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AUSTRAKSI 

Sesuai dengan arah dan kebijakan pem.bangunan. Nasional, 
pembangunan pertaniaq dilaksanakan meialul. berbagal program 
yang terdiri dari program peningkatan produksl tanaman p~ngan, 
program peningkatan produksi perkebuna~, peternakan, per1k~nan 
dan kehutanan. Palawija dikenal sebagal secondary crop, tldak 
berarti penanganan terhadap palawija umumnya d~n kacang tan~~ 
khususnya menempati urutan kedua setelah padl . Keadaan Inl 
akan berubah sesuai perubahan pola konsumsi masyarakat serta 
perubahan situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu upaya 
memenuhi kebutuhan kacang tanai1 dari hasil sendiri sangatlah 
penting. Upaya tersebut di samping dalam rangka 
penganekaragaman makanan dan glZI, juga ditujukcln untuk 
menunjang industri pengolahan dalam negri dan komoditi ekspor 
nonmigas, sehingga produksi kacang tanah dituntut tidak hanya 
memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga diekspor guna 
menambah devisa negara. 

Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu propinsi 
penghassil kacang tanah terbesar di Indonesia. Seiring dengan 
perkembangan pembangunan di Jawa Timur, makin terasa adanya 
kemajuan di luar sector pertanian dari waktu ke waktu. Di 
antaranya adanya perubahan fungsi tanah yang semula sebagai 
lahan persawahan berubah fungsi menjadi areal industri, 
peru mahan, pertokoan dan lain sebagainya. Sehubungdn dengan 
kondisi tersebut, diperlukan upaya-upaya efektif dalam 
memproduksi kacang tanah di Jawa Timur. Usaha peningkatan 
produksi kacang tanah di Jawa Timur dilakukan melalui program 
intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan sistem .l,Isaha tani 
kacang tanah. 

Dalam penelitian ini akan diteliti apakah produksi kacang 
tanah di Jawa Timur selama ini dipengaruhi oleh variabel luas 
lahan, penggunaan bibit, penggunaan pupuk dan penggunaan obat
obatanl pestisida. Periode yang diambil adalah mulai tahun 1983 
hingga 1998. Berdasarkan hasil penelitian inj diketahui bahwa 
variabel luas lahan, penggunaan bibit, penggunaan pupuk dan 
penggunaan obat-obatanl pestisida secara simultan perpengaruh 
terhadap produksi kacang tanah di Jawa Timur. Dengan uji parsial 
diketahui variabel luas lahan, penggunaan bibit dan penggunaan 
pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi kacang 
tanah di Jawa Timur, sedangkan variabel penggunaan obat-obatanl 
pestisida tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi 
kacang tanah di Jawa Timur. 
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