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Tembakau termasuk komoditi yang mempunyai arti penting karena selain memberikan manfaat 

ekonomi, manfaat sosialnya pun sangat dirasakan. Peranan tembakau di dalam perekonomian 

Indonesia dapat ditunjukkan terutama oleh besarnya cukai yang disumbangkan sebagai 

penerimaan negara dan banyaknya tenaga kerja yang terserap baik dalam tahap penanaman 

tembakau, pengolahan tembakau sebelum diekspor atau dibuat rokok, maupun pada tahap 

pembuatan rokok. Salah satu kendala yang dihadapi petani dalam meningkatkan pendapatannya 

adalah karena rendahnya produktivitas dan berfluktuasinya harga tembakau yang sering tidak 

menguntungkan petani. 

permasalahan yakni: 1 Bagaimana menganalis usahatani tembakau di Desa Tawing, Kecamatan 

Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. 2 Bagaimana Mengetahui faktor sosial ekonomi terhadap 

pendapatan petani tembakau di Desa Tawing, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. 

Tujuan Penelitian ini untuk nenganalisis usahatani tembakau dan mengetahui faktor sosial 

ekonomi terhadap pendapatan petani tembakau di Desa Tawing, Kecamatan Boyolangu, 

Kabupaten Tulungagung. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga banyak ketinpangan dalan usahatani 

tembakau didalam pendapatan petani yuang banyak merugikan petani. 

Penentuan daerah dilakukan dengan mengambil sampel secara acak sederhana (Simple Random 

Sample) dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang responden.. metode analisis data 

perhitungan total biaya. TC = TFC + TVC perhitungan penerimaan usahatani TR = P x Q, 

perhitungan pendapatan π = TR – TC dari pendapatan semuanya pendapatan bersih dari rata-rata 

per hektarantaraRp 7.687.570,- sampai dengan Rp, 26.063.050,-. Faktor pengunaan analis regresi 

Berganda Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 Dari hasil perhitungan regresi adalah sebagai 

berikut:Y=11.346 + 0.016X1 + 0.651X2 + 0.350X3  

Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 96,3% berarti bahwa variabel dependent yaitu 

pendapatan petani (variabel Y) dapat menjelaskan sebesar 96,3% variabel independent yang 

terdiri dari Pendidikan (X1), luas lahan (X2) dan biaya (X3). Diperoleh besarnya Fhitung = 

226.127 pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima karena 

besarnya Fhitung > Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-

sama variabel bebas yang terdiri dari yang terdiri dari biaya (X1), harga (X2) dan luaslahan (X3) 

berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan petani (Y). 

Berdasarkan penemuan dilapang semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani tembakau 

maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh petani dan pendapatan yang diperoleh petani 

semakin efisien. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan semakin luas lahan garapan yang 

diusahakan petani tembakau maka pendapatan bersih atau keuntungan semakin lebih tinggi 

sekalipun hal itu berarti peningkatan biaya tetapi karena biaya yang dikeluarkan sudah efisien 

sehingga mampu meningkatkan pendapatan para petani.Dalam penerimaan yang diperoleh petani 

yang dinilai dalam bentuk perkalian akan menghasilkan suatu pendapata yang mempengaruhi 

faktor sosial ekonomi petani. Faktor umur dan pendidikan yang dimiliki oleh para petani tidak 



berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh petani. Hal ini dikarenakan 

dalam proses produksi petani tidak melakukan proses produksi sendirian, demikian halnya dalam 

hal pendidikan secara formal memang tidak diperlukan oleh para petani karena mereka sudah 

sangat memahami cara budidaya tembakau secara turun temurun.  

 


