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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi tingkat efisiensi teknis usahatani jagung dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Penelitian dilakukan di sentra produksi jagung di Kabupaten Malang - Jawa Timur.  Pengumpulan 

data primer (cross section) dilakukan melalui wawancara dengan panduan kuisioner. Sebagian besar kuesioner untuk 

variabel lingkungan dan perilaku kewirausahaan petani dirancang dengan skala likert dan skala Guttman.  Penentuan 

sampling dilakukan dengan proportioned stratified random sampling. Responden berjumlah 85 orang. Analisis data 

mencakup analisis deskriptif dan regresi antara faktor karakteristik petani, lingkungan dan tingkat kewirausahaan petani 

dengan tingkat efisiensi teknis usahatani jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di lokasi penelitian 

memiliki nilai rata-rata  efisiensi teknis dari fungsi produksi frontier stokastik adalah 0,860, dikategorikan efisien.  

Tingkat efisiensi teknis usahatani jagung dipengaruhi langsung secara signifikan oleh tingkat kewirausahaan petani, 

tingkat partisipasi petani dalam organisasi petani, ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi usahatani serta persepsi 

petani terhadap iklim usaha. Upaya pemerintah dalam peningkatan efisiensi teknis usahatani adalah melalui pelatihan 

dan keterampilan dalam rangka peningkatan tingkat kewirausahaan petani, perbaikan sarana dan prasarana serta 

berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian 

 

Kata kunci: efisiensi, teknis, jagung 

 

Abstract 

The research objective is to identify the level of technical efficiency of farming corn and the factors that 

influence it. The study was conducted in corn production center in Malang - East Java. Primary data collection (cross 

section) through interviews with a guide questionnaire. Most questionnaires to variable environmental and 

entrepreneurial behavior of farmers is designed with a Likert scale and Guttman scale. Determination of the sampling 

carried out by proportioned stratified random sampling. Respondents are 85 people. Data analysis include descriptive 

analysis and regression between factors characteristic of farmers, the environment and the level of entrepreneurial 

farmers with a level of technical efficiency of maize farming. The results showed that farmers in the study site has an 

average value of technical efficiency of the stochastic frontier production function was 0.860, considered efficient. The 

level of technical efficiency of farming maize directly influenced significantly by the level of entrepreneurial farmers, 

farmers' level of participation in the organization of farmers, availability of facilities and infrastructure at the location 

of the farm and the farmer's perception of the business climate. The government's efforts in improving the technical 

efficiency of farming is through training and skills in order to increase the level of entrepreneurial farmers, 

improvement of infrastructure and policies that encourage increased productivity of agricultural sector 
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I. PENDAHULUAN 

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor 

ekonomi yang strategis dan berperan penting dalam  

kegiatan pembangunan nasional. Dalam skala makro, 

sektor pertanian berkontribusi langsung terhadap PDB 

nasional dan berperan penting sebagai penyedia lapangan 

kerja. Kontribusi langsung sektor pertanian terhadap 

terhadap PDB nasional sebesar 14,7 persen.  Pada tahun 

2011, tenaga kerja sektor pertanian merupakan tenaga 

kerja terbesar dengan penyerapan tenaga kerja nasional 

yang mencapai 38,7 persen. 

Pada tahun 2008-2012, rata-rata laju pertumbuhan 

PDB Indonesia sebesar 5, 89% per tahun, namun rata-rata 

laju pertumbuhan PDB sektor pertanian masih 

dibawahnya yakni hanya sebesar 3,58 persen per tahun.

  Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktivitas 

tenaga kerja di sektor pertanian masih rendah yang 

menyebabkan rendahnya kesejahteraan para pelaku usaha 

pertanian. Sebagian besar petani masih berada di bawah 

rata-rata kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Jagung merupakan komoditas yang sangat 

strategis, diantaranya sebagai sumber karbohidrat dan 

bahan baku pakan ternak. Seiring dengan perkembangan 

industri makanan dan pakan di Indonesia, maka 

permintaan jagung semakin meningkat. Walaupun 

mengutamakan produksi domestik dalam pemenuhannya, 

namun hingga saai ini Indonesia belum bisa melepaskan 

ketergantungannya terhadap impor.  

Peningkatan produktivitas hasil pertanian telah 

banyak dilakukan, diantaranya peningkatan ketersediaan 

dan kualitas infrastruktur, peningkatan efisiensi dan 

terobosan  teknologi baru. Dalam usahatani jagung, 

misalnya,  penemuan benih unggul, pemupukan serta 

pengaturan jarak tanam telah mampu meningkatkan 

produktivitas secara signifikan.  Namun beberapa tahun 
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terakhir, laju pertumbuhan produktivitas pangan di 

Indonesia sangat lamban. Begitu pula  pencapaian 

efisiensi teknis usahatani pangan di Indonesia  masih 

tergolong moderat hingga tinggi (0,50 – 0,80), sehingga 

belum sepenuhnya efisien. Berbagai permasahalan dalam 

aspek produksi mencakup skala usaha petani masih kecil, 

alih fungsi lahan pertanian yang tinggi, rusaknya 

infrastruktur, adopsi inovasi teknologi yang masih rendah, 

dan lain sebagainya. Permasalahan lainya adalah Indeks 

SDM pertanian yang rendah.  Data BPS menunjukkan 

bahwa  tingkat pendidikan formal sebagian besar petani   

memang rendah, lebih dari  70 persen pendidikan petani 

hanya mengenyam tingkat pendidikan dasar, itu pun 

sebagian besar tidak menamatkannya.  

Mengingat pentingnya sector pertanian untuk 

kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia  maka 

penting untuk mempelajari bagaimana perbaikan dapat 

dilakukan dalam produktivitas  dan efisiensi teknis 

usahatanijagung. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi 

tingkat efisiensi teknis usahatani jagung dan menganalisis 

factor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

II. TINJAUAN TEORI 

A. Konsep dan Pengukuran Efisiensi 

Konsep untuk efisiensi diperkenalkan oleh Ref. 

[1] dalam Ref. [2]. Efisiensi teknis didefinisikan sebagai 

kemampuan petani mencapai output maksimum dari 

penggunaan suatu set (bundle) input tertentu.  TE 

berhubungan dengan kemampuan petani untuk 

berproduksi pada kurva batas isoquant (frontier isoquant). 

TE juga dapat didefinisikan dengan kemampuan seorang 

produsen atau petani untuk mendapatkan output tertentu 

dari menggunakan input minimum pada teknologi 

tertentu. Selanjutnya Ref. [2] juga mengemukakan, 

seorang produsen lebih efisien secara teknis daripada 

produsen lainnya, apabila secara konsisten mampu 

menghasilkan produk yang lebih tinggi dengan 

menggunakan faktor produksi yang sama.  

 Secara umum, metode pengukuran efisiensi 

dibedakan atas pengukuran yang berorientasi input (input 

oriented) dan orientasi output (output oriented). 

Pendekatan dari sisi input yang dikemukakan Ref [3], 

membutuhkan ketersediaan informasi harga input dan 

sebuah kurva isoquantt yang menunjukkan kombinasi 

input yang digunakan untuk menghasilkan output secara 

maksimal. Pendekatan dari sisi output merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana 

jumlah output secara proporsional dapat ditingkatkan 

tanpa mengubah jumlah input yang digunakan. 

 

B. Fungsi Produksi  Frontier dan Pengukuran Efisiensi 

Teknis 

Fungsi produksi frontier diturunkan dengan 

menghubungkan titik-titik output maksimum untuk setiap 

tingkat penggunaan input. Jadi fungsi tersebut mewakili 

kombinasi input- output secara teknis paling efisien. 

Sebagaimana disajikan oleh Ref. [1] yang dikutip 

dari Ref. [4], persamaan fungsi produksi stochastic 

frontier secara ringkas adalah:  

Ln yi = β0 +  βm Ln xi + i   

                   
m 

Stochastic frontier disebut juga composed error 

model karena error term terdiri dari dua unsur, dimana εi 

= vi – ui dan i = 1, 2, .. N. Variabel εi adalah spesifik 

error term dari observasi ke-i. Variabel acak vi berguna 

untuk menghitung ukuran kesalahan dan faktor-faktor 

yang tidak pasti (faktor eksternal) seperti cuaca, 

pemogokan, serangan hama dan sebagainya di dalam nilai 

variabel output, bersama-sama dengan efek gabungan dari 

variabel input yang tidak terdefinisi di dalam fungsi 

produksi. Variabel  vi  adalah independen dan secara 

identik didistribusikan (independenly & identically 

distributed-iid)  sebagai variabel acak yang sebarannya 

simetris dan menyebar normal. Sedangkan variabel acak 

ui yang berfungsi untuk menangkap efek in-efisiensi. 

Variabel acak ui  berkaitan dengan faktor internal (dapat 

dikendalikan petani)  dan lazimnya berkaitan dengan 

kapabilitas managerial petani yang diduga mempengaruhi 

in-efisiensi usaha.  

C. Factor yang mempengaruhi Efisiensi 

Faktor-faktor internal (faktor yang dapat 

dikendalikan petani) dan faktor-faktor eksternal serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan intensitas 

input dan harga relatifnya merupakan sumber-sumber 

efisiensi.  Faktor-faktor eksternal dianggap given karena 

berada di luar kontrol petani.  Faktor-faktor eksternal 

dapat dikatagorikan menjadi (1) strickly external, karena 

mutlak berada di luar kendali petani (seperti iklim, hama 

dan penyakit) dan (2) quasi external, karena dengan suatu 

tindakan kolektif, intens dan waktu yang cukup tersedia 

dan atau dengan bantuan pihak-pihak kompeten, petani 

mempunyai kesempatan untuk mengubahnya.   

Kualitas sumberdaya manusia (petani) merupakan 

faktor internal yang sangat penting.  Semakin tinggi 

kualitas SDM diharapkan akan semakin tinggi 

kemampuan petani didalam mengadopsi teknologi dan 

mengelola usaha taninya sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi.  Variabel-variabel seperti pendidikan formal, 

pengalaman, manajemen dan umur merupakan beberapa 

indikator penting yang dapat dijadikan sebagai faktor-

faktor penentu tingkat usaha tani.   

III. METODOLOGI 

Penelitian dilakukan secara purposive pada sentra 

produksi jagung di Kabupaten Malang - Jawa Timur.  

Pengumpulan data primer (cross section) dilaksanakan 

pada akhir tahun 2013. Pengumpulan data primer 

dilakukan dengan cara wawancara dan atau pengisian 

kuesioner. Penentuan sampling dilakukan dengan 

proportioned stratified random sampling,  dengan sampel  

berjumlah 85 orang. Beberapa bagian kuesioner seperti 

dalam karakteristik lingkungan dan tingkat kewirausahaan 

petani  dirancang dengan skala likert dan skala Guttman. 

Pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner tersebut 

menggunakan korelasi Pearson Moment dan metode 

Alpha Cronbach dan Spearman Brown. Hasil pengujian 

validitas dengan korelasi Pearson Moment menunjukkan 

bahwa koefisien korelasi bernilai 0,4 - 0,9, artinya semua 

variabel yang dilakukan pengujian adalah valid.  

Reliabilitas dianalisis dengan metode Alpha Cronbach 

dan Spearman Brown, dengan koefisien korelasi berkisar 

0,4 – 0,8, artinya semua variabel yang dilakukan 

pengujian adalah reliabel. 
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Nilai efisiensi teknik usahatani jagung diperoleh 

melalui pengujian analisis fungsi produksi stokastik 

frontier. Analisis fungsi produksi stochastic frontier dapat 

digunakan untuk mengukur efisiensi teknis dari usahatani  

dari sisi output.   Fungsi produksi frontier stokastik untuk 

usahatani jagung di lokasi penelitian diasumsikan 

mempunyai bentuk Cobb Douglas yang ditransformasikan 

ke dalam bentuk logaritma natural dengan model 

persamaan sebagai berikut : 

 

Ln Qj = β0 +  β1log BENIH + β2log PUPUK N+ 

β3logPUPUK P&K + β4logORGANIK + 

β5logPESTISIDA + β7logTK8+vi-ui  . 

 

Qj = output tanaman jagung, bentuk kering  

                             panen (kg) 

BENIH = jumlah benih  (kg) 

UREA = jumlah pupuk N  (kg) 

NPK  = jumlah pupuk P&K (kg) 

PORGANIK = jumlah pupuk organik  (kg) 

Pest  = jumlah pestisida (liter) 

TK  = jumlah tenaga kerja  petani (HOK) 

Β0  = intersep 

Βj  = koefisien parameter penduga, 

dimana i = 1,2,3,…. 

vi – ui  = error term (µi),  

                             efek inEfisiensi teknis dalam model 

Model di atas, selanjutnya diestimasi 

menggunakan metode MLE (maximum Likelihood 

Estimation).  Berdasarkan Ref. [5] maka pengukuran 

Efisiensi teknis dengan menggunakan rumus berikut:        

                          Observed output 

TEi =exp(-ui) =            

                          Maximum feasible output 

Nilai Efisiensi berkisar 0 dan 1 atau 0 TEi  1.  

 

Selanjutnya untuk melihat besarnya pengaruh 

factor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi 

teknis usahatani digunakan nilai Beta atau Standarized 

Coefficient yang dihasilkan dari pengujian regresi 

terhadap peubah. Model hipotesis sebagai berikut : 

Karakteristik:  (umur, pendidikan, pengalaman usahatani, 

tanggungan keluarga, penghasilan keluarga, Penguasaan 

Lahan);  Lingkungan (Interaksi dengan Sumber 

Informasi, Partisipasi dalam Kegiatan Penyuluhan, 

Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi, Modal Sosial, 

Sarana dan Prasarana Usahatani dan Persepsi terhadap 

Ikllim Usaha); dan Kewirausahaan  secara bersama 

ataupun individual berpengaruh terhadap Efisiensi Teknis 

usahatani. 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Model Fungsi Produksi Frontier 

Berdasarkan hasil pendugaan menggunakan metode 

MLE, dihasilkan faktor-faktor produksi yang berpengaruh 

nyata  pada α = 1% yaitu benih, pupuk N, Pupuk P & K, 

Pupuk Organik dan Pestisida. Hasil pendugaan parameter 

Sigma-Squared (ẟ
2
) diperoleh Indeks 0,493  dan secara 

statistik nyata pada tingkat kepercayaan 99% atau α = 1 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari kesalahan 

penganggu (random error)  yang dominan disebabkan 

oleh  efisiensi Teknis yaitu sebesar 49,26 %. 

 
Tabel 1. Pendugaan Model Fungsi Produksi Jagung Dengan 

Pendekatan  OLS Tahun 2013 

 

 

Variabel Penjelas 

MLE 

Nilai Penduga  

Parameter 

T Hitung 

Intersep (Log β0)*** 

Benih (Log B1)*** 

Pupuk N (log B2)*** 

Pupuk P dan K (Log B3)*** 

Pupuk Organik (log (B4)*** 

Pestisida (Log B5)*** 

Tenaga Kerja (log B6) 

1.786584 

-0,000011 

0,606094 

0,000006 

0,504906 

0,000005 

0,053261 

13,5775 

-18,3963 

  6,8872 

  5,1074 

  4,4632 

  4,8982 

  0,9148 

Sigma-squared*** 

Gamma*** 

  

Log LikeliHood 

LR test of one side error 

  38,760 

     2,208 

Sumber : Diolah dari Data Primer,  2013 

Keterangan *** signifikan pada α= 1%, t tabel = 2,63590 

   

B. Sebaran  Efisiensi Teknis Usahatani 

Analisis  Efisiensi Teknis dilakukan dengan 

menggunakan model fungsi produksi frontier stokastik. 

Sebaran  Efisiensi Teknis untuk model yang digunakan 

ditampilkan pada tabel 2.  
Tabel 2. Distribusi Tingkat  Efisiensi Teknis Usahatani Jagung 

di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, 2013  

Kisaran Tingkat 

Efisiensi 

Indeks Efisiensi Teknik 

Jumlah Persentase (%) 

0,60 – 0,70 

0,70 – 0,79 

0,80 – 0,89 

0,90 – 0,99 

5 

12 

37 

31 

5,88 

14,11 

43,53 

36,47 

Total 

Rata-rata 

Minimum 

Maksimum 

85 

0,86 

0,64 

0,96 

 

Sumber :  Diolah dari Data Primer, Tahun 2013 

Analisis tingkat  Efisiensi Teknis menunjukkan 

bahwa Indeks rata-rata  Efisiensi Teknis dari fungsi 

produksi frontier stokastik adalah 0,860 dengan Indeks 

terendah 0,642 dan Indeks tertinggi 0,963. Berdasarkan 

distribusi tingkat  Efisiensi Teknis menunjukkan bahwa 

80,00% responden di lokasi penelitian beroperasi pada 

tingkat  Efisiensi diatas 0,80 dan sisanya 20.00% petani 

beroperasi pada tingkat  Efisiensi diantara 0,60 sampai  

0,80. Dengan demikian maka tingkat  Efisiensi Teknis 

responden dapat dikategorikan  efisien. Hal ini sesuai 

dengan faktanya bahwa Kecamatan Wajak merupakan 

sentra produksi jagung di Kabupaten Malang dengan 

tingkat produktivitas di atas Kabupaten Malang dan Jawa 

TimurNamun berdasarkan Indeks  Efisiensi Teknis rata-

rata maka  responden masih memiliki kesempatan untuk 

memperoleh hasil potensial yang lebih tinggi hingga 

mencapai hasil maksimal seperti yang diperoleh oleh 

responden  yang paling efisien secara Teknis. Jika 

responden mampu mencapai tingkat  Efisiensi tertinggi 

maka rata-rata responden bisa menghemat sebesar 10,69 

% biaya (1 – 0,860/0,963) dengan menerapkan 

keterampilan dan Teknis budidaya seperti yang dilakukan 

oleh petani yang paling efisien. Perhitungan yang sama 

untuk petani yang secara Teknis paling tidak efisien 
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menunjukkan penghematan biaya sebesar 33.33 % (1 – 

0,642/0,963). 

 

C. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi   Efisiensi Teknis 

Usahatani Jagung   

Untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh 

langsung terhadap  Efisiensi Teknis usahatani (Y) maka 

dilakukan uji hipotesis jalur dengan variabel bebas adalah  

Karakteristik yang terdiri dari variabel Umur (X1), 

Pendidikan Formal (X2), Pengalaman (X3), Tanggungan 

Keluarga (X4), Penghasilan (X5), Penguasaan Lahan 

(X6); Lingkungan yang terdiri dari Interaksi dengan 

Sumber Informasi (X7), Partisipasi dalam Kegiatan 

Penyuluhan (X8), Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi 

Petani (X9), Modal Sosial (X10), Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana Usahatani (X11), dan Persepsi terhadap 

Iklim Usaha (X12); serta Kewirausahaan (Z).  Sedangkan 

variabel tidak bebas adalah Efisiensi Teknis Usahatani 

(Y). Kewirausahaan merupakan variabel intervening 

antara variabel penjelas dengan variabel efisiensi teknik 

usahatani. asHasil pengujian analisis jalur untuk sub-

struktur-2 tersebut seperti pada tabel 3. 

Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh F untuk sebesar 

1,974  dengan Indeks probabilitas (sig) = 0,036. Karena 

Indeks sig < 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak 

dan Ha diterima artinya semua variabel penjelas secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Efisiensi teknis 

usahatani. Dengan kata lain variabel  Karakteristik  

(Umur, Pendidikan Formal, Pengalaman usahatani, 

Tanggungan Keluarga, Penghasilan keluarga, dan 

Penguasaan Lahan) dan  Lingkungan (Interaksi dengan 

Sumber Informasi, Partisipasi dalam Kegiatan 

Penyuluhan, Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi 

Petani, Modal Sosial, Ketersediaan Sarana dan Prasarana, 

dan Persepsi terhadap Iklim Usaha), kewirausahaan, 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Efisiensi 

teknis usahatani. Besarnya koefisien diterminan R square 

atau R
2
yx1-x12  =0,265 atau  26,5 persen dan besarnya 

variabel lain sebesar (1-0,265) = 0, 735 atau 73,5 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Koefisien Jalur, Pengaruh Variabel  Karakteristik, 

Lingkungan dan Kewirausahaan Terhadap Efisiensi Teknis 

Usahatani 

Pengaruh 

Variabel 

Koefisien 

jalur 

(Beta) 
T Ratio Sig 

Hasil 

Pengujian 

Umur 

Pendidikan 

Formal 

Pengalaman 

Usahatani 

Tanggungan 

keluarga 

Penghasilan 

Keluarga 

Penguasaan 

Lahan 

Sumber 

informasi 

Kegiatan 

Penyuluhan 

Kegiatan 

Organisasi** 

Modal Sosial 

Sarana & 

Prasarana*** 

Iklim 

Usaha*** 

Kewirausahaa

n*** 

-0,144 

-0,040 

0,089 

-0,097 

-0,140 

0,239 

0,011 

-0,199 

0,247 

-0,050 

0,336 

-0,276 

0,373 

-0,766 

-0,313 

0,488 

-0,829 

-0,768 

1,286 

0,068 

-1,174 

1,853 

-0,411 

2,497 

-2,078 

2,015 

0,446 

0,755 

0,627 

0,410 

0,445 

0,203 

0,946 

0,244 

0,068 

0,682 

0,015 

0,041 

0,048 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 

H0 diterima 

Ha diterima 

H0 diterima 

Ha diterima 

Ha diterima 

Ha diterima 

Indeks F 1,974 0,036 Ha diterima 

Koefisien 

Ditterminan    

(R Square) 

                        0,265  

Sumber : Diolah dari Data Primer,  Tahun 2013 

Keterangan :  *** sangat nyata pada tingkat signifikan 0,05 

                        ** sangat nyata pada tingkat signifikan 0,1 

 

 Pengaruh “Karakteristik:  (Umur (X1), 

Pendidikan Formal (X2), Pengalaman usahatani (X3), 

Tanggungan Keluarga (X4), Penghasilan keluarga (X5), 

Penguasaan Lahan (X6));  Lingkungan (Interaksi dengan 

Sumber Akses Informasi (X7), Partisipasi dalam Kegiatan 

Penyuluhan (X8), Partisipasi dalam Kegiatan Organisasi 

Petani (X9), Modal Sosial (X10), Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana Usahatani (X11) dan Kebijakan Pemeintah 

(X12); dan Kewirausahaan  secara bersama maupun 

individual berpengaruh terhadap Efisiensi Teknis 

Usahatani jagung (Y)” dirumuskan dalam Hipotesis 2 

penelitian ini. Berdasarkan pengujian koefisien jalur 

substruktur 2  maka secara keseluruhan (simultan) 

menyatakan signifikan. Secara individu  tidak terbukti  

karena dari enam koefisien  Karakteristik maka tidak ada 

satupun yang berpengaruh signifikan; dari enam koefisien 

jalur Lingkungan  hanya Partisipasi dalam Kegiatan 

Organisasi Petani (X9), Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana Sarana (X11) dan Persepsi terhadap Iklim 

Usaha (X12)  yang berpengaruh signifikan; dan 
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Kewirausahaan (Z) berpengaruh signifikan terhadap 

Efisiensi Teknis Usahatani jagung (Y)” di Kecamatan 

Wajak. 

Dengan demikian, secara berturut-turut dari yang paling 

besar pengaruhnya, maka variabel yang berpengaruh 

terhadap efisiensi teknis usahatani adalah tingkat 

kewirausahaan petani, ketersediaan sarana dan prasarana, 

persepsi petani terhadap iklim usaha dan partisipasi petani 

dalam kegiatan organisasi. 

Selanjutnya diituliskan persamaan struktur-2 sebagai 

berikut: 

Y =  0,247 X9 + 0,336 X11  - 0,276  X12 + 0,373 Z 

IV. KESIMPULAN 

1. Tingkat  Efisiensi Teknis petani jagung di daerah 

penelitian dapat dikategorikan  efisien, dengan nilai 

rata-rata  Efisiensi Teknis yaitu 0,860. 

2. Tingkat efisiensi teknis usahatani jagu g dipengaruhi 

oleh  partisipasi dalam Kegiatan Organisasi Petani,  

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sarana, Persepsi 

petani terhadap iklim usaha dan tingkat 

Kewirausahaan petani  
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