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PENDAHULUAN 

Pertanian dalam arti luas yang terdiri dari pertanian, kehutanan, 

dan perikanan merupakan salah satu sumber perekonomian yang masih 

diperhitungkan di Indonesia, karena kontribusi sektor tersebut dalam 

pendapatan nasional masih cukup besar. Berdasarkan data dari 

Kementerian Pertanian sumbangan sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 12.72  

persen. Peran sektor pertanian juga dapat diidentifikasi dari kemampuan 

sektor tersebut untuk penyediaan lapangan pekerjaan, dan penopang 

utama ketahanan pangan nasional.  

Katahanan pangan nasional mencerminkan kemampuan Negara 

Indonesia dalam penyediaan pangan bagi masyarakat. Ketahanan 

pangan dapat direalisasikan dengan menggunakan 2 cara yaitu impor 

dan produksi pangan nasional. Impor pangan dilakukan hampir setiap 

tahun, sebagai gambaran pada tahun 2018 kisaran jumlah impor 

gandum, beras, jagung,  Gula, dan kedelai berturut-turut sebesar 9196, 

2202, 587, 4622, dan 2417 ribu ton (Databoks, 2019). Impor harus 

dilakukan karena produksi pangan dalam negeri tidak dapat menutupi 

jumlah permintaan pangan.  

Rendahnya produksi pangan nasional, disebabkan karena 

banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah produktifitas 

usahatani pangan cukup rendah. Hal ini menjadi indikator bahwa 

usahatani pangan memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Fakta ini 

bersumber dari banyak penelitian yang memberikan simpulan bahwa 

rata-rata usahatani pangan tidak mampu berproduksi dengan tingkat 

efisiensi yang tinggi (Nikmah et al, 2013 ; Rohi et al, 2018 ; Ruminta, 

2018 ; sholeh et al 2013 ; Suprapti et al, 2016 ; Utami, 2016 ; Tahir et al, 

2010).  

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu lumbung pangan 

nasional (perkembangan produksi padi, jagung, dan kedelai dapat dilihat 

dalam Tabel 1). Kontribusinya dalam penyediaan pangan nasional  

terutama padi, jagung, dan kedelai masing-masing sebesar 17.18, 20.61, 

dan 31.96 persen. Madura merupakan salah satu daerah yang terdapat 

di Provinsi Jawa Timur, yang sebagian besar pertaniannya didominasi 

oleh pertanian tanaman pangan. Beberapa tanaman pangan yang 

banyak diusahakan oleh petani di Madura adalah padi, jagung, dan 

kedelai. Ketiga tanaman tersebut mendominasi wilayah pertanian di 
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Pulau ini. Dibandingkan dengan rata-rata produkfitas  pangan di Jawa 

Timur, produktifitas usahatani untuk ketiga komoditas tersebut tergolong 

rendah.  Sebagai gambaran, pada tahun 2015 rata-rata produktifitas padi 

di Jawa Timur sebesar 6.11 ton per hektar, namun di Madura sebesar 4 

ton perhektar. Rata-rata produktifitas jagung di Madura sekitar 4 ton per 

hektar namun di Jawa Timur sekitar 7 ton per hektar.  

Tabel 1.1 
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Jawa Timur 2013 - 2017 

Jenis 

Tanaman 

Pangan 

Produksi Tanaman Pangan (Ton) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Padi 12049342 12397049 13154967 13633701 13060464 

Jagung 5760959 5737382 6131163 6278264 6335252 

Kedelai 329461 355464 344998 274317 200916 

Sumber : BPS Jawa Timur, 2019. 

Secara teoritis permasalahan efisiensi dapat dijelaskan dengan 

menggunakan konsep frontier. Konsep ini mampu memberikan 

gambaran tentang gap produksi antara potensi produksi tertinggi, 

dengan capaian produksi yang dihasilkan oleh petani, pada tingkat 

penggunaan input tertentu. Teori ini dikemukaka oleh Battese  et al. 

(1998). Selanjutnya  konsep ini banyak diadopsi oleh peneliti untuk 

menganalisis tingkat efisiensi dan sumber penyebabnya. Berdasarkan 

latarbelakang di atas, maka dapat rumusan masalah dalam tulisan ini 

adalah, 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi produksi tanaman pangan di 

Pulau Madura 

2. Bagaimana tingkat efisiensi produksi tanaman pangan potensial di 

Pulau Madura 

3. Apa saja faktor yang diduga dapat menjadi penyebab inefisiensi di 

Madura 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari 

penelitian adalah menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap 

produksi tanaman pangan, menganalisis tingkat efisiensi yang dapat 

dicapai pada usahatani tanaman pangan, dan memprediksi faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya inefisiensi pada produksi tanaman pangan 

di Pulau Madura. Batasan permasalahan penelitian ini adalah  tanaman 

pangan dibatasi pada komoditas padi, jagung, dan kedelai. 
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 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Fungsi Produksi 

Produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat 

produk dengan menggunakan input-input tertentu. Dalam pertanian, 

produk atau output adalah komoditas yang dihasilkan oleh petani. 

Sedangkan input mengacu pada komponen-komponen yang digunakan 

dalam produksi untuk dapat menghasilkan output. Input atau faktor 

produksi dalam kegiatan usahatani jumlahnya banyak dan beragam. 

Input-input tersebut meliputi : 

1. Luas lahan 

Area yang dipergunakan oleh petani untuk melakukan kegiatan 

usahatani. Dalam kegiatan penelitian diukur dengan menggunakan 

indikator satuan luas lahan seperti hektar, are, meter persegi, dan lain-

lain. Penelitian juga bisa memasukkan status lahan yang digunakan 

untuk kegiatan usahatani. Statusnya bisa meliputi milik sendiri, sewa, 

atau bagi hasil.  

2. Benih atau bibit 

Benih tanaman dalam penelitian bisa diukur dengan 

menggunakan satuan berat benih seperti, ons, atau kilogram. 

Sedangkan bibit diukur dengan menggunakan satuan jumlah.  

3. Pupuk kimia 

Penggunaan pupuk kimia dimaksudkan untuk menambah unsur 

hara pada area tanam dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan 

vegetatif dan generatif. Pada umumnya unsur yang ditambahkan meliputi 

unsur Nitrogen (N), Phospor (P), dan Kalium (K). Pengukuran pupuk 

kimia dalam penelitian bisa menggunakan satuan berat, seperti 

Kilogram, Kuintal, maupun Ton.  

4. Pupuk organik 

Pupuk organik dapat berasal dari kotoran hewan yang sudah 

kering maupun kompos. Pupuk ini berfungsi untuk menggemburkan 

tanah, dan menambah unsur hara mikro. Jika memasukkan pupuk 

organik dalam penelitian, maka bisa digunakan satuan berat, misalnya 

Ton, Kuintal, dan Kilogram. 
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5. Pestisida 

Berfungsi untuk menghilangkan tikus yang menyerang tanaman. 

Bentuknya bisa berupa padat maupun cair. Memasukkan pestisida ke 

dalam input penelitian, dapat dilakukan dengan satuan berat atau 

volume. Misal Liter, atau Mililiter.  

6. Insektisida 

Berguna untuk mengatasi serangan insekta atau serangga pada 

tanaman yang dibudidayakan. Cara pengukuran dalam penelitian sama 

dengan pestisida. 

7. Herbisida 

Dimanfaatkan untuk menghilangkan rumput yang tumbuh di 

sekitar tanaman yang dibudidayakan. Rumput ini bersifat mengganggu 

tanaman utama dalam memperoleh unsur hara, atau menjadi pesaing 

bagi tanaman pokok dalam mendapatkan makanan. Cara pengukuran 

dalam penelitian identik dengan penggunaan pestisida atau insektisida. 

8. Sumber pengairan 

Merupakan sistem pengairan yang digunakan oleh petani dalam 

memberikan air pada tanaman yang dibudidayakan. Sistem pengairan 

dikategorikan menjadi 3 yaitu pengairan teknis, pengairan setengah 

teknis, atau tadah hujan. Memasukkan sumber pengairan dalam 

penelitian dapat menggunakan variabel dummi (variabel boneka).  

9. Tenaga Kerja 

Semua kegiatan budidaya membutuhkan tenaga kerja baik yang 

berasal dari dalam keluarga maupun yang berasal dari luar. Tenaga 

kerja juga termasuk mesin maupun hewan yang dipergunakan. 

Pengukuran tenaga kerja dalam penelitian, bisa dinyatakan dalam Hari 

Orang Kerja (HOK), dimana rata-rata jam kerja setara dengan 8 jam 

perhari. Jika menggunakan HOK maka untuk penggunaan hewan 

maupun mesin harus disetarakan terlebih dahulu dengan penggunaan 

tenaga kerja manusia.  

10. Dan lain-lain 

Fungsi produksi menunjukkan hubungan fisik antara input dan 

output yang dipergunakan dalam kegiatan produksi. Menggambarkan 

bagaimana bentuk hubungan antara input dan output dalam penelitian, 

secara matematis.  Secara matematika bentuk fungsi produksi dapat 

dinyatakan sebagai berikut, 
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Y = f (Xi)...............................................................................................(2.1) 

Dimana : Y adalah kode untuk output/produk yang dihasilkan , 

dan Xi adalah kode untuk input ke i yang dimasukkan dalam model 

penelitian. Jika input yang digunakan sebanyak 5 maka fungsi produksi 

dapat dinyatakan sebagai berikut, 

Y = f (X1, X2, X3, X4, X5) ……………………....………….…………….(2.2) 

Kode dalam fungsi produksi tidak harus menggunakan notasi Y 

atau X, tetapi bisa diganti dengan notasi lain. Misalnya dalam penelitian 

jagung  fungsi produksinya dapat disimbolkan seperti berikut, 

Prodjg = f (TK, Bnh, LL, Purea, PNPK)…………………….……………(2.3) 

Dimana Prodjg adalah produksi jagung, TK menunjukkan tenaga 

kerja, LL adalah luas lahan, Purea mewakili penggunaan pupuk urea, 

dan PNPK menunjukkan penggunaan pupuk NPK.  

Beberapa konsep produksi yang sering digunakan dan berkaitan 

dengan analisis efisensi adalah, produksi total, produksi rata-rata, 

produksi marginal, dan Elastisitas Produksi (EP).  Produksi Total (PT) 

merupakan jumlah output total yang dihasilkan dalam kegiatan produksi 

dengan menggunakan input tertentu. Dalam bahasa asing sering disebut 

dengan Total Phisical Produc (TPP). Produk Rata-Rata (PR)  adalah 

output atau produk yang dihasilkan persatuan unit input yang 

dipergunakan. Produk Marginal (PM) menggambarkan tambahan output 

yang dihasilkan sebagai akibat dari tambahan input yang dipergunakan. 

Elastisita Produksi (EP) merupakan rasio antara produk marginal dengan 

produk rata-rata. EP juga diartikan sebagai prosentase perubahan output 

sebagai akibat dari prosentase perubahan input. Secara matematis 

dinyatakan sebagai berikut, 

PT = Y…………………………………………………………………….(2.4) 

PR = Y/X……………………………………….…………………………(2.5) 

PM = dY / dX…………………………………….....…………………….(2.6) 

EP = PM/PR……………….……………………………………………..(2.7) 

B. Bentuk Fungsi Produksi 

Dalam teori dasar ekonomi produksi bentuk fungsi produksi ada 2 

macam yaitu fungsi produksi 1 input dan 1 output dan fungsi produksi 2 

input dan 1 output. Berikut merupakan penjelasan secara rinci dari kedua 

bentuk fungsi produksi tersebut.  
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B.1.  Fungsi Produksi 1 input dan 1 output 

Kegiatan produksi yang menggunakan 1 input dan menghasilkan 

1 output. Dalam ekonomi produksi pertanian, fungsi produksi ini  

biasanya dikenal dengan nama Fungsi Produksi Neoklasik. Fungsi 

produksi ini memiliki karakteristik yang mirip dengan kegiatan produksi 

pertanian. Dalam fungsi tersebut penambahan input dapat berdampak 

pada perubahan output dengan 3 kemungkinan yaitu, 

Penambahan input yang dapat mengakibatkan tambahan output 

yang lebih besar (Increasing Return) 

Penambahan input yang dapat mengakibatkan tambahan output 

yang lebih besar (Deminishing Return) 

Penambahan input yang dapat mengakibatkan penurunan output 

(Decreasing Return) 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka fungsi produksi neoklasik 

dapat dikategorikan dalam 3 stage / tahapan. Karakteristik dari masing-

masing tahapan dijelaskan sebagai berikut, 

Tahapan I : PM mengalami peningkatan sampai mencapai 

maksimum dititik A (titik inflection point), dan kemudian mengalami 

penurunan, PR mengalami peningkatan, nilai EP lebih besar dari 1 

karena nilai PM selalu lebih besar dari PR. Pada tahapan ini jika input 

ditambah sebesar 1 persen maka tambahan output lebih besar dari 1 

persen. Titik inflection poin merupakan titik dimana tambahan input 

memebrikan tambahan output yang paling tinggi. Tahapan  ini disebut 

dengan tahapan Irrasional artinya jika petani berada pada tahap ini dan 

tidak menambah jumlah inputnya maka petani tersebut dikategorikan 

sebagai petani yang tidak rasional (irrasional).  

Perbatasan tahapan I dan tahapan II terjadi pada saat PM sama 

dengan PR, dimana PR berada dalam kondisi yang maksimal, dan nilai 

EP sama dengan 1. Jika input ditambah sebesar 1 persen, maka output 

akan bertambah sebesar 1 persen. 

Tahapan II : pada tahapan ini PM dan PR sama-sama mengalami 

penurunan, Nilai PR lebih besar dari PM, sehingga EP bernilai lebih 

besar dari nol dan lebih kecil dari 1. Penambahan input sebesar 1 persen 

maka akan menyebabkan pertambahan output kurang dari 1 persen. 

Tahapan ini disebut dengan tahapan rasional.  

Perbatasan tahapan II dan tahapan III terjadi pada saat PM 

bernilai nol, dan nilai EP sama dengan nol. Pada saat ini PT mencapai 
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maksimum. Jika input ditambah sebesar 1 persen, maka output tidak 

akan bertambah. 

Tahapan III : pada tahapan ini PM bernilai negatif, sementara PR 

tetap bernilai positif. Sehingga nilai EP adalah negatif. Prosentase 

peningkatan input sebesar 1 persen, maka menyebabkan penurunan 

output. Daerah ini disebut dengan daerah Irrasional, artinya jika petani 

membuat keputusan untuk terus menambah input maka, petani 

dikategorikan dalam orang yang bertindak tidak rasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Fungsi Produksi Neoklasik 

 
B.2.  Fungsi Produksi 2 input dan 1 output 

Kegiatan produksi yang menggunakan 2 jenis input, dan 

menghasilkan 1 output/produk. Dalam kegiatan produksi, seringkali input 

yang dipergunakan bersifat subtitusi atau dapat saling menggantikan, 

misalnya input tenaga kerja dan modal. Jika perusahaan menggunakan 

input tenaga kerja lebih banyak, maka modal yang digunakan bisa lebih 

sedikit dan sebaliknya, jika perusahaan memilih menggunakan modal 

lebih banyak maka tenaga kerja yang dipergunakan bisa lebih sedikit.  

Fungsi produksi untuk 2 input dan 1 output dimana input-input 

dapat saling mensubtitusi, biasa digambarkan sebagai kurva isoquant. 

Kurva isoquant merupakan kurva menghubungkan berbagai kombinasi 
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penggunaan input dengan yang menghasilkan tingkat output yang sama. 

Karakteristik dari kurva isoquant adalah : 

Kurva isoquant berbentuk cembung terhadap sumbu origin 

Kurva isoquant yang lebih tinggi menunjukkan jumlah produk 

yang dihasilkan lebih besar (IQ1<IQ2<IQ3) 

Kurva isoquant tidak dapat saling berpotongan 

Disepanjang kurva isoquant, seorang produsen berada dalam 

posisi efisien secara teknis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Kurva Isoquant 

 

B.3. Maksimisasi Keuntungan Produsen dengan menggunakan 1 

input 

Tujuan produsen dalam berproduksi adalah mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. Keuntungan merupakan selisih antara 

penerimaan (TR) dengan total biaya yang dikeluarkan oleh produsen 

(TC). Penerimaan diartikan sebagai jumlah produk dikalikan harga 

produk tersebut. Sedangkan total biaya adalah besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Secara matematis dapat 

dituliskan sebagai berikut, 

Π = TR – TC……………………...........…………………….…………..(2.8) 

TR = Py.Y…………............……………………………………..………(2.9) 
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TC = r X………...............………………………………………………(2.10) 

Untuk mengetahui keuntungan maksimum maka dapat dilakukan 

dengan cara menurunkan fungsi keuntungan dan disama dengankan nol, 

seperti dalam persamaan berikut, 

dπ/dY= dTR/dY – dTC/dY = 0………............………………………….(2.11) 

          MR – MC =0  MR = MC merupakan syarat pertama untuk 

mendapatkan keuntungan maksimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Grafik Maksimisasi Keuntungan 

 
Dalam grafik di atas terlihat bahwa profit maksimum tercapai 

pada saat VMP (Value Marginal Product) atau biasa disebut dengan Nilai 

Produk Marginal (NPM) sama dengan harga input atau Marginal Factor 

Cost (MFC).  

 

B.4. Maksimisasi Keuntungan pada Produsen dengan 

menggunakan 2 input 

Maksimisasi keuntungan pada konsep produksi yang 

menggunakan 2 input, dapat diselesaikan dengan menggunakan fungsi 

La-Grange. Pada umumnya kondisi yang dihadapi oleh produsen 

dikategrorikan menjadi 2 yaitu : produsen dengan kendala biaya dan 

produsen dengan kendala produk.  
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1. Produsen dengan kendala biaya 

Masalah klasik yang sering dihadapi oleh produsen adalah 

keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dengan kondisi ini seorang 

produsen berkeinginan untuk memaksimalkan output yang bisa 

dihasilkan dengan keterbatasan biaya yang dimiliki. Rumus umum dari 

fungsi produksi La-Grange untuk masalah ini adalah sebagai berikut, 

L  = fungsi produksi +  (C – r1X1 – r2X2) ……….............………….(2.12) 

Cara menentukan output maksimum dapat dilakukan dengan  

menurunkan fungsi La-Grange terhadap  X1, X2, dan ,   Atau dL/dX1, 

dL/dX2, dL/d. Kemudian dengan metode subtitusi dapat dicari nilai Q 

yang maksimum.  

2. Produsen dengan kendala produk 

Jika produsen tidak mengalami kendala dalam pembiayaan, 

maka biasanya produsen adalah menghasilkan output dalam jumlah 

yang dikehendaki. Dengan demikian maka tujuan produksi yang 

dilakukan  oleh produsen adalah menghasilkan produk yang ditargetkan 

dengan biaya yang paling minimum. Rumus umum dari fungsi produksi 

La-Grange untuk masalah ini adalah sebagai berikut, 

L  = fungsi biaya +  (jumlah output – fungsi produksi)….........….….(2.13) 

Untuk menentujan tingkat biaya yang minimum, maka dapat 

diselesaikan dengan cara menurunkan fungsi La-Grange terhadap 

variabel  X1, X2, dan , atau dL/dX1, dL/dX2, dL/d. Kemudian 

diselesaikan dengan menggunakan konsep subtitusi, akan dapat 

ditentukan nilai biaya minimumnya.   

C. Fungsi Produksi Cobb Douglas 

Fungsi produksi ini diciptakan oleh Charles Cobb dan Paul 

Douglas, yang mengilustrasikan hubungan teknis antara modal dan 

tenaga kerja dengan output atau produk yang dihasilkan. Secara 

matematis bentuk hubungan dapat dituliskan dalam rumus berikut, 

Y = AL^β K^α………………….……………………………………..…...(2.14) 

Dimana Y : produk yang dihasilkan, A adalah konstanta, L (input 

skala pengembalian produksi.  
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biasa disebut dengan Constan Return to Scale artinya persentase 

1 maka skala pengembalian produksinya menurun (Decreasing Return 

To Scale) ini menunjukkan bahwa artinya persentase tambahan input 

skala pengembaliannya meningkat atau disebut dengan Increasing 

Return to Scale yaitu artinya persentase tambahan input lebih kecil dari 

pada persentase tambahan output. 

Fungsi produksi Cobb Douglas banyak digunakan dalam analisis 

penelitian dengan beberapa alasan diantaranya adalah 1) mudah untuk 

dilakukan pengolahan karena dapat diubah dalam bentuk regresi dengan 

cara mengubah variabelnya dalam bentuk logaritma, 2) parameter 

variabel independen sekaligus menunjukkan nilai elastisitas produksinya, 

sehingga peneliti tidak perlu menghitung ulang besaran elastisitasnya, 

dan 3) tidak membutuhkan data yang besar menganalisisnya (jumlah 

data yang digunakan minimal 10 kali dari jumlah variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model). 

D. Fungsi Produksi Frontier Stochastic 

Fungsi produksi frontier berkaitan dengan potensi tingkat 

produksi tertinggi yang dapat dihasilkan oleh produsen dengan 

menggunakan sejumlah input tertentu. Bentuk grafik dari fungsi produksi 

frontier dijelaskan dalam gambar 4 berikut, 

Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa ketika input yang 

digunakan adalah sebesar Xi dan Xj, maka output batas atau maksimal 

yang bisa dihasilkan sebanyak yi* dan yj*. Sementara jumlah output 

observasi yang dihasilkan masing-masing sebesar yi dan yj. Jumlah 

output ini lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang bisa 

dihasilkan. Keadaan ini bisa disebabkan karena kondisi yang tidak 

menguntungkan (vi atau vj yang bernilai negatif).  Bentuk umum dari 

fungsi produksi frontier stochastic adalah, 

𝐿𝑛𝑌𝑖𝑡 = 𝐿𝑛𝑋𝑖𝑡 + (𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡)………………… .……………………………(2.15) 
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Gambar 4. Fungsi Produksi Stochastik Frontier 

 

Dimana Y adalah jumlah produk yang dihasilkan, X merupakan 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model, vit variabel acak yang 

berkaitan dengan faktor-faktor eksternal (iklim, hama) dan unit variabel 

acak non negatif, dan diasumsikan mempengaruhi tingkat inefisiensi 

teknis dan berkaitan dengan faktor-faktor internal.  

Fungsi produksi ini digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi 

produksi, khususnya efisiensi teknis yang diterjemahkan sebagai 

perbandingan antara output riil dengan output potensial yang dihasilkan 

oleh produsen. Dalam rumus matematika dinyata TE = Y/Y*, dimana Y 

merupakan output riil atau yang terobservasi di lapang dan Y* 

menunjukkan output potensial yang seharusnya bisa dihasilkan. Satuan 

yang dipakai dalam efisiensi teknis adalah persen. Misal jika di dapatkan 

nilai TE sebesar 65% artinya bahwa produsen hanya mampu 

menghasilkan output sebesar 65 persen dari jumlah output potensial 

yang seharusnya bisa dihasilkan. 
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METODOLOGI 

A. Metode Pemilihan Lokasi 

Penelitian efisiensi dilakukan di beberapa daerah yang ada di 

Pulau Maudra, diantaranya : 

1. Penelitian komoditas jagung di Desa Lombang Daya Kecamatan 

Blega Kabupaten Bangkalan, Desa Ketapang Timur Kecamatan 

Ketapang Kabupaten Sampang, Desa Batu Bintang Kecamatan 

Batumarmar Kabupaten Pamekasan, Desa Aeng Putih Kecamatan 

Sumenep Kabupaten Sumenep 

2. Penelitian komoditas Padi di Desa Telang Kecamatan Kamal 

Kabupaten Bangkalan 

3. Penelitian komoditas kedelai di Kabupaten Sumenep 

4. Penelitian komoditas bawang merah Varietas Manjung 

Pada semua penelitian, pemilihan lokasi ditentukan dengan cara 

Purposive dengan mempertimbangkan bahwa lokasi-lokasi terpilih 

merupakan daerah yang di dalamnya banyak diusahakan budidaya 

tanaman pangan, dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Selain itu pemilihan lokasi juga dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

produktifitas tanaman yang diusahakan lebih rendah dibandingkan 

dengan di wilayah lain, pada kecamatan atau kabupaten yang sama. 

B. Metode Penentuan Sampel 

Penentuan sampel penelitian ditentukan dengan cara yang 

berbeda-beda, tergantung pada ketersediaan data populasi responden 

penelitian. Jika di daerah penelitian tersedia data tentang populasi 

penelitian, maka penentuan jumlah sampel dilakukan dengan 

menggunakan Rumus Slovin dengan menggunakan tingkat kesalahan 

tertentu.  

n = 
N

1+N𝑒2
 ……………………………………………………………………(3.1) 

N menunjukkan besaran populasi, sedangkan n menotasikan  

besarnya sampel yang diambil sementara nilai e mewakili batas toleransi 

kesalahan, bisa 5%, 10%, atau 15%.  Namun apabila di lokasi penelitian 

tidak tersedia data populasi penelitian, maka penentuan jumlah sampel 

penelitian ditentukan dengan menggunakan acuan dari Sugiono (2015), 
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yang menyatakan bahwa sampel penelitian yang layak berkisar antara 

30 – 500 orang.  

Penentuan sampel di lokasi penelitian dilakukan dengan cara 

simple random sampling, untuk yang penelitian dengan menggunakan 

rumus slovin, dan menggunakan menggunakan metode purposive 

sampling atau accidental sampling, untuk yang populasi penelitiannya 

tidak diketahui.  

C. Metode Perolehan Data 

Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian adalah 

data primer, yaitu data yang diambil langsung dari responden yang 

menjadi sampel penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara 

dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun secara terstruktur.  

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data 

primer,  yang meliputi data produksi komoditas yang diteliti, dan berbagai 

data input yang dipergunakan dalam kegiatan produksi seperti luas lahan 

yang diusahakan, benih atau bibit yang dipergunakan, berbagai jenis 

pupuk yang diberikan, dan obat-obatan. Data lain yang dipergunakan 

adalah data sosial ekonomi petani yang terdiri dari jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan, pengalaman, keikutsertaan dalam kelompok tani, 

frekwensi penyuluhan pertanian, dan lain-lain.  

Defisini operasional dari berbagai macam variabel tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut, 

1. Produksi tanaman adalah jumlah hasil panen tanaman yang 

diusahakan dalam 1 musim tanam (tanaman pangan merupakan 

tanaman musiman), yang dapat diukur dengan menggunakan 

satuan berat (kilogram atau kuintal atau ton) 

2. Benih adalah jumlah benih yang digunakan oleh petani untuk 

budidaya tanaman diukur dalam satuan berat (dalam penelitian ini, 

digunakan satuan kilogram) 

3. Pupuk adalah berbagai jenis pupuk yang dipergunakan, baik pupuk 

organik maupun anorganik (kimia) yang diberikan oleh petani 

selama melakukan kegiatan budidaya dan diukur dengan 

menggunakan satuan berat (kilogram atau kuintal atau ton) 

4. Obat-obatan adalah berbagai obat kimia yang dipergunakan oleh 

petani untuk membasmi hama dan penyakit, dan diukur dengan 

menggunakan satuan volume (liter atau milliliter) 
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5. Jenis kelamin diukur dengan menggunakan variabel dummi yaitu ‘1’ 

untuk jenis kelamin laki-laki dan ‘0’ untuk jenis kelamin perempuan 

6. Umur diukur dalam satuan tahun 

7. Tingkat pendidikan diukur dengan menggunakan variabel dummi. 

Jika terdapat 4 tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan 

Tinggi), maka jumlah variabel dumminya ada 3 (diperoleh dengan 

cara banyak kategori dikurangi 1). Dalam kontek di atas D1 (‘1’ jika 

pendidikan SD, ‘0’ jikalainnya), D2 (‘1’ jika pendidikan SMP. ‘0’ jika 

pendidikan lainnya), D3 (‘1’ jika pendidikan SMA, ‘0’ jika lainnya). 

8. Pengalaman petani diukur dalam satuan tahun lama petani 

menjalani kegiatan budidaya  

9. Keikutsertaan dalam kelompok tani diukur dengan menggunakan 

variabel dummi dimana ‘1’ menunjukkan petani tergabung dalam 

kelompok tani, dan ‘0’ petani tidak tergabung dalam kelompok tani 

10. Frekwensi penyuluhan pertanian menunjukkan seberapa sering 

petani mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian dalam satu musim 

tanam. Diukur dengan menggunakan satuan banyaknya pertemuan 

penyuluhan pertanian  yang diikuti oleh petani  

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dipergunakan adalah fungsi produksi Cobb 

Douglas frontier stochastic maupun  fungsi produksi translog.  Kedua 

fungsi tersebut dianalisis dengan menggunakan software frontier. Berikut 

merupakan langkah-langkah dalam menganalisis data dengan 

menggunakan software frontier.  

1. Mentabulasi data dalam excel dengan susunan data meliputi nomer 

responden, jenis data, data umlah produksi, data variabel-variabel 

input yang dipergunakan dalam usahatani, data variabel sumber 

penyebab inefisiensi teknis. Susunan data tersebut harus berurutan 

dan tidak boleh dibolak balik atau diacak. Contoh tabulasi sebagai 

berikut, 
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2. Menstransformasi data produksi dan data input dalam bentuk 

logaritma atau logaritma natural (ln) 

 

3. Memberikan 6 digit angka dibelakang tanda koma pada semua data 
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4. Mengkopi data tanpa kepala tabel, pada lembar kerja baru kemudian 

menyimpan data di folder frontier dengan menggunakan extension 

(txt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah disimpan kertas kerja ditutup 
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5. Membuka file yang disimpan di folder frontier dan mengubah 

(rename) nama extenstion file dari txt menjadi dta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mengolah data dengan menggunakan file operasional frontier, 

dengan cara membuka folder frontier, dan membuka file front4.1 exe 
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7. Menjalankan operasional yang ada dalam file front4.1 exe, dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di file tersebut. 

Beberapa pertanyaannya yang harus dijawab. Pertanyaan pertama 

dijawab dengan menekan huruf t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pertanyaan yang kedua tentang estimasi yang akan kita lakukan. 

Ada 2 pilihan yaitu estimasi Error Component Model atau TE Effect 

model. Kalau kita bermaksud untuk mengestimasi efisiensi teknis 

tanpa menganalisis sumber-sumbernya maka dijawab dengan cara 

mengetik angka 1, tetapi jika kita akan menganalisis efisiensi teknis 

dengan dan sumber-sumbernya maka kita jawab  dengan mengetik 

angka 2.  
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9. Selanjutnya akan ditanya nama file yang akan kita analisis datanya, 

yaitu nama file yang berisi data yang kita simpan dengan 

menggunakan extension dta. (contoh di atas adalah padi.dta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kemudian kita diminta untuk menuliskan nama file dari output yang 

akan dihasilkan. Nama filenya sama dengan nama file data, hanya 

saja extension yang dipakai adalah out (dalam contoh ini nama file 

output adalah padi.out) 
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11. Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah kita akan mengestimasi fungsi 

produksi atau fungsi biaya. Kalau kita mengestimasi fungsi produksi 

diketik angka 1 tetapi kalau kita mengestimasi fungsi biaya diketik 

angka 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pertanyaan berikut adalah menanyakan apakah data yang akan 

diolah sudah dalam bentuk log. Kalau sudah dijawab y kalau belum n 
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13. Selanjutnya akan ditanya jumlah data cross section yang 

dipergunakan, yaitu jumlah data penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Pertanyaan lebih lanjut adalah data yang akan diolah itu didapatkan 

dalam satu periode waktu atau beberapa periode. Kalau data yang 

dipergunakan adalah data cross section maka jawabannya adalah 1, 

tetapi jika data yang dipergunakan adalah data time series maka 

disebutkan jumlah periode waktunya. Misalnya data diambil tahunan 

selama 10 tahun, maka pertanyaannya dijawab 10 
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15. Kemudian akan ditanya berapa jumlah total datanya. Dalam contoh 

ini jumlah datanya ada 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Selanjutnya ditanya berapa jumlah regrressor (variabel independen) 

yang dipergunakan dalam penelitian. Diisi dengan jumlah input yang 

dimasukkan dalam model penelitian. 
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17. Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah model memasukkan delta 0 ? 

dijawab y kalau iya dan n kalau tidak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Pertanyaan selanjutnya adalah menanyak jumlah variabel yang 

diduga  menjadi penyebab inefisiensi yang dimasukkan dalam model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Pertanyaan terakhir ketik huruf n 
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20. Maka akan keluar output pada folder frontier dengan nama padi.out 

dengan bentuk output sebagai berikut 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Efisiensi Produksi Jagung 

Komoditas jagung menjadi komoditas andalan di beberapa 

daerah di Pulau Madura. Pada umumnya komoditas ini diusahakan 

memasuki musim kemarau. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatan 

budidayanya,  komoditas jagung tidak banyak membutuhkan air, kecuali 

pada awal-awal musim tanam. Kebutuhan air tersebut disupply dari air 

hujan.  

Penelitian tentang efisiensi produksi jagung telah penulis lakukan 

di beberapa daerah yaitu :  di Desa Lombang Daya Kecamatan Blega 

Kabupaten Bangkalan, Desa Ketapang Timur Kecamatan Ketapang 

Kabupaten Sampang, Desa Batu Bintang Kecamatan Batumarmar 

Kabupaten Pamekasan, Desa Aeng Putih Kecamatan Sumenep 

Kabupaten Sumenep.  

Variabel penelitian terdiri dari jumlah produksi jagung yang 

dihasilkan responden, banyaknya benih yang dipergunakan, penggunaan 

pupuk kandang, urea, NPK serta pengalokasian tenaga kerja. Data 

diolah dengan menggunakan software frontier 4.1. Tabel berikut 

merupakan gambaran mengenai efisiensi. Data yang sudah didapatkan, 

Hasil olahan terhadap 120 responden dapat dilihat dalam Tabel 4.1. 

Output yang dihasilkan dalam software ini dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel yang berpengaruh terhadap output atau produksi 

dan tingkat efisiensi teknis yang dicapai oleh masing-masing responden. 

Sehingga dapat diketahui responden yang paling tidak efisien dan 

responden yang sangat efisien.   
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Tabel 4.1  
Hasil Output Fungsi Produksi Cobb Douglass Frontier Stokastik Pada 

Komoditas Jagung di Pulau Madura 

Variabel Koefisien Regresi Nilai t hitung 

Konstanta 0.97 1.23 

Jumlah Benih 0.22 1.07 

Pupuk Kandang -0.14 -0.81 

Tenaga Kerja 0.20 *2.15 

Pupuk Urea -0.33 *-2.42 

NPK 0.46 *3.52 

Sigma square 2.11 2.11 

Gamma 0.86 10.81 

LR 5.52  

 

Sebelum kita menginterpretasikan output yang dihasilkan, maka 

terlebih dahulu kita melihat apakah model yang dipergunakan sesuai 

dengan data yang diolah.  Hal ini bisa dilihat dari nilai LR. Hipotesa yang 

dibuat adalah : 

H0 : model yang dipilih tidak sesuai dengan data 

H1 : model yang dipilih sesuai dengan data  

Jika nilai LR lebih besar dari nilai Kodde palm, maka ditolak H0 

dan diterima H1. Begitu pula sebaliknya. Dalam kasus di atas nilai 2 

dalam tabel kodde palm pada tingkat kesalahan 10% sebesar 3.808 dan 

5.138 pada tingkat kesalahan 5%.  Nilai LR pada output sebesar 5.52, 

artinya lebih besar dari tabel Kodde Palm. Hal ini menunjukkan bahwa 

model yang dipilih yaitu fungsi produksi Cobb Douglass Frontier sesuai 

dengan data.  

Setelah diketahui bahwa model yang dipilih sesuai dengan data, 

maka dilanjutkan dengan menginterpretasikan nilai gamma. Dalam hasil 

tersebut di atas nilai gamma sebesar 0.86 dan signifikan pada taraf 

kesalahan 1%, artinya 86% error produksi (tidak tercapainya potensi 

produksi maksimum) disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 

sisanya disebabkan karena adanya risiko. Setelah itu dapat dilihat 

capaian efisiensi teknis pada responden, dengan melihat tabel technical 

efficiency estimate.  
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Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa rata-rata inefisiensi 

teknis petani jagung sebesar 0.66 atau rata-rata petani hanya bisa 

menghasilkan jagung sebesar 66% dari potensi produksi yang 

sesungguhnya. Tingkat efisiensi teknis petani jagung yang terendah 

adalah 0.30 dan yang tertinggi sebesar 0.85. Hasil pengukuran efisiensi 

teknis untuk 120 responden, ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.2  
Tingkat Efisiensi Petani Jagung di Pulau Madura 

Tingkat Efisensi Jumlah Persentase (%) 

0.00 - < 0.80 103 85.83 

0.80 - 1.00 17 14,17 

 

Efisiensi teknis dalam tabel tersebut dapat dikelompokkan 

dengan menggunakan tabel frekwensi distribusi untuk mengkategorikan 

jumlah petani yang belum dan telah efisien. Menurut beberapa penulis 

petani dikatakan efisien jika tingkat efisiensinya lebih besar atau sama 

dengan 0.8. kurang dari nilai tersebut petani dikatakan tidak efisien.  

B. Efisiensi Produksi Padi 

Subsektor tanaman pangan berperan penting dalam mewujudkan 

ketahanan pangan nasional, dan salah satu komoditasnya adalah padi. 

Permintaan terhadap komoditas beras di Indonesia setiap tahunnya, 

belum seimbangan dengan jumlah produksi padi nasional. Sehingga 

dalam setiap tahun masih terdapat kegiatan impor beras untuk 

memenuhi konsumsi nasional. Tingkat konsumsi beras Indonesia dalam 

5 tahun terakhir (2013 sampai 2017), rata-rata pertahunnya sekitar 37.92 

juta ton dengan luas areal panen sebesar 14538,7 hektar, dan tingkat 

produktifitasnya 52.04 kuintal per hektar.  

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penyumbang 

produksi beras di Indonesia. Dalam 1 tahun tingkat produksinya 

mencapai 12.87 juta ton. Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten 

Bangkalan di Pulau Madura merupakan wilayah sentra produksi padi. 

Sebagian besar produksi yang dihasilkan, dipergunakan untuk 

menopang kebutuhan konsumsi beras di Kabupaten Bangkalan. Dalam 

tahun terakhir (2019) Jumlah produksi mencapai padi sebesar 4.576,22 

ton dengan produktivitas rata-rata 6,79 ton per Ha. Tingkat produktifitas 

ini masih jauh dibandingkan dengan nilai potensialnya. Di Negara lain 

tingkat produktifitas padi bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hektar. 
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Kajian teoritis dan penelitian terdahulu menjelaskan bahwa 

tingkat produktifitas tanaman yang rendah dapat disebabkan karena 

adanya risiko dan tingkat efisiensi yang kecil. Sesuai dengan hasil 

penelitian Asnah et al. (2015) yang menjelaskan bahwa efisiensi dan 

tingkat produktifitas memiliki hubungan diantara keduanya, dan 

ketidakefisienan dapat bersumber dari pengalokasian faktor-faktor 

produksi. (Simanjuntak et al., 2019); Anggraini et al. (2016); dan (Gultom 

et al., 2014) menjelaskan bahwa untuk menghindari rendahnya tingkat 

efisiensi maka petani dapat menggunakan dan mengalokasikan input 

secara tepat, karena faktor produksi seperti kepemilikan dan 

penggunaan modal, status kepemilikan tanah, luas lahan yang 

diusahakan, sistem penanaman yang dilakukan, pengalaman dalam 

berusahatani, benih dan pupuk yang diberikan, pestisida, curahan 

tenaga kerja serta cuaca sangat berpengaruh terhadap tingkat output 

atau jumlah produksi yang diperoleh (Fauziyah, 2010) ; Masithoh & 

Nahraeni (2013) ; Kune et al. (2016) ; Asmara et al. (2017).  

Penelitian di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten 

Bangkalan dianalisis dengan menggunakan model fungsi produksi Cobb 

Douglas Frontier Stochastik, dengan 92 orang sampel, dan model 

penelitian sebagai berikut, 

Y=b0 + b1 luas lahan + b2 benih + b3 pupuk urea + b4 pupuk phonska + 

b5 tenaga kerja + (ui-vi). Dimana luas lahan diukur dengan 

menggunakan satuan hektar, benih dalam satuan kilogram, pupuk dalam 

satuan kilogram, dan tenaga kerja dalam satuan HOK (Hari Orang 

Kerja).  

Tabel 4.3 berikut ini, merupakan hasil analisis faktor yang 

mempengaruhi produksi beras di Desa Langkap Madura. Nilai LR (9.946) 

lebih besar dari nilai chisqure pada tabel Kodde Palm (5.138) dengan 

tingkat kesalahan 5%, hal ini menjadi indikator bahwa model fungsi 

produksi Cobb Douglas Frontier Stochastik sesuai dengan data yang 

diolah. Sehingga model ini dapat dipergunakan untuk memprediksi 

tingakt efisiensi yang dicapai oleh petani. Nilai gamma sebesar 0.999 

artinya bahwa error term (ketidakoptimalan tingkat produksi),  99.9% 

disebabkan karena masalah inefisiensi sedangkan yang 0.1% 

disebabkan karena risiko. Berdasarkan hasil analisis didapatkan fakta 

bahwa luas lahan dan curahan tenaga kerja berdampak positif terhadap 

produksi. Jika luas lahan yang dimanfaatkan untuk usahatani padi 
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ditingkatkan sebesar 1% maka output padi akan meningkat dengan 

besaran 0.705%. sedangkan elastisitas tenaga kerja sebesar 0.267%.  

Tabel 4.3  
Hasil Output Fungsi Produksi Cobb Douglass Frontier Stokastik  Pada 

Komoditas Padi di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten 
Bangkalan 

Variabel Koefisien Standar Error t-rasio 

Konstanta 8.253 0.441 18.698 

Luas Lahan 0.705 0.091 7.751 

Benih -0.136 0.144 -0.947 

Pupuk Urea -0.024 0.081 -0.295 

Pupuk 

Phonska 

0.103 0.104 0.989 

Tenaga Kerja 0.267 0.048 5.542 

Gamma 0.999 0.00000301 332073 

LR 9.946   

Restriksi 2   

 

Tingkat efisiensi yang mampu dicapai oleh petani padi di wilayah 

ini rata-rata hanya sebesar 0.615, dengan tingkat efisiensi yang paling 

rendah sebesar 0.213, sedangkan yang tertinggi sebesar 0.999. 

Sebagian besar petani padi di desa ini belum efisien secara teknis. 

Berikut merupakan sebaran jumlah petani yang masuk dalam kategori 

efisien dan tidak efisien.  

Tabel 4.4  
Tingkat Efisiensi Petani Padi Di Desa Langkap Pulau Madura 

Tingkat Efisensi Jumlah Persentase (%) 

0.00 - < 0.80 74 80.4 

0.80 - 1.00 18 19.6 

C. Efisiensi Produksi Kedelai 

Komoditas Kedelai menjadi salah satu jenis tanaman pangan 

yang diperhitungkan setelah komoditas padi dan jagung, dimana sering 

dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam beberapa agroindustri seperti 

agroindustri tempe, tahu, kecap, susu kedelai dan juga untuk keperluan 

industri pakan ternak. Beragamnya penggunaan kedelai menjadi pemicu 
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meningkatnya permintaan  komoditas ini. Peningkatan jumlah konsumsi 

kedelai juga disebabkan pertambahan jumlah dengan rata-rata 

kecepatan pertumbuhan penduduk Indonesia berkisar  1,56% pertahun, 

dan laju pertumbuhan konsumsi kedelai tahun 1978-2008 mencapai 

7,22%  pertahun (Badan Pusat Statistik BPS,2009). 

Salah satu kabupaten di Madura yang memiliki potensi untuk 

dijadikan sentra penanaman kedelai adalah di Kabupaten Sumenep 

adalah Kecamatan Ganding. Kecamatan Ganding terdapat fenomena 

usahatani yang menarik untuk diteliti, dimana salah satu desa di 

Kecamatan tersebut dapat mencapai prestasi yang cukup 

membanggakan dalam kontes kedelai nasional. Desa Gaddu Barat 

Kecamatan Ganding mampu meraih juara II dalam  kontes produktivitas 

kedelai, karena usahatani kedelai di desa tersebut mampu berproduksi 

kedelai dengan tingkat produktivitas sebesar 2.4 ton/hektar. Sementara 

desa-desa lain di Kecamatan Ganding rata-rata hanya mampu 

menghasilkan kedelai dengan tingkat produktivitas 1.67 ton/hektar (Dinas 

Pertanian Kab. Sumenep, 2014). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan potensi 

maksimal produktivitas kedelai yang mampu dihasilkan dengan rata-rata 

produktivitas riil. Secara teoritis perbedaan tingkat produktivitas 

usahatani kedelai dapat disebabkan oleh adanya inefisiensi teknis.  

Penelitian efisiensi teknis dilakukan di Kecamatan Ganding 

Kabupaten Sumenep. Pemilihan tempat penelitian berdasarkan pada 

data dan fakta yang menunjukkan bahwa Kecamatan Ganding, telah 

menjadi daerah sentra produksi tanaman kedelai. Menurut penjelasan 

sebagian ketua kelompok tani dan petugas BPP setempat, kecamatan 

tersebut memiliki kondisi yang cocok untuk  dipergunakan sebagai lokasi 

budidaya kedelai, dan para petani menyatakan  bahwa hasil produksinya 

sangat baik.  

Metode penentuan sampel dilakukan dengan Teknik Multistage 

Sampling dengan tahapan, dilakukan pengkategorian desa-desa yang 

ada di Kecamatan Ganding  berdasarkan luas lahan yang digunakan 

untuk usahatani kedelai menjadi 3 kategori yakni kelompok I, kelompok 

II, kelompok III. Pemilihan desa pada masing- masing kategori dilakukan 

secara acak. Dan desa yang terpilih pada masing-masing kategori 

adalah : desa Bataal Barat (kategori I), Daleman (Kategori II), Karay 

(Kategori III). Pemilihan sampel dilakukan dengan Insidental Sampling 

yaitu petani kedelai yang kebetulan ditemui oleh peneliti dilokasi 
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penelitian. Jumlah petani yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 20 

responden pada masing-masing desa terpilih sehingga total seluruh 

sampel sebanyak 60 responden. 

Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh langsung dari 

petani, yang biasa disebut dengan data primer dan data pendukung yang 

diperoleh dari beberapa instansi dan kelompok tani. Data primer didapat 

langsung dari responden, yang menggunakan teknik wawancara dan 

penyebaran kuesioner. Data Sekunder diperoleh dari laporan atau 

catatan dari instansi, jurnal penelitian terdahulu, media massa, dan lain-

lain untuk mengetahui produksi, luas lahan, jumlah kelompok tani yang 

ada serta komponen analisis keterpaduan data. 

Analisis tujuan penelitian menggunakan model Fungsi produksi 

stochastic frontier Cobb-Douglas. Berikut merupakan persamaan 

pendugaannya, 

In Y =  β0 + β1 In X1 + β2 In X2 + β3 In X3 + β4 In X4 + β5 In X5 + v1 – u1 … (3.1) 

dimana : 

Y  =  Jumlah produksi kedelai (kg) 

X1 =  Jumlah benih kedelai (kg) 

X2  =  Jumlah tenaga kerja (HOK) 

X3 =  Jumlah pupuk urea (kg) 

X4 =  Jumlah pupuk sp36 (kg) 

X5 =  Jumlah pupuk Kandang (kg) 

X6 =  Jumlah pestisida (kg) 

v1, u1 =  error term (efek inefisiensi dalam model) 

v1 =  variabel acak yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal 

(iklim, hama/penyakit, harga saprodi dan kesalahan 

permodelan) sebarannya simetris dan menyebar normal. 

u1 =  Variabel acak non negatif dan diasumsikan mempengaruhi 

tingkat inefisiensi teknis dan berkaitan dengan faktor-faktor 

internal dan sebarannya bersifat setengah normal  

Analisis efisiensi teknis dapat diukur dengan menggunakan 

rumus: 

TEi = exp( - E[ui|εi]) 

i = 1,...,N 

dimana: 

TEi : efisiensi teknis petani ke-i,  
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exp( - E[ui|εi]): nilai harapan (mean) dari ui dengan syarat εi, dimana nilai 

TEi antara 0 dan 1 atau 0 <TEi< 1.  

Kriteria pengujian: 

1. TE = 1, pengunaan faktor- faktor produksinya efisien secara teknis  

2. TE < 1, pengunaan faktor- faktor produksinya tidak efisien  

Untuk menentukan nilai parameter distribusi (µi) efek inefisiensi teknis 

dinyatakan sebagai berikut: 

     

dimana: 

u1 = Efek inefisiensi teknis 

𝛿0 =  Konstanta 

Z1     =  Umur petani (tahun) 

Z2 =  Tingkat pendidikan formal petani (tahun) 

Z3 =  Pengalaman petani (tahun) 

Z4 =  Dummy pola tanam (1 = jika monokultur, 0 = jika tumpang 

sari) 

Hasil olahan terhadap variabel dependen (produksi kedelai) dan 6 

variabel independen (benih, tenaga kerja, pupuk SP36, pupuk urea, 

pupuk kandang, dan pestisida), dengan menggunakan pendekatan 

Maximum Likelihood Estimation (MLE), yang dianalisis dengan software 

frontier 4.1, didapatkan hasil output seperti dalam Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5  
Hasil Output Fungsi Produksi Cobb Douglass Frontier Stokastik  Pada 

Komoditas Kedelai di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep 

Variabel Input 
Nilai 

Dugaan 
Standart Error t-ratio 

Konstanta 

Benih  (X1) 

Tenaga kerja (X2) 

Pupuk Sp36 (X3) 

Pupuk urea (X4) 

Pupuk Kandang (X5) 

Pestisida (X6) 

7.7513 

0.1515 

0.1551 

-0.1488 

-0.1663 

-0.0377 

0.0076 

0.7164 

0.0819 

0.1135 

0.0321 

0.0347 

0.0650 

0.0613 

10.1798 

1.8495 

1.3667 

-4.6375 

-4.7887 

-0.5804 

0.1253 

Log-Likehood MLE 27.0453 

Sigma-squared 0.0798 0.0196 4.0703 

ɣ 0.9998 0.0012 813.82 

LR 26.552 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

Keterangan :  a = nyata pada α = 0.05 (1,67) 

  b = nyata pada α = 0.10 (1,29) 

Kesesuaian model yang diprediksikan dengan data yang 

dimasukkan dapat dilihat dari nilai LR. Jika nilainya lebih besar 

dibandingkan dengan chi square yang ada di dalam tabel Kodde Palm, 

maka dapat dipastikan diterima H1 artinya model bisa dimanfaatkan 

untuk memprediksikan tingkat efisiensi yang dicapai oleh petani. Pada 

hasil analysis di atas didapatkan nilai LR 26.552, nillai ini lebih besar dari 

chi square yang terdapat dalam tabel Kodde palm (11.911). Ini menjadi 

indikator bahwa model yang dihasilkan bisa digunakan untuk mendeteksi 

capaian efisiensi teknis yang dicapai oleh para petani. Nilai gamma (ɣ) 

sebesar 0.999, hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan petani 

dalam mencapai tingkat produksi potensial 99.9 persen disebabkan 

karena adanya inefisiensi teknis dan sisanya disebabkan adanya risiko 

seperti serangan hama dan penyakit, cuaca yang kurang sesuai atau 

kesalahan dalam pemodelan.  

Pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

terhadap produksi kedelai dapat dilihat dari uji t. Diantara 6 variabel 

bebas yanh ada dalam model, hanya ada 4 variabel yang memiliki 
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pengaruh terhadap jumlah output kedelai yaitu penggunaan benih, 

curahan tenaga kerja, pupuk urea dan pupuk SP36. Namun keempat 

variabel tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Dua variabel 

berpengaruh positif (benih dan tenaga kerja) sedangkan 2 variabel 

lainnya memiliki pengaruh negatif. Kesemuanya dengan menggunakan 

asumsi citeris paribus. Penggunaan benih yang ditambahkan sebanyak 

1%, doprediksi dapat mendorong peningkatan kedelai sebesar 0.15%. 

Sedangkan curahan tenaga kerja yang ditambahkan sebesar 1% dapat 

meningkatkan output kedelai sampai 0.15%. Dampak negatif yaitu 

penurunan produksi kedelai akan terjadi jika jumlah pupuk urea atau 

pupuk SP36 ditambahkan dalam kegiatan budidaya kedelai. Jika 

penggunaan pupuk urea ditambahkan sebesar 1%, maka diprediksi akan 

menyebabkan penurunan produksi kedelai sampai 0.166%. Hal yang 

sama juga terjadi jika pupuk SP36 ditambahkan sebanyak 1%, maka 

penurunan produksi kedelai akan mencapai 0.149%.  

Pencapaian efisiensi teknis oleh petani kedelai dapat dilihat 

dalam Tabel 4.6. Petani kedelai sebagian besar belum efisien secara 

teknis, karena nilai indeks yang didapatkan sebagian besar kurang dari 

0.8 yaitu sekitar 58.3% sedangkan sisanya sebesar 41.7% sudah efisien. 

Namun demikian rata-rata belum efisien (0.783), bahkan ada petani yang 

tingkat efisiensinya rendah yaitu sebesar 0.462. Jika Ketidakmampuan 

petani dalam mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dapat disebabkan 

karena masalah alokasi penggunaan input yang tidak tepat maupun 

karena masalah sosial, seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Efisiensi Produksi Tanaman Pangan Potensial Wilayah Madura  
(Suatu Pendekatan Frontier Stochastic) 

Elys Fauziyah, Dwi Putri Apri Susanti, Dewi Nafisah 

 

37 

Tabel 4.6  
Tingkat Efisiensi Petani Kedelai Di Kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep Pulau Madura 

Indeks Efisiensi 

Petani kedelai 

Jumlah 

(Orang) 

Persen 

(%) 

0.40 – 0.49 4 6.7 

0.50 – 0.59 5 8,3 

0.60 – 0.69 6 10 

0.70 – 0.79 20 33,3 

0.80 – 0.89 9 15 

0.90 – 0.99 16 26.7 

Total 60 100 

Rata – rata 0.783 

Minimun 0.462 

Maksimum 0.997 

 

Dalam Tabel 4.7, didapatkan gambaran bahwa ada 3 faktor yang 

dapat menjadi penyebab tingkat efisiensi teknis petani kedelai rendah 

yaitu umur, pendidikan dan pengalaman. Untuk variabel umur petani 

kedelai, memiliki pengaruh menurunkan inefisiensi teknis namun dengan 

tingkat kesalahan sebesar 15%. Mayoritas petani responden berada 

pada umur 41-50 tahun, dengan asumsi semakin tinggi umur maka 

kondisi fisiknya akan lemah sehingga akan berpengaruh terhadap 

kemampuannya dalam mengelola usahataninya dan berdampak pada 

penurunan efisiensi teknis atau memperbesar inefisiensi teknis. Petani 

responden terbiasa dengan sistem tanam yang selalu dilakukannya tiap 

tahun. Selain itu dikarenakan variasi usia petani responden yang tidak 

terlalu jauh berbeda 

Sedangkan untuk tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan 

yang dimiliki oleh petani kedelai, maka inefisiensi teknis dapat menurun. 

Hal ini dapat terjadi karena petani yang memiliki tingkat pendidikan 

formal tinggi,  akan semakin mudah untuk menerima anjuran budidaya 

dan inovasi yang disampaikan ke mereka. Sedangkan untuk faktor 

pengalaman, petani kedelai yang memiliki pengalaman berusahatani 

lebih lama, maka tingkat inefisiensi teknis semakin menurun, karena 

semakin lama petani melakukan kegiatan usahatani kedelai maka akan 

mendapatkan pembelajaran yang usahatani yang dilakukan. 
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Tabel 4.7  
Sumber Inefisiensi Teknis Petani Kedelai Di Kecamatan Ganding 

Kabupaten Sumenep Pulau Madura 

Variabel input Nilai 

Dugaan 

Standart 

Error 

t-ratio 

Konstanta 3.7726726 1.4203895 2.6560831 

Umur (Z1) -0.4323004   0.3605177 -1.1991101 

Pendidikan (Z2) -0.6487798   0.2935267 -2.2102921 

Pengalaman (Z3) -0.3335852   0.1394286  -2.3925158 

Sumber : Data Primer Diolah , 2015 

Keterangan :  nyata pada α = 0.05 
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KESIMPULAN 

Rendahnya produktifitas komoditas pertanian menjadi 

permasalahan yang selalu muncul dalam kegiatan usahatani, pada 

berbagai subsektor pertanian. Permasalahan ini menimbulkan dampak 

yang kurang menyenangkan seperti penerimaan dan pendapatan petani 

menjadi rendah, kebutuhan pangan dalam negeri tidak mampu dipenuhi 

dengan swasembada, tingginya nilai impor produksi pertanian di 

Indonesia, banyak defisa yang harus dibayarkan ke Negara pengimpor, 

dan rendahnya nilai tukar rupiah. 

Tingkat capaian produktifitas dipengaruhi oleh inefisiensi dan 

risiko. Semakin tinggi tingkat inefisiensi dan risiko maka semakin rendah 

produktifitas yang dapat dihasilkan, dan sebaliknya. Permasalahan 

inefisiensi juga terjadi pada sektor pertanian di Pulau Madura, terutama 

subsektor tanaman pangan yang mendominasi pertanian di wilayah ini.  

Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan 

mahasiswa bimbingan skripsi, fenomena inefisiensi juga terdapat dalam 

usahatani komoditas jagung, padi, dan kedelai di beberapa daerah di 

Pulau Madura. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 85.83 % petani 

jagung di wilayah ini tidak efisien, sedangkan pada usahatani padi 

disalah satu desa di Pulau ini juga tidak efisien. Jumlah petani padi di 

lokasi penelitian yang tidak  efisien mencapai 80.4%. Hal yang sama 

juga terjadi pada usahatani kedelai di kecamatan Ganding Kabupaten 

Sumenep, jumlah petani yang efisien hanya sekitar 41.7%. Rata-rata 

penyebab inefisiensi adalah penggunaan input dalam usahataninya tidak 

sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh penyuluh ataupun 

petunjuk best practice penggunaan input. Kondisi ini dapat bersumber 

dari faktor-faktor sosial ekonomi seperti tingkat usia, pengalaman, 

pendidikan, dan kepemilikan modal usahatani.  
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