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ABSTRAK 

WAHYU WIDIASTUTI. Pengaruh Luas Panen dan Tenaga Kerja Terhadap 
Produksi Beras di Indonesia pada tahun 2007-2011. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2013. 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara luas 
panen dan tenaga kerja terhadap produksi beras di Indonesia pada tahun 2007-2011. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time 
series dan cross section yang dimulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. 
Data yang digunakan adalah data jumlah produksi beras, data luas panen, dan data 
jumlah tenaga kerja yang bekerja di subsektor tanaman padi yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik (BPS). 

       Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect dengan 
cross section weight. Hasil penelitian diperoleh bahwa secara bersama-sama (uji F), 
luas panen dan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi 
beras pada semua provinsi dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung 
(18903,25) > Ftabel (1,6205). Secara parsial luas panen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap produksi beras yang ditunjukkan oleh nilai |thitung| (39,6022) > ttabel 
(1,982), sedangkan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
produksi beras yang ditunjukkan oleh nilai |thitung| (1,0236) > ttabel (1,982). 
 
Kata kunci : Produksi Beras, Luas Panen, Tenaga kerja 
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ABSTRACT 

WAHYU WIDIASTUTI. The Influence of Harvest Area and Labor Toward The 
Rice Production in Indonesia (2007-2011). Faculty of Economics, State University 
of Jakarta. 2013. 

       The aims of the research were to understand the influence of harvest area and 
labor toward the rice production in Indonesia (2007-2011). The data used in the 
research were time series and cross section data (secondary data) beginning from 
2007 until 2011. The data used consist of rice production, harvest area and the 
number of workers who worked in the sub sector of paddy derived from Badan Pusat 
Statistik (BPS). 

       The model used in the research were fixed effect model with cross section weight. 
The research result obtained that together (F test), harvest area and labor had a 
significant effect on rice production in all province. This was indicated by the value 
of Fhitung (18903,25) > Ftabel (1,6205). Partially, harvest area positive and significant 
effect on rice productions indicated by the value of |thitung| (39,6022) > ttabel (1,982), 
while labor positive and not significant effect on rice production indicated by the 
value of |thitung| (1,0236) > ttabel (1,982). 
 
Keywords: Rice Production, Harvest Area, Labor 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Dan segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah, kemudian aapabila kamu 

ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan.” 

(QS.An-Nahl ayat 53) 

 

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyiraah ayat 5-6) 

 

“Sang pemenang tidak pernah menyerah, danorang yang menyerah tidak akan pernah 

menang” 

Masalahnya bukanlah apakah Anda dijatuhkan, tetapi apakah Anda bangkit kembali  

(Vince Lombardi) 

 

“Kesalahan terbesar yang senantiasa dibuat manusia dalam kehidupannya adalah ketakutan 

untuk melakukan kesalahan sehingga tidak melakukan apapun” 

Kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih pandai – Henry Ford 

 

 

 

Ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kucintai, yang 

menerima segala kekurangan dalam diriku dengan kesabaran yang luar biasa, 

Bapak,ibu dan adik-adikku tercinta, 

Sahabat-sahabat terbaikku dan Teman Seperjuanganku yang selalu menyemangati dan 

memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini 
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KATA PENGANTAR 

       Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, 

atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kesabaran 

serta kekuatan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Luas Panen dan 

Tenaga Kerja Terhadap Produksi Beras di Indonesia pada tahun 2007-2011” ini dengan baik.  

       Penelitian ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 

Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. 

       Dalam penyusunan penelitian ini, banyak halangan dan rintangan yang dihadapi. Atas 

pertolongan Allah SWT, bimbingan, bantuan dan dukungan moril dari berbagai pihak, maka 

penelitian ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat 

yang setinggi-tingginya peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. Dedi Purwana ES., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

2. Bapak Drs. Nurdin Hidayat, MM., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

3. Bapak Dr. Saparuddin, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 

4. Ibu Dr.Siti Nurjanah, SE., M.Si selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi. 

5. Ibu Sri Indah Nikensari, SE., ME selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran kepada 

peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 
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6. Bapak Ari Saptono, SE., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah di Universitas Negeri Jakarta, khususnya 

Bapak Ibu Dosen pada Jurusan Ekonomi dan Administrasi. 

8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta 

dukungan baik secara moril maupun materi kepada penulis. 

9. Adik-adikku tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman Pendidikan Ekonomi Koperasi. 

       Dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga 

Allah SWT melimpahkan pahala kepada semuanya atas keikhlasan dan bantuannya. 

Akhirnya, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk 

peneliti sendiri maupun untuk pembaca.  
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