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1 ) S Pengajakultaianversitas Maliku 38 ANALISIS FA - FAKTOR YANMEMGARUHI 

AUSAHATANI KENTANKABU ANAIS OF ORS AFFECTG POT FARMG INCO IN BEIA DICT 

PR OF ACEH Maw 1 ) Abst This was conducte d in a o farm in Bener District of Provi 

frJune August 2013. The of study was deterthe that aff potato farm in the observati si . 

The method used is method of multiple l r analysi .  

 

The analysis that the amount of , land , labor , capit and the price isvery significant 

influence on a farm in the area . Key w ord : income, fng, potato . P Indonesia salah u 

berkembang pertanian sebagai s pencaharian tas Ke sektorpertanian terbuktimameki 

taraf masyarapedesaan, hal belum ta pedesaan kesel Kesektorpertanian ditukkan aktias 

m pendapatan petani. Selain itu , hal penting yang harus diperhatikan adalah pertanian 

uga sebagai penyediapangan makat.  

 

Terkait kondisiterse but peningkataproduksi ak harus P eningkataproduksi yang harus 

seidengan u penduduk dicamelalui pengelolaausahatani secara i. karena u, tentang 

carpengusahaan suatu mutl dibutuhkan dapat produkti serta meningkatkapendapatan 

kesej Kontribusi dari adalah sebagai penyumban tera negara dan duk ik (PDB).  

 

2010 sebesar persen nilaiPDB lapausaha oleh dimana pertanian adi PDB kedua setelah 

pengolahan (BPS Dengan kian, ti berlebihan ka angan anian harus perhatian daripemeri 

sel Salah subsektorpertanian meiki potensi dikembangkayaithortikultyang 

teratassayuran , - buahan, oridan biofarmaka. ura sebagai pangan, pendapatan kat, 

lapakerja, penghasil Hal menjalasan subsektorini menj pri Say uran salah u hortikultyang 

milpotensi untuk dikembangkan sebagai a maupun sarana pendapatan petaSelain 

komodityang dalamekebutuhan sayuran lah mekan ibusi sebesar persen tersubsektor 

ura tahun Produksisayuran tercatat mi peningkatarata - ratdari 2006 2010 sebesar 



persen Menurut Ditjenhorti (2012), satkomoditsayuran unggulan yang prioritas 

pengembangan pemeriadalah ( Solanum tuberosum L).  

 

Tkenta meiki dalam menunjprogram dan baku Namun ala perkembangannya, 

mulaitahun hingga produktikentang di Indonesia menunjukkan tenhorti 2012 ) Ke untuk 

gkan karepermintterus sej dengan umbuhan sebagai n pangan tisebagai baku 

Mawardati 1 ) , Analisis Fakto - Far Yang Mempeni Papa tan Usahat ani Kentan 39 

pengolahan sebagai as non midan sumber petani. Kemenjtanaman setjagung yang dit. 

Daersentra ng Provinsi Aceh di dataran gayo (Kabupaten Tdan Bener Meriah) yang letak 

keti800 – 2.600 m laut .  

 

n merupakan ah daerpenghasilkentang terdi bupaten Bener ah. - rat produkti di 

bupaten T dan Bener termasuk Ken inisecara hanya 6,91 Ini h auh bawah as secara yait 1 

6 , 7 ton/ha (Dirjen Hor ti2009). ra penelitiian dapat 25 - 30 ton/ha dikelola baik 

varietasyang sesuai Nur Abdul M. 2010).  

 

Permasalyang petani ng Ken i ni hanya produktiyang tetapi juga dihadapkan harga ual 

ng sel rendah uga menentu petakentang daerah sampai ini tetap melakegiatusahatani 

ke ntang. METODE P Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian. Penelitian akukan Ken 

KaBener Provinsi Alasan penentuan an karena Ken salsatu sentra produksi tang di Kah, 

namun a - ratproduktikentamasi terrendah harga yang berakibat pendapatapetani ti 

menentu.  

 

lipenelitiini terpada megaruhi endapatan peta Metode P Populasidalam iniadalah 

petakentang addi camataBukit KaBener Oleh na dak data akurattentang umlah kentang 

majsampel penelitian dengan berjatah (quota yait sebanyak orang Selanjutnya 

menentukan ni dalam ini digunakan bola u snowball ng ) yaitsuatu pengambilsampel 

sampel akanmenentukan selutnya. Jenis dan Sumber Data Datayang dalam ini adalah 

skunder dataprimer.  

 

diperoleh instanstiterkaityaitu BPS, Pertanian Bener dan Ka Camat 

camataBukitDatapridiperoleh lokasipenelitian lui ian oleh res Metode Analisis Data 

Metanalisis digunakan m penelitiiniadalah deskrikuantitatif. Untuk getatentang 

akterpetani hubungannya pendapatan analis deskriSedangkan menganalis antara 

independen vari dependen analislinear Secara mates berganda dit sebagai berikut : Y = 

a + ß 1 X 1 + ß 1 X 1 + ß 1 X 1 + ß 1 X 1 + ß 1 X 1 + ß 1 X 1 + ß 1 X 1 + e Keterangan : X 

1 = Jumlah pr (Kg) X 1 = luas lahan ( ha) X 1 = Tenaga kerj X 1 = Modal ( X 1 = Harga 

(Rp) e = error a, ß 1, ß 1, ß 1, ß 1, ß 1 = paramete Model persamaan atadianalis untuk 

hui variindependen dengan dependen.  

 



ingkat tersebut dilihat nilai ? – value variabel tersebut secaraindividual(t - tes ) secara 

bersama - sama atntak (F - tes Def 1. Pendapatan adalah yang diterima petani 

daripenjualan kentadi ung rupiah musim tanaRp/MT). 40 Jurium , Volu me 10 Nomor 2 

September 20 13 , ha 38 - 42 2. Produksi(Prod) jumlah ang g dihasilkan petani dalakil 

per musim tanam (K 3. Luas (Lh) luaslahan ditanami ng tung m ktarper musi). 4.  

 

Tkerj(Tadalah umlah yang bekerjpada an atani ng dihitung dalam Haria (HOK). 5. Modal 

adalah umlah yang dikeluarkan m an kenta dihitung rupiah musim m (Rp/MT 6. Harga 

harga ual ng lokasi saat dilakukan tung m per kil HASIL PEMB P Pendapatan merupakan 

maan yang oleh dari an Hasipenelitian ukkan pendapatan tertinggi d iperpetadari 

kentadi adalah 11.809.000, - pendapatan endah Rp. 2.789.000, - dan rata - ratadalah Rp. 

5.813.386,667 0,95 Rp . 6.414.771,494 hektarper tanaJ umlah inibelum masuk tenakerja 

tena kerjluar maupun ga a m kelua umlah usahatani ini masiterrendah, ini sampai saatini 

- ratproduktivitkentadi pe nelitimasijauh rata - ratpotensial. Selain usahatani bukan satu 

- satj yang oleh ni lokasipenelitian, diantara ka h meiki lainnya.  

 

inibera kepada kurang ksipengelolterhadap usahatani kentang. F - fyang Pendapatan 

Usahatani kentang. 1. P Produksimerupakan akhiryang diperoleh suatu 

produksiProduksi kentadiperdarikegiamengko si faktor - faktorproduksiseperti tenaga a, 

modal manajemen. keciproduksi kentasangat mpenga pendapatan usahatani Rata - 

ratproduksikentang lokasipenelitian 3,433 per tanam ata 3, 788 ton per hektar 2.  

 

Luas Lahan Lahan pabriproduksi pertanian 2002). kecilluas lahasangat terproduksi 

pertanian pendapatan Luas tertinggi diusaoleh tani di lokasipenelitian 1,075 , 0,825 

hektardan - rat0,906 . Rata - ratluas tanasuatusahatani bawah hektarbelum me 

ekonomis 3. Tenaga Kerja Jtenaga yang dala suatkegi atausahatani berpengaruh 

terpendapatan tersebut.  

 

ji yang kan banyak ga a keluaberarti mebiaya yang harus oleh ni. - ratj tenakerjyang n 

akan m ani kentadi penelitian 30,28 per luastanam u HOK hektar musim tanaa ini 

berasal dalarga petatu sendiri kecia yang berasal dari ar keluarga. 4. Modal Modal 

dimadalapenelitian i adalah biaya yang peta dalasuatproses .  

 

kecij modal g milpetaakan kepada yang Rata - rat jumlah yang akan petani usahatani di 

penelitian sebesar Rp. per tanam u Rp.3.697.596,322 per hektar per musim tanam. 5. 

Harga Jual Selain produksiluas tena kerjdan ma ka jproduk uga merupakan tikalapenti 

dalame kecipendapatan usahatani. - ratharga di petadi adalasebesarRp. - /kg. terjauh 

rend ah dengan ditikonsumen waktu sama yait - / Mawardati 1 ) , Analisis Fakto - Far 

Yang Mempeni Papa tan Usahat ani Kentan 41 T 1.  

 



NilaiEsti Regres Usahatani Kedi n bupaten Meriah ahun 2013 No. Variabel Koefisi t - hit 

Probabilitas (si 1. Konstanta ( a ) - 1338 - 17.596 .000 2. Produksi ( Prod ) 570.497 9.415 

.000 3. Luas Lahan ( Lh ) 1.657E6 1.742 .094 4. Terja (TK) - 6590.069 - 1.572 .129 5. Modal 

(Mdl) .245 1.763 .091 6. Harga (Hrg) 346.580 17.820 .000 *** = si pada a = 0,01 R - 

square 996 ** = signifi F - si = 0,000 * = signifi T1 mperlnilai koefisien determinas(R 2 ) 

0, 996 .  

 

iniberarti bahwa 99,90 persen variproduksiluas lahatenaga a, dan mampu menjkan 

varipendapatan kentaDengan an hubungan antara variindepen den vari cukup sanya 

hanya persen dijeloleh lain tidimasukkan dalamodel ini. inimenunj bahwa ti banyak lagi 

lain megaruhi usahatani ntang Ken Bukitbupaten Bener Meriah. Hasiestimasijuga 

mperlihatkan secara mpak abel , lahan, tenakerjmodal harga berpengaruh sangat 

gnifiberpengaruh pendapatan usahatani ng yang unjukkan nilai probability probability ) 

- tes N ilprobabilitas kecid ari keperc 1 .  

 

Sementaitsecara vari produksi harga berpengaruh siterpendapatayang unjukkan oleh 

probabilitkedua abel adalah 0,000, ini kecil ri = Koefisien regresi abel sebesar - yan 

menunjbahwa ika 1 mapendapatan bertambah/meningkat sebesar 570.497. kasi temuan 

adalah pendapatan kentang h b isditingkatkan luipeningkataprodukti per . Koefisien i 

artiji terjadi kan sebesar ma pendapatan meningkat Rp. - . Impli temuan adalah 

usahatani m asibisa jiharga ditingkat meningkat.  

 

ini sej dengan an dil oleh Asni , dkk (2010) menyiulkan Pendapatan petapadi 

nyatadipengaruhi vari jumlah , jjtenaga dan modal bersama. parsial, petapadi 

dipengaruhi jproduksi dan harga j . Variabel lahan, ga a modal tisiikan pendapatan 

penelitiini. id ak gnifikannya abel lahadisebabkan as di penelitibelum h rendah, untuk 

pendapatamasibisa lui peningkataproduktibelum u areSementara si nnya abeltenaga 

kerjdisebabkan umlah tenaga a lokasipenelitian sedi yan ditukkan kurang awatnya di 

lapaModal digunakan usahat kentadalam ini aruh terpendapatan na besar peta 

timenggunakan k pemberantasan ika tanang diserang penyakit KESIMP Kesimpulan 1. 

Produksidan j merupakan - faktoryang sangat ter pendapatan ni di Ken Bukitbupaten 

Bener Meriah. 2.  

 

Rata - ratpendapatan kentadi Ken n Meriah masi 42 Jurium , Volu me 10 Nomor 2 

September 20 13 , ha 38 - 42 Saran 1. Produktiusahatani di camata BukitKabupaten 

Meria h h rendah. Oleh itsedapat pemeridaerah terkaitagar perencanaan n usahatani ng 

di - tahun harus banyak diarahkan intensifikasi lebih mekalipetani tang budidaya secara 

dan agar meningkatkan vitas. ini dilakukan na sal satfaktor sangat mpengaruhi 

pendapatan usahatani kentang. 2.  

 



Harga ual petajlebih d ibandingkan konsdan abel harga me pendapatan kentang. kare 

mapentah dapat kebijpenetapan kentadi petaagar meantu dalam meningkatkan 

pendapatan usahataninya. DAFUSTAKA Asni , d. H. T& A. (2010). sisproduksi, dan alih di 

bupateLabuhan J urnal M epa E konomi . Dia kses httnalmepaekonomi.bl 05/analisis - 

produksi - pendapata - dan - alih.html Badan Statisti ( 2011 ) . PDB menurut lapangan 

tahun (persen). akarta: BPS. DirJenderal kult ( 2011 ) . Produksi sayuran onal peri2006 - 

2010. Jakartura . DirJHortiura.  

 

( 2012 ) . Komoditas unggulan . J rta: at enderal Hort . dari 

httura.deptan.go.id/?q=content/ko modit - unggulan . M. H.I., Azis ., M. mlan . ( 2010 ) . 

T eknologi kentang BPTP . Dispada dasi Perencanaan AP Persiapan Litbang BBP2TP 12 - 

14 et 2010. Soekart . 2002 ) . Prinsip dasar pertTeori Aplikasi . i PT. Raja Grafindo Perkasa, 

Jakarta.  
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