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Penelitian ini dengan judul Analisis Penggunaan Input Dalam Upaya Meningkatkan 
Produksi Padi di Dusun Krajan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten 
Lumajang. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar luas lahan, 
jumlah tenaga kerja, pupuk dan bibit terhadap peningkatan produksi padi, dan untuk 
mengetahui faktor apa yang paling dominan berpengaruh terhadap produksi padi di 
Dusun Krajan Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. 
Untuk membuktikan hipotesa tersebut digunakan persamaan fungsi cobb douglass 
sebagai berikut Q = A . a bß , kemudian persamaan tersebut dirubah menjadi fungsi 
regresi linier berganda dengan menggunakan Ln dari perhitungan tersebut diperoleh 
persamaan sebagai berikut LnQ = 5,179+ 1,215+ + 0,274 berarti bahwa nilai produksi 
sebesar 5,179 pada saat luas lahan (X1), jumlah tenaga kerja (X2), pupuk dan bibit (X3) 
sama dengan nol. Uji t 5,647>1,706, yang berarti variabel luas lahan mempunyai 
hubungan signifikan terhadap produksi padi, 0,414>1,706, yang berarti variabel jumlah 
tenaga kerja tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap produksi padi dan 
2,662>1,706 yang berarti variabel biaya bahan baku mempunyai hubungan yang 
signifikan terhadap produksi padi. Uji Fstat 595,010>2,98 yang berarti bahwa variabel 
bebas secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. R2 sebesar 98,6% 
yang berarti bahwa produksi padi dijelaskan oleh luas lahan, jumlah tenaga kerja, pupuk 
dan bibit sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel dari luar model. 
Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh 
terhadap variabel terikat (Y). Secara individual variabel-variabel yang mempengaruhi 
variabel terikat adalah luas lahan (X1), jumlah tenaga kerja (X2), pupuk dan bibit (X3). 
Sedangkan dari ketiga variabel bebas yang paling dominan pengaruhnya adalah luas 
lahan (X1), karena luas lahan mempunyai nilai yang paling banyak dan signifikan  


