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AUSTRAKSI 

Besamya pengadaan pangan di Jawa Timur. juga turut disumbangkan oleh 
produksi padi. Oleh karena itu penulis herniat untuk menbtadakan penelitian lebih 
jauh tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terbadap produksi padi di Jawa 
Timur. Banyak variabel yang diduga mampu mempengaruhi produksl padi di Jawa 
Timur, namun dalam penelitian ini banya menekankan pada lima variabel bebas, 
yaitu : luas laban, jwnlab penggunaan pupuk, jwnlah penggunaan bibit, jumJab 
penggunaan pestisida dan jwnlab penggunaan tenaga kerja. 

Rwnusan masalah yang diajukan (i) apakah faktor-faktor : luas laban, jumJab 
penggunaan pupuk, jumlah bibit, jumlah pestisida dan jumlab tenaga kerja yang 
digunakan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi padi di 
Jawa Timur. (ii) Apakah faktor-faktor : luas laban, jumlah penggunaan pupuk, jumlah 
bibit, jumlah pestisida dan jumlah tenaga kerja yang digunakan secara parsia! 
memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Jawa Timur. Hipotesa yang 
diajuy.aD adalab : (i) Diduga faktor-faktor : luas laban, jumlah penggunaan pupuk, 
jumlah bibit, jumlah pestisida dan jumlah tenaga kerja yang digunakan ~cara 
simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Jawa Timur. (ii) 
diduga faktor-faktor : luas lahan, jumlah penggunaan pupuk, jumlah bibit, jumlah 
pestisida dan jumlah tenaga kerja yang digunakan secara parsial memiliki pengaruh 
signifikan terhadap produksi padi di Jawa Timur. Model analisis yang digunakan 
guna menguji kebenaran hipotesis yang diajukan adalah regresi linier berganda, 
dengan menggunakan lima variabel bebas. 

Hipotesis pertama yang menduga bahwa variabel bebas jumlah penggunaan 
bibit, jumlah penggunaan pupuk, jumlah penggunaan pestisida, luas laban, dan 
jumlab tenaga kerja seeara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 
produksi padi di Jawa Timur, setelab dilakukan pengujian teruji kebenarannya. Hal 
tersebut ditunjukkan oleh nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel. Hal ini herarti 
model yang digunakan mendekati kebenaran. 

Hipotesis kedua yang menduga bahwa variabel bebas jumlah penggunaan 
bibit, jumlab penggunaan pupuk, jumlah penggunaan pestisida, luas lahan dan jumlah 
tenaga kerja seeara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel produksi 
padi di Jawa Timur, setelah diJakukan pengujian tidak teruji kebenarannya. Hal 
tersebut disebabkan dari lima variabel bebas yang dimasukkan dalam model, ada dua 
variabel bebas yang tidak memiliki pengaruh terhadap produksi padi di Jawa Timur, 
yaitu jumlah penggunaan pupuk dan tenaga kerja. Tiga variabel bebas lainnya. yaitu 
luas laban, jumlall penggunaan pestisida dan penggunaan bibit memiliki pengarub 
signifikan terhadap produksi padi di Jawa Timur. 
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