. Variabel Pengalaman Kredit (X5).  

                Hasil analisis pengalaman berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 

keputusan mengambil kredit yang ditunjukkan dengan nilai statistik Wald 

sebesar 3,896 dengan nilai signifikansi sebesar 0,048. Sesuai dengan  

teori  kredit oleh Kasmir (2014) menjelaskan terdapat  prinsip (7P) dalam 

kredit yang salah satunya adalah personality yang   kaitan erat  dengan 

kepribadian calon kreditur dalam mengambil kredit, yaitu kepribadian 

meliputi perilaku masa lalu, emosi dan tindakan. Secara khusus tentang 

perilaku masa lalu, artinya apakah calon nasabah memiliki history kredit 
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macet. Berdasarkan penelitian bahwa dari 125 responden yang memiliki 

pengalaman kredit sebesar 66 persen baik pengalaman kredit maupun 

pengalaman mengajukan permohonan kredit. Dari 66 persen ini sebagian 

responden sebatas mengajukan kredit dan sebagian hanya mempunyai 

sekali pengalaman kredit karena berbagai alasan yang mendasari  

terutama kebiasaan responden yang selama ini sudah pernah ambil lalu 

menimbulkan kredit macet. Di sisi lain hal ini akan merugikan lembaga 

kredit itu sendiri.  Hal ini sesuai dengan Kotler (2005)  terdapat faktor 

internal dalam mengambil kredit  yaitu  pengalaman kredit. Responden 

memiliki pertimbangan – pertimbangan untuk kredit  atau tidaknya, selalu 

disesuaikan dengan kondisi mereka. Kemudian 34 persen responden tidak 

pernah memiliki pengalaman kredit artinya bahwa responden tidak pernah 

mengetahui kredit, prosedur kredit, kredit digunakan untuk apa. Hal ini juga 

terjadi karena responden kurang aktif mengikuti penyuluhan – penyuluhan 

di desa dibarengi kurangnya tenaga penyuluh. Oleh karena itu, sesuai data 

penelitian terdapat perbedaan  tingkat penghasilan responden 

berpengalaman dengan responden tidak berpengalaman. 

f. Layanan Penyuluhan (X6).  

               Variabel layanan penyuluhan mempunyai nilai Wald sebesar 6,684 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,010, artinya mempunyai pengaruh 

signifikan layanan penyuluhan terhadap probabilitas keputusan mengambil 

kredit. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Syah Fahad (2018) 

bahwa layanan penyuluhan korelasi positif terhadap keputusan petani 

terkait asuransi tanaman. Mengungkapkan layanan penyuluhan merupakan 

faktor terpenting bagi petani dalam meningkatkan usahatani baik layanan 

penyuluhan dari pertanian maupun lembaga keuangan. Semakin tinggi 

penyuluhan dari lembaga – lembaga maka semakin tinggi pula probabilitas 
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petani untuk mengambil kredit. Juga frekuensi petani yang tinggi dalam 

mengikuti penyuluhan maka akan lebih cenderung untuk melakukan 

keputusan asuransi. Selanjutnya hasil penelitian DJoumessi (2017) bahwa 

layanan penyuluhan mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam 

meningkatkan efisiensi usahatani petani dan merupakan salah satu faktor 

sosial ekonomi  petani yang perlu diperhatikan demi peningkatan 

produktifitas petani. Artinya dengan layanan penyuluhan oleh petugas 

pertanian yang semakin baik maka akan meningkatkan produktifitas 

usahatani. 

         Dari hasil penelitian diketahui bahwa dari 125 responden sebanyak 

30 persen responden tidak pernah mengikuti penyuluhan dalam  setahun, 

dan hasil wawancara dengan Kepala Desa maupun petugas PPL 

menyampaikan bahwa dalam setahun diadakan penyuluhan dari berbagai 

lembaga lebih dari 3 kali. Memang diakui responden dalam penelitian ini 

belum menyadari akan pentingnya penyuluhan dari berbagai lembaga. 

Didukung  hasil penelitian Bauer (2016) mengatakan bahwa rumah tangga 

petani yang lebih banyak menerima layanan penyuluhan cenderung untuk 

mengambil kredit demi meningkatkan usahatani.  
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5.6     Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

5.6.1. Uji Asumsi Klasik 

          Sebelum  menganalisis model regresi pada penelitian ini perlu dilakukan uji 

asumsi. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi masalah – 

masalah pada regresi yang dianalisis.  

1. Asumsi Normalitas residual 

          Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model 

regresi mengikuti sebaran normal atau tidak, model regresi yang baik adalah 

model dimana residualnya mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan 

untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah grafik histogram dan normal 

probability plot, serta uji Kolmogorov-Smirnov. Residual model dikatakan 

mengikuti distribusi normal apabila data pada grafik histogram mengikuti garis 

normal, dan sebaran data pada grafik normal probability plot terletak disekitar 

garis diagonal, serta nilai signifikansi uji Kolmogorov-smirnov lebih besar dari α 

yang digunakan. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 

Gambar  5.10.  Histogram dan Normal Probability Plot 
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                       Sumber : Hasil Olahan, 2018 

 

  Tabel 5.10. Hasil Pengujian Normalitas Metode Kolmogorov-Smirnov 

Variabel 
Kolmogorov-Smirnov 

Z 
Signifikansi Keterangan 

Residual 

Model (e) 
1,189 0,118 Berdistribusi Normal 

    Sumber : Hasil Olahan, 2018 

          Asumsi normalitas pada gambar diatas bahwa data pada grafik histogram 

mengikuti garis normal dan sebaran data pada grafik normal probability plot 

terletak disekitar garis diagonal serta nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-

smirnov pada Residual model sebesar 0,118 yang lebih besar dari α (0,05) maka 

dapat disimpulkan bahwa residual data model regresi berdistribusi normal 

(asumsi normalitas terpenuhi). 
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2. Asumsi Heterokedastisitas  

            Gambar 5.11  Hasil Uji Scatterplot Uji Heterokedastisitas 

 

                      Sumber : Hasil Olahan, 2018 

 Hasil analisis pada pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar 

secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas pada model yang diuji sehingga 

asumsi ini terpenuhi. 

3. Asumsi Multikolinearitas  

           Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik 

selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel - variabel 

independen yang dapat di lihat melalui Variance inflantion Factor (VIF). Nilai VIF 

yang bisa ditolernasi adalah 10. Apabila nilai VIF < 10 maka disimpulkan tidak 

terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. 
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Tabel 5. 11. Hasil Uji Asumsi Multikolineritas 

Variabel  Bebas Tolerance VIF Keterangan 

Luas Kepemilikan 

Lahan 
0,348 2,872 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Umur 0,917 1,090 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Pendidikan 0,928 1,077 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Pendapatan 0,800 1,249 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Pengalaman Kredit 0,456 2,192 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Layanan Penyuluhan 0,517 1,933 Tidak terjadi Multikolinearitas 

 Sumber : Hasil Olahan, 2018 

Berdasarkan tabel di atas diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki 

Variance Inflation Factor lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak 

terdapat gejala multikolinearitas antara varibel bebas. 

4. Asumsi Autokorelasi 

           Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa 

analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data 

observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah 

uji Durbin-Watson. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai DW sebesar 1,937. 

Nilai ini berada diantara du < dw < 4-du (1,806 < 1,937 < 2,194) maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk. 
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5.6.2. Hasil Uji  Regresi Linear Berganda 

Variabel dependent dalam hasil uji regresi linear berganda adalah 

besarnya kredit (Y) sedangkan variabel independent terdiri dari luas kepemilikan 

lahan, umur, pendapatan, pengalaman kredit, dan  layanan penyuluhan. 

Tabel 5.12.  Hasil Uji Regresi  Linier Berganda 

Mod
el  Konstana X1 X2 X3 X4 X5 X6 

B 

-
4758703,

58 
141442,

21 

-
33433,2

8 
65698,8

2 
0,21

8 
143391,

6 
94735,0

03 
Sumber : Hasil Olahan, 2018 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel di atas, maka model 

hasil penelitian ini adalah : 

Y = -4758703,583 + 141442,210 X1 - 33433,278 X2 + 65698,815 X3 + 0,218 X4 

+ 143391,600 X5 + 94735,003 X6 + e 

a. b0 = - 4758703,583 ; Dengan hasil ini menunjukkan bahwa apabila tidak 

terdapat kontribusi variabel luas kepemilikan lahan, umur, pendidikan, 

pendapatan, pengalaman kredit dan layanan penyuluhan maka besarnya 

kredit akan bernilai sebesar Rp.4758703,583. 

b. b1 = 141442,210 ; artinya koefisien regresi menunjukkan besarnya 

kontribusi yang diberikan variabel luas kepemilikan lahan terhadap besar / 

jumlah kredit. Koefisien luas kepemilikan lahan yang bernilai positif 

artinya setiap peningkatan variabel luas kepemilikan lahan sebesar 1 

satuan maka akan meningkatkan besarnya kredit sebesar Rp.141442,210 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

c. b2 = -33433,278 ; nilai koefisien yang bernilai negatif pada variabel umur 

artinya setiap peningkatan variabel umur sebesar 1 satuan maka akan 

menurunkan besarnya kredit sebesar  Rp.33433,278 dengan asumsi 

variabel lain konstan. 
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d. b3 = 65698,815 ; koefisien variabel pendidikan yang bernilai positif artinya 

setiap peningkatan variabel pendidikan sebesar 1 satuan maka akan 

meningkatkan besarnya kredit sebesar Rp. 65698,815 dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

e. b4 = 0,218 ; koefisien variabel pendapatan yang bernilai positif artinya 

setiap peningkatan variabel pendapatan sebesar 1 satuan maka akan 

meningkatkan besarnya kredit sebesar Rp.0,218 dengan asumsi variabel 

lain konstan. 

f. b5 = 143391,600 ; nilai koefisien variabel pengalaman kredit yang bernilai 

positif artinya setiap peningkatan variabel pengalaman kredit sebesar 1 

satuan maka akan meningkatkan besanya kredit sebesar Rp. 143391,600 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

g. b6 = 94735,003 ; koefisien layanan penyuluhan yang bernilai positif 

artinya setiap peningkatan variabel layanan penyuluhan sebesar 1 satuan 

maka akan meningkatkan besar / Jumlah kredit sebesar Rp. 94735,003 

dengan asumsi variabel lain konst 

5.6.2.1. Koefisien determinasi 

           Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Penelitian ini 

menggunakan nilai Adjusted R Square untuk mengevaluasi model regresi 

terbaik. 

  Tabel 5.13. Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0,811 0,658 0,621 

 Sumber : Hasil Olahan, 2018 
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            Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,621 atau 62,1%. Artinya, besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap Besar/ Jumlah Kredit (Y) adalah sebesar 62,1%. 

Sedangkan pengaruh sisanya yang sebesar 37,9% dijelaskan oleh variabel 

lain di luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.6.2.2.  Uji Simultan (Uji F) 

         Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam hipotesis 

ini, diduga bahwa variabel Luas Kepemilikan Lahan (X1), Umur (X2), 

Pendidikan (X3), Pendapatan (X4), Pengalaman Kredit (X5) dan Layanan 

Penyuluhan (X6) secara bersama-sama mempengaruhi Besar/ Jumlah 

Kredit (Y). Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

jika Fhitung > Ftabel atau signifikan < α = 0,05 Pengujian model regresi secara 

simultan adalah sebagai berikut: 

         Tabel 5.14. Hasil Uji Simultan (Uji F) 

df F Signifikansi 

6 17,917 0,000 

56     
          Sumber : Hasil Olahan, 2018 

             Berdasarkan hasil di atas, diperoleh Fhitung sebesar 17,917 (Sig F = 

0,000). Ftabel pada taraf nyata 5% dengan derajat bebas 6 dan 56 sebesar 

2,266. Karena Fhitung > Ftabel (17,917 > 2,266) dan Sig F < 5% (0,000 < 0,05) 

maka Ho ditolak yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (Besar / Jumlah Kredit).  
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5.6.2.3   Hasil uji regresi Secara parsial (uji t) 

             Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau 

tidak. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh 

signifikan jika thitunglebih besar ttabel atau signifikan lebih kecil alpha = 0,05.  

Tabel 5.15. Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variabel bebas thitung Sig. t ttabel Keterangan 

Luas Kepemilikan Lahan (X1) 2,222 0,030 1,657 Signifikan 

Umur (X2) -2,444 0,018 1,657 Signifikan 

Pendidikan (X3) 0,216 0,830 1,657 tidak Signifikan 

Pendapatan (X4) 2,241 0,029 1,657 Signifikan 

Pengalaman Kredit (X5) 2,112 0,039 1,657 Signifikan 

Layanan Penyuluhan (X6) 1,725 0,090 1,657 Signifikan 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 
Ket : * signifikan pada level 0,05 dan ** signifikan pada level 0,10 
 

         Berdasarkan hasil uji pada tabel maka dapat disimpulkan berikut ini : 

a. Pengujian hipotesis pengaruh variabel Luas Kepemilikan Lahan (X1) 

terhadap Besar/ Jumlah Kredit (Y), diperoleh thitung sebesar 2,222 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,030. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar 

daripada ttabel (2,222 > 1,657) atau nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 

maka disimpulkan variabel Luas Kepemilikan Lahan (X1) secara parsial 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Besar/ Jumlah 

Kredit (Y). 

b. Untuk uji hipotesis variabel Umur (X2) terhadap Besar/ Jumlah Kredit (Y), 

diperoleh thitung sebesar 2,444 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018. Nilai 

statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada ttabel (2,444 > 1,657) atau nilai 

signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka  variabel Umur (X2) secara 
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parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Besar/ 

Jumlah Kredit (Y). 

c. Dengan diperoleh nilai thitung sebesar 0,216 dan nilai signifikansi sebesar 

0,830 pada uji hipotesis variabel Pendidikan (X3) terhadap Besar/ Jumlah 

Kredit (Y). Nilai uji thitung tersebut lebih kecil daripada ttabel (0,216 < 1,657) 

atau nilai signifikansi lebih besar dari α = 0,05 maka dikatakan variabel 

pendidikan (X3) secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel besar/ jumlah kredit (Y). 

d. Pada variabel Pendapatan (X4) terhadap Besar/ Jumlah Kredit (Y), dengan 

uji t diperoleh thitung sebesar 2,241 dengan nilai signifikansi sebesar 0,029. 

Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada ttabel (2,241 > 1,657) 

atau nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka variabel pendapatan 

(X4) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap besar / 

jumlah kredit (Y). 

e. Untuk  variabel pengalaman kredit (X5) terhadap besar/ jumlah kredit (Y), 

diperoleh thitung sebesar 2,112 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039. Nilai 

statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada ttabel (2,112 > 1,657) atau nilai 

signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka variabel pengalaman kredit 

secara parsial nyata berpengaruh signifikan terhadap variabel besar/ 

jumlah kredit (Y). 

f. Dengan uji t variabel layanan penyuluhan (X6) terhadap besar/ jumlah 

kredit (Y), diperoleh thitung sebesar 1,725 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,090. Nilai statistik uji thitung yang lebih besar daripada ttabel (1,725 > 1,657) 

atau nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,10 maka variabel layanan 

penyuluhan (X6) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel besar/ jumlah kredit (Y). 
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5.6.3. Pembahasan Uji Model Regresi Secara Parsial 

a. Luas Kepemilikan Lahan (X1) 

      Hasil uji secara parsial  pada variabel luas kepemilikan lahan diperoleh 

nilai thitung sebesar 2,222 lebih besar  ttabel yaitu 1,657 atau nilai signifikansi 

lebih kecil alpha = 0,05 maka  luas kepemilikan lahan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel besar / jumlah kredit. Sesuai 

dengan teori produksi dalam bukunya Nicholson (2012) bahwa luas lahan 

merupakan salah satu input petani dalam kegiatan produksi pertanian yang 

juga disebut sebagai faktor – faktor produksi untuk menghasilkan output 

sehingga nilai dari barang tersebut bertambah. Artinya dengan lahan yang 

luas dapat dimanfaatkan untuk menambah modal petani demi 

meningkatkan produktifitas usahataninya dalam hal ini sebagai jaminan 

penentu besarnya kredit. Sejalan dengan penelitian Ciaian (2012) lahan 

merupakan input petani terpenting sebagai pegangan bagi petani untuk 

menentukan besaran kreditnya di mana semakin luas lahan  yang dimiliki 

maka akan besar  pula jumlah  yang akan dikredit. Senada dengan Kasmir 

(2014) tentang kredit dalam analisis kredit terdapat 5C salah satunya 

adalah colateral atau agunan dan khusus di sektor pertanian adalah 

sertifikat pemilik tanah sebagai jaminannya.  

b. Umur (X2) 

     Dengan diperoleh nilai statistik thitung > ttabel (2,444 > 1,657) atau nilai 

signifikansi < α = 0,05 variabel  umur terhadap jumlah kredit maka secara 

parsial memberikan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan penelitian 

bahwa responden yang mengambil kredit adalah berkisar antara umur 41 

sampai umur 60 tahun. Terkait itu sesuai hasil wawancara dengan salah 

satu pegawai lembaga kredit dikatakan bahwa besarnya kredit yang 

diberikan disesuaikan dengan umur debitur. Artinya umur yang terlalu 
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mudah atau terlalu tua dapat menciptakan hal – hal yang tidak diinginkan 

lembaga kredit seperti terjadinya kredit macet. Dan berikut adalah apabila 

calon peminjam mengajukan permohonan kredit dengan umur di atas 60 

tahun maka pihak kreditur perlu mempertimbangkan dengan besaran kredit 

yang diberikan.  

c. Pendidikan (X3) 

     Hasil  uji  variabel pendidikan terhadap besarnya kredit diperoleh thitung < 

ttabel (0,216 < 1,657) atau nilai signifikansi > α = 0,05 maka pendidikan 

secara parsial  tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap besar 

/ jumlah  kredit. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijayanti 

(2012) menemukan bahwa dengan metode regresi linear berganda 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap besarnya kredit bagi petani. Karena 

bukan hanya tingkat pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku 

petani dalam menerapkan teknologi dan informasi. Namun selain itu adalah 

pengalaman serta keikut sertaan dalam penyuluhan dapat membuat petani 

mampu mengambil keputusan yang tepat bagi usahataninya. Artinya 

bahwa tinggi rendahnya pendidikan responden tidak mempengaruhi jumlah 

kredit. Sesuai hasil penelitian pada kopdit Serfiam diperoleh data jumlah 

yang lebih banyak mengambil kredit adalah petani yang berpendidikan 

rendah (SD sederajat) dengan jumlah kredit  banyak yaitu dengan plafon  

Rp.5.000.000. Demikian juga pada Kopdit natura bahwa dari jumlah 90 

orang mengambil kredit  rata – rata berpendidikan SD sederajat bahkan 

tidak tamat SD.  

d. Pendapatan (X4) 

                     Variabel pendapatan mempunyai nilai signifikan lebih kecil dari alpha 

yaitu sebesar 0,02 maka secara parsial memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap besarnya kredit. Sesuai hasil penelitian pada BRI unit 
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Weluli diketahui bahwa terdapat dua jenis kredit yaitu Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dan kredit  bisnis. Kedua jenis kredit ini dapat dipinjamkan kepada 

siapa saja dengan profesi apa pun, namun salah satu syarat yaitu volume 

pendapatan tetap yang diperoleh agar jumlah kredit yang diminta 

disesuaikan dengan penghasilan calon debitur. Kasmir (2014 : 97) tentang 

penilaian kredit dengan metode 7 P salah satunya adalah payment di mana 

merupakan ukuran bagi debitur dalam megembalikan kredit yang telah 

diambil yang dilihat sumbernya dari mana saja, yaitu semakin banyak 

sumber pendapatan debitur maka akan semakin baik. Dengan demikian  

apabila salah satu sumber pendapatan nihil maka yang satu bisa dijadikan 

sumber untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam. Namun penelitian 

ini bertentangan dengan penelitian Wijayanti (2012) dengan model regresi 

menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap besarnya 

kredit.  

e. Pengalaman Kredit (X5) 

       Uji signifikansi  variabel pengalaman kredit diperoleh nilai signifikansi < 

α = 0,05 maka pengalaman kredit secara parsial memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel besanya kredit. Artinya bahwa semakin 

berpengalaman maka akan semakin besar jumlah yang dikredit. 

Berdasarkan hasil penelitian responden yang mengambil kredit di atas 3 

kali adalah responden yang memliki pengalaman kredit atau berkecimpung 

dalam kredit kurang lebih sudah 30 tahun, di mana bahwa kredit yang 

diambil mulai pertama kali dengan plafon Rp.1.000.000 kini sudah bisa 

mengambil kredit dengan jumlah di atas Rp.10.000.000 dengan alasan 

dilihat dari pengalaman kredit tersebut. Dan juga sudah memahami resiko 

– resiko dalam mengambil kredit sehingga jika terajadi masalah dalam 

pengembalian kredit bisa menemukan alternatif – alternatif. 
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f. Layanan Penyuluhan (X6) 

      Pada hipotesis variabel layanan penyuluhan diperoleh thitung < ttabel 

(1,725 > 1,657) dan nilai signifikansi < α = 0,10 maka variabel layanan 

penyuluhan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap besarnya 

kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan penyuluhan memberikan 

kontribusi bagi petani dalam memperoleh besaran kredit. Di mana layanan 

yang diberikan lembaga perbankan tentang kredit, jangka waktu 

pengembalian pinjaman, serta prosedurnya. Untuk itu petani yang aktif 

mengikuti penyuluhan atau pelatihan akan selalu melakukan kredit dan 

dengan jumlah yang besar karena sudah memahami tata cara peminjaman 

melalui pelatihan - pelatihan tersebut. Ini terjadi juga karena terkait erat 

dengan persyaratan kredit. Berdasarkan hasil penelitian ini, petani di 

Kecamatan Lamaknen rata – rata memiliki tingkat kesadaran mengikuti 

penyuluhan masih rendah diakibatkan karena memang belum tersedianya 

perbankan maka petugas penyuluhan pelayahanpun masih kurang. 

Ditambah lagi jarak lembaga kredit yang jauh dari permukiman. 

            Penentuan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi 

(beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel 

yang memiliki koefisien regresi (beta) yang paling besar. Hasil penentuan 

pada tabel  terlihat bahwa variabel luas kepemilikan lahan adalah variabel 

yang memiliki koefisien beta yang paling besar yaitu sebesar 0,295.  

Artinya, variabel besarnya kredit lebih banyak dipengaruhi oleh variabel 

luas kepemilikan lahan. 
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5.7. Hasil Analisis Diskriminan 
 
 

1. Analysis summary processing 
 

Tabel  5.16.  Jumlah data Group 

     Unweighted     
Cases N Percent 

          Valid 125 100 

       Excluded 0 0 

         Total 125 100 
Sumber : Data primer, diolah 2019 
 

Dari tabel analysis prosecssing sumary  diketahu bahwa sebanyak 125 

responden dalam penenlitian ini, artinya semua data valid sehingga tidak ada 

data yang hilang. 

2. Uji Diskriminan 

              Uji diskriminan dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai Wilk,s 

Lambda dan nilai signifikansi. Jika nilai Wilk,s Lambda mendekati angka 0 maka 

cenderung ada perbedaan. Di mana nilai ini menjelaskan ada atau tidaknya 

perbedaan antara kedua kelompok atau grup  yaitu 0 keputusan tidak mengambil 

kredit dan 1 keputusan mengambil kredit. 

Tabel 5.17.  Klasifikasi Grup 

Variabel Wilks' Lambda Signifikansi 

Jumlah lahan dan legalitasnya (X1) 0,813 0,000 

Lahan yang digarap (x2) 0,805 0,000 

Kebutuhan biaya sesuai lahan yang digarap 
(x3) 0,848 0,000 

Sumber  pinjaman (x4) 0,787 0,000 

Jenis komoditas  (x5) 0,797 0,000 

Frekuensi kredit (x6) 0,963 0,002 

Kepercayaan (X7) 0,848 0,000 

Pembayaran angsuran pinjaman (x8) 0,782 0,000 

Resiko kredit  (x9) 0,856 0,000 

Bunga kredit  (x10) 0,76 0,000 

Sistem,mekanisme dan prosedur kredit (x11) 0,642 0,000 

Sarana dan prasaran pertanian (x12) 0,741 0,000 

Intensitas penyuluhan (x13) 0,948 0,011 
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Keaktifan petani kegiatan penyuluhan (x14) 0,776 0,000 

Akses informasi (x15) 0,857 0,00 

Umur  (x16) 0,916 0,010 

Pendidikan  (x17) 0,976 0,00 

Pendapapatan  (x18) 0,765 0,000 
Sumber : Data primer, diolah 2019 

     Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai statistic signifikansi sebesar 

0,00 lebih kecil alpha 0,05 dan nilai Wilk,s Lambda rata – rata mendekati 1 maka 

terdapat  perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yaitu 0 kelompok 

tidak mengambil kredit dan 1 adalah kelompok mengambil kredit dan didasarkan 

pada 18 variabel bebas. 

3. Eigevalues 

Tabel 5.18.  Nilai korleasi  

% of Variance Canonical Correlation 

100 0,761 
Sumber : Data primer, diolah 2019 

 

     Pada tabel eigevalues menjelaskan  nilai korelasi yang ditunjukkan pada 

canonical correlation. Canonical correlation digunakan untuk mengukur derajat 

hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitas yang mampu 

dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Diketahui nilai 

canonical correlation dari tabel tersebut diperoleh nilai 0,761  atau (0,761 x 

0,761) =  0,58% artinya nilai korelasi sebesar 0,58 berarti dapat dikatakan 

hubungan yang kuat terhadap keputusan mengambil kredit (besarnya korelasi 

antar 0-1). 

4. Structure matrix 

 Analisis diskriminan bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari masing – 

masing variabel independen. Pada tabel matriks struktur menjelaskan urutan 

variabel yang membedakan.  
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Tabel 5.19. Struktur Nilai korelasi Variabel Bebas 

Variabel       Nilai koefisien 

Sistem,mekanisme dan prosedur kredit (x11)  0,635 

Sarana dan prasaran pertanian (x12)  0,504 

Bunga kredit  (x10)   0,478 

Pendaptan petani (x18)   0,472 

keaktifan petani mengikuti penyuluhan  (x14)   0,458 

Pembayaran nangsuran pinjaman (x8)   0,449 

Sumber pinjaman  (x4)   0,442 

jenis komoditas  (x5)  0,43 

Lahan yang digarap  (x2)   0,419 

Jumlah lahan dan legalitasnya  (x1)   0,408 

Kepercayaan  (x7)   0,361 

kebutuhan biaya sesuai lahan yang digarap (x3)   0,361 

Resiko kredit  (x9)  0,35 

Akses informasi (x15)   0,348 

Umur petani (x16)  -0 ,258 

Intensitas penyluhan (x13)    0,199 

Frekuensi kredit (x6)    0,166 

Pendidikan petani (x17)    0,134 
Sumber : Data primer, diolah 2019 
 

      Sesuai hasil analisis di atas bahwa terdapat  18 variabel independen. Dari 

variabel independen tersebut akan memiliki urutan yang paling tinggi atau 

mempunyai nilai korelasi yang paling tinggi yaitu variabel  sistem,mekanisme dan 

prosedur kredit dengan fungsi diskriminan yang terbentuk adalah 0,635. Atau 

dengan kata lain bahwa variabel  sistem,mekanisme dan prosedur kredit 

mempunyai korelasi yang kuat terhadap keputusan mengambil kredit (Y).  Diikuti 

sarana & prasarana pertanian mempunyai nilai korelasi sebesar 0,504, variabel 

bunga kredit sebesar 0,478, variabel pendapatan petani sebesar 0,472. 

Kemudian variabel keaktifan petani ikut penyuluhan sebesar 0,458 , variabel 

pembayarn angsuran sebesar 0,449. Dan nilai korelasi yang paling terkecil 

adalah variabel pendidikan yaitu sebesar 0,134. 
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5. Ketepatan Uji Diskriminan 

             Dalam menganalisis diskriminan perlunya pengujian ketepatan analisis 

diskriminan. Uji ketepatan diskriminan  dilakukan untuk membandingkan variabel 

pengamatan dengan pengamatan hasil prediksi serta mengetahui besar 

ketepatan prediksinya. 

Tabel 5.20. Hasil Ketepatan Uji fungsi  Diskriminan 

    Keputusan kredit 
Prediksi kedua 
kelompok 

     
Total 

   

Tidak 
kredit Kredit 

 

 
Count Tidak kredit 55 7 62 

Original   Kredit 11 52 63 

 
% Tidak kredit 88,7 11,3 100 

    Kredit 17,5 82,5 100 
Sumber : Data primer, diolah 2019 

        Tabel di atas pada kolom Original  kelompok Keputusan tidak mengambil 

Kredit (0) sebanyak 55 responden atau 88,7% sedangkan sebanyak 7 responden 

atau 11,% berpindah ke kelompok mengambil kredit (1). Sementara itu 52 

responden atau 82,5% responden yang berada di kelompok  mengambil kredit 

(1) dan sebanyak  11 responden atau 17,5% responden berpindah ke kelompok 

tidak mengambil kredit. Maka ketepatan uji fungsi diskriminan adalah sebesar (55 

+ 52/125) = 0,856 atau 85,60%. Artinya fungsi diskriminan dengan nilai 85,60% 

memiliki ketepatan yang tinggi karena mendekati angka 100% (Singgih Santoso 

,2014). 
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6. Fungsi Diskriminan 

Tabel 5.21. Classification Function Coefficients 

Variabel Tidak redit  kredit 

Jumlah lahan dan legalitasnya (X1) -1,017 -1,355 

Lahan yang digarap (x2) 0,462 0,168 

Kebutuhan biaya sesuai lahan yang 
digarap (x3) 7,129 7,662 

Sumber  pinjaman (x4) 1,227 1,434 

Jenis komoditas  (x5) 4,997 5,533 

Frekuensi kredit (x6) 3,786 4,693 

Kepercayaan (X7) -0,999 -0,724 

Pembayaran angsuran pinjaman (x8) 4,074 3,541 

Resiko kredit  (x9) 4,83 -0,135 

Bunga kredit  (x10) 3,335 2,895 

Sistem,mekanisme dan prosedur kredit 
(x11) -3,913 -3,619 

Sarana dan prasaran pertanian (x12) -0,436 0,271 

Intensitas penyuluhan (x13) -1,891 -0,512 

Keaktifan petani kegiatan penyuluhan (x14) 3,931 2,576 

Akses informasi (x15) 2,576 2,197 

Umur  (x16) 0,563 0,509 

Pendidikan  (x17) 5,609 5,053 

Pendapatan  (x18) -0,0000013 -1E-06 

(constant) -60,066 -69,323 
Sumber : Data primer, diolah 2019 

Tabel di atas merupakan fungsi diskriminan dari kedua kelompok  yaitu kelompok 

kredit (1) dan kelompok  tidak kredit (0). Fungsi ini berguna untuk menganalisis 

karakteristik responden yang diteliti akan termasuk dalam kelompok  mana.   

5.7.1.  Pembahasan Analisis Diskriminan 

      Berdasarkan hasil analisis diskriminan pada tabel Classification Function 

Coefficients menyatakan karakteristik responden yang diteliti akan termasuk 

dalam kelompok mana . Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5.22. Karakter yang membedakan kredit dan tidak kredit 

Kredit Tidak kredit 

 Memiliki lahan di tas 1,5 hektar 
dan memiliki surat kepemilikan 
tanah 

 Petani yang engolah lahan 
yang sempit 

 Memninjam pada koperasi dan 
bank BRI terdekat  Meminjam pada keluarga 

 Petani yang mengusahankan  
padi sawah 

 Petani yang mengusahan 
jagung dan kacang - 
kacangan 

  
 Pertimbangan terhadap 

bunga pinjaman yang besar 

 Petani yang sudah biasa  
meminjam  pada lembaga 
kredit. 

 

   Petani yang aktif  mengikuti 
kegiatan penyuluhan. 

 Petani yang jarang ikut 
penyuluhan dan pelatihan 

 Petani yang banyak 
memperoleh informasi -
informasi   Keterbatasan informasi 

 

 kurangnya penyuluhan dari 
pihak perbankan 

 petani merasa cukup dengan 
sarana yang ada  

 kuraangnya sarana  dan 
prasarana pertanian untuk 
produksi usahatani  

 
    Kurangnya lembaga kredit  

  
 Sulit  memenuhi persyaratan 

dari lembaga kredit . 

  
 Pembayarna angsuran 

dianggap beban. 

   Umur petani di atas 64 tahun 

   Pendidididkan SD  

 Pendapatan petani di atas 2 jta   Pendapatan di bawah 2 juta 
Sumber : Data primer, diolah 2019 

   Sesuai tabel di atas diketahui terdapat karakter – karakter responden yang 

masuk dalam kelompok kredit dan tidak kredit. Terlihat bahwa karakter petani 

yang mengambil kredit adalah memiliki lahan di atas 1,5 hektar dan memiliki 

bukti legalitas, mengusahakan padi sawah. Di mana dari beberapa tanaman 

pangan di desa Makir yang paling banyak diusahakan petani adalah padi sawah. 
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Karena tanaman ini memberikan penghasilan yang lebih besar dibanding 

tanaman lainnya. Meskipun ada sebagian petani yang mengusahakan jagung, 

namun tanaman ini sangat rendah dilihat dari harga di pasaran maka harapan 

kecil bagi petani untuk mengambil kredit. 

     Berikutnya pada variabel biaya usahatani masuk dalam kelompok kredit. 

Artinya bahwa responden yang mengolah lahan semakin besar akan 

membutuhkan biaya yang semakin besar pula. Sementara dengan karakter 

lahan yang digarap sempit atau sedikit masuk dalam kelompok tidak kredit, 

karena lahan yang dimiliki responden sebagian saja yang diolah namun bukan 

unsur sengaja akan tetapi rawan iklim seperti longsor serta tidak mempunyai 

legalitas lahan. 

        Selanjutnya variabel sumber pinjaman dengan karakter petani yang 

meminjam di koperasi dan bank, mengindikasikan bahwa responden meminjam 

dana untuk tambahan modal  usahatani. Untuk itu responden memilih untuk  

kredit dan pinjaman yang dilakukan pada lembaga koperasi.  Sedangkan bagi 

petani dengan karakter meminjam pada keluarga  masuk pada keputusan tidak 

kredit karena merasa bahwa sangat mudah  untuk memperolehnya. Hal ini terjadi 

karena di desa ini masih terbatasnya lembaga – lembaga kredit khususnya 

keuangan perbankan, disertai dengan pendidikan petani yang masih rendah 

yaitu SD sederajat. 

     Begitu pula  variabel sarana & prasarana, intensitas penyuluhan dan keaktifan 

petani dalm kegiatan penyuluhan atau pelatihan, dan akses informasi masuk 

dalam kelompok kredit. Karakter – karakter ini menyatakan bahwa responden 

tidak disediakan  sarana prasaran oleh pemerintah maka responden berusaha 

kredit untuk memperoleh sarana pertanian seperti traktor lahan basah dan 
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kering, benih serta pupuk. Kemudian untuk variabel intensitas penyuluhan 

apabila semakin banyak kegiatan penyuluhan bagi responden maka responden 

lebih banyak kredit. Karena semakin banyak informasi yang diperoleh dari 

penyuluhan atau pelatihan tersebut. Begitu pula variabel frekuensi kredit semakin 

banyak responden yang mengambil kredit maka akan semakin besar untuk 

memperoleh pinjaman dalam jumlah yang besar pula. 

     Berikutnya variabel pembayaran angsuran masuk dalam kelompok tidak kredit 

artinya karakter responden yang merasa bahwa bayar hutang per bulan menjadi 

beban bagi dirinya dan karena  hasil panen yang hanya setahun sekali sangat 

sulit untuk membayar angsuran per bulan. Diikuti variabel resiko kredit masuk 

dalam kelompok tidak  kredit hal ini responden masih mempertimbangkan resiko 

– resiko yang ditimbulkan baik bagi pribadi sendiri maupun bagi lembaga.     

Variabel lainnya yang masuk dalam kelompok tidak kredit lainnya adalah bunga 

kredit, keprcayaan , dan sistem mekanisme prosedur kredit . Hal ini terkait erat 

dengan kelembagaan kredit atau perbankan dan koperasi. Artinya bahwa 

dengan sistem prosedur kredit yang beraneka ragam juga dengan bunga 

pinjaman yang besar akan membuat petani selalu merasa takut di mana petani 

tidak bisa membayar bunga pinjaman  karena bunga yang besar.  Kemudian 

pada variabel trust maksudnya bahwa keyakinan responden tidak kredit 

memberikan dampak positif juga bisa  negatif.  Berdasarkan penelitian bahwa 

kredit bagi petani di desa makir bisa positif dan negatif di mana negatif pada saat 

responden kredit dan tidak membayar angsuran dan dari pihak lembaga kredit 

akan menyita barang jaminan. Lalu dikatakan positif menurut responden jika 

dengan kredit tersebut dapat meningkatkan produktifitas usaha tani. Dari sisi 

kelembagaan,maksudnya kepercayaan kepada responden dalam mangambil 

kredit    di masa lalu.    
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5.8  Implikasi Penelitian  

Implikasi merupakan salah satu tindakan konsekuensi serta  memperoleh 

informasi baru dari sebuah penelitian. Sesuai dengan peraturan PERMENTAN RI 

Nomor 16 Tahun 2016 menjelaskan bahwa KUR merupakan salah satu 

pembiayaan kredit modal kerja petani pada sektor pertanian bagi produksi 

pertanian hulu dan hilir. Selain itu dalam mendorong sektor prioritas 

(pertanian,peternakan, KKPE, kredit pembibitan sapi) pemerintah meluncurkan 

kredit program. Penyaluran kredit ini dilakukan melalui perbankan. Namun dalam 

implementasi kebijakan – kebijakan  di Kecamatan Lamaknen dapat dikatakan 

belum berhasil dan tepat sasaran, disebabkan oleh berbagai hambatan antara 

lain kondisi lahan / tanah yang tidak cocok dengan bibit yang diberikan serta 

rawan iklim. Hal lain diakibatkan kurangnya sosialisasi dan monitoring oleh pihak 

perbankan, serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kredit program. 

Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator perlu  memberikan 

penyuluhan ataupun pelatihan yang intensif kurang lebih sebulan sekali terkait 

kredit program. Dan kepada pihak perbankan dapat memfasilitasi PEMDA 

sehingga kredit ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan pada setiap daerah 

sasaran kebijakan. Dilihat dari kelembagaan,terkait pembiayaan kredit program 

yang disalurkan melalui Bank, namun di wilayah ini kurangnya lembaga bank, 

yang ada hanyalah Kopdit. Maka penelitian ini memberikan kontribusi bagi  

stakeholder untuk dapat menyediakan fasilitas – fasilitas kelembagaan keuangan 

agar petani dengan mudah mengakses kredit.  

     Selain itu, terkait keberadaan lembaga kredit yang masih kurang seperti 

lembaga formal yang terbatas. Jadi dengan penelitian ini menggugah hati 

pemerintah untuk dapat menyediakan fasilitas – fasilitas kredit  yang memadai 

serta sarana pertanian yang disesuaikan dengan keadaan lahan, cuaca untuk 

dapat,meningkatkan pendapatan petani.  Dari hasil penelitian ini juga 
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memberikan masukan kepada pemerintah pada masing – masing desa     agar 

mengalokasikan   Dana  Desa    sebagai    sumber  pembiayaan  melalui  kredit   

bagi   petani dalam mengembangkan usahatani.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

        Kecenderungan keputusan petani dalam mengambil kredit dipengaruhi oleh 

besarnya luas kepemilikan lahan, umur, pendapatan, pegalaman kredit dan 

layanan penyuluhan. Berdasarkan itu, petani yang mempunyai lahan yang luas, 

dengan umur yang produktif ,pendapatan yang tinggi dan mempunyai 

pengalaman dalam mengambil kredit serta selalu aktif ikut penyuluhan – 

penyuluhan maka akan mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk megambil 

kredit demi meningkatkan usahatani. Sedangkan pendidikan tidak 

mempengaruhi kecenderungan keputusan petani mengambil kredit.  

     Besarnya kredit sangat ditentukan oleh luas kepemilikan lahan, umur, 

pendapatan, pengalaman kredit,dan layanan penyuluhan. Dari itu, petani yang 

memiliki lahan lebih luas akan mengambil kredit dalam jumlah besar karena 

lahan sebagai salah satu jaminan terhadap besarnya kredit. Begitu juga dengan 

umur dan pengalaman kredit, petani yang sudah berpengalaman yang dilihat dari 

lancar tidaknya pengembalian pinjaman. Sementara pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap besarnya kredit.  

     Dan terdapat perbedaan antara kedua kelompok kredit dan tidak kredit. Oleh 

karena itu karakteristik  petani yang yang masuk dalam kredit yaitu luas lahan di 

atas 1,5 hektar, mengusahakan padi sawah, sudah kredit di atas 3 kali, aktif 

mengikuti penyuluhan atau pelatihan, banyak memperoleh informasi, belum 

mempunnyai sarana dan prasaran untuk usahatani, serta mempunyai 

pendapatan besar. Sedangkan petani tidak kredit mempunyai ciri- ciri antara lain 

lahan garapan sempit, kesulitan untuk memenuhi persyaratan kredit, 
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keterbatasan informasi, takut akan bunga pinjaman, pendidikan yang rendah, 

serta mengusahakan tanaman jagung sebagai usahatani pokok. 

6.2  Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka hal penting yang 

dapat penulis rekomendasikan kepada pemerintah demi meningkatkan 

probabilitas petani dalam pengambilan kredit adalah : 

1. Meningkatkan layanan penyuluhan dari berbagai lembaga baik dari 

lembaga pmerintah desa yaitu PPL maupun penyuluhan dari perbankan 

demi pentingnya kredit oleh petani untuk pengembangan produktifitas 

usahatani yang semakin modern dan maju. 

2. Perlunya  pengawasan dari pemerintah terhadap harga hasil petani agar       

mendorong penghasilan yang meningkat, dan pada akhirnya dapat 

mengambil keputusan kredit bagi kelancaran kegiatan produksi serta 

dibutuhkan kerjasama Pemerintah pusat dan Pemerintah desa dalam 

penyaluran kredit program bagi petani dalam peningkatan produktifitas 

usahatani. 

3. Perlu adanya program pembuatan sertifikat tanah karena masyarakat di 

Kecamatan Lamaknen sebagian besar lahan yang dimiliki belum 

bersertifikat sebagaimana yang disyaratkan oleh lembaga kredit yaitu 

collateral (lahan) sebagai jaminan petani dalam mengambil kredit serta  

menentukan besarnya kredit. 

4. Kepada pemerintah setempat perlu membentuk BUMDES di kecamatan 

Lamaknen dalam mendorong peningkatan produktifitas petani serta 

perlunya penambahan modal bagi petani, melalui Dana Desa yang ada. 
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5. Sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang mempengaruhi 

keputusan petani dalam mengambil kredit di Kecamatan Lamaknen. 
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