
RINGKASAN 

SUZ1lNNA snv ANNA MELIALA NPM "98.820.0069 Jjudul "FAKTOR

IAKTOR P�ODUKSI YANG tvIBMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA TANI 

FI SANG BJ RANG AN'', Studi Kasus : Petani Pisang Barangan, di Desa Sarilaba 

� ecamatan E iru-Bim Kabupaten Deli Serdang ). 

Adap1m tujoan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk ffi( ngetahui hubungan luas lahan dengan tingkai pendapatan petani 

2. Untuk mE ngetahui hubungan bia.ya sarana produksi dengan tingb.t pendapa.tan petani 

3 Untuk mt: ngetahui hubungan penggunaan tenaga kcrja dengan pe11dapatan petani 

�- Untuk mengetahui hubungan teknologi yang dipakai dengan pendapatan petani 

Daerah p.:nelitian ini dilakukan di desa Sarilaba, Kecamatan Birn-Biru Kabupaten 

)�Ii Serdang yang- ditetapkan secara " Purposive" atas dasar di desa tersebut banyak 

lidapati petalli pisang barang. Pengambilan sampel ditetapkan secara" Simple Random 

: l::mpling" ( i\.cak Sederhana), dengan jwnlah petani y<1.ng diambil sampelnya sebanyak 

: '.'.: orang dari 100 orang petani yang terdapat di sana atau 25%. 

Berdasark m hasil analisis hipotesis <lengan menggunakau rum us korelasi sederhana 

.c ::i.lah sebaga. berikut : 

Ada hub:mgan yang nyata antara luas lahan dengan pendapatan petani p1sang 

barangan. Hal ini dibuktikan dari nilai r = 0,99. Semcntara hipotesis penelitian 

diterima I .al ini dilihat dari nilai thitung == 33,66 > ttabci = 2,069. Dengan demikian I-Io 

diterima can H1 ditolak. 
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t Ada hu Jungan yang nyata .mtara penggunaan biaya sarana pwdulcsi dengan 

peridapa an petani pi sang barnngan. Hal ini dibuktikan dari nil ai r = 0,38. 

Sementara hipotesis penelitian diterima hal ini dilihat dari nilai t1iitung = 8,89 > tiabcI = 

2,069. I,engan demikian Ho diterima dan H1 ditolak. 

c Ada huliungan yang nyata antara jumlah tenaga kerja dengan pendapatan petani 

pisang l arangan. Hal ini dibuktikan <lari nilai r = 0,75. Sementara hipotesis 

penelitia n  diterima hal ini dilihat dari nilai thitung = 5,44 > twhcl = 2,069. Denga.n 

demikian Ho diterima dan H1 ditolak. 

d. Ada hubungan yang nyata antara adopsi teknologi dengan pendapatan petani pisang 

barangar . Hal ini dibuktikan dari nilai r = 0,86. Sementara hipotesis penelitian 

diterima hal ini dilihat dari nilai t1ii1ung = 8,08 > ttabel = 2,069. Dengan demikian Ho 

diterima dan H 1 ditolak. 
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