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ABSTRAK 

 

Besse Rosmawati R. (105050400919). Analisis Trend Produktivitas Jagung di 
Kabupaten Jeneponto, dibimbing oleh SYAFIUDDIN dan MOHAMMAD NATSIR. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan luas panen, 
produksi, dan produktivitas jagung, serta siklusnya dengan trend linear dan non 
linier di Kabupaten Jeneponto. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 
sekunder time series tahunan (tahun 2002 – 2020). Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis trend linier dan non linier.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trend linier luas panen, produksi, 

dan produktivitas jagung di Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu tahun 

2002-2020 mengalami kenaikan. Luas panen jagung rata-rata 48.827 hektar 

dengan trend naik seluas 1.535,84 hektar per tahun, produksi jagung rata-rata 

258.327,81 ton dengan trend naik sebesar 19.695,04 ton per tahun, dan 

produktivitas jagung rata-rata 5,19 ton per hektar dengan trend naik sebesar 

0,245 ton per hektar per tahun. Trend non linier luas panen jagung menunjukkan 

nilai koefisien determinasi sebesar 0,8705 (87,05%) dan signifikan dengan 6 

siklus (lebih besar dari trend linier, R2 = 0,8244 (82,44%)), artinya pengaruh 

siklus lebih kuat dan lebih mendekati aktual, dan pada siklus kedua, keempat, 

dan keenam memiliki nilai koefisien negatif, artinya terjadi 3 siklus yang menurun. 

Trend non linier produksi jagung menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 

0,9089 (90,89%) dan signifikan dengan 6 siklus (lebih besar dari trend linier, R2 = 

0,7833 (78,33%)), dan siklus kedua, keempat, dan keenam terjadi penurunan, 

serta signifikan pada siklus keenam dengan penurunan sebesar 1,68 ton. Trend 

non linier produktivitas jagung menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 

0,9477 (94,77%) dan signifikan dengan 6 siklus (lebih besar dari trend linier, R2 = 

0,8635 (86,35%)), dan siklus kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam 

berpengaruh signifikan. Pada siklus kedua produktivitas jagung menurun sebesar 

1,26 ton per hektar, siklus ketiga naik 0,26 ton per hektar, siklus keempat turun 

0,025 ton per hektar, siklus kelima naik 0,0012 ton per hektar, dan siklus keenam 

menurun 0,00002 ton per hektar. Siklus perkembangan luas panen, produksi, 

dan produktivitas jagung di Kabupaten Jeneponto berfluktuasi sesuai dengan 

kondisi subround karena tanaman jagung merupakan tanaman semusim yang 

sebagian besar dibudidayakan di lahan kering. Pada subround I, subround II, dan 

subround III berturut-turut memiliki nilai yang tertinggi hingga terendah. 

 

Kata Kunci: jagung, luas panen, produksi, produktivitas, trend  



 
 

vii 
 

ABSTRACT 

Besse Rosmawati R. (105050400919). Analysis of Corn 
Productivity Trends in Jeneponto District, supervised by SYAFIUDDIN and 
MOHAMMAD NATSIR. 
This study aims to analyze the development of harvested area, production, 
and productivity of maize, as well as its cycle with linear and non-linear 
trends in Jeneponto Regency. The source of data in this study is 
secondary annual time series data (2002 – 2020). The data analysis 
technique used is linear and non-linear trend analysis. 
The results of this study indicate that the linear trend of harvested area, 
production, and productivity of maize in Jeneponto Regency during the 
period 2002-2020 has increased. The corn harvested area is on average 
48,827 hectares with an increasing trend of 1,535.84 hectares per year, 
corn production is on average 258,327.81 tons with an increasing trend of 
19,695.04 tons per year, and corn productivity is on average 5.19 tons per 
year. hectares with an increasing trend of 0.245 tons per hectare per year. 
The non-linear trend of corn harvested area shows a coefficient of 
determination of 0.8705 (87.05%) and is significant with 6 cycles (greater 
than the linear trend, R2 = 0.8244 (82.44%)), meaning that the cycle effect 
is stronger. and closer to actual, and in the second, fourth, and sixth cycles 
have negative coefficient values, meaning that there are 3 declining 
cycles. The non-linear trend of corn production shows a coefficient of 
determination of 0.9089 (90.89%) and is significant with 6 cycles (greater 
than the linear trend, R2 = 0.7833 (78.33%).) and sixth there was a 
decrease, and significant in the sixth cycle with a decrease of 1.68 tons. 
The non-linear trend of corn productivity shows a coefficient of 
determination of 0.9477 (94.77%) and is significant with 6 cycles (greater 
than the linear trend, R2 = 0.8635 (86.35%)), and the second, third, and 
third cycles. fourth, fifth, and sixth have a significant effect. In the second 
cycle, corn productivity decreased by 1.26 tons per hectare, in the third 
cycle it increased by 0.26 tons per hectare, in the fourth cycle decreased 
by 0.025 tons per hectare, in the fifth cycle increased by 0.0012 tons per 
hectare, and in the sixth cycle decreased by 0.000002 tons. per hectare. 
The cycle of development of harvested area, production, and productivity 
of corn in Jeneponto Regency fluctuates according to subround conditions 
because corn is an annual crop which is mostly cultivated on dry land. 
Subround I, subround II, and subround III have the highest to lowest 
scores, respectively. 
 
Keywords: corn, harvested area, production, productivity, trend  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertanian tanaman pangan memegang peranan penting dalam 

mendukung kelangsungan hidup manusia. Seiring perkembangan jaman 

yang mengarah modernisasi, ilmu pertanian pun mulai berkembang demi 

terpenuhinya kebutuhan manusia sehingga pertanian sekarang mulai 

terdesak dan pertanian yang membutuhkan lahan pun semakin sempit 

ditambah laju pertumbuhan penduduk oleh karena itu dibutuhkan inovasi 

baru demi tercapainya swasembada pangan. Kondisi perdagangan 

komoditas tanaman pangan Indonesia dalam posisi defisit atau dengan 

kata lain Indonesia menjadi negara net importer. Komoditas pangan 

yang menyumbang impor terbesar adalah gandum, kedelai diikuti oleh 

jagung dan beras (Kementerian Pertanian, 2015). 

Tanaman pangan merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat 

dalam pertanian di Indonesia. Tanaman pangan adalah segala jenis 

tanaman yang didalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai 

sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai 

tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk 

memberikan asupan energi bagi tubuh. Umumnya tanaman pangan 

adalah tanaman yang tumbuh dalam waktu semusim. Hasil tanaman yang 
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dibudidayakan tidak terlepas dari kekuasaan dan karunia Allah 

SWT yang tertulis dalam beberapa ayat Al Qur’an seperti berikut ini. 

 

 
 

QS An Nahl: 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu 

tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-

buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada 

tanda (kekuasaan Allah SWT) bagi kaum yang memikirkan. 

 

 
 

QS Qaaf: 9. Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak 

manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan 

biji-biji tanaman yang diketam. 

 

   

 
 

QS An Naba': 14-16. 14. Dan Kami turunkan dari awan air yang 

banyak tercurah, 15. supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-

bijian dan tumbuh-tumbuhan, 16. dan kebun-kebun yang lebat. 

 
Produk jagung menjadi komoditas yang multi fungsi. Selain 

berfungsi sebagai bahan pangan juga sebagai bahan industri pakan 

ternak dan biofuel untuk kebutuhan energi. Inilah produk yang sangat 

dibutuhkan untuk bahan pangan dan industri. Sehingga sangat 

diusahakan peningkatan produksi melalui sumberdaya manusia dan 
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sumberdaya alam, ketersediaan lahan maupun potensi hasil dan 

teknologi (Natsir, 2015). 

Bagi Indonesia, jagung merupakan tanaman pangan kedua 

setelah padi. Bahkan dibeberapa tempat, jagung merupakan bahan 

makanan pokok utama pengganti beras atau campuran beras. 

Kebutuhan jagung di Indonesia saat ini cukup besar yaitu lebih dari 10 

juta ton pipilan kering per tahun (Khalik, 2010). 

Jagung Indonesia merupakan komoditas pangan dan komoditas 

pertanian utama setelah padi. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia di 

beberapa daerah masih memperlakukan jagung sebagai komoditas 

pangan andalan. Jagung selain sebagai sumber pendapatan dan 

lapangan kerja, juga sebagai komoditas tradable yang dapat 

mempengaruhi devisa negara dalam perdagangan dunia. Pada masa 

depan terdapat indikasi kuat bahwa perkembangan produksi jagung 

akan terus meningkat, seiring dengan penambahan penduduk dan 

peningkatan kesadaran gizi masyarakat (Natsir, 2015). 

Produksi jagung nasional setiap tahun selalu meningkat, namun 

hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan domestik sekitar 11 juta 

ton per tahun, sehingga masih mengimpor dalam jumlah besar yaitu 

hingga 1 juta ton. Menurut (Mejaya, dkk. 2015) sebagian besar jagung 

domestik untuk pakan atau industri pakan membutuhkan 57% dari 

kebutuhan nasional, sisanya sekitar 34% untuk pangan, dan 9% untuk 

kebutuhan industri lainnya. Di Indonesia jagung dibudidayakan pada 
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lingkungan yang beragam. Kini dalam setahun luas areal panen jagung 

sekitar 3,3 juta hektar.  

Selain untuk industri pakan ternak dan konsumsi bahan pangan, 

kebutuhan jagung juga meningkat untuk kebutuhan industri bahan 

pangan olahan (snack food) dan industri pengolahan jagung modern 

(corn wet dan miling) yang memproduksi corn starch, corn glaten dan 

corn meal yang diperkirakan membutuhkan 1.000 ton jagung perharinya. 

Produksi jagung di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 17,2 juta ton 

atau naik sekitar 4,3 persen dibandingkan produksi tahun 2010 masih 

mampu memenuhi kebutuhan jagung nasional yang meningkat rata-rata 

9,6 persen pertahun. Kecenderungan konsumsi jagung di Indonesia 

yang makin tinggi menyebabkan makin besarnya jumlah impor 

(Subhana, 2010). 

Jagung (Zea Mays L.) merupakan salah satu tanaman sumber 

karbohidrat yang penting setelah padi dan gandum. Jagung banyak 

dikembangkan di Indonesia untuk digunakan sebagai bahan makanan, 

pakan ternak, dan bahan baku industri. Permintaan jagung juga 

meningkat seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk dan 

perkembangan industri pangan dan pakan. Benih berkualitas tinggi belum 

banyak ditanami petani, biasanya jagung ditanam bersama komoditi lain 

dengan pengelolaan tanaman dan lingkungan belum dilaksanakan secara 

intensif, budidaya jagung memberi pendapatan lebih rendah daripada 

tanaman pangan lainnya, sehingga tidak mendorong intensifikasi. 
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Produksi jagung dapat ditingkatkan dengan pemakaian varietas unggul 

besar bebas maupun hibrida.  

Sektor pertanian adalah merupakan sumber utama mata 

pencaharian masyarakat Kabupaten Jeneponto, hal ini dimungkinkan 

karena masih memadainya luas lahan yang dapat dikelola oleh petani. 

Sebagian besar petani di Kabupaten Jeneponto mengutamakan 

usahatani padi dan jagung. Data luas panen, produksi dan produktivitas 

jagung di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. 

 

Tabel 1.1. Data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung di 
Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 – 2020 

 

Tahun 
Luas Panen  

(ha) 

Produksi  

(ton) 

Produktivitas  

(ton/ha) 

2016  52.010   254.089  5,46 

2017  63.617   437.640  7,45 

2018  69.153   564.175  8,16 

2019  57.242   418.404  7,34 

2020  61.866   456.163  7,37 

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto (berbagai tahun) 

 

 Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada lima tahun 

terakhir kondisi luas panen, produksi, dan produktivitas jagung di 

Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016-2020 cenderung meningkat. 

Pada lima tahun terakhir di Kabupaten Jeneponto luas panen rata-rata 

mencapai  60.777,58 hektar, produksi rata-rata sebesar  426.094,10 ton, 

dan produktivitas rata-rata hingga 7,16 ton per hektar.  

 Petani menerapkan teknologi yang beragam, walaupun teknologi 

anjuran budidaya jagung telah tersedia. Hal ini berkaitan dengan 



6 
 

 
 

kemampuan modal usahatani dan kebiasaan individu petani dalam 

praktek usahatani. Kepemilikan lahan yang sempit mendorong petani 

membeli dan mengaplikasikan pupuk, terutama nitrogen, yang lebih 

banyak dari dosis yang dianjurkan. Di samping menurunkan efisiensi 

produksi, hal ini juga memboroskan penggunaan pupuk yang mendapat 

subsidi dari pemerintah (Sutoro, 2015). 

 Sektor pertanian masih merupakan tumpuan daerah Kabupaten 

Jeneponto. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten 

Jeneponto, secara umum selama tahun 2020, produksi pertanian 

tanaman pangan unggulan di Kabupaten Jeneponto tercatat adalah 

komoditas Jagung. Pertanian tanaman pangan merupakan sektor 

dominan dalam perekonomian di Kabupaten Jeneponto (BPS, 2021).  

Komoditas padi dan jagung merupakan komoditas dengan 

produksi yang besar. Dengan melihat faktor alamiah di Kabupaten 

Jeneponto, komoditas jagung menjadi pilihan sebagian besar rumah 

tangga pertanian di Kabupaten Jeneponto. Jagung merupakan komoditas 

utama yang memiliki produksi tertinggi dari total produksi tanaman 

pangan di Kabupaten Jeneponto. Namun demikian, untuk lebih 

meningkatkan produksi yang lebih maksimal masih perlu peningkatan 

produktivitas lahan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas 

jagung dengan trend linear di Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas 

jagung dengan trend non linear di Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimana siklus perkembangan luas panen, produksi dan 

produktivitas jagung di Kabupaten Jeneponto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini yaitu; 

1. Untuk menganalisis perkembangan luas panen, produksi dan 

produktivitas jagung dengan trend linear di Kabupaten Jeneponto. 

2. Untuk menganalisis perkembangan luas panen, produksi dan 

produktivitas jagung dengan trend non linear di Kabupaten Jeneponto. 

3. Untuk menganalisis siklus perkembangan luas panen, produksi dan 

produktivitas jagung di Kabupaten Jeneponto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat tentang 

Analisis Trend Produktivitas Jagung di Kabupaten Jeneponto, 

serta dapat menjadi acuan dibidang penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a).  Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam 

mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah peraktik. 

b).  Bagi Pemerintah dan Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

konstribusi bagi pemerintah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Tanaman Jagung 

Jagung selain untuk keperluan pangan, juga digunakan untuk 

bahan baku industri pakan ternak, maupun ekspor. Tanaman jagung 

dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi, pada 

lahan sawah atau tegalan. Suhu optimal antara 21-34 °C, pH. Tanah 

antara 5,6-7,5 dengan ketinggian antara 1000-1800 m dpl. Dengan 

ketinggian optimum antara 50-600 m dpl. Tanaman jagung (Zea mays L) 

merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal (monokotil). 

Jagung merupakan tanaman rumput kuat, sedikit berumpun dengan 

batang kasar dan tingginya berkisar 0,6-3 m. Tanaman jagung termasuk 

jenis tumbuhan musiman dengan umur ± 3 bulan (Nuridayanti, 2011). 

Kedudukan taksonomi jagung adalah sebagai berikut: 

Kingdom   : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledone 

Ordo   : Graminae 

Famili   : Graminaceae 

Genus   : Zea 

Spesies   : Zea mays L. (Paeru & Dan Dewi, 2017) 
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 Penggunaan varietas unggul (baik hibrida maupun komposit) 

mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan produktivas 

jagung. Memilih varietas hendaknya melihat deskripsi varietas terutama 

potensi hasilnya, ketahanannya terhadap hama atau penyakit, 

ketahanannya terhadap kekeringan, tanah masam, umur tanaman, warna 

biji dan disenangi baik petani maupun pedagang. Penggunaan benih 

bermutu merupakan langkah awal menuju keberhasilan dalam usahatani 

jagung. Gunakan benih bersertifikat dengan vigor tinggi. Sebelum ditanam 

hendaknya dilakukan pengujian daya kecambah benih. Benih yang baik 

adalah yang mempunyai daya tumbuh lebih dari 90% (Anonim, 2009). 

Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung telah berumur 

sekitar 100 hari setelah tanam tergantung dari jenis varietas yang 

digunakan. Jagung yang telah siap panen atau sering disebut masak 

fisiolologis ditandai dengan daun jagung/klobot telah kering, berwarna 

kekuning-kuningan, dan ada tanda hitam di bagian pangkal tempat 

melekatnya biji pada tongkol. Panen yang dilakukan sebelum atau setelah 

lewat masak fisiologis akan berpengaruh terhadap kualitas kimia biji 

jagung karena dapat menyebabkan kadar protein menurun, namun kadar 

karbohidratnya cenderung meningkat. 

Penanganan pasca panen secara garis besar dapat meningkatkan 

daya gunanya sehingga lebih bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. 

Hal ini dapat ditempuh dengan cara mempertahankan kesegaran atau 

mengawetkannya dalam bentuk asli maupun olahan sehingga dapat 
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tersedia sepanjang waktu sampai ke tangan konsumen dalam kondisi 

baik.  

Persyaratan mutu jagung untuk perdagangan menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 

persyaratan kualitatif dan persyaratan kuantitatif. Persyaratan kualitatif 

meliputi: (1) Produk harus terbebas dari hama dan penyakit, (2) Produk 

terbebas dari bau busuk maupun zat kimia lainnya (berupa asam), (3) 

Produk harus terbebas dari bahan dan sisa-sisa pupuk maupun pestisida. 

Sedangkan persyaratan kuantitatif meilputi: jumlah kadar air, butir rusak, 

butir warna lain, butir pecah, dan kotoran (Anonim, 2009). 

 
2. Konsep Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas 

Teknologi produksi jagung sangat beragam, bergantung pada 

orientasi produksi, kondisi lahan, dan kemampuan petani dapat 

digolongkan menjadi empat kelas, bergantung kualitas lingkungan dan 

teknik budidaya (Zubactirodin et al. dalam Sutoro, 2015), yaitu: 1) sangat 

rendah pada usahatani tradisional-subsisten; 2) rendah pada lahan kering 

dengan input suboptimal; 3) tinggi pada lahan kering dengan input 

medium; dan 4) sangat tinggi pada usahatani jagung komersial. 

Produktivitas jagung di lahan petani menunjukkan keragaman yang sangat 

besar, walaupun dapat dioptimalkan pada kisaran 6-7 ton per hektar.  

Di lahan yang diusahakan secara subsisten, produktivitas jagung 

masih rendah. Pertanian subsisten secara umum menggunakan masukan 

sarana produksi (input) rendah yang berasal dari bahan yang tersedia di 
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lokasi usahatani, yaitu benih dari hasil panen musim tanam sebelumnya, 

pupuk kandang dosis rendah, dan pengelolaan tanaman secara 

tradisional. Dengan teknologi input rendah tersebut, hasil jagung hanya 

sekitar 2 ton per hektar. Dengan teknologi budi daya baku, hasil jagung 

dapat mencapai 9-10 ton per hektar (Syafruddin et al. dalam Sutoro, 

2015). 

Komponen luas panen merupakan salah satu komponen penting 

dalam penghitungan produksi. Luas panen adalah tanaman yang dipungut 

hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur. Dalam panen berhasil 

(luas panen) ini termaksud juga tanaman yang hasilnya sebagian saja 

dapat dipungut (paling sedikit sampai dengan 11%) yang mungkin 

disebabkan karena mendapat serangan organisme pengganggu 

tumbuhan atau bencana alam. 

Produksi adalah hasil perkalian antara luas panen dan 

produktivitas, sehingga pola perkembangan produksi dipengaruhi oleh 

perkembangan luas panen dan produktivitas (Kementerian Pertanian, 

2020). Produksi adalah produk atau output. Produk atau produksi dalam 

bidang pertanian atau lainnya dapat bervariasi, antara lain disebabkan 

karena perbedaan kualitas. Hal ini dapat dimengerti karena kualitas yang 

baik dihasilkan oleh proses produksi yang baik yang dilaksanakan dengan 

baik dan begitu pula sebaliknya. Kualitas produksi menjadi kurang baik 

apabila usaha tersebut dilaksanakan dengan kurang baik. 
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Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, harus ada barang dan jasa. 

Barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan harus dibuat. Setelah 

dibuat, barang dan jasa ini akan beredar dan tersedia dalam masyarakat. 

Membuat barang dan jasa pada dasarnya merupakan upaya 

meningkatkan nilai suatu benda menjadi lebih berguna dan berharga. 

Dalam ilmu ekonomi setiap upaya yang meningkatkan nilai sesuatu benda 

menjadi lebih bernilai dan berharga lazim disebut sebagai kegiatan 

produksi (Chourmain,1998). 

Istilah produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan  

sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya 

yang sama sekali berbeda, baik dalam pengertian apa, dan dimana atau 

kapan komoditi-komoditi itu dilokasikan, maupun dalam pengertian apa 

yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu. Istilah 

produksi berlaku untuk barang maupun jasa, karena istilah komoditi 

memang mengacu pada barang dan jasa. Keduanya sama-sama 

dihasilkan dengan mengerahkan modal dan tenaga kerja. Produksi 

merupakan konsep arus (flow concept), maksudnya adalah produksi 

merupakan kegiatan yang diukur sebagai tingkat-tingkat output per unit 

periode/waktu. Sedangkan outputnya sendiri senantiasa diasumsikan 

konstan kualitasnya. 

Menurut Soekartawi (2003) dalam fungsi produksi faktor produksi 

disebut juga korbanan produksi (input) yaitu unsur-unsur produksi yang 

secara spesifik telah dipergunakan untuk menjadikan barang-barang baru. 
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Barang-barang baru yang diperoleh dari proses produksi atau hasil proses 

produksi disebut dengan produk atau output. Fungsi produksi merupakan 

suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil fisik (output) 

dengan factor-faktor produksi (input). 

Produktivitas tanaman jagung sangat dipengaruhi oleh mutu 

genetik varietas yang ditanam (Yasin et al. dalam Sutoro, 2015). Varietas 

unggul jagung dapat berbentuk varietas bersari bebas dan varietas 

hibrida. Varietas jagung hibrida memiliki potensi hasil lebih tinggi daripada 

jagung bersari bebas, karena adanya efek heterosis dari gen-gen 

penyusun hibrida. Tingkat produktivitas varietas bersari bebas dan hibrida 

dipengaruhi oleh adaptabilitas masing-masing varietas. Tingkat 

adaptabilitas bergantung pada proses seleksi varietas tersebut (Sutoro, 

2015). Jagung hibrida maupun jagung komposit yang bersifat adaptif pada 

lahan spesifik sangat diperlukan untuk menunjang peningkatan produksi 

pada lahan tertentu. 

Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi. Tetapi 

produksi merupakan salah satu komponen dari usaha produktivitas, selain 

kualitas dan hasil keluarannya. Produksi adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan hasil keluaran dan umumnya dinyatakan dengan 

volume produksi, sedangkan produktivitas berhubungan dengan efisiensi 

penggunaan sumber daya (masukan dalam menghasilkan tingkat 

perbandingan antara keluaran dan masukan). 
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Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan sumber 

pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan 

juga merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan 

peningkatan produktivitas jangka panjang. Dengan jumlah tenaga kerja 

dan modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat lebih cepat 

apabila kualitas dari kedua sumber daya tersebut meningkat. 

Produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi, seperti luas 

tanah, untuk memperoleh hasil produksi per hektar. Produksi dan 

produktivitas ditentukan oleh banyak faktor seperti kesuburan tanah, 

varietas bibit yang ditanam, penggunaan pupuk yang memadai baik jenis 

maupun dosis, tersedianya air dalam jumlah yang cukup, teknik bercocok 

tanam yang tepat dan penggunaan alat-alat produksi pertanian yang 

memadai dan tersedianya tenaga kerja (Partadiredja, 1980). 

 
3. Analisis Trend 

Trend merupakan gerakan jangka panjang yang memiliki 

kecenderungan menuju pada suatu arah, yaitu arah naik dan turun 

(Atmaja, 2009). Sedangkan Menurut (Purwanto, 2011), trend adalah suatu 

gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang 

diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup 

rata atau mulus (smooth). 
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Analisis trend merupakan suatu metode analisis statistika yang 

ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa 

yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka 

dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan 

diamati dalam periode waktu yang relative cukup panjang, sehingga hasil 

analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang 

terjadi dan factor-faktor apa saja yang memengaruhi terhadap perubahan 

tersebut. 

Secara teoritis, dalam analisis runtun waktu (time series) hal yang 

paling menemukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang 

diperoleh, serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. 

Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik 

pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya jika data yang 

dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan 

semakin jelek. 

Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan 

untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan 

datang. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Trend 

Linear. 

 
a. Analisis Trend Linear 

Adapaun persamaannya adalah sebagai berikut:  

Y = a + bT+ e 
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 Dimana: 

 Y = Data berkala (Luas Panen, Produksi dan Produktivitas) 

 a = Konstanta 

 b = Koefisien Trend 

 T = Waktu (Bulanan, Tahunan) 

 e = Error Term 

b. Analisis Trend Non Linear 

Adapaun persamaannya adalah sebagai berikut: 

Y = a0 + b1.T + b2.T
2 + b3.T

3 + b4.T
4 + e 

 Dimana: 

 Y = Data berkala  

 a = Konstanta 

 b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi (Nilai Peningkatan atau 

Penurunan)   

 T = Waktu 

 e = Error term 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

No Judul Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1.  
Analisis Trend 

Luas Panen, 

Produksi Dan 

Produktivitas Cabai 

Di Sulawesi 

Selatan (Risna, 

2017). 

 

Analisis Trend 

Linear 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa luas panen, produksi 

dan produktivitas cabai 

cenderung meningkat 

walaupun pada waktu tertentu 

mengalami penurunan. Dari 

trend luas panen periode 20 

tahun terakhir diperoleh nilai 

luas panen adalah a = -

263,657 dan b = 134,937, 

produksi a = -1550,899 dan b 

= 789,292 dan produktivitas a 

= -1,597 dan b=1,026. 

Berdasarkan analisis 

peramalan yang akan datang 

luas panen, produksi dan 

produktivitas cabai di 

Sulawesi Selatan mengalami 

peningkatan. 

2.  
Analisis Trend 

Jagung di Sulawesi 

Selatan (Satriani, 

et al., 2018) 

Metode 

analisis trend 

linear 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) Trend Produksi, 

Harga dan Permintaan jagung 

di Sulawesi Selatan berfluaktif 

(2) Perkiraan Produksi, Harga, 

dan Permintaan jagung di 

Sulawesi Selatan pada tahun 

2016 sampai dengan tahun 

2020 mengalami peningkatan.  
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3.  
Analisis Trend 

Produksi, 

Konsumsi Dan 

Harga Komoditas 

Pangan Strategis 

di Sulawesi 

Selatan (Jam’an et 

al., 2019) 

Analisis data 

yang 

digunakan 

adalah analisis 

regresi linier 

sedeharhana 

(analisis trend) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam 

kurun waktu tahun 2008-2017 

perkembangan produksi padi 

baik di Provinsi Sulawesi 

Selatan maupun Kabupaten 

Gowa memiliki trend yang 

sama, yakni meningkat 

masing-masing sebesar 

215,430 ton dan 22.726 ton 

per tahun, sedangkan 

produksi jagung meningkat 

masing-masing sebesar 

66.738 ton dan 17.384 ton per 

tahun. pada periode tahun 

yang sama, trend 

konsumsi/kebutuhan padi di 

Sulawesi Selatan maupun 

Gowa memiliki trend 

meningkat sebesar 1.005,8 

ton dan 2,81 ton per tahun. 

sedangkan kebutuhan jagung 

meningkat masing-masing 

sebesar 574,29 ton dan 1,2 

kuintal per tahun. pada tahun 

2016-2018, trend harga beras 

secara umum diwilayah 

Sulawesi Selatan mengalami 

trend kenaikan Rp. 19,42 per 

kilogram per bulan. dalam 

kurun waktu yang sama, trend 

harga jagung dan kedelai di 

Gowa naik Rp. 0,26 (Rp 

3.016,31/kg) dan Rp 0,2 (Rp. 

9.733,14/kg) per kilogram per 

bulan. trend harga bawang 

merah di Sulawesi Selatan 

dan Gowa menurun Rp. 

518,92(Rp. 28.878,00/kg) dan 

Rp 9,89 (Rp17.322,96/kg) per 



20 
 

 
 

kilogram per bulan. trend 

harga cabai merah mengalami 

kenaikan baik di Sulawesi 

Selatan maupun di Gowa, 

yaitu Rp. 78,73 (Rp. 

24.808,00//kg) dan 2,92 (Rp. 

26.661,50/kg) per kilogram 

per bulan. harga pangan 

strategis secara umum 

diwilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan cenderung lebih stabil 

4.  
Analisis 

Perkembangan 

Luas Panen, 

Produksi dan 

Produktivitas pada 

Tanaman Kapas di 

Kabupaten 

Bulukumba (Muis, 

2020) 

Metode yang 

digunakan 

metode 

analisis Trend 

Linear. 

Hasil penelitian menunjukkan 

perkembangan (analisis) luas 

panen tanaman kapas di 

Kabupaten Bulukmba untuk 

setiap tahun menunjukkan kea 

rah peningkatan selama 6 

tahun terakhir, yaitu mulai dari 

tahun (2013-2018) sebesar 

24,88 Ha/tahun. Sedangkan 

hasil produksi tanaman kapas 

juga menunjukkan kearah 

peningkatan selama kurun 

waktu 6 tahun terakhir (2013-

2018) yakni sebesar 5.598 

ton/tahun.  

Dan hasil produktivitas kapas 

juga menunjukkan kearah 

peningkatan selam kurun 

waktu 6 tahun terakhir (2013-

2018) yakni sebesar 0,6 

ton/tahun. 
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5.  
Analisis Trend 

Luas Lahan dan 

Produksi Kacang 

Hijau di Kabupaten 

Takalar (Syahrul, 

2019) 

Metode 

analisis Trend 

Linear. 

 

Hasil penelitian yang 

dilakukan di Kabupaten Taklar 

menunjukkan bahwa luas 

lahan tahun 2014-2018, lahan 

pertanian di Kabupaten Taklar 

mengalami penurunan, 

Ramalan (Trend) luas lahan 

pertanian tahun 2014 bernilai 

2.489 Ha dengan luas lahan 

pertanian pada tahun 2018 

bernilai 1.234 Ha, maka 

diperoleh selisih luas 

lahannya sebesar 1.255 Ha. 

Sedangkan perkembangan 

produksi kacang hijau tahun 

2014-2018, produksi kacang 

hijau di Kabupaten Takalar 

mengalami penurunan setiap 

tahunnya, Ramalan (Trend) 

produksi kacang hijau tahun 

2019-2023 sebesar 4.738,5 

ton dengan produksi kacang 

hijau pada tahun 2014-2018 

bernilai 8.858 ton, maka 

diperoleh selisih produksi 

kacang hijau sebesar 4.119,5 

ton. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Pada setiap jenis penelitian selalu menggunakan kerangka pikir 

penelitian sebagai alur dalam menentukan alur penelitian, hal ini untuk 

menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan 

penelitian tidak terarah, terfokus pada penelitian maka penelitian 



22 
 

 
 

menyajikan kerangka pikir sebagai berikut: Analisis Trend Produktivitas 

Jagung di Kabupaten Jeneponto. 

Berbagai cara dapat dilakukan dalam rangka pembangunan di 

bidang pertanian untuk meningkatkan produksi pangan antara lain dengan 

ekstensifikasi pertanian dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi 

pertanian adalah usaha peningkatan produksi pangan dengan meluaskan 

areal tanam. Sedangkan Intensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan 

produksi pangan dengan cara-cara yang intensif antara lain dengan 

menggunakan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian 

air irigasi yang efektif dan ifisien sehingga produktivitas meningkat.  

Dalam membicarakan pertumbuhan produksi pertanian jangka 

panjang paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu masalah 

penemuan Sumber pertumbuhan baru dan kelestarian dari pertumbuhan 

tersebut. Dalam mengidentifikasi sumber pertumbuhan tentunya bisa 

dilakukan secara horisontal yaitu dengan mengambangkan komoditas 

pertanian Melalui diversifikasi. Disamping itu, pertumbuhan disektor  

pertanian dapat dicapai secara vertikal yaitu melalui peningkatan 

produktivitas usahatani yang dikaitkan dengan agroindustri.   

Peningkatan produksi Jagung dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu 

peningkatan produktivitas dan peningkatan luas panen. Cara yang 

memungkinkan  untuk dilakukan pada jangka panjang adalah peningkatan 

produktivitas dengan program intensifikasi dan penambahan intensitas 

tanam. 
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Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah 

sejauh mana peran produktivitas terhadap pertumbuhan produksi jagung 

di Kabupaten Jeneponto. Hal ini penting dilakukan guna merumuskan 

kebijakan jangka panjang yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

lingkungan pertanian serta dapat diproyeksi pada masa yang akan 

datang. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, lebih jelasnya dapat 

dilihat dari gambar skema pemikiran berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1.1  Kerangka Pikir Analisis Trend Produktivitas Jagung di    
Kabupaten Jeneponto. 

 

 
 

Komoditas Jagung  

Produksi  Luas Panen Produktivitas 

Analisis Trend 
Linear / non Linear 

 

Kebijakan 
Pemerintah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Metode dasar atau desain utama yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2000). 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto yang 

merupakan salah satu wilayah penghasil jagung di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan 

Juni sampai Agustus 2021. 

 
C. Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif dan sumber 

data yaitu dari data sekunder (time series) tahunan dalam kurun waktu 19 

tahun (tahun 2002 – 2020). Data sekunder adalah sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 

Data sekunder merupakan data deret waktu (time series), yaitu data yang 
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dikumpulkan dari bulan ke bulan (Kuncoro, 2004). Data deret waktu biasa 

digunakan untuk melihat perkembangan kegiatan tertentu dan sebagai 

dasar untuk menarik suatu trend, sehingga bisa digunakan untuk 

membuat perkiraan-perkiraan yang sangat berguna bagi dasar 

perencanaan. Adapun instansi yang dijadikan sebagai sumber data 

penelitian ini adalah BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jeneponto, 

serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

yang berupa data time series dalam kurun waktu selama 19 tahun, 

yakni antara tahun 2002-2020 untuk komoditas Jagung di Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh 

dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Kementrian Pertanian, 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto serta dari buku-buku dan 

jurnal terkait. 

3. Teknik Pengumpualan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara pencacatan dari instansi terkait dalam penelitian 
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ini yakni Kementrian Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten 

Jeneponto dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. 

 
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian  

1. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan hasil 

penelitian ini, maka dibuat definisi dan batasan operasional sebagai 

berikut: 

a. Komoditas Jagung merupakan bahan makanan pokok utama 

pengganti beras atau campuran beras. 

b. Analisis Trend adalah analisis yang digunakan untuk mengamati 

kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu 

yang cukup panjang. 

c. Luas panen adalah luasan tanaman yang dipungut hasilnya 

setelah tanaman jagung cukup umur, yang diukur dengan satuan 

hektare.  

d. Produksi adalah penghasilan atau total hasil panen jagung di 

Kabupaten Jeneponto, yang dihitung dalam satuan ton. 

e. Produktivitas adalah kemampuan luas lahan kebun atau sawah 

dalam memperoleh hasil produksi Jagung per hektar, yang 

dihitung dalam satuan ton per hektar. 

f. Peramalan adalah memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan 

terjadi. 
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2. Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan atribut sekaligus objek yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen yang dimaksud 

penting dalam menarik kesimpulan suatu penelitian. 

a. Variabel Independent 

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, predictor, 

antecedent.  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

Variabel Independent (Bebas) biasanya di simbolkan dengan 

variabel X.   

b. Variabel dependen  

Variabel ini sering disebut output, kriteria, konsekuen. Variabel 

terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel Dependen (Terikat) biasanya disimbolkan dengan 

variabel Y.  

 
F. Teknik Analisis Data 

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya 

penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu: 
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1. Metode Analisis Trend Linear 

Adapaun persamaan trend linear adalah sebagai berikut:  

              

              

              

 Dimana: 

    = Produktivitas jagung subround 1, 2,3 … t (ton/ha) 

    = Produksi jagung subround 1, 2,3 … t (ton) 

    = Luas panen jagung subround 1, 2,3 … t (ha) 

    = Periode subround 1, 2,3 … t 

          = Intersept 

          = Koefisien trend linear 

             = Error Term 

2. Analisis Trend Non Linear 

Adapaun persamaan trend non linear dengan model trend 

polinomial orde 4 adalah sebagai berikut: 

             
     

     
     

     
      

             
     

     
     

     
      

             
     

     
      

     
     

 Dimana: 

    = Produktivitas jagung subround 1, 2,3 … t (ton/ha) 

    = Produksi jagung subround 1, 2,3 … t (ton) 
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    = Luas panen jagung subround 1, 2,3 … t (ha) 

    = Periode subround 1, 2,3 … t 

          = Intersept 

          = Koefisien trend orde 1 

          = Koefisien trend orde 2 

          = Koefisien trend orde 3 

          = Koefisien trend orde 4 

          = Koefisien trend orde 5 

          = Koefisien trend orde 6 

             = Error Term 

3. Metode Uji Analisis Trend 

Adapun uji analisis trend dilakukan dengan Uji t pada masing-

masing koefisien trend adalah sebagai berikut:  

1. Jika koefisien trend positif                dan uji t menunjukkan 

signifikan              , maka ada perkembangan naik.  

2. Jika koefisien trend negatif               dan uji t menunjukkan 

signifikan              , maka ada perkembangan menurun.  

3. Jika koefisien trend                dan uji t menunjukkan non 

signifikan              , maka tidak ada perkembangan (stagnan).  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah 

 Kabupaten Jeneponto adalah Kabupaten yang berada di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang berjarak 90 km di sebelah selatan kota Makassar 

Kabupaten Jeneponto terletak antara 5°23’12”-5°42’1,2” Lintang Selatan 

dan 119°29’12”-119°56’44,9” Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten 

Gowa dan Takalar di sebelah utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah 

timur, Kabupaten Takalar sebelah barat dan Laut Flores di sebelah 

selatan. Wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan Laut Flores 

memiliki panjang garis pantai 114 km dan sebuah pulau yang dikenal oleh 

masyarakat sebagai Pulau Li’bukang. Dengan panjang garis pantai 114 

km maka kewenangan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 

4 adalah 114 km x 4 mil laut ke arah laut lepas (BPS, 2021).  

Luas wilayah Kabupaten Jeneponto seluas 74.979 ha atau 749,79 

km2 dan Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 

Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan 

Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto 

yakni 152,69 km2 atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, 

sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan  
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Arungkeke dengan luas 29,91 km2 atau 3,97% dari luas wilayah 

Kabupaten Jeneponto (BPS, 2021). 

 
Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 

No Kecamatan 
Ibukota 

Kecamatan 
Luas  
(km2) 

Presentase 
Terhadap 

Luas Kab. (%) 

1 Bangkala Allu 121,82 16,25 

2 Bangkala Barat Bulu Jaya 152,96 20,40 

3 Tamalatea Tanetea 57,58 7,68 

4 Bontoramba Bontoramba 88,30 11,78 

5 Binamu Bontosunggu 69,49 9,27 

6 Turatea Paitana 53,76 7,17 

7 Batang Togo-togo 33,04 4,41 

8 Arungkeke Tamanroya 29,91 3,99 

9 Tarowang Tarowang 40,68 5,43 

10 Kelara Tolo 43,95 5,86 

11 Rumbia Rumbia 58,30 7,78 

Kabupaten Jeneponto  749,79 100,00 

Sumber: Kabupaten Jeneponto Dalam Angka, 2021. 

 

B. Topografi 

Kabupaten Jeneponto memiliki topografi relatif bervariasi mulai dari 

topografi datar, berombak, bergelombang, berbukit, hingga bergunung.  

topografi datar berombak (kemiringan lereng di bawah 15%) tersebar 

dengan luasan sekitar sekitar 42.715 ha, atau sekitar 53,68% dari luas 

total Kabupaten Jeneponto. Areal dengan kemiringan lereng ini adalah 

merupakan areal persawahan, ladang, serta kebun campuran. 
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Selebihnya, areal dengan kemiringan lereng lebih dari 15%, dimana 

sebagian besar diantaranya adalah merupakan lahan kering dan dapat 

ditemukan tanaman lontar dimana-mana. 

Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto yang 

bervariasi, sehingga memiliki keunggulan alamiah/komparatif yang terus 

diupayakan agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi 

terutama dalam mengantisipasi perilaku pasar yang semakin mengglobal. 

Sesuai penggunaannya, lahan di Kabupaten Jeneponto dapat dirinci 

sebagai berikut: Sawah tadah hujan sebesar 12.800 ha, sawah tadah 1 

kali tanam sebesar 5.058 ha, sawah Irigasi 2 kali tanam sebesar 8.122 ha, 

sawah Irigasi 3 kali tanam sebesar 16 ha, Tegalan/Kebun,  27.359 ha, 

Ladang/Huma, 725 ha, perkebunan 1.446 ha, dan lainnya (Tambak, 

Kolam, Empang dll) sebesar 2.302 ha, Padang Pengembalaan/Padang 

Rumput sebesar 70 ha, Hutan Rakyat sebesar 1.685 ha, Lahan bukan 

sawah yang belum diusahakan 80 ha, Lahan bukan pertanian sebesar 

4.159 ha, hutan negara sebesar 9.920 ha (BPS, 2021). 

Kabupaten Jeneponto tergolong kering dihampir semua 

kecamatan, selain Kecamatan Rumbia, Kelara dan sebagian Kecamatan 

Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini 

mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian 

di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala kekurangan air yang 

ekstrim. Kondisi curah hujan menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan 

yang berkisar antara 1.049–3.973 mm/tahun. Keadaan musim di 
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Kabupaten Jeneponto terdiri dari dua musim yaitu hujan dan kemarau, 

musim hujan terjadi antara bulan November sampai dengan bulan April, 

sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan 

Oktober. 

 
C. Kondisi Demografis 

1. Jumlah Penduduk 

Penduduk Kabupaten Jeneponto berdasarkan hasil Sensus 

Penduduk 2020 sebanyak 401.610 jiwa yang terdiri atas 198.526 jiwa 

penduduk laki-laki dan 203.084 jiwa penduduk perempuan.  

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Jeneponto 

No Kecamatan 
Laki-Laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah 

Total 

1 Bangkala 29.560 29.860  59.420 

2 Bangkala Barat 15.145 15.379  30.524 

3 Tamalatea 24.724 24.782  49.506 

4 Bontoramba 19.771 20.290 40.061 

5 Binamu 31.544 32.026 63.570 

6 Turatea 17.310 17.774 35.084 

7 Batang 10.396 11.123 21.519 

8 Arungkeke 10.358 10.960 21.318 

9 Tarowang 12.320 12.525 24.845 

10 Kelara 14.925 15.366 30.291 

11 Rumbia 12.473 12.999 25.472 

Kabupaten Jeneponto 198.526 203.084 401.610 

Sumber: Kabupaten Jeneponto Dalam Angka, 2021. 

Laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2020 sebesar 1,72 

persen per tahun. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin 
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penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 97,8. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto tahun 2020 mencapai 536 

jiwa per km2. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam 

dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Binamu yang 

merupakan ibukota kabupaten dengan kepadatan sebesar 915 jiwa per 

km2 dan terendah di Kecamatan Bangkala Barat sebesar 200 jiwa per km2. 

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk, 
dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten 
Jeneponto 

 

No Kecamatan 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun 

2010-2020 (%) 

Rasio Jenis 

Kelamin 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

per km2 

1 Bangkala 1,92 99,0 488 

2 

Bangkala 

Barat 
1,59 98,5  200 

3 Tamalatea 2,27 99,8  860 

4 Bontoramba 1,45 97,4 454 

5 Binamu 2,13 98,5 915 

6 Turatea 1,73 97,4 653 

7 Batang 1,21 93,5 651 

8 Arungkeke 1,69 94,5 713 

9 Tarowang 1,12 98,4 611 

10 Kelara 1,46 97,1 689 

11 Rumbia 1,25 96,0 437 

Kabupaten 

Jeneponto 
1,72 97,8 536 

Sumber: Kabupaten Jeneponto Dalam Angka, 2021. 

2. Pendidikan 

Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang 
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diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 

vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah 

Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 

serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah berbentuk 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau 

bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program 

pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk 

akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. 

Pada ajaran tahun 2019/2020 jumlah TK di  Kabupaten Jeneponto 

ada 181 sekolah dengan  8.010 orang siswa dan 499 orang guru. Tingkat 

SD Negeri sebanyak 288 sekolah dengan 40.807 orang siswa dan 3.234 

orang guru. Untuk tingkat SMP sebanyak 76 sekolah dengan 13.479 

orang siswa dan 1.246 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA 

terdapat 23 sekolah dengan 8.442 orang siswa dan 586 orang guru. 

Selain itu terdapat pula sekolah yang berada dibawah naungan 

Kementrian Agama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, MadrasahTsanawiah dan 

Madrasah Aliyah dengan jumlah murid masing-masing untuk Madrasah 

Ibtidaiyah sebanyak 42 sekolah dengan 4.302 orang siswa, 631 orang 

guru. Sementara Madrasah Tsanawiah sebanyak 56 sekolah dengan 
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7.807 orang siswa, 1.003 orang guru dan Madrasah Aliyah sebanyak 35 

sekolah dengan 5.018 orang siswa, 659 orang guru. 

3. Perekonomian Daerah  

Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto merupakan 

dataran rendah, sehingga sangat potensial untuk kegiatan sektor-sektor 

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kawasan pantai 

daerah bagian selatan memiliki perairan laut sepanjang 114 km sangat 

sesuai dengan kegiatan pengembangan rumput laut. Di samping itu 

potensi perairan pantai tersebut juga dapat di kembangkan menjadi objek 

wisata bahari. 

4. Perairan  

Peningkatan areal pertanaman dari berbagai komoditas pertanian 

tanaman pangan dan hortikultura dengan pemanfaatan sumber air 

permukaan (sungai) dan air tanah dangkal dengan pompanisasi 

mempunyai prospek untuk dikembangkan karena, terdapat daerah irigasi 

teknis yaitu Daerah Irigasi (DI) Kelara, terdapatnya beberapa sungai yang 

mengalir sepanjang tahun seperti Sungai Lumpakang, Bontotiro, Rumbia, 

Lompodepa, 56 Kelara, Tamanroya, Allu, Topa, Beroanging, Timurung 

dan Air Madingin, terdapatnya sumber air tanah dangkal dengan 

kedalaman hanya sekitar 4 meter terutama di Kecamatan Bangkala dan 

Bangkala Barat, Arungkeke, Tamalatea dan Bontoramba yang perlu 

dikembangkan menjadi irigasi air tanah dangkal permanen. 
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D. Potensi Pertanian 

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah kabupaten 

yang memiliki pengusahaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

yang sangat srategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas Panen sayur-

sayuran di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 sebesar 2.122 ha 

dengan produksi 107.559 kuintal.  

Masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Jeneponto 

mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan 

sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan 

pembangunan di wilayahnya. Selain itu, di Kabupaten Jeneponto sendiri 

terdapat lahan persawahan dan perkebunan. Bawang merah sebagian 

besar di tanam di kebun dan ada juga petani yang menanam di lahan 

sawah sehabis panen padi. Sampai saat ini, sektor pertanian masih 

merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar di 

Kabupaten Jeneponto dibandingkan sektor-sektor perekonomian lainnya. 

Hal ini digambarkan oleh peranan masing-masing sektor ekonomi dalam 

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten 

Jeneponto setiap tahunnya berdasarkan data peran sektor pertanian dan 

pembentukan PDRB. Tanaman pangan dan hortikultura yang sangat 

mendukung kontribusi sektor pertanian di kabupaten Jeneponto adalah 

padi, jagung dan bawang merah.  
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Adapun luas panen dan produksi sayur-sayuran menurut 

kecamatan di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Luas Panen dan Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten 
Jeneponto  

 

No Jenis Sayur-Sayuran Luas Panen (ha) 
Produksi 

(kuintal) 

1 Bawang Merah 509 42.283 

2 Cabai Besar 194 7.118 

3 Cabai Rawit 912 29.578 

4 Kentang 58 5.866 

5 Kubis 107 8.917 

6 Tomat 82 3.118 

7 Bawang Putih 52 792 

8 Petsai 208 9.887 

Total 2.122 107.559 

Sumber: Kabupaten Jeneponto Dalam Angka, 2021. 
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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Trend Linier Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung 

 Trend adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan 

adanya kecenderungan menuju kesatu arah kenaikan dan penurunan 

secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan 

sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas, perlu diketahui bahwa trend 

sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi 

perencanaan, baik perencanaan produksi, pemasaran, keuangan maupun 

bidang lainnya. Basuki dan Prawoto (2016) mengemukakan bahwa salah 

satu komponen yang mempengaruhi data time series adalah komponen 

musiman. Gerakan musiman (seasonal movement) merupakan gerakan 

yang teratur artinya naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama. 

Disebut gerakan musiman oleh karena terjadinya bertepatan dengan 

pergantian musim di dalam satu tahun atau dalam waktu yang singkat, 

misal: harga beras akan turun pada saat musim panen padi, penjualan 

buku akan meningkat pada awal sekolah, dan jumlah pengunjung ke 

gedung bioskop akan naik pada malam minggu. Jika data time series 

dipengaruhi oleh variasi musiman, maka diperlukan metoda peramalan 

yang lebih baik yang memperhatikan keterlibatan variasi musiman didalam 

data. 



40 
 

 
 

Variasi siklis muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi 

jangka panjang, variasi siklis ini bisa terulang setelah jangka waktu 

tertentu. Variasi siklis biasanya akan kembali normal setiap 10 atau 20 

tahun sekali, bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. ini 

yang membedakan antara variasi siklis dengan musiman. Gerakan siklis 

tiap komoditas mempunyai jarak waktu muncul dan sebab yang berbeda-

beda, yang sampai saat ini belum dapat dimengerti. Trend adalah gerakan 

yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan 

menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan 

bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 

tahun keatas. Variasi musim adalah ayunan sekitar trend yang bersifat 

musiman serta kurang lebih teratur, sedangkan variasi siklus, yaitu ayunan 

trend yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur (Basuki dan 

Prawoto, 2016). 

 
1. Luas Panen Jagung 

 Jagung merupakan komoditas unggulan utama di Kabupaten 

Jeneponoto. Komoditas jagung di wilayah tersebut memiliki produksi 

tertinggi dari total produksi tanaman pangan yang dihasilkan di Kabupaten 

Jeneponto. Luas panen adalah luas tanam yang dipungut hasilnya atau 

dipanen. Luas panen jagung yang dihasilkan adalah berupa jagung pipilan 

kering. Trend linier luas panen jagung di Kabaputen Jeneponto selama 

kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 
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Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.1. Grafik Trend Linier Luas Panen Jagung selama Tahun 2002 

– 2020 di Kabupaten Jeneponto 

 
 Luas panen jagung di Kabupaten Jeneponto selama tahun 2002 

sampai dengan tahun 2020 memiliki rata-rata 48.827 hektar, luas panen 

terendah pada tahun 2003 yakni 33.669 hektar, dan luas panen tertinggi 

tahun 2018 yang mencapai  69.153 hektar. Trend linier luas panen 

tanaman jagung selama kurun waktu tersebut di Kabupaten Jeneponto 

mengalami kenaikan (trend positif), dan signifikan dengan pengaruh waktu 

tahunan sebesar 82,44 persen.  Selama kurun waktu tersebut maka luas 

panen jagung naik seluas 1.535,84 hektar per tahun. Berbagai faktor 

dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan luas panen, baik dari faktor 

internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor 

terpenting, karena petani sebagai pelaku utama dan sekaligus produsen 
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utama komoditas jagung. Petani jagung secara umum akan meningkatkan 

luas tanam apabila ada kepastian pasar maupun harga. Kebijakan 

pemerintah berupa subsidi pupuk dan benih, kebijakan harga, dan 

sebagainya, juga merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

petani jagung dalam memperluas areal tanamnya. 

 

 

Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.2. Grafik Trend Peramalan (Forecasting) Luas Panen Jagung 

selama Tahun 2002 – 2020 di Kabupaten Jeneponto 

 

Berdasarkan hasil analisis peramalan (forecasting) untuk 10 tahun 

yang akan datang yakni tahun 2021 sampai tahun 2030, maka trend linier 

luas panen jagung selama kurun waktu tahun 2002-2030 di Kabupaten 

Jeneponto mengalami kenaikan (trend positif), dan signifikan dengan 

pengaruh waktu tahunan sebesar 94,51 persen. Selama kurun waktu 
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tersebut maka luas panen jagung diramalkan akan naik seluas 1.560,56 

hektar per tahun (Gambar 5.2). 

2. Produksi Jagung 

 Peningkatan produksi jagung akan terjadi apabila luas panen juga 

meningkat. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah sentra 

produksi jagung di Provinsi Sulawesi Selatan. Trend produksi jagung di 

Kabaputen Jeneponto selama tahun 2002 – 2020 dapat dilihat pada 

Gambar 5.3. 

 

 
Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.3. Grafik Trend Linier Produksi Jagung selama Tahun 2002 – 

2020 di Kabupaten Jeneponto 

 

Produksi tanaman jagung di Kabupaten Jeneponto selama tahun 

2002 sampai dengan tahun 2020 memiliki rata-rata 258.327,81 ton, 

produksi jagung terendah terjadi pada tahun 2002 yakni 109.110 ton, dan 

produksi tertinggi tahun 2018 yang mencapai 564.175 ton. Trend linier 
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produksi tanaman jagung selama kurun waktu tersebut di Kabupaten 

Jeneponto mengalami kenaikan (trend positif), dan signifikan dengan 

pengaruh waktu tahunan sebesar 78,33 persen. Selama kurun waktu 

tersebut maka produksi tanaman jagung naik sebesar 19.695,04 ton per 

tahun. Keadaan tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan luas 

panen jagung dalam kurun waktu yang sama di Kabupaten Jeneponto.  

 

 

Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.4. Grafik Trend Peramalan (Forecasting) Produksi Jagung 

selama Tahun 2002 – 2020 di Kabupaten Jeneponto 

 

Berdasarkan hasil analisis peramalan (forecasting) untuk 10 tahun 

yang akan datang yakni tahun 2021 sampai tahun 2030, maka trend linier 

produksi jagung selama kurun waktu tahun 2002-2030 di Kabupaten 

Jeneponto mengalami kenaikan (trend positif), dan signifikan dengan 

pengaruh waktu tahunan sebesar 93,32 persen. Selama kurun waktu 



45 
 

 
 

tersebut maka produksi jagung diramalkan akan naik sebesar 20.854,37 

ton per tahun (Gambar 5.4). 

3. Produktivitas Jagung 

 Produktivitas tanaman jagung merupakan kemampuan lahan atau 

daya dukung lahan pertanaman dalam memproduksi jagung.  Lahan yang 

produktif merupakan lahan yang mampu menghasilkan produksi tanaman 

terbaik dan menguntungkan petani. Trend produktivitas jagung di 

Kabaputen Jeneponto selama tahun 2002 sampai 2020 dapat dilihat pada 

Gambar 5.5. 

 

 
Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.5. Grafik Trend Linier Produktivitas Jagung selama Tahun 2002 

– 2020 di Kabupaten Jeneponto 

 

Produktitas jagung di Kabupaten Jeneponto selama tahun 2002 

sampai dengan tahun 2020 memiliki rata-rata 5,19 ton per hektar, 

produktivitas jagung terendah terjadi pada tahun 2002 yakni 2,81 ton per 
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hektar, dan produktivitas tertinggi tahun 2018 yang mencapai 8,16 ton per 

hektar. Trend linier produktivitas jagung selama kurun waktu tersebut di 

Kabupaten Jeneponto mengalami kenaikan (trend positif), dan signifikan 

dengan pengaruh waktu tahunan sebesar 86,35 persen.  Selama kurun 

waktu tersebut maka produktivitas jagung naik setiap tahun sebesar 0,245 

ton per hektar. Keadaan tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan 

luas panen dan produksi tanaman jagung dalam kurun waktu yang sama 

di Kabupaten Jeneponto. 

 

 
Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.6. Grafik Trend Peramalan (Forecasting) Produktivitas Jagung 

selama Tahun 2002 – 2020 di Kabupaten Jeneponto 

 

Berdasarkan hasil analisis peramalan (forecasting) untuk 10 tahun 

yang akan datang yakni tahun 2021 sampai tahun 2030, maka trend linier 

produktivitas jagung selama kurun waktu tahun 2002-2030 di Kabupaten 

Jeneponto mengalami kenaikan (trend positif), dan signifikan dengan 
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pengaruh waktu tahunan sebesar 95,89 persen. Selama kurun waktu 

tersebut maka produktivitas jagung diramalkan akan naik sebesar 0,252 

ton per hektar per tahun (Gambar 5.6). 

 

B. Trend Non Linier Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung 

Garis trend tidak seharusnya dan tidak selalu merupakan garis 

yang linear. Terdapat juga garis trend yang tidak linear (non linear). Setiap 

trend sebetulnya menggambarkan gerakan secara rata-rata atau 

keseluruhan. Trend non linear adalah ukuran kecenderungan yang 

mempunyai model dengan persamaan pangkat dua, pangkat tiga, dan 

seterusnya. Kelebihan dari metode ini adalah sangat baik untuk data 

jangka panjang dan hasil ramalan mendekati nilai aktual, sedangkan 

kelemahan dari metode ini adalah tidak sesuai digunakan untuk data 

jangka pendek atau kurang dari 10 periode (Basuki dan Prawoto, 2016). 

 
1. Luas Panen Jagung 

 Selama kurun waktu tahun 2002 sampai 2020, luas panen jagung 

di Kabupaten Jeneponto memiliki trend linier yang naik. Untuk 

membandingkan dengan kondisi trend non linier luas panen jagung di 

Kabaputen Jeneponto selama kurun waktu tahun 2002 sampai 2020 maka 

dapat dilihat pada Gambar 5.7. 
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Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.7. Grafik Trend Non Linier Luas Panen Jagung selama Tahun 

2002 – 2020 di Kabupaten Jeneponto 

 

 Metode analisis trend non linier yang digunakan dalam kajian ini 

adalah polynomial dengan orde 6 yang menggunakan microsoft excel. 

Hasil analisis trend non linier ini menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,8705 (87,05%) adalah signifikan dengan 6 

siklus. Nilai koefisien determinasi ini lebih besar dari nilai trend linier yang 

sebesar 0,8244 (82,44%). Hal ini menunjukkan arti bahwa pengaruh siklus 

lebih kuat dan lebih mendekati kondisi aktual. Pada Gambar 5.7 dapat 

dilihat bahwa siklus kedua, keempat, dan keenam menunjukkan nilai 

koefisien yang negatif, artinya terjadi 3 siklus luas panen jagung yang 

dalam kondisi menurun. Namun demikian, dari keenam siklus tersebut 

ternyata masing-masing tidak ada yang signifikan. 
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2. Produksi Jagung 

 Di Kabupaten Jeneponto produksi jagung selama kurun waktu 

tahun 2002 sampai 2020, memiliki trend linier yang naik. Untuk 

membandingkan dengan kondisi trend non linier produksi jagung di 

Kabaputen Jeneponto selama kurun waktu tahun 2002 sampai 2020 maka 

dapat dilihat pada Gambar 5.8. 

 

 

Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.8. Grafik Trend Non Linier Produksi Jagung selama Tahun 2002 

– 2020 di Kabupaten Jeneponto 

 
 Berdasarkan hasil analisis trend non linier ini menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9089 (90,89%) adalah signifikan 

dengan 6 siklus. Nilai koefisien determinasi ini lebih besar dari nilai trend 

linier yang sebesar 0,7833 (78,33%). Hal ini menunjukkan arti bahwa 

pengaruh siklus lebih kuat dan lebih mendekati kondisi aktual. Pada 

Gambar 5.8 dapat dilihat bahwa siklus kedua, keempat, dan keenam 
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menunjukkan nilai koefisien yang negatif, artinya terjadi 3 siklus produksi 

jagung yang dalam kondisi menurun. Namun demikian, dari keenam siklus 

tahunan tersebut ternyata hanya siklus keenam (6) yang berpengaruh 

signifikan dengan nilai koefisien -1,68. Hal ini berarti pada siklus keenam 

produksi jagung menurun sebanyak 1,68 ton per tahun. 

 
3. Produktivitas Jagung 

 Produktivitas jagung di Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu 

tahun 2002 sampai 2020, memiliki trend linier yang naik. Untuk 

membandingkan dengan kondisi trend non linier produksi jagung di 

Kabaputen Jeneponto selama kurun waktu tahun 2002 sampai 2020 maka 

dapat dilihat pada Gambar 5.9. 

 

 

Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

Gambar 5.9. Grafik Trend Non Linier Produktivitas Jagung selama Tahun 

2002 – 2020 di Kabupaten Jeneponto 
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Berdasarkan hasil analisis trend non linier ini menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,9477 (94,77%) adalah signifikan 

dengan 6 siklus. Nilai koefisien determinasi ini lebih besar dari nilai trend 

linier yang sebesar 0,8635 (86,35%). Hal ini menunjukkan arti bahwa 

pengaruh siklus lebih kuat dan lebih mendekati kondisi aktual. Pada 

Gambar 5.9 dapat dilihat bahwa siklus kedua, keempat, dan keenam 

menunjukkan nilai koefisien yang negatif, artinya terjadi 3 siklus produksi 

jagung yang dalam kondisi menurun. Dari keenam siklus tahunan tersebut 

ternyata siklus kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam berpengaruh 

signifikan terhadap trend produksi jagung. Pada siklus kedua produktivitas 

jagung menurun sebesar 1,26 ton per hektar, siklus ketiga naik 0,26 ton 

per hektar, siklus keempat turun 0,025 ton per hektar, siklus kelima naik 

0,0012 ton per hektar, dan siklus keenam menurun sebesar 0,00002 ton 

per hektar. 

 
C. Perkembangan Siklus Luas Panen Jagung 

 

 Jagung merupakan tanaman semusim yang produksinya sangat 

dipengaruhi oleh perubahan iklim, hama penyakit, dan berbagai risiko 

lainnya. Kajian yang lebih tepat untuk menganalisis data runtut waktu 

pada tanaman semusim seperti jagung adalah data subround atau empat 

bulanan. Namun, mengingat keterbatasan data yang tersedia maka 

analisis data dengan subround hanya dilakukan untuk variabel luas panen 
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dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Untuk 

menganalisis kondisi tersebut maka dapat dilihat pada Gambar 5.10. 

 
Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
 

Gambar 5.10. Grafik Luas Panen Jagung (Subround) selama Tahun 2002 

– 2020 di Kabupaten Jeneponto  
 

 Luas panen jagung di Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu 

tahun 2015-1 sampai dengan tahun 2020-3 (subround I : Januari – April, 

subround II: Mei – Agustus, Subround III: September – Desember) 

mengalami fluktuasi (Gambar 5.10). Luas panen tertinggi terjadi pada 

subround I dan terendah pada subround III. Siklus ini bergerak searah 

dengan musim tanam jagung di wilayah Kabupaten Jeneponto yang 

sebagian besar berupa lahan kering. 
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Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

 

Gambar 5.11. Grafik Luas Panen Jagung (Subround) selama Tahun 2002 

– 2020 di Kabupaten Jeneponto  
  

 Trend luas panen jagung di Kabupaten Jeneponto selama kurun 

waktu tahun 2015-1 sampai dengan tahun 2020-3 terjadi penurunan, luas 

panen jagung tersebut menurun sebesar 43,96 hektar per subround. 

Kecenderungan terjadinya penurunan luas panen jagung di Kabupaten 

Jeneponto selama kurun waktu tersebut bisa disebabkan oleh berbagai 

faktor, terutama bagi petani adalah faktor harga, baik harga input maupun 

harga output. Petani akan cenderung mengurangi luas tanamnya, dan 

mengalihkan ke usahatani lain yang lebih menguntungkan apabila terjadi 

penurunan harga output. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Trend linier luas panen, produksi, dan produktivitas jagung di 

Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu tahun 2002-2020 

mengalami kenaikan. Luas panen jagung rata-rata 48.827 hektar 

dengan trend naik seluas 1.535,84 hektar per tahun, produksi jagung 

rata-rata 258.327,81 ton dengan trend naik sebesar 19.695,04 ton per 

tahun, dan produktivitas jagung rata-rata 5,19 ton per hektar dengan 

trend naik sebesar 0,245 ton per hektar per tahun. 

2. Trend non linier luas panen jagung di Kabupaten Jeneponto selama 

kurun waktu tahun 2002-2020 menunjukkan nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,8705 (87,05%) dan signifikan dengan 6 siklus (lebih besar 

dari trend linier, R2 = 0,8244 (82,44%)), artinya pengaruh siklus lebih 

kuat dan lebih mendekati aktual, dan pada siklus kedua, keempat, dan 

keenam memiliki nilai koefisien negatif, artinya terjadi 3 siklus yang 

menurun. Trend non linier produksi jagung menunjukkan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,9089 (90,89%) dan signifikan dengan 6 siklus 

(lebih besar dari trend linier, R2 = 0,7833 (78,33%)), dan siklus kedua, 

keempat, dan keenam terjadi penurunan, serta signifikan pada siklus 
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keenam dengan penurunan sebesar 1,68 ton. Trend non linier 

produktivitas jagung menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 

0,9477 (94,77%) dan signifikan dengan 6 siklus (lebih besar dari trend 

linier, R2 = 0,8635 (86,35%)), dan siklus kedua, ketiga, keempat, 

kelima, dan keenam berpengaruh signifikan. Pada siklus kedua 

produktivitas jagung menurun sebesar 1,26 ton per hektar, siklus 

ketiga naik 0,26 ton per hektar, siklus keempat turun 0,025 ton per 

hektar, siklus kelima naik 0,0012 ton per hektar, dan siklus keenam 

menurun 0,00002 ton per hektar. 

3. Siklus perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas jagung 

di Kabupaten Jeneponto berfluktuasi sesuai dengan kondisi subround 

karena tanaman jagung merupakan tanaman semusim yang sebagian 

besar dibudidayakan di lahan kering. Pada subround I, subround II, 

dan subround III berturut-turut memiliki nilai yang tertinggi hingga 

terendah. 

 

B. Saran 

 

1. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan tentang subsidi harga input 

dan stabilisasi harga output. 

2. Petani perlu melakukan intensifikasi usahatani jagung pada subround 

pertama, atau musim tanam pertama karena produktivitas lahan 

sedang dalam kondisi tertinggi. 
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Lampiran 1. Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto 

 
Sumber : Kecamatan Binamu Dalam Angka, 2021. 
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Lampiran 2. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2002-2020 

 

No. Tahun 
Luas Panen 

(ha) 
Produksi (ton) 

Produktivitas 
(ton/ha) 

1 2002     38.797        109.110  2,81 

2 2003     33.669        126.977  3,77 

3 2004     41.428        156.165  3,87 

4 2005     35.557        115.621  3,22 

5 2006     41.290        164.290  3,98 

6 2007     40.184        172.604  4,30 

7 2008     46.437        208.803  4,50 

8 2009     44.737        219.881  4,91 

9 2010     48.129        254.504  5,29 

10 2011     50.469        244.074  5,15 

11 2012     51.766        253.600  4,90 

12 2013     53.287        226.060  5,32 

13 2014     49.774        264.798  5,32 

14 2015     48.294        261.271  5,41 

15 2016     52.010        254.089  5,46 

16 2017     63.617        437.640  7,45 

17 2018     69.153        564.175  8,16 

18 2019     57.242        418.404  7,34 

19 2020     61.866        456.163  7,37 

Rata-rata     48.827        258.328  5,19 

Minimum     33.669        109.110  2,81 

Maksimum     69.153        564.175  8,16 
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Lampiran 3. Hasil Analisis Trend Linier Luas Panen Jagung di Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2002-2020 

 
 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,907966484

R Square 0,824403136

Adjusted R Square 0,814073909

Standard Error 4104,373326

Observations 19

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1344514575 1,34E+09 79,812663 0,0000001  

Residual 17 286379966,7 16845880

Total 18 1630894542

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 3.039.743,03-  345718,8901 -8,79253 0,00000010 -3769146,1 -2310339,9 -3769146,13 -2310339,927

Tahun 1.535,84          171,9132809 8,933793 0,00000008 1173,1324 1898,54304 1173,132401 1898,543037
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Lampiran 4. Hasil Analisis Trend Linier Peramalan Luas Panen Jagung di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2002-2020 

 

 
 
 
  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,972164901

R Square 0,945104595

Adjusted R Square 0,943071432

Standard Error 3261,172743

Observations 29

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 4943735793 4,94E+09 464,8444447 0,0000000  

Residual 27 287151686,8 10635248

Total 28 5230887480

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 3.089.409,39-  145921,7578 -21,1717 0,0000000000 -3388816,1 -2790002,7 -3388816,11 -2790002,676

Tahun 1.560,56          72,38120099 21,56025 0,0000000000 1412,04294 1709,07085 1412,04294 1709,070854
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Lampiran 5. Hasil Analisis Trend Non Linier Luas Panen Jagung di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2002-2020 

 

 

  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,933024431

R Square 0,870534588

Adjusted R Square 0,805801882

Standard Error 4194,683473

Observations 19

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 1419750109 236625018 13,44814 0,000104245

Residual 12 211144433,2 17595369,4

Total 18 1630894542

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 36431,84711 14563,88759 2,50151938 0,027838 4699,861969 68163,83225 4699,86197 68163,83225

T 3379,751353 17394,68183 0,19429797 0,849193 -34520,0046 41279,5073 -34520,005 41279,5073

T^2 -2674,871848 6870,737799 -0,3893136 0,703865 -17644,9235 12295,17982 -17644,924 12295,17982

T^3 765,3198108 1225,247841 0,62462449 0,543911 -1904,2659 3434,905526 -1904,2659 3434,905526

T^4 -88,80730281 108,6447793 -0,8174098 0,429625 -325,523942 147,9093363 -325,52394 147,9093363

T^5 4,552939802 4,672722977 0,97436544 0,349108 -5,62804897 14,73392857 -5,628049 14,73392857

T^6 -0,08554793 0,077658408 -1,1015926 0,292244 -0,25475107 0,083655207 -0,2547511 0,083655207
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Lampiran 6. Hasil Analisis Trend Linier Produksi Jagung di Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2002-2020 

 
 

 
 
  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,885066033

R Square 0,783341883

Adjusted R Square 0,770597287

Standard Error 59976,57548

Observations 19

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 2,211E+11 2,21E+11 61,4646345 0,0000005  

Residual 17 61152223311 3,6E+09

Total 18 2,82252E+11

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 39.348.399,61-   5051936,913 -7,78877 0,00000052 -50007055 -28689744 -50007054,8 -28689744,41

Tahun 19.695,04           2512,142305 7,839938 0,00000048 14394,884 24995,198 14394,88401 24995,19795
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Lampiran 7. Hasil Analisis Trend Linier Peramalan Produksi Jagung di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2002-2020 

 
 

 
  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,966003102

R Square 0,933161993

Adjusted R Square 0,930686511

Standard Error 48394,54918

Observations 29

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 8,82857E+11 8,83E+11 376,9617764 0,0000000  

Residual 27 63234874534 2,34E+09

Total 28 9,46092E+11

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 41.678.548,71-     2165422,761 -19,2473 0,000000000   -46121629 -37235468 -46121629,2 -37235468,2

Tahun 20.854,37            1074,109183 19,4155 0,000000000   18650,4806 23058,2606 18650,48061 23058,26061
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Lampiran 8. Hasil Analisis Trend Non Linier Produksi Jagung di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2002-2020 

 
 

 

 

  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,953365434

R Square 0,908905651

Adjusted R Square 0,863358477

Standard Error 46288,56721

Observations 19

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 2,56541E+11 4,28E+10 19,955259 0,00001360  

Residual 12 25711577450 2,14E+09

Total 18 2,82252E+11

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 8499,328503 160713,3158 0,052885 0,9586937 -341664,906 358663,5629 -341664,906 358663,5629

T 163952,7296 191951,2889 0,854137 0,4097566 -254273,201 582178,6605 -254273,201 582178,6605

T^2 -79288,07751 75818,97668 -1,04576 0,3162825 -244483,437 85907,2816 -244483,437 85907,2816

T^3 17694,55312 13520,67859 1,308703 0,2151444 -11764,4749 47153,5811 -11764,4749 47153,5811

T^4 -1862,586038 1198,901229 -1,55358 0,1462501 -4474,76742 749,5953408 -4474,76742 749,5953408

T^5 91,36643318 51,56375993 1,771912 0,1017759 -20,9813485 203,7142149 -20,9813485 203,7142149

T^6 -1,677858669 0,856964888 -1,95791 0,0739017 -3,54502476 0,189307424 -3,54502476 0,189307424
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Lampiran 9. Hasil Analisis Trend Linier Produktivitas Jagung di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2002-2020 

 
 

 

 

  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,929257489

R Square 0,863519481

Adjusted R Square 0,855491216

Standard Error 0,564230174

Observations 19

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 34,24230671 34,24231 107,5599018 0,00000001  

Residual 17 5,412046722 0,318356

Total 18 39,65435343

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -487,7110405 47,52614202 -10,26195 0,000000011 -587,982435 -387,43965 -587,982435 -387,4396457

Tahun 0,245100433 0,023633001 10,37111 0,000000009 0,195239159 0,29496171 0,195239159 0,294961708
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Lampiran 10. Hasil Analisis Trend Linier Peramalan Produktivitas Jagung 

di Kabupaten Jeneponto Tahun 2002-2020 

 
 

 

 

  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,979280289

R Square 0,958989884

Adjusted R Square 0,957470991

Standard Error 0,451632965

Observations 29

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 128,7828585 128,7829 631,3741441 0,0000000  

Residual 27 5,507253049 0,203972

Total 28 134,2901116

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -501,3238325 20,20839782 -24,8077 0,000000000   -542,78804 -459,85963 -542,78804 -459,8596251

Tahun 0,25187265 0,010023921 25,12716 0,000000000   0,23130526 0,27244004 0,231305264 0,272440036
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Lampiran 11. Hasil Analisis Trend Non Linier Produktivitas Jagung di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2002-2020 

 
 

 

 

  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,973498875

R Square 0,94770006

Adjusted R Square 0,92155009

Standard Error 0,415724299

Observations 19

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 37,58043312 6,26340552 36,2409615 0,0000005   

Residual 12 2,073920311 0,17282669

Total 18 39,65435343

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,994226829 1,443389471 0,68881397 0,50404064 -2,15064867 4,13910233 -2,150648669 4,139102326

T 2,953349171 1,723942213 1,71313699 0,11237936 -0,80279824 6,70949658 -0,80279824 6,709496582

T^2 -1,255049993 0,680941166 -1,8431108 0,09013972 -2,73869334 0,22859336 -2,738693341 0,228593355

T^3 0,255668558 0,121431165 2,10546081 0,05698947 -0,00890722 0,52024434 -0,008907221 0,520244338

T^4 -0,025361835 0,010767505 -2,355405 0,03635378 -0,04882221 -0,00190146 -0,048822212 -0,00190146

T^5 0,001194373 0,000463102 2,57907247 0,02413895 0,00018536 0,00220338 0,000185361 0,002203384

T^6 -2,13142E-05 7,69653E-06 -2,7693295 0,01698299 -3,8084E-05 -4,5449E-06 -3,80835E-05 -4,5449E-06
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Lampiran 12. Hasil Analisis Trend Linier Luas Panen Jagung (Subround) di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-1 s/d 2020-3 

 
 

 

  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,018476663

R Square 0,000341387

Adjusted R Square -0,06213728

Standard Error 13091,37378

Observations 18

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 936452,6321 936452,6 0,00546406 0,94199088

Residual 16 2742145080 1,71E+08

Total 17 2743081533

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 20138,4902 6437,842825 3,128143 0,00648584 6490,873075 33786,10732 6490,87308 33786,10732

Subround -43,9638803 594,7553156 -0,07392 0,94199088 -1304,788826 1216,861065 -1304,7888 1216,861065
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Lampiran 13.  Dokumentasi Surat Ijin Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran 14.  Dokumentasi Foto Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 


