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Penelitian ini dilatarbelakangi pendapatan yang diperoleh petani selalu 

berubah-ubah atau mengalami pasang surut dari waktu ke waktu yang disebabkan 
oleh berbagai faktor, diantaranyafaktor keterbatasan modal, keadaan luas lahan 
yang sempit, dan kurangnya pengalaman petani. Desa Sungai Pantai merupakan 
salah satu desa penghasil padi di Kabupaten Barito Kuala, namun kenyataan 
menunjukkan tidak semua petani hidup dalam kondisi yang lebih baik . 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, 
penggunaan modal, dan luas lahan terhadap pendapatan petani di Desa Sungai 
Pantai Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala tahun 2018. 

Jenis penelitian inipenelitian lapangan dan data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
petani desa Sungai Pantai yang berjumlah 320 orang.Teknik pengambilan sampel 
menggunakan Simple Random Sampling dengan jumlah sampel 76 orang yang 
diperoleh dengan menggunakan rumus slovin. Variabel yang digunakan adalah 
variabel pengalaman kerja, penggunaan modal, dan luas lahan sebagai variabel 
independen dan pendapatan petani muslim sebagai variabel dependen. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan software SPSS 22 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pengalaman 
kerja, penggunaan modal, dan luas lahan berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan petani. Secara parsial, pengalaman kerja (X1) dan luas lahan (X3) 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan petani. Sedangkan 
variabel penggunaan modal (X2) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 
pendapatan petani. Dari hasil regresi nilai Adjusted R-Square (R2) sebesar 0,878. 
Ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen 
87,8% sedangkan sisanya 12,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
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