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ABSTRAKSI : 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil jagung terbesar di dunia. 

Namun beberapa tahun terakhir antara tahun 2005-2014 Luas lahan dan produksi 

mengalami pertumbuhan yang lambat, segingga produktivitas jagung di Indonesia 

laju pertumbuhannya rendah. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementrian 

Pertanian menargetkan peningkatan produksi jagung hingga 23-25 juta ton. Dengan 

adanya masalah rendahnya pertumbuhan produksi dan tuntutan peningkatan 

produksi untuk masa yang akan datang maka diperlukan analisis efisiensi untuk 

menganalisis dan mengintropeksi tingkat efisiensi jagung yang selama ini berjalan 

serta utuk menyusun strategi guna merealisasikan target yang sudah ditetapkan. 

Penelitian ini menganalisis efisiensi usahatani jagung di 24 provinsi di 

Indonesia pada tahun 2014. Faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel input 

antara lain luas lahan, benih jagung, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Sementara 

variabel output produksi yang digunakan adalaah jumlah produksi jagung. 

Berdasarkan tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan metode DEA untuk 

mengetahui apakah usaha tani jagung di Indonesia sudah efisien. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  efisiensi usaha tani jagung di 

Indonesia sudah cukup baik. Namun, masih terdapat  beberapa variabel, baik 

variabel input maupun variabel output yang dapat dioptimalkan agar dapat 

meningkatkan produksi pertanian jagung di Indonesia 
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