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Judul dari penelitian ini adalah Analisa Faktor  Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 
Pendapatan Petani Jeruk Di Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan 
sedangkan yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya fakta bahwa daerah 
tersebut merupakan daerah penghasil jeruk bahkan salah satu daerah penghasil jeruk 
terbesar di Magetan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
a.Karakteristik Petani Jeruk di Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten 
Magetan. 
b.Besar pendapatan yang diperoleh petani Jeruk di Desa Sukomoro Kecamatan 
Sukomoro Kabupaten Magetan. 
c.Pengaruh faktor luas lahan, harga jual dan hasil panen terhadap pendapatan Petani 
Jeruk. 
Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Analisa pendapatan yaitu Y = 
TR  TC , rumus ini digunakan untuk menghitung besarnya tingkat pendapatan bersih 
petani jeruk. Sedangkan Analisa Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh Luas lahan (X1), Harga Jual (X2), dan Hasil panen (X3) 
terhadap tingkat pendapatan (Y). 
Dari perhitungan pendapatan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pendapatan 
tertinggi dari ke 30 responden yang diteliti adalah Rp. 43.870.450 sedangkan pendapatan 
terendah adalah Rp. 1.485.500 dengan rata- rata pendapatan Rp. 6.737.712,458. 
Sedangkan hasil yang diperoleh dari Analisa Regresi Linier Breganda adalah bahwa 
variabel luas lahan, harga jual dan hasil panen mempunyai pengaruh 96,2% dan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Variabel luas lahan 
berpengaruh positif 0,577(X1) terhadap pendapatan, variabel harga jual dan hasil panen 
berpengaruh positif terhadap pendapatan petani yaitu 0,928(X2). dan 0,04 (X3). Dari 
hasil perhitungan secara serentak ketiga variabel yaitu luas lahan, harga jual dan hasil 
panen berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani jeruk di Desa Sukomoro. 
Diharapkan kepada para petani agar lebih intensif dalam melalukan perawatan terhadap 
lahan dan pohon jeruk agar kuantitas jeruk pada waktu panen bisa maksimum. Selain itu 
petani juga diharapkan menjaga kesehatan pohon dari hama agar jeruk yang dihasilkan 
lebih berkualitas sehingga harga jual bias lebih tinggi.   


