
ABSTRAK 

 

Rivandy Pasaribu, NIM. 708221072. Pengaruh Faktor-Faktor Produksi 

Terhadap Pendapatan Petani Tebu Di Desa Kwala Begumit, Kecamatan 

Stabat, Kabupaten Langkat. Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Medan Tahun 2012 

 

Faktor-faktor produksi usaha tani mempunyai fungsi yang berbeda 

terhadap tingkat produksi dan pendapatan yang diterima petani. Semakin baik 

penggunaan faktor-faktor produksi, maka jumlah produksi yang dihasilkan juga 

semakin banyak sehingga pendapatan yang diterima petani semakin tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor produksi lahan, 

tenaga kerja dan modal mempengaruhi pendapatan petani tebu di Desa Kwala 

Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.  

Populasi dalam  penelitian ini adalah semua petani tebu di Desa Kwala 

Bergumit, Kabupaten Langkat yang berjumlah 40 petani tebu dan teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode Total Sampling 

dengan jumlah sampel adalah keseluruhan dari populasi yaitu 40 petani tebu. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan angket. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dengan mendahulukan 

pengujian normalitas data sebagai syarat melanjutkan analisis.  

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh hasil persamaan analisis jalur 

Y = 0,272 X1 + 0,332 X2 + 0,348 X3 + 0,616 . Berdasarkan uji statistik F 

menunjukkan bahwa ketiga faktor-faktor produksi (lahan, tenaga kerja dan modal) 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani tebu di Desa Kwala Begumit, 

Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan Fhitung = 19,690 dan signifikan 

0,000. Hasil uji statistik t menunjukan bahwa faktor lahan berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan petani tebu dengan thitung = 2,101 dan signifikansi 0,043 

(p<0,05), faktor tenaga kerja juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pendapatan petani tebu dengan thitung = 2,472 dan signifikansi 0,018 (p<0,05) dan 

faktor modal juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani tebu dengan 

thitung = 2,181 dan signifikansi 0,036 (p<0,05).  Pengaruh langsung variabel lahan, 

tenaga kerja dan modal terhadap pendapatan petani adalah sebesar 7,4%, 11%, 

dan 12,1%. Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya kemampuan prediksi dari 

ketiga variabel independen (lahan, tenaga kerja dan modal) terhadap pendapatan 

petani adalah 62,1% yang ditunjukkan dari besarnya R Square, sisanya 37.9% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor produksi 

(lahan, tenaga kerja dan modal) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan petani di Desa Kwala Begumit,  Kecamatan Stabat, Kabupaten 

Langkat.   
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