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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Petani Responden 

Karakteristik petani yang menjadi responden bagi peneliti adalah usia, 

pengalaman bertani, tingkat pendidikan, penggunaan luas lahan, dan jumlah 

tanggungan keluarga petani. Karakteristik petani responden sebanyak 45 petani 

di Kelompok Tani Ngudi Makmur, Desa Parangtritis yang melakukan budidaya 

bawang merah. 

1. Usia Petani 

Dalam kegiatan pertanian, keberhasilan petani dalam mengelola 

usahataninya dipengaruhi antara lain oleh faktor usia. Petani yang berusia 

produktif antara 15-65 tahun akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

mengelola usahataninya dibandingkan dengan petani yang berusia tidak 

produktif yaitu usia >65 tahun, karena pada usia tidak produktif kemampuan 

kerja petani sudah tidak bisa mksimal dan kekuatan fisik sudah menurun. 

Karakteristik petani responden di Desa Parangtritis berdasarkan usia dapat 

dilihat pada tabel berikut :   

Tabel 9. Usia Petani Responden di Desa Parangtritis 

Usia (Tahun) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

39 – 47  17 37,78 

48 – 56  17 37,78 

57 – 65 8 17,78 

>65 3 6,67 

Jumlah 45 100,00 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa usia petani yang berada dalam 

golongan usia produktif sebanyak 42 jiwa atau 93,33 persen. Hal ini 
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menunjukkan bahwa sebagian besar petani secara fisik mempunyai kekuatan 

yang baik serta semangat kerja yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan 

peranannya dalam mengelola usaha tani bawang merah, sedangkan golongan 

petani yang masuk dalam usia tidak produktif sebanyak 3 jiwa atau hanya 6,67 

persen saja, golongan ini tetap ada karena kondisi petani tersebut masih 

memungkinkan untuk bekerja. 

2. Jenis Kelamin Petani 

Jenis kelamin secara tidak langsung mempengaruhi kualitas kerja, apalagi 

dalam proses budidaya bawang merah. Jenis kelamin laki-laki biasanya 

melakukan kegiatan yang tergolong berat dibanding perempuan. Karakteristik 

petani responden di Desa Parangtritis berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel berikut :   

Tabel 10. Jenis Kelamin Petani Responden di Desa Parangtritis 

Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

Laki-laki 39 86,67 

Perempuan 6 18,33 

Jumlah 45 100,00 

 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa petani berjenis kelamin laki-

laki lebih banyak dibanding petani yang berjenis kelamin perempuan dengan 

selisih 73,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani budidaya bawang 

merah membutuhkan banyak kekuatan fisik laki-laki seperti kegiatan 

pengolahan lahan, pemeliharaan, dan panen. 
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3. Tingkat Pendidikan Petani 

Tingkat pendidikan merupakan gambaran pendidikan formal yang pernah 

diikuti dan diselesaikan oleh petani responden. Tingkat pendidikan petani 

umumnya akan mempengaruhi cara berpikir petani dalam hal penggunaan 

teknologi. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh petani maka semakin 

tinggi mereka dapat menerapkan berbagai teknologi yang berkaitan dengan 

usahataninya. Selain itu petani juga dapat dengan mudah menerima informasi-

informasi yang berkembang, misalnya informasi pasar, informasi harga, serta 

informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam hal pertanian 

sehingga petani dapat melakukan langkah-langkah yang strategis untuk dapat 

meningkatkan produktivitas usahataninya. Adapun tingkat pendidikan petani 

responden di Desa Parangtritis dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 11. Pengelompokan Tingkat Pendidikan Petani Responden di Desa 

Parangtritis 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

SD/Sederajat 15 33,33 

SMP/Sederajat 12 26,67 

SMA/Sederajat 17 37,78 

Diploma 1 2,22 

Jumlah 45 100,00 

 

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan petani 

responden di Desa Parangtritis  telah menempuh pendidikan, meskipun masih 

ada petani yang hanya menempuh pendidikan sampai tingkat pendidikan 

Sekolah Dasar (SD) saja, yaitu sebanyak 15 jiwa atau 33,33 persen. Tingkat 

pendidikan sebagian besar petani adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 

sebanyak 17 jiwa atau 37,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa petani bawang 
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merah di Desa Parangtritis memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap 

pendidikan sehingga diharapkan mampu menyerap inovasi dan teknologi dalam 

bidang pertanian. Selain itu, dengan adanya petani responden yang memiliki 

jenjang pendidikan sapai diploma diharapkan memiliki pola pikir yang lebih luas 

serta berupaya mengusahakan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna dalam 

meningkatkan produktivitas usahatani bawang merah di Desa Parangtritis. 

4. Pengalaman Bertani Petani 

Pengalaman petani dalam melakukan usahatani bawang merah adalah 

salah satu hal dalam mengembangkan usataninya agar terus berlanjut. Tingkat 

pengalaman secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir petani. Petani 

yang memiliki pengalaman dalam usahatni bawang merah lebih tinggi akan 

mampu merencanakan usahanya dan memiliki peluang usahatani yang 

dikelolanya menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Adapun pengalaman 

bertani petani responden di Desa Parangtritis dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 12. Pengalaman Bertani Petani Responden di Desa Parangtritis 

Pengalaman Bertani (Tahun) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

8 – 21 18 40 

22 – 35 18 40 

36 – 49 9 20 

Jumlah 45 100,00 

 

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa pengalaman bertani petani 

bawang merah di Desa Parangtritis yang paling tinggi yaitu sebanyak 9 jiwa atau 

20 persen dengan lama bertani selama 36 tahun sampai 49 tahun. Sedangkan 

petani yang paling rendah pengalaman bertaninya  sebanyak 18 jiwa atau 40 

persen dengan lama bertani selama 8 tahun sampai dengan 21 tahun. 
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Berdasarkan tabel 14 juga dapat diketahui bahwa rata-rata petani bawang merah 

memiliki pengalaman bertani selama 8 tahun sampai 35 tahun sebanyak 36 jiwa 

atau 80 persen dari pengalaman bertani seluruh petani. Semakin lama petani 

memiliki pengalaman dalam usahatani taninya kemungkinan besar semakin baik 

petani dalam mengelola dan mengembangkan usahatani bawang merah untuk 

kedepannya. 

5. Penggunaan Luas Lahan Petani 

Lahan pertanian merupaka salah satu faktor yang mempengaruhi produksi 

pertanian. Luasan lahan cenderung berpengaruh terhadp tingkat produksi dan 

pendapatan yang dihasilkan kegiatan usahatani bawang merah. Semakin luas 

lahan yang digunakan untuk usahatani maka semakin tinggi pula hasil produksi 

atau pendapatan petani bawang merah. Namun semakin luas pula lahan yang 

digunakan dalam usahatani maka semakin besar besar pula biaya yang 

dikeluarkan oleh petani. Luas penggunaan lahan pada usahatani bawang merah 

di Desa Parangtritis dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 13. Penggunaan Luas Lahan Petani Responden di Desa Parangtritis 

Luas Lahan  (ha) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

≤ 0,20 20 44,44 

0,21 – 0,40 19 42,22 

0,41 – 0,60 6 13,33 

Jumlah 45 100,00 

 

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa luas lahan yang digunakan 

masing-masing petani berbeda-beda. Penggunaan luas lahan yang paling kecil 

yang digunakan berada pada kisaran ≤ 0,20 ha, sedangkan luas lahan paling 

besar yang digunakan berada pada kisaran 0,41 sampai dengan 0,60 ha. 
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Mayoritas penggunaan luas lahan berada kisaran ≤ 0,20 ha yaitu sebanyak 20 

jiwa dengan presentase 44,44 persen. Rata-rata penggunaan luas lahan petani 

sebesar 0,26 ha. Dengan luasan lahan yang digarap oleh petani diharapkan dapat 

meningkatkan hasil produksi bawang merah dan pendapatannya. 

6. Jumlah Tanggungan Petani 

Seorang petani menjalankan kegiatan usahatani bawang merah merupakn 

pekerjaan utama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seperti 

kebutuhan makan, pakaian, biaya sekolah dan kesehatan. Oleh karena itu petani 

akan merasa termotivasi untun mendapatkan pendapatan yang tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Jumlah tanggungan yang dimiliki petani di 

Desa Parangtritis dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 14. Pengelompokan Usia Petani Responden di Desa Parangtritis 

Jumlah Tanggungan (Jiwa) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 4 8,89 

2 10 22,22 

3 24 53,33 

4 7 15,56 

Jumlah 45 100,00 

 

Berdasrkan tabel 14 dapat diketahui bahwa sebagian besar jumlah 

tanggungan keluarga petani berada pada jumlah tanggungan sebanyak 3 jiwa 

dengan persentase sebesar 53,33 persen atau sebanyak 24 jiwa. Jumlah 

tanggungan keluarga terbanyak yaitu 4 jiwa dengan persentase sebesar 15,56 

persen atau 7 jiwa. Besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga akan 

mempengaruhi petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Semakin 

banyak jumlah tanggungan keluarganya maka akan semakin besar biaya 
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kebutuhan yang harus dikeluarkan, selain itu jumlah tanggungan keluarga 

menunjukkan ketersedianya tenaga kerja dalam keluarga yang dapat membantu 

dalam budidaya bawang merah. 

7. Status Kepemilikan Lahan Petani 

Status lahan petani responden bawang merah di Desa Parangtritis 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu milik sendiri dan sewa. Lahan yang di miliki 

oleh petani berasal dari hasil membiri sendiri dan berasal dari warisan yang telah 

menjadi hak milik. Status kepemilikan lahan yang dimiliki petani di Desa 

Parangtritis dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 15.  Pengelompokan Status Kepemilikan Lahan Petani Responden di Desa 

Parangtritis 

Status Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

Milik Sendiri 16 35,56 

Sewa 29 64,44 

Jumlah 45 100,00 

 

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

merupakan petani penyewa yaitu sebanyak 29 jiwa atau 64,44 persen, sedangkan 

petani bawang merah yang menggunakan lahan milik sendiri sebanyak 16 jiwa 

atau 35,56 persen. 

8. Pola Tanam 

Pola tanam di Desa Parangtritis diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

tumpang sari dan monokultur. Pola tanam monokultur adalah pertanian dengan 

menanam tanaman sejenis, sedangkan pola tanam tumpang sari adalah pertanian 

dengan menanam banyak jenis tanaman pada satu bidang lahan. Karakteristik 



58 

 

 

 

petani responden berdasarkan pola tanam di Desa Parangtritis dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 16. Pola Tanam Petani Responden di Desa Parangtritis 

Pola Tanam Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

Tumpang Sari 19 42,22 

Monokultur 26 57,78 

Jumlah 45 100,00 

 

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

merupakan pola tanam monokultur yaitu sebanyak 26 jiwa atau 57,78 persen, 

sedangkan petani responden yang menerapkan pola tanam tupang sari sebanyak 

19 jiwa atau 42,22 persen dari jumlah respon. Perbedaan penerapan pola tanam 

di Desa Parangtritis tidak terlalu jauh, hanya berbeda 15,56 persen. 

B. Penggunaan Input 

Pada uahatani bawang merah perlu adanya input yang digunakan.  Dalam 

penelitian ini input yang digunakan yaitu luas lahan, bibit, pupuk, pestisida, dan 

tenaga kerja terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis.  

1. Lahan 

Lahan merupakan input yang digunakan petani responden bawang merah 

sebagai media tanam. Lahan yang digunakan petani responden di Desa 

Parangtritis terbagi menjadi dua yaitu lahan milik sendiri dan lahan sewa. Rata-

rata penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 17. Rata-rata penggunaan lahan di Desa Parangtritis per usahatani 

Uraian Jumlah (ha) 

Lahan Milik Sendiri 0,07 

Lahan Sewa 0,19 

Total 0,26 
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Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwa total rata-rata penggunaan 

input lahan di Desa Parangtritis sebesar 0,26 ha dan terbagi menjadi dua yaitu 

lahan milik sendiri sebesar 0,07 ha dan lahan sewa sebesar 0,19 ha. 

2. Bibit 

Bibit merupakan input yang digunakan petani sebagai bahan tanam dalam 

usahatani untuk menghasilkan hasil panen. Jumlah bibit pada saat penanaman 

bawang merah harus sangat diperhatikan dan disesuaikan dengan luasan lahan 

tanam. Rata-rata pengguanan bibit untuk rata-rata luasan lahan sebesar 0,26 ha 

adalah sebanyak 262 kg. Jenis bibit yang digunakan petani responden adalah 

varietas crok kuning dan tajuk, tetapi sebagian besar petani menggunakan 

varietas crok kuning karena varietas tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, 

memiliki daya simpan yang lama yaitu sekitar 6-7 bulan, dan menggunakan bibit 

hasil panen sendiri/turun temurun 

3. Pupuk 

Pupuk merupakan input yang digunakan petani sebagai bahan nutrisi atau 

makanan bagi tanaman bawang merah. Pupuk yang digunakan petani terdiri dari 

pupuk phonska, pupuk mutiara, pupuk ZA, pupuk SP-36, pupuk KCl, dan pupuk 

KNO3. Rata-rata penggunaan pupuk petani responden dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 18. Rata-rata penggunaan pupuk di Desa Parangtritis per usahatani 

Uraian Jumlah (kg) Pupuk yang dianjurkan (0,26 ha)* 

Pupuk phonska 157,56 32,5 

Pupuk mutiara 43,33 32,5 

Pupuk ZA 22,33 52 

Pupuk SP-36 39,33 26 

Pupuk KCl 47,40 65 

Pupuk KNO3 4,73 - 

Total 314,69  

Sumber : *Dinas Pertanian Bantul 

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa total rata-rata penggunaan 

pupuk dengan luasan 0,26 ha sebanyak 314,69 kg. Penggunaan pupuk tersebut 

terdiri dari pupuk majemuk dan pupuk tunggal. Pupuk majemuk terdiri dari 

pupuk phonska, pupuk mutiara, dan pupuk KNO3 sebesar 157,6 kg, 43,33 kg, 

dan 4,73 sedangkan pupuk tunggal meliputi pupuk ZA, pupuk SP-36, dan pupuk 

KCl sebesar 22,33 kg, 39,33 kg dan 47,40 kg. Penggunaan pupuk phonska, 

pupuk mutiara, dan pupuk SP-36 di Desa Parangtritis lebih tinggi daripada 

penggunaan pupuk yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian Bantul, sedangkan 

penggunaan pupuk ZA dan pupuk KCl lebih rendah daripada penggunaan pupuk 

yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian Bantul. Hal tersebut dikarenakan bawang 

merah membutuhkan unsur P lebih tinggi untuk pematangan buah/umbinya. 

Pupuk mengandung berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman.masing=masing dari unusr hara memiliki fungsi dan manfaat  yang 

berbeda bagi tanaman. Misalnya saat masa pertumbuhan vegetatif (pertumbuhan 

daun, tunas dan batang) tanaman memerlukan unsur N (nitrogen), sedangkan 

saat memasuki masa pertumbuhan generatif (pembentukan bunga dan buah) 

tanaman memerlukan unsur P (fosfor) dan unsur K (kalium). Petani di Desa 

Parangtritis menggunakan 2 jenis pupuk, yaitu pupuk majemuk dan pupuk 
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tunggal. Pupuk majemuk terdiri upuk phonska yang mengandung 15% unsur N, 

15% unsur P, 15% unsur K, dan pupuk mutiara yang mengandung 16% unsur N, 

16% unsur P, 16% unsur K, serta pupuk KNO3 yang mengandung 13% unsur N 

dan 45% unsur K (Azzamzy, 2017). Sedangkan pupuk tunggan terdiri dari pupuk 

ZA yang mengandung 46% unsur N, pupuk SP-36 yang mengandung 36% unsur 

P, dan pupuk KCl yang mengandung 60% unsur K (Azzamzy, 2015). Rincian 

penggunaan usnur pada petani bawang merah dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 19. Rata-rata Penggunaan Unsur di Desa Parangtritis per usahatani 

Uraian Jumlah (kg) 

Unsur N 41,46 

Unsur P 44,73 

Unsur K 61,14 

 

Berdasarkan tabel 19 dapat diketahui bahwa penggunaan yang paling 

rendah adah unsur N yaitu sebanyak 41,46 kg. Unsur N berfungsi merangsang 

pertumbuhan vegetatif (daun, tunas, dan batang) dan berperan dalam 

pembentukan zat hijau daun (klotofil). Penggunaan unsur yang tinggi adalah 

unsur P dan unsur K yaitu sebanyak 44,73 kg dan 61,14 kg karena unsur tersebut 

digunakan untuk pertumbuhan generatif yaitu pertumbuhan bunga dan buah 

(umbi) pada bawang merah. Unsur P berfungsi pembentukan bunga, 

mempercepat pematangan buah, dan memperbaiki kualitas tanaman, sedangkan 

unsur K berfungsi membuat umbi bawang merah menjadi lebih berisi dan padat, 

memperkuat tegaknya batang sehingga tanaman tidak mudah roboh, dan 

membuat tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan haman danpenyakit. 
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4. Pestisida 

Pestisida digunakan petani responden sebagai bahan pengendalian OPT. 

Jenis pestisida yang digunakan petani adalah insektisida untuk mengendalikan 

serangga, fungisida untuk mengendalikan jamur, dan herbisida untuk 

mengendalikan gulma. Rata-rata penggunaan pestisda petani responden dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 20. Rata-rata Penggunaan Pestisida di Desa Parangtritis per usahatani 

Uraian Jumlah 

Insektisida (liter) 0,21 

Fungisida padat (kg) 1,11 

Fungisida cair (liter) 0,02 

Herbisida (liter) 0,19 

 

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa penggunaan pestisida terdiri 

dari pestisda padat dan pestisida cair. Total rata-rata penggunaan pestisida cair 

sebanyak 0,42 liter dan pestisida padat sebanyak 1,11 liter. Insektisida yang 

digunakan petani meliputi fixus, buldok dan ludo yang digunakan untuk 

mengendalikan ulat grayak yang menyerang tanaman bawang merah. Selain 

insektisida, petani juga menggunakan fungisida dan herbisida. Fungisida yang 

digunakan petani meliputi antracol dan score untuk mengendalikan penyakit 

bercak ungu pada tanaman bawang merah, sedangkan herbisida yang digunakan 

petani adalah goal mengendalikan gulma yang mengganggu tanaman bawang 

merah. 

5. Tenaga Kerja 

Pada usahatani bawang merah, penggunaan tenaga kerja dibagi menjadi 

dua jenis yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. 
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Tenaga kerja dalam keluarga adalah tenaga kerja yang berasal dari dalam 

keluarga, sedangkan tenaga kerja luar keluarga adalah tenaga kerja yang berasal 

dari luar keluarga. Perhitungan penggunaan tenaga kerja dalam penelitian ini 

menggunakan sistem 8 jam kerja dalam 1 HKO. Rata-rata penggunaan tenaga 

kerja pada usahatani bawang merah dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 21. Rata-rata penggunaan pupuk di Desa Parangtritis per usahatani 

Macam Kegiatan 
TKDK (HKO) TKLK (HKO) 

Pria Wanita Pria Wanita 

Pengolahan 

Lahan 
0 0 55,41 0 

Penanaman 0,50 0,78 1,49 4,58 

Pemupukan 0,87 0,01 0 0 

Penyiraman 11,61 0 0 0 

Pengendalian 

OPT 
2,78 0,02 0 0 

Panen 1,01 0,74 3,09 1,83 

Pasca Panen 0 0 0 33,97 

Total 16,77 1,54 59,99 40,38 

 

Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui bahwa kegiatan usahatani bawang 

merah dimulai dari pengolahan lahan sampai dengan pasca panen. Rata-rata total 

penggunaan tenaga kerja dalam keluarga sebanyak 18,32 HKO dan tenaga kerja 

luar keluarga sebanyak 100,37 HKO. Pada tenaga kerja dalam keluarga, 

penggunaan tenaga kerja paling banyak terdapat pada kegiatan penyiraman yaitu 

sebanyal 11,61 HKO, karena penyiraman dilakukan sendiri oleh petani selama 

proses usahatani berlangsung. Sedangkan untuk tenaga kerja luar keluarga, 

penggunaan tenaga kerja paling banyak terdapat pada kegiatan pengolahan yaitu 

sebanyak 55,41, karena petani menggunakan sistem borongan untuk pengolahan 

lahan. Penggunaan tenaga kerja paling banyak adalah total tenaga kerja luar 

keluarga yaitu sebanyak 100,37 HKO, hal itu dikarenakan sebagian besar 
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masyarakat bekerja sebagai buruh tani dan petani tidak dapat melakukan 

kegiatan usahatani sendiri.  

C. Analisis Biaya dan Pendapatan 

1. Analisis Biaya Usahatani 

Biaya usahatani bawang merah merupakan seluruh biaya yang harus 

dikeluarkan petani selama proses produksi. Biaya usahatani bawang merah 

terdiri dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit adalah sejumlah 

biaya yang tidak secara nyata dikeluarkan oleh petani selama proses produksi 

bawang merah namun tetap diperhitungkan ke dalam proses produksi, misalnya 

nilai sewa lahan sendiri, nilai tenaga kerja dalam keluarga, dan bunga modal 

sendiri. 

a) Biaya Eksplisit 

Biaya eksplisit yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan secara nyata 

selama proses produksi bawang merah, misalnya biaya pembelian sarana 

produksi, biaya sewa tanah, biaya penyusutan alat, dan upah tenaga kerja luar 

keluarga. Biaya sarana produksi yaitu pembelian benih, pupuk, pestisida, dan 

tenaga kerja luar keluarga. Total rata-rata biaya eksplisit yang dikeluarkan petani 

adalah Rp. 25.966.372,37 , rincian total rata-rata biaya eksplisit usahatani 

bawang merah di Desa Parangtritis dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 22. Biaya Eksplisit Usahatani Bawang Merah di Desa Parangtritis per 

usahatani 
Uraian Biaya (Rp) Presentase (%) 

Sewa Lahan  1.130.444 4,87 

Bibit 13.116.111 56,47 

Pupuk 1.387.500 5,97 

Pestisida 435.844 1,88 

Tenaga Kerja Luar Keluarga 5.618.472 24,19 

Biaya Penyusutan Alat 955.851 4,12 

Biaya lain-lain 580.500 2,50 

Jumlah 23.224.723 100,00 

 

1) Biaya Sewa Lahan 

Biaya sewa lahan merupakan biaya yang dikeluarkan petani yang tidak 

memiliki lahan sendiri dalam usahatani bawang merah. Biaya sewa lahan yang 

digunakan untuk usahatani bawang merah selama satu kali musim tanam yaitu 4 

bulan. Total rata-rata biaya sewa lahan di Desa Parangtritis seluas 0,19 ha 

sebesar Rp. 1.130.444 perusahatani dengan presentase sebesar 4,87 persen 

terhadap total biaya eksplisit. 

2) Biaya Bibit 

Bibit adalah salah satu biaya yang diperhitungkan dalam usahatani bawang 

merah. Bibit yang digunakan di Desa Parangtritis adalah bibit jenis crok kuning. 

Secara keseluruhan petani responden memperoleh bibit yang berasal dari musim 

anam sebelumnya. Jumlah rata-rata penggunaan bibit pada luasan lahan 0,26 ha 

sebanyak 262 kg dengan rata-rata harga Rp. 50.089/kg sehingga jumlah rata-rata 

biaya pembelian bibit sebesar Rp. 13.116.111 perusahatani dengan presentase 

sebesar 56,47 persen terhadap total biaya eksplisit. 
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3) Biaya Pupuk 

Pupuk merupakan nutrisi bagi tanaman bawang merah, sehingga 

ketersediaannya sangat diperlukan selama proses usahatani bawang merah. 

Jumlah rata-rata pengunaan pupuk sebanyak 334,02 kg dengan jumlah rata-rata 

biaya Rp. 1.387.500 dengan presentase sebesar 5,97 persen terhadap total biaya 

eksplisit. Petani bawang merah biasa menggunakan pupuk phonska, pupuk 

mutiara, pupuk ZA, pupuk SP-36, pupuk KCl, dan pupuk KNO3 dengan rincian 

rata-rata penggunaan sebagai berikut : 

Tabel 23. Rincian Rata-rata Penggunaan Pupuk Petani Responden di Desa 

Parangtritis per usahatni 

Jenis Pupuk Jumlah (kg) Harga/kg (Rp.) Biaya (Rp.) 

Pupuk Phonska 160,89 2.247 380.178 

Pupuk Mutiara 43,33 4.056 398.078 

Pupuk ZA 22,33 520 45.856 

Pupuk SP-36 39,33 833 82.978 

Pupuk KCl 54,07 4.343 345.911 

Pupuk KNO3 4,73 3.333 134.500 

 

Berdasarkan tabel 23 dapat diketahui bahwa penggunaan pupuk terbesar 

adalah pupuk phonska yaitu sebanyak 160,89 kg dengan rata-rata biaya sebsesar 

Rp. 380.178. Hal ini dikarenakan petani responden banyak menggunakan pupuk 

phonska yang relatif murah dibandingkan pupuk mutiara sebagai unsur NPK 

pada tanaman. Penggunaan pupuk terkecil adalah pupuk KNO3 yaitu sebanyak 

4,73 kg dengan biaya Rp. 134.500. Pupuk KNO3 digunakan pada saat 

pemupukan susulan sebagai unsur K pada tanaman. 
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4) Biaya Pestisida 

Pestisida termasuk ke dalam biaya eksplisit karena seluruh petani 

responden memperoleh pestisida dengan cara membeli di toko pertanian. Jumlah 

rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk membeli pestisida sebesar Rp. 435.844 

dengan presentase sebesar 1,88 persen terhadap total biaya eksplisit. Jenis 

pestisida yang digunakan petani responden adalah insektisida, fungisida, dan 

herbisida dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 24. Rincian Rata-rata Penggunaan Pestisida Petani Responden di Desa 

Parangtritis per usahatani 

Jenis Pestisda Jumlah Harga (Rp.) Biaya (Rp.) 

Insektisida (l) 0,21 1.001.005 210.211 

Fungisida padat (kg) 1,11 112.963 125.389 

Fungisida cair (l) 0,02 851.100 17.022 

Hebisida (ml) 0,19 438.011 83.222 

 

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui bahwa penggunaan pestida 

terbanyak adalah jenis fungisida yaitu sebanyak 1,11 kg dengan biaya sebesar 

Rp. 125.389. Petani menggunakan fungisida untuk mengendalikan penyakit 

jamur yang dianggap mengancam usahataninya, sedangkan untuk 

mengendalikan serangga petani menggunakan pestisida jenis insektisida 

sebanyak 0,21 liter dengan biaya Rp. 210.211. Selain itu petani juga 

menggunakan pestisida jenis herbisida sebanyak 0,19 liter dengan biaya Rp. 

83.222 untuk mengendalikan gulma yang mengganggu tanaman bawang merah. 

5) Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga (TKLK) 

Tenaga kerja luar keluarga merupakan tenaga kerja yang berasal dari luar 

anggota keluarga. Biaya yang dikeluarkan petani untuk penggunaan tenaga kerja 
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luar keluarga dikeluarkan secara nyata. Tenaga kerja luar keluarga yang 

digunakan petani bawang merah di Desa Parangtritis adalah sistem borongan 

untuk pengolahan lahan dan pasca panen, sedangkan untuk kegiatan lainnya 

menggunakan sistem harian. Upah tenaga kerja untuk pria sebesar Rp. 

60.000/HKO sedangkan untuk wanita sebesar Rp. 50.000/HKO. Total rata-rata 

biaya yang dikeluarkan petani untuk tenaga kerja sebesar Rp. 5.618.472 dengan 

presentase sebesar 24,19 persen terhadap total biaya eksplisit. Total rata-rata 

HKO sebanyak 100,37 HKO per usahatani.  

6) Biaya Penyusutan Peralatan 

Biaya penyusutan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani 

tergantung pada jumlah peralatan yang dimiliki oleh petani selama proses 

produksi bawang merah. Peralatan pertanian merupakan sarana penunjang 

dalam usahatani bawang merah. Total rata-rata biaya penyusutan peralatan 

sebesar Rp. 955.851 dengan presentase sebesar 4,12 persen terhadap total biaya 

eksplisit. Peralatan yang digunakan selama proses usahatani bawang merah 

antara lain mesin pompa, tangki manual, tangki elektrik, sorok, cangkul, dan arit 

dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 25. Rincian rata-rata Biaya Penyusutan Perlatan Petani Responden di Desa 

Parangtritis per usahatani 

Jenis Peralatan Biaya Penyusutan Peralatan (Rp.) 

Pompa 681.496 

Tangki Manual 79.631 

Tangki Elektrik 108.871 

Sorok 38.211 

Cangkul 26.901 

Arit 20.741 
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Berdasarkan tabel 25 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya penyusutan 

terbesar adalah biaya penyusutan pompa yaitu sebesar Rp. 681.496, sedangkan 

biaya penyusutan terkecil adalah biaya penyusutan arit yaitu sebesar Rp. 20.741. 

7) Biaya Lain-lain 

Biaya lain-lain pada usahatani bawang merah adalah biaya bahan bakar 

pompa untuk mengairi lahan, kendaraan untuk transportasi dan pengangkutan 

hasil panen serta biaya penyewaan pick-up.  Total rata-rata biaya lain-lain 

sebesar Rp. 580.500 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 26. Biaya Lain-lain Usahatani Bawang Merah di Desa Parangtritis per 

usahatani 

Uraian Jumlah Harga (Rp.) Biaya (Rp) 

Pompa (liter) 57,33 7.500 430.000 

Transportasi (liter) 13,36 7.500 100.167 

Pengangkutan (liter) 1,38 5.500 13.367 

Sewa pick-up - - 36,67 

Jumlah   58.500 

 

Berdasarkan tabel 26 dapat diketahui bahwa biaya lain-lain yang tersebsar 

adalah biaya bahan pompa untuk mengairi lahan yaitu sebesar Rp. 430.000 

dengan rata-rata jumlah pemakaian sebanyak 57,33 liter dan harga rata-rata 

perliter Rp. 7.500. Biaya bahan bakar untuk pengangkutan merupakan biaya 

terkecil yaitu sebesar Rp. 13.367 karena dalam proses pengangkutan tidak semua 

petani menggunakan kendaraan pribadi melainkan menyewa pick-up. 

b) Biaya Implisit 

Biaya implisit merupakan biaya yang secara tidak langsung dikeluarkan 

oleh petani bawang merah selama proses usahatani berlangsung. Biaya implisit 
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yang dikeluarkan petani responden meliputi biaya tenaga kerja dalam keluarga, 

sewa lahan milik sendiri, dan bunga modal sendiri. Total rata-rata biaya implisit 

sebesar Rp. 1.601.523 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 27. Biaya Implisit Usahatani Bawang Merah di Desa Parangtritis per 

usahatani 

Uraian Biaya (Rp) Presentase (%) 

Sewa Lahan Milik Sendiri 375.815 17,43 

Tenaga Kerja Dalam Keluarga 1.083.606 50,26 

Bunga Modal Sendiri 696.742 32,31 

Jumlah 2.156.163 100,00 

 

1) Sewa Lahan Milik Sendiri 

Biaya sewa lahan merupakan biaya yang dikeluarkan petani secara tidak 

nyata dalam usahatani bawang merah. Biaya sewa lahan milik sendiri di daerah 

penelitian dapat diketahui dengan mengasumsikan lahan yang dimiliki oleh 

petani disewakan kepada orang lain dengan harga sewa lahan yang berlaku di 

daerah setempat. Biaya sewa lahan yang digunakan untuk usahatani bawang 

merah selama satu kali musim tanam yaitu 4 bulan. Total rata-rata biaya sewa 

lahan seluas 0,07 ha sebesar Rp. 375.815 perusahatani dengan presentase sebesar 

17,43 persen terhadap total biaya implisit. 

2) Tenaga Kerja Dalam Keluarga (TKDK) 

Tenaga kerja dalam keluarga merupakan tenaga kerja yang berasal dari 

dalam anggota keluarga. Biaya yang dikeluarkan petani untuk penggunaan 

tenaga kerja dalam keluarga dikeluarkan secara tidak nyata. Upah tenaga kerja 

untuk pria sebesar Rp. 60.000/HKO sedangkan untuk wanita sebesar Rp. 

50.000/HKO. Total rata-rata biaya yang dikeluarkan petani untuk tenaga kerja 
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dalam keluarga sebesar Rp. 1.083.606 dengan jumlah rata-rata HKO sebanyak 

18,32 HKO per usahatani dengan presentase sebesar 50,26 persen terhadap total 

biaya implisit. 

3) Bunga Modal Sendiri 

Bunga modal sendiri merupakan total biaya eksplisit dikalikan dengan 

suku bunga pinjaman bank yang biasa digunakan petani sekitar. Suku bunga 

bank yang berlaku di daerah peneliti adalah sebesar 9% pertahunnya pada bank 

BRI, sementara total biaya eksplisit yang dikeluarkan sebesar Rp. 23.224.723. 

Dalam satu musim tanam, usahatani bawang merah membutuhkan waktu selama 

4 bulan sehingga suku bunga yang diperhitungkan  adalah 3% permusim. Total 

rata-rata biaya bunga modal sendiri petani responden sebesar Rp. 696.742 

dengan presentase sebesar 32,31 persen terhadap total biaya implisit. 

2. Analisis Penerimaan, Pendapatan dan Keuntungan 

Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh oleh petani dari penjualan 

produk yang dihasilkan yaitu produksi bawang merah. Untuk mendapatkan nilai 

dari penerimaan perlu diketahui dari hasil perkalian antara total produksi yang 

diperoleh dari usahatani bawang merah dengan harga jual. Pendapatan adalah 

selisih dari nilai penerimaan dengan total biaya eksplisit. Untuk mendapatkan 

nilai dari pendapatan perlu diketahui dari hasil pengurangan antara nilai 

penerimaan dengan total biaya eksplisit. Keuntungan adalah selisih dari nilai 

penerimaan dengan total biaya eksplisit dan implisit. Untuk mendapatkan nilai 
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dari keuntungan perlu diketahui dari hasil pengurangan antara nilai penerimaan 

dengan total biaya eksplisit dan implisit. 

Tabel 28. Rata-rata Penerimaan, Pendapatan, dan Keuntungan Usahatani  

Bawang Merah di Desa Parangtritis per usahatani 

Uraian Jumlah Presentase (%) 

Biaya Eksplisit   
Sewa Lahan  1.130.444 4,45 

Bibit 13.116.111 51,68 

Pupuk 1.387.500 5,47 

Pestisida 435.844 1,72 

Tenaga Kerja Luar Keluarga 5.618.472 22,14 

Biaya Penyusutan Alat 955.851 3,77 

Biaya lain-lain 580.500 2,29 

Total Biaya Eksplisit 23.224.723 91,50 

Biaya Implisit   

Sewa Lahan Milik Sendiri 375.815 1,48 

Tenaga Kerja Dalam Keluarga 1.083.606 4,27 

Bunga Modal Sendiri 696.742 2,75 

Total Biaya Implisit 2.156.163 8,50 

Total Biaya Produksi 25.380.886 100,00 

Produksi 1.926  

Harga 19.767  

Penerimaan 38.061.815  

Pendapatan 14.837.096  

Keuntungan 12.680.929  

 

Berdasarkan tabel 28 dapat diketahui bahwa presentase terbesar dalam 

total biaya produksi adalah biaya bibit yaitu sebesar 51,68 persen, hal ini 

bertentangan dengan penelitian Susanaati (2016) dan Fauzan (2016). Dari tabel 

28 dapat diketahui juga rata-rata produksi bawang merah di Desa Parangtritis 

sebanyak 1.926 kg perusahatani dengan harga jual bawang merah sebesar Rp. 

19.767/kg sehingga dapat diperoleh penerimaan sebesar Rp. 38.061.815 

perusahatani. Total eksplisit sebesar Rp. 23.224.723 dengan presentase sebesar 

91,50 persen terhadap total biaya produksi, sedangkan biaya implisit sebesar Rp. 

2.156.163 dengan presentase sebesar 8,50 persen terhadap total biaya produksi. 
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Dari nilai rata-rata penerimaan petani responden di Desa Parangtritis sebesar Rp. 

38.061.815 permusim tanam dan total biaya eksplisit sebesar Rp. 23.224.723 

sehingga dapat diperoleh pendapatan sebesar Rp. 14.837.096 perusahatani. 

Selain itu dengan biaya implisit sebesar Rp. 2.156.163 sehingga dapat diperoleh 

keuntungan sebesar Rp. 12.680.929 perusahatani. Dari penjelasan tersebut dapat 

diketahui bahwa usahatani bawang merah di Desa Parangtritis menguntungkan. 

D. Analisis Faktor-Faktor Produksi 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah dapat 

dijelaskan berdasarkan hasil dari pendugaan model fungsi produksi bawang 

merah petani responden selama satu musim tanam. Petani responden yang 

diambil adalah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Ngudi Makmur 

yang berjumlah 45 responden. 

Model dari pendugaan fungsi produksi diperoleh dari jumlah produksi 

bawang merah yang dijadikan sebagai dependent variable dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi produksi bawang merah meliputi luas lahan (X1), bibit (X2), 

unsur N (X3), unsur P (X4), unsur K (X5), insektisida (X6), fungisida (X7), 

herbisida (X8), tenaga kerja (X9) yang dijadikan sebagai independent variable. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi bawang merah dianalisis 

menggunakan model Cobb Douglas, kemudian variabel-variabel tersebut akan 

dilihat seberapa besar pengaruhnya terhadap produksi bawang merah di Desa 

Parangtritis. 

Data primer diperoleh secara langsung dengan cara observasi, wawancara, 

dan keusioner setelah itu data primer di tabulasi menggunakan Microsoft Excel 
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dan diolah menggunakan SPSS. Hasil yang telah diolah akan menjadi 

perhitungan regresi linear berganda untuk faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi bawang merah di Desa Parangtritis yang terdapat pada tabel berikut : 

Tabel 29. Hasil Regresi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Bawang 

Merah di Desa Parangtritis 

Variabel Koefisien t-hitung Sign. 

Konstanta 3,196  1,622 0,114 

Luas Lahan  0,522 1,735* 0,092 

Bibit -0,030 -0,080 0,936 

Unsur N -0,321 -1,737 0,179 

Unsur P 0,475 2,495** 0,017 

Unsur K 0,115 0,607 0,548 

Insektisida 0,270 2,079** 0,045 

Fungisida 0,272 1,595 0,120 

Herbisida -0,280 -1,180 0,246 

Tenaga Kerja 0,720 2,425** 0,021 

R2 = 0,648    

f-hit = 10,003    

Keterangan : f-tabel α = 1% = 2,95  

* t-tabel α = 10% = 1,68  

** t-tabel α = 5% = 2,03  

 N = 45   

 

1. Analisis Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase sumbangan variabel independent terhadap variabel dependent 

(produksi) yang dapat dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada tabel 27 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,648 

yang berarti variabel produksi bawang dapat dijelaskan oleh variabel luas lahan, 

bibit, unsur N, unsur P, unur K, insektisida, fungisida, herbisida, dan tenaga kerja 

sebesar 64,80%, sementara sisa dari presentase sebesar 35,20% dijelaskan 

variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis seperti musim, umur petani, dan 

tingkat pendidikan. 
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2. Analisis Uji F 

Uji-f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terdahap variabel dependent. Berdasarkan 

hasil perhitungan pada tabel 28 diperoleh nilai f-hitung sebesar 10,003 dan nilai 

f-tabel sebesar 2,95. Nilai f-hitung lebih besar dari nilai f-tabel sehingga 

menerima Hi yang berarti variabel luas lahan, bibit, unsur N, unsur P, unsur K, 

insektisida, fungisida, herbisida, dan tenaga kerja secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis dengan 

tingkat signifikansi 1%. 

3. Analisis Uji t 

Uji-t dilakuakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara 

terpisah berpengaruh nyata terhadap variabel dependent. Berdasarkan tabel 29 

dapat diketahui bahwa tidak semua faktor produksi berpengaruh nyata terhadap 

produksi bawang merah di Desa Parangtritis dengan tingkat signifokansi sebesar 

5% dan 10%. Secara matematis dirumuskan ke dalam fungsi produksi yang telah 

di transformasikan ke dalam bentuk Ln berikut ini : 

y = ln 3,196 + 0,522 ln X1 + (-0,030) ln X2 + (-0,321) ln X3 + 0,475 ln X4 + 0,115 

ln X5 + 0,270 ln X6 + 0,272 ln X7 + (-0,280) ln X8 + 0,720 ln X9 

a. Luas Lahan (X1) 

Variabel luas lahan (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 1,735 lebih besar 

daripada nilai t-tabel yang bernilai 1,68 dengan signifikansi sebesar 10%. Hal 

tersebut menyatakan bahwa Hi diterima, yang berarti variabel luas lahan secara 
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parsial berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis. 

Nilai koefisien regresi variabel luas lahan sebesar 0,522, artinya setiap 

penambahan 1% variabel luas lahan dan variabel lainnya tetap akan menaikkan 

0,522% produksi bawang merah. Setiap petani yang memiliki lahan bawang 

merah yang luas maka hasil produksi bawang merah akan semakin banyak, 

karena mereka bisa menanam lebih banyak benih bawang merah dibandingkan 

mereka yang memiliki lahan kecil. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fauzan (2016) dengan judul Pendapatan, Risiko, dan Efisiensi 

Ekonomi Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Bantul yang menunjukkan 

bahwa luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah. 

b. Bibit (X2) 

Variabel bibit (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar |-0,080| lebih kecil 

daripada nilai t-tabel yang bernilai 1,68. Hal tersebut menyatakan bahwa Hi 

ditolak, yang berarti variabel bibit secara pasrsial tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis. Hal tersebut karena rata-

rata penggunaan bibit di Desa Parangtritis berlebihan dan tidak sesuai Dinas 

Pertanian Bantul yaitu sebanyak 262 kg untuk rata-rata seluas 0,26 ha, 

sedangkan menurut Dinas Kabupaten Bantul penggunaan bibit untuk lahan 

seluas 0,26 ha sebanyak 163,8 kg atau 1 ha sebanyak 630 kg sehingga perlu 

pengurangan penggunaan bibit bawang merah karena penggunaan benih yang 

berlebihan ini akan menyebabkan jarak tanam terlalu rapat sehingga tanaman 

tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.  Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2016) dengan judul Pendapatan, Risiko, 
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dan Efisiensi Ekonomi Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Bantul yang 

menunjukkan bahwa bibit tidak berpengaruh nyata terhadap produksi bawang 

merah. 

c. Unsur N (X3) 

Variabel unsur N (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar |-1,373| lebih kecil 

daripada nilai t-tabel yang bernilai 1,68. Hal tersebut menyatakan bahwa Hi 

ditolak, yang berarti variabel pupuk N secara pasrsial tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis. Unsur N berfungsi 

membuat bagian tanaman menjadi lebih hijau, sehingga petani menggunakan 

unsur N pada pemupukan dasar. Hasil produksi bawang merah berupa umbi, 

sehingga petani tidak banyak memerlukan unsur N. 

d. Unsur P (X4) 

Variabel unsur P (X4) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,495 lebih besar 

daripada nilai t-tabel yang bernilai 2,03 dengan signifikansi sebesar 5%. Hal 

tersebut menyatakan bahwa Hi diterima, yang berarti variabel pupuk P secara 

pasrsial berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah di Desa 

Parangtritis. Nilai koefisien regresi variabel unsur P sebesar 0,475, artinya setiap 

penambahan 1% variabel usur P dan variabel lainnya tetap akan menaikkan 

0,475% produksi bawang merah. Unsur P berfungsi membantu pertumbuhan 

akar dan pematangan buah. Petani menggunakan unsur P agar umbi bawang 

merah matang dengan sempurna menghasilkan produksi yang baik pula. 

Sehingga petani banyak memerlukan unsur P. 
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e. Unsur K (X5) 

Variabel unsur K (X5) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,607 lebih kecil 

daripada nilai t-tabel yang bernilai 1,68. Hal tersebut menyatakan bahwa Hi 

ditolak, yang berarti variabel pupuk K secara pasrsial tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis. Unsur K mempunyai 

fungsi agar tanaman bawang merah memiliki daya tahan yang kuat terhadap 

serangan hama. Sebagian besar petani menggunakan unsur K sebagai pupuk 

susulan, sehingga unsur K tidak banyak digunakan petani. 

f. Insektisida (X6) 

Variabel insektisida (X6) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,079 lebih besar 

daripada nilai t-tabel yang bernilai  2,03 dengan signifikansi sebesar 5%. Hal 

tersebut menyatakan bahwa Hi diterima, yang berarti variabel insektisida secara 

pasrsial berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah di Desa 

Parangtritis. Nilai koefisien regresi variabel insektisida sebesar 0,270, artinya 

setiap penambahan 1% variabel insektisida dan variabel lainnya tetap akan 

menaikkan 0,270% produksi bawang merah. Insektisida merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi bawang merah 

yang dapat diperoleh. Insektisida digunakan petani untuk mengendalikan hama 

pada tanaman bawang merah. Insektisida yang digunakan petani adalah fixus 

dan score untuk mengendalikan bercak ungu pada tanaman bawang merah. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2016) dengan judul 

Pendapatan, Risiko, dan Efisiensi Ekonomi Usahatani Bawang Merah di 
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Kabupaten Bantul yang menunjukkan bahwa insektisida berpengaruh nyata 

terhadap produksi bawang merah. 

g. Fungisida (X7) 

Variabel fungisida (X7) memiliki nilai t-hitung sebesar 1,595 lebih kecil 

daripada nilai t-tabel yang bernilai 1,68. Hal tersebut menyatakan bahwa Hi 

ditolak, yang berarti variabel fungisida secara parsial tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis. Fungisida digunakan 

petani untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, penggunaan 

fungisida tidak berpengaruh karena penyakit pada tanaman bawang merah tidak 

begitu banyak. 

h. Herbisida (X9) 

Variabel herbisida (X8) memiliki nilai t-hitung sebesar |-1,180| lebih kecil 

daripada nilai t-tabel yang bernilai 1,68. Hal tersebut menyatakan bahwa Hi 

ditolak, yang berarti variabel herbisida secara pasrsial tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis. Penggunaan herbisida 

tidak terlalu banyak, karena herbisida digunakan pada saat awal pengolahan 

lahan saja selain itu penggunaan herbisida yang berlebihan akan berdampak 

buruk bagi produksi bawang merah. 

i. Tenaga Kerja (X9) 

Variabel tenaga kerja (X9) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,425 lebih besar 

daripada nilai t-tabel yang bernilai 2,03 dengan signifikasi 5%. Hal tersebut 

menyatakan bahwa Hi diterima, yang berarti variabel tenaga kerja secara pasrsial 
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berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah di Desa Parangtritis. Nilai 

koefisien regresi sebesar 0,720, artinya setiap penambahan 1% variabel 

insektisida dan variabel lainnya tetap akan menaikkan 0,720% produksi bawang 

merah. Tenaga kerja berperan penting untuk mencapai proses usahatani, 

penggunaan tenaga kerja yang baik akan memperoleh hasil produksi yang baik 

pula. Tenaga kerja yang digunakan di lapangan belum optimal sehingga saat 

dilakukan penambahan tenaga kerja akan menambah produksi bawang merah. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2016) dengan 

judul Pendapatan, Risiko, dan Efisiensi Ekonomi Usahatani Bawang Merah di 

Kabupaten Bantul yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh nyata 

terhadap produksi bawang merah. 


