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KONTRIBUSI KEGIATAN PRODUKTIF PEREMPUAN TANI TERHADAP 
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KABUPATEN LOMBOK UTARA 
The Contibution of Produktive Activities of Women Farmers to the Income of Farmer 

Households in Pemenang Districts of North Lombok Regency 

Afriantini*, Ir. Sri Supartiningsih, MP.**, dan Ir. Anwar, MP.** 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pendapatan perempuan 

tani dari berbagai jenis kegiatan produktif, (2) Untuk mengetahui kontribusi 

perempuan tani terhadap pendapatan rumah tangga petani di Kecamatan Pemenang 

Kabupaten Lombok Utara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

unit analisis adalah rumah tangga petani dimana perempuan tani atau ibu rumah 

tangga (istri) ikut serta dalam mencari nafkah untuk meningkatkan pendapatan 

keluarganya. Daerah penelitian ini ditentukan secara Purposive Sampling, yaitu: Desa 

Pemenang Barat dan Desa Pemenang Timur. Penentuan jumlah responden ditetapkan 

secara Kuota Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan 

kualitatif, dan sumber data adalah data primer dan sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata pendapatan  perempuan tani 

dari berbagai kegiatan produktif yaitu; yang bekerja pada sektor pertanian adalah 

sebesar Rp 1.016.788 per tahun, pada sektor perdaganagan sebesar Rp. 36.658.909  

per tahun, pada sektor industri sebesar Rp 9.637.447  per tahun dan pada sektor jasa 

sebesar Rp 15.600.000 per tahun. (2) Kontribusi pendapatan perempuan tani terhadap 

pendapatan rumah tangga petani adalah sebesar 52,85% 
 

 

Kata Kunci: Analisis, Pendapatan, Kontribusi Perempuan Tani. 
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ABSTRACT 

The object of the study :(1) To find out the income of women farmers from various 
types of productive activities,(2) To find out the contribution of women farmers to the income 
of farmer households in Pemenang District, North Lombok Regency. 

The study used a Descriptive Method with an analysis unit that is a farmer household 
where the farmer woman or housewife participates in earning a living to increase the income 
of their family.The research area is determined by Purposive Sampling, : Pemenang Barat 
Village and Pemenang Timur Village. Determination of the number of respondent is 
determined by Quota Sampling. 

The types of data are quantitative and qualitative data, and data sources are primary 

and secondary data. 

The results of the study indicate as below:(1) The average income of women farmers 

from various productive activities, namely; who work in the agricultural sector is                 

Rp1.016.788 per year, in the trading sector Rp. 36,658,909 per year, in the industrial sector 

Rp 9.637.447 per year and in the service sector Rp 15,600,000 per year. 

(2) The contribution of female farmer income to farm household income is 52,85%. 

 
 

Key  Words:  Analysis,  Profitability, contribution  of  female  farmer
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PENDAHULUAN 
 

 Perempuan tani merupakan istri petani yang ikut berperan dalam mencari 

nafkah untuk keluarganya.Sumbangan kaum perempuan tani khususnya dalam 

menambah penghasilan keluarga dampaknya akan cukup besar (Sulistiyaningsih, 

2000) . Dari studi awal diperoleh gambaran bahwa peran wanita dalam mencari 

nafkah di Kabupaten Lombok Utara khususnya Kecamatan Pemenangadalah suatu hal 

yang lumrah dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa terbukanya peluang kerja bagi 

para wanita, wanita bisa bekerja dalam berbagai kegiatan produktif, dalam berbagai 

sektor seperti sektor usahatani sendiri, luar usahatani sendiri, dan non usahatani, 

mengingat wanita tani memiliki peran ganda dalam halpekerjaan rumahtangga dan 

menghasilkan pendapatan.  

Peran wanita dalam mencari nafkah di Kabupaten Lombok Utara khususnya 

Kecamatan Pemenang meliputi berbagai pekerjaan produktif seperti membuka usaha 

berdagang di kios-kios kecil, berdagang dipasar, membantu suami bekerja di sawah 

maupun menjadi buruh tani, pengolahan agroindustri seperti membuat sate ikan, 

membuat kerupuk dari ubi yang biasa disebut opak-opak oleh masyarakat Terlibatnya 

wanita dalam mencari nafkah  untuk keluarganya diharapkan akan membantu dalam 

usaha meningkatkan pendapatan keluarganya sehingga tercapai kesejahteraan yang 

diinginkan. 

Oleh karena itu pentingnya untuk dilakukan penelitian tantang “Kontribusi 

Kegiatan Produktif Perempuan Tani Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di 

Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara”, untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi pendapatan perempuan tani terhadap pendapatan rumahtangga petani. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) Untuk mengetahui pendapatan 

perempuan tani dari berbagai jenis kegiatan produktif, (2) Untuk mengetahui 

kontribusi perempuan tani terhadap pendapatan rumah tangga petani di Kecamatan 

Pemenang Kabupaten Lombok Utara. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik survei. Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani 

dimana perempuan tani atau ibu rumah tangga (istri) ikut serta dalam mencari nafkah 

untuk meningkatkan pendapatan keluarganya.  Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu: data primer 

dan data skunder. 

Penentuan daerah penelitian dilakukan di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok 

Utara yang terdiridari empat desa yaitu, Desa Malaka, Desa Pemenang Barat, Desa 

Pemenang Timur, dan Desa Gili Indah. Dari empat desa tersebut ditentukan dua desa 

yaitu Desa Pemenang Barat dan Desa Pemenang Timuratas petimbangan bahwa desa 

tersebutterdapat daerah lahan pertanian dan istri petani yang ikut mencari nafkah lebih 

banyak dari desa yang lain. 

Responden dalam penelitian ini adalah anggota rumah tangga petani (Ibu, Ayah, 

Anak) yang bekerja. Jumlah responden ditentukan secara kuota sampling, yaitu ibu 

rumah tangga petani yang melakukan kegiatan produktif dengan jumlah responden 

yang diambil sebanyak masing-masing 20 orang per desa yaitu Desa Pemenang Barat 

dan Desa Pemenang Timur. Jadi total responden sebanyak 40 orang. Penetuan 

responden tersebut dilakukan dengan caraaccidental sampling. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Karakteristik Responden 

Berikut dibawah ini karakteristik responden perempuan tani dari penelitian ini 

yang berasal dari Desa Pemenang Barat dan Desa Pemenang Timur di Kecamatan 

Pemenang Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1KarakteristikRespondenPerempuan Tani di Kecamatan Pemenang Kabupaten 

Lombok Utara 2018 

No. Uraian 
Perempuan 

Tani 

Jenis Usaha 

Usahatani 

sendiri 
Pedagang Industri Jasa 

1. Jumlah Responden(n) 40 19 11 9 3 

2. 

Umur Responden; 

- Rata-rata (Tahun) 

- Kisaran (Tahun) 

 

43 

25-80 

 

48 

40-60 

 

44 

30-80 

 

32 

25-41 

 

33 

25-38 

3. 

Tingkat Pendidikan; 

- Tidak Sekolah 

- Tamat SD 

- Tamat SMP 

- Tamat SMA 

- Perguruan Tinggi 

13(32,5%) 

13(32,5%) 

9(22,5%) 

3(7,5%) 

2(5%) 

9 

5 

4 

1 

- 

4 

5 

1 

1 

- 

- 

3 

3 

1 

2 

- 

- 

1 

- 

2 

4. 

Tanggungan Keluarga; 

- Rata-rata (Orang) 

- Kisaran (Orang) 

 

4 

1-8 

 

4 

2-6 

 

4 

2-7 
4 

2-8 

2 

3-6 

5. 

Pengalaman Usaha; 

- Rata-rata (Tahun) 

- Kisaran (Tahun) 

 

14 

1-50 

 

22 

5-40 

 

13 

1-50 
1 

0-1 

2 

1-3 

6. 

Luas Lahan Garapan; 

- Rata-rata (Ha) 

- Kisaran 

 

0,25 

0,08-0,45 
0,25 

0,08-0,45 

- - - 

Sumber: Data Primer Diolah 2018 

 Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa petani responden berada pada usia 

produktif yaitu kisaran 15-56 tahun dengan rata-rata umur responden adalah 43 tahun. 

Sedangkan untuk usahatani sendiri juga berada pada usia produktif dengan rata-rata umur 

petani adalah 48 tahun,pedagang adalah 44 tahun, industri adalah 32 tahun dan jasa adalah 33 

tahun. Petani responden yang berpendidikan rendah adalah yang tidak sekolah sebanyak 13 

orang (32,5%), dan tamat SD sebanyak 13 orang (32,5%). Untuk pendidikan dalam katagori 

menengah menunjukkan bahwa taman SMP sebanyak 9 orang (22,5%). Untuk pendidikan 

dalam katagori tinggi adalah tamat SMA sebanyak 3 orang (7,5%) dan perguruan tinggi 

sebanyak 2 orang (5%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan responden yang 

menjadi responden dalam penelitian ini tergolong masih rendah karena yang tidak sekolah dan 

tamat SD jumlahnya sama. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani responden adalah 4 

orang dengan kisaran 1-8 orang. Sedangkan rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani 

adalah 4 orang dengankisaran 2-6 orang, pedagang adalah 4 orang dengan kisaran 2-7 orang, 

industry adalah 4 orang dengan kisaran 2-8 orang dan jasa adalah 2 orang dengan kisaran 3-6 

orang. Besar kecilnya rumah tangga ditentukan oleh jumlah anggota keluarga yang 

ditanggung. Pengalaman usaha yang dimiliki oleh petani responden dengan rata-rata 

pengalaman  selama 14 tahun dengan kisaran pengalaman berusaha selama 1-50 tahun. 

Pengalaman berusaha tidak selalu menentukan besar kecilnya usaha yang dijalankan. Hal ini 

dikarenakan, besar kecilnya usaha oleh keinginan dan kemampuan responden untuk 
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mengembangkan usahanya.Rata-rata jumlah Luas lahan garapan yang dikelola oleh petani 

responden dalam usaha tani sendiri ini adalah 0,25 Ha dengan kisaran 0,08-0,45 Ha.Menurut 

Hernanto (1989) kriteria penguasan lahan dapat digolongkan menjadi lahan sempit 

(<0,50 Ha) dan lahan luas (> 1Ha). Berdasarkan kriteria tersebut, maka rata-rata luas 

lahan yang dimiliki dan diusahakan oleh petani responden tergolong kedalam lahan 

sempit 
 

1.1. Sumber-Sumber Pendapatan Ibu Rumah Tangga 

Pendapatan ibu rumah tangga responden di daerah penelitian diperoleh dari 

berbagai usaha produktif yang dijalankan ibu rumah tangga responden seperti 

perdagangan, industri minyak VCO dan usaha jasa. Dari 40 responden yang sudah 

ditetapkan, diperoleh 19 orang (47.5%) responden yang melakukan usahatani 

sendiri,11 orang (27.5%) responden yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, 9 

orang (22.5%) responden yang melakukan kegiatan usaha industri minyak VCO dan 3 

orang (7.5%) responden yang melakukan kegiatan usaha jasa. 

Adapun ibu rumah tangga responden yang menjalankan kegiatan usaha ganda 

sebanyak 5 orang yakni 2 orang ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan usaha 

jasadan juga bekerja sebagai pembuat minyak VCO dan 3 orang ibu rumah tangga 

responden menjalankan usaha perdagangan dan juga bekerja sebagai petani. 

1.1.1. Perdagangan  

Pendapatan dari usaha tani sendiri seringkali belum dapat memenuhi 

kebutuahan pokok keluarga.karena, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha 

tani sendiri hanya diperoleh setiap musim sedangkan kebutuhan hidup setiap hari 

harus tetap terpenuhi. Hal ini mendorong para ibu rumah tangga di Desa Pemenang 

Barat dan Desa Pemenang Timur melakukan kegiatan usaha yang dapat menghasilkan 

mendapatkan.Salah satu usaha yang dilakukan adalah usaha perdagangan. 

Dari 40 responden yang ditetapkan, diperoleh 11 orang (27.5%) responden 

yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.Namun jenis barang yang dijual antara 

responden satu dengan responden yang lainnya berbeda-beda. Jenis barang yang dijual 

antara pedagang responden yang satu dengan pedagang responden yang lainnya 

adalah sembako, bumbu dapur, pakaian dan tembakau (Lampiran 3.2) 

A. Pendapatan yang Diterima Ibu Rumah Tangga dari Kegiatan Usaha 

Perdagangan 

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keuntungan yang 

diterima ibu rumah tangga dari kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan. Yaitu 

selisih antara biaya yang dikeluarkan dengan harga penjualan barang dalam 

melakukan proses perdagangan adalah pendapatan yang diterima pedagang setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. 

Besarnya keuntungan yang diterima ibu rumah tangga dalam melakukan 

kegiatan usaha perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2 Dibawah ini: 
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Tabel 2 Keuntungan yang Diterima Ibu Rumah Tangga dalam Melakukan Kegiatan 

Usaha Perdagangan 

No. Sumber Pendapatan 
Jumlah 

(Orang) 

Rata2 Pendapatan 

(Rp) 

1 

2 

 

3 

4 

Pedagang Sembako 

Pedagang Bumbu 

Dapur 

Pedagang Pakaian 

Pedagang Tembakau 

6 

 

3 

1 

1 

33.960.000 

 

30.096.000 

14.400.000 

94.800.000 

Rata-rata 36.658.909 

Sunber: Data Primer Diolah (Lampiran 3.d) 

Dari Tabel 2 dapat diketahui keuntungan paling tinggi diterima oleh pedagang 

tembakau yakni sebesar Rp.94.800.000 Per tahun. Pendapatan ini diperoleh dari hasil 

penjualan tembakau sehari-hari. 

Pendapatan bersih yang diterima ibu rumah tangga pada kegiatan usaha 

perdagangan adalah selisih antara pendapatan kotor dengan total biaya yang 

dikeluarkan. Rata-rata pendapatan bersih yang diterima ibu rumah tangga pedagang 

yaitu sebesar Rp.36.658.909 per tahun. 

1.1.2. Industri 

Industri adalah mata pencaharian lain yang dapat dilakukan oleh ibu rumah 

tangga di kabupaten Lombok Utara setelah pertanian. Jenis Indutri yang ditekuni 

penduduk pun berbeda-beda. Diantaranya indutri pengolahan makanan seperti sate 

ikan laut, kerupuk ubi atau opak-opak serta indutri pengolahan kelapa menjadi minyak 
yang biasa dikenal dengan sebutan minyak VCO (Virgin Coconut Oil) atau minyak 

kelapa murni tanpa proses pematangan dan industri-indutri lainnya. 

Dan pada penelitian ini didapatkan seluruh ibu rumah tangga responden 

merupakan pengolah minyak VCO, yang dimana pengolahan minyak VCO ini baru 

dimulai pada tahun 2016 lalu yang digagas oleh Kelompok Wanita Tani Ifrat yang 

berlokasi di Dusun Montong Bae Desa Pemenang Barat, setelah mendapatkan 

pelatihan dari pihak luar. 

Dalam penelitian ini diperoleh 9 orang (22.5%) responden ibu rumah tangga 

yang melakukan kegiatan industri pengolahan kelapa yaitu minyak VCO.Sebagian 

sebagai usaha sampingan dan sebagian lainnya sebagai usaha utama. 

A. Pengadaan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam menjalankan industri minyak VCO ini 

yaitu kelapa yang bersifat tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Dalam 

memperoleh bahan baku ibu rumah tangga responden membelinya pada orang-orang/ 

tetangga yang memiliki kebun kelapa. Agar memperoleh kelapa yang diinginkan dan 

bisa langsung diolah. 

B. Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan pada Kegiatan Usaha Industri 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil pengolahan kelapa 

berupa minyak VCO.Sedangkan nilai produksi adalah besarnya penerimaan yang 

diperoleh ibu rumah tangga responden pembuat minyak VCO dari penjualan produk 

yang dihasilkan dalam satu tahun.Besar kecilnya nilai produksi dipengaruhi oleh 

kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. 

Rata-rata nilai produksiminyak VCO yang diperoleh oleh ibu rumah tangga 

responden yaitu sebanyak Rp. 39.520.000 per tahun dari rata-rata produksi sebanyak 
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608 liter per tahunnya dengan harga Rp. 65.000 per liter. Besar kecilnya pendapatan 

yang diterima oleh ibu rumah tangga responden produsen minyak VCO dipengaruhi 

oleh nilai produksi dan biaya produksi dikeluarkan.Besarnya rata-rata pendapatan 

yang diterima ibu rumah tangga responden selama satu tahun dapat dilihat pada Tabel 

3 dibawah ini: 

Tabel 3 Rata-Rata Pendapatan yang Diterima Ibu Rumah Tangga Responden Selama 

Satu Tahun 

No. Sumber 

Pendapatan 

Jumlah 

(orang) 

Uraian Jumlah 

(Rp/Thn) 

1 Industri 

Minyak VCO 

9 Nilai Produksi (Rp/Thn) 

Biaya (Rp/Thn) 

-Biaya Penyusutan Alat 

-Biaya Produksi 

Pendapatan (Rp/bln) 

Pendapatan/Sektor/Kegiatan 

(Rp/Thn) 

1.600.444 

 

25.102 

772.222 

803.121 

 

9.637.447 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 4.c) 

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa pendapatan produsen minyak VCO 

diperoleh dari total nilai produksi dikurangi total biaya produksi yang dikeluarkan 

dalam satu tahun, sehingga diperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp. 9.637.447 per 

tahun. Jumlah pendapatan ini sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi yang 

dikeluarkan dan jumlah produksi yang dihasilkan serta harga jual yang dikenakan. 

1.1.3. Jasa  

Dalam penelitian yang dilakukan diperoleh 3 orang (7.5%) responden ibu 

rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha jasa.Kegiatan usaha jasa yang 

dijalankan berbeda antara responden satu dengan responden yang lainnya. Terdapat 

responden yang bekerja sebagai Guru tetap, kariawan hotel dan admin perusahaan. 

Upah yang diterima pada masing-masing kegiatan usaha jasa tentunya 

berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan jasa yang dilakukan (Lampiran 5) 

A. Biaya-Biaya yang dikeluarkan pada Kegiatan Usaha Jasa 

Dalam penelitian ini biaya yang dikeluarkan oleh ibu rumah tangga responden 

yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu hanya biaya operasional.Biaya 

operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan usaha jasa.Biaya 

operasional ini terdiri dari biaya transportasi yaitu pembelian bensin untuk melakukan 

usaha jasa. 

Besarnya biaya yang dikeluarkan ibu rumah tangga responden yang 

menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu diketahui bahwa rata-rata biaya yang 

dikeluarkan oleh ibu rumah tangga responden dalam menjalankan kegiatan usaha jasa 

dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 3.600.000 Per tahun. Sumber: Data Primer 

Diolah (Lampiran 5) 
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B. Jenis Kegiatan dan Upah yang Diterima Ibu Rumah Tangga pada Kegiatan 

Usaha Jasa 

Rata-rata upah yang diterima ibu rumah tangga responden dalam menjalankan 

kegiatan usaha jasa dapat dilihat pada Tabel 4dibawah ini: 

Tabel 4Rata-Rata Upah yang Diterima Ibu Rumah Tangga Responden pada Kegiatan 

Usaha Jasa Tahun 2017 

No. Uraian Jumlah (Orang) Upah (Rp/thn) 

1 

2 

3 

Guru 

Kariawan Hotel 

Admin Perusahaan 

1 

1 

1 

18.000.000 

18.000.000 

21.600.000 

Jumlah 3 57.600.000 

Rata-Rata Upah (Rp/thn) 19.200.000 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 5) 

Dari tabel diatas 4dapat diketahui bahwa rata-rata upah yang diterima oleh ibu 

rumah tangga responden yang melakukan kegiatan usaha jasa adalah sebesar Rp. 

19.200.000 per tahun. 

Sedangkan rata-rata pendapatan yang diterima ibu rumah tangga  dalam 

menjalanakan kegiatan usaha jasa selama satu tahun dapat dilihat pada Tabel 5 

dibawah ini: 

Tabel 5 Rata-Rata Pendapatan yang Diterima Ibu Rumah Tangga pada Kegiatan 

Usaha Jasa 

No. Uraian Jumlah (Rp) 

1 

2 

3 

Rata-Rata Upah (Rp/thn) 

Total Biaya (Rp/thn) 

Pendapatan/sektor/kegiatan (Rp/thn) 

19.200.000 

3.600.000 

15.600.000 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 5) 

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan ibu rumah tangga 

pada kegiatan usaha jasa adalah sebesar Rp. 15.600.000 per tahun. 

1.2. Pendapatan Rumah Tangga dari Usahatani Sendiri 

Usahatani sendiri yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah kegiatan usaha 

yang dilakukan dalam mengusahakan tanah atau lahan dengan tujuan memperoleh 

hasil dari apa yang diusahakannya tersebut. 

Sebelum mendapatkan pendapatan dari usahatani sendiri kita lihat dulu 

produksi dan nilai produksi dari usahatani sendiri. Produksi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil panen yang diperoleh petani responden dari kegiatan 

usahatani sendiri. Jumlah produksi yang diperoleh tergantung dari luas lahan tanam, 

kualitas bibit tanam, perawatan tanaman, kesuburan tanah dan ketersediaan air serta 

iklim yang mendukung atau tidak. Jenis tanam yang diusahakan oleh petani responden 

berbeda-beda antara lain, Padi, Jagung, Cabai, Kacang Tanah, Kacang Panjang, 

Kangkung dan Tembakau. Namun tanaman yang paling banyak ditanam oleh petani 

responden adalah Padi dan Cabai. Untuk mengetahui rata-rata nilai produksi pada 

setiap tanaman yang diusahakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini: 
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Tabel 6 Rata-rata Nilai Produksi pada Setiap Tanaman yang Diusahakan oleh Petani 

Responden 

No. Jenis Tanaman 
Jumlah Produksi 

(per thn) 

Nilai Produksi 

(Rp/thn) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Padi 

Kacang Tanah 

Jagung 

Kacang Panjang  

Cabai 

Kangkung 

Tembakau 

10 Kw 

1,47 Kw 

0,29 Kw 

0,19 Kw 

0,85 Kw 

5 ikat 

2,23 Kw 

3.620.875 

1.174.750 

170.250 

78.750 

915.500 

10.000 

1.112.500 

 Total Rata2 Nilai Produksi  7.082.625 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 2.B) 

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-tata nilai peoduksi padi adalah 

sebesar Rp 3.620.875 per tahun dengan jumlah produksi 10  Kw. Harga per Kw padi 

basah adalah Rp 350.000 sedangkan padi kering Rp 400.000. petani responden 

umumnya menjual hasil produksi padi dalam keadaan basah. 

Rata-rata nilai produksi kacang tanah yang diterima petani responden adalah 

sebesar Rp 1.174.750 per tahun dengan jumlah 1,47 Kw. petani menjual produksi 

kacang tanah dengan kisaran harga antara Rp 4.500-Rp 28.000 per Kg. 

Rata-rata nilai produksi jagung yang diterima petani responden adalah sebesar  

Rp  170.250 per tahun dengan jumlah 0,29 Kw. petani menjual produksi jagung 

dengan kisaran harga antara Rp 4000-Rp 10.000 per Kg. 
Rata-rata nilai produksi kacang panjang yang diterima petani responden adalah 

sebesar Rp 78.750 per tahun dengan jumlah 0,19 Kw. petani menjual produksi kacang 

panjang dengan kisaran harga antara Rp 4000-Rp 5000 per Kg. 

Rata-rata nilai produksi cabai yang diterima petani responden adalah sebesar  

Rp915.500 per tahun dengan jumlah 0,85 Kw. petani menjual produksi cabai dengan 

kisaran harga antara Rp 5000-Rp 30.000 per Kg. 

Rata-rata nilai produksi kangkung yang diterima petani responden adalah 

sebesar Rp 10.000 per tahun dengan jumlah 5 ikat.petani menjual produksi kangkung 

dengan kisaran harga antara Rp 2000 per ikat. 

Rata-rata nilai produksi tembakau yang diterima petani responden adalah 

sebesar Rp 1.112.500 per tahun dengan jumlah 2,23 Kw. petani menjual produksi 

tembakau dengan kisaran harga antara Rp 500.000 per ball. 

Berdasarkan jumlah rata-rata nilai produksi yang diterima petani tesponden 

seperti yang terjadi pada tabel 4.15 di atas maka dapat diketahui bahwa total nilai 

produksi pada usahatani sendiri dalam satu tahun adalah sebesar Rp 7.082.625 per 

tahun. 

Pendapatan dari usahatani dalam penelitian ini dihitung dengan mengurangi nilai 

produksi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan pada usahatani tersebut. Berikut 

untuk mengetahui rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh rumahtangga petani dalam 

usahatani sendiri dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7 Rata-Rata Pendapatan yang Diperoleh Oleh Rumahtangga Petani pada 

Kegiatan Usahatani Sendiri dalam Satu Tahun 

No. Sumber Pendapatan Uraian Jumlah(Rp/tahun) 

1 Usahatani Sendiri -Rata2 Nilai Produksi 

-Rata2 Biaya 

-Rata2 Pendapatan 

Rumahtangga pada Usahatani 

Sendiri 

7.082.625 

4.236.313 

 

 

2.846.313 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 2.C) 

Dari Tabel 7 Dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan rumahtangga petani 

pada kegiatan usahatani sendiri yaitu Rp 2.846.313 per tahun. Untuk pendapatan 

perempuan tani pada usahatani sendiri diperoleh dengan cara memperhitungkan jam 

kerja perempuan tani yang ikut bekerja bersama suami dikalikan pendapatan usahatani 

sendiri lalu dibagi dua sedangkan yang janda atau suami tidak ikut berkerja pada 

usahatani sendiri tetap menjadi satu perhitungan, sehingga diperoleh pendapatan 

perempuan tani pada usahatani sendiri sebesar Rp1.016.788 per tahun (Lampiran 6.e) 

1.3. Pendapatan Anggota Rumah Tangga Lainnya dari Luar Usahatani Sendiri 

dan Luar Usahatani 

Pendapatan ini berasal dari semua anggota keluarga selain ibu (bapak dan 

anak) yang melakukan kegiatan usaha diluar usahatani sendiri dan luar usahatani 

seperti buruh, sopir, dagang, kariawan toko, guru honorer,pengebor sumur dan 

wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 Rata-Rata Pendapatan yang Diterima Rumah Tangga Petani yang Bersumber 

dari Luar Usahatani Sendiri dan Luar Usahatani Tahun 2017 

No. Jenis Pekerjaan 
Jumlah 

(Orang) 

Rata-rata 

Pendapatan Ril 

(Rp/thn) 

Rata-rata 

pendapatan dibagi 

seluruh responden 

(40 orang) (Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Buruh 

Supir  

Dagang 

Kariawan Toko 

Guru Honorer 

Pengebor sumur 

Wiraswasta 

8 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

25.581.875 

73.000.000 

163.295.000 

18.000.000 

19.613.333 

42.880.000 

47.012.500 

5.116.375 

1.825.000 

8.164.750 

4.500.000 

1.471.000 

1.072.000 

3.593.750 

Jumlah 21  21.692.875 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 6.a) 

Tabel 8 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh rumah 

tangga petani pada kegiatan luar usahatani sendiri dan luar usahatani adalah sebesar 

Rp. 21.692.875 per tahun. Jumlah pendapatan ini diperoleh dari semua anggota rumah 

tangga (bapak dan anak) yang melakukan kegiatan usaha dari luar usahatani sendiri 

dan luar usahatani (non farm). 

1.4. Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga dari Berbagai Kegiatan 

Produktif 

Besar kecilnya pendapatan yang diterima ibu rumah tangga pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap pendapatan total rumah tangga. Rata-rata pendapatan 

rumah tangga petani dan kontribusi ibu rumah tangga dari berbagai sumber 

pendapatan dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9 Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Petani dan Kontribusi Ibu Rumah 

Tangga dari Berbagai Sumber Pendapatan 

No. Sumber Pendapatan 
Rata-rata Jumlah 

Pendapatan(Rp) 

Pendapatan dibagi 

seluruh responden 

(40 orang) (Rp) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Pendapatan ril ibu rumah tangga : 

a. Pertanian (Usahatani Sendiri) 

(20 org) 

b. Perdagangan (11 org) 

c. Industri (9 org) 

d. Jasa (3org) 

Rata-rata pendapatan total ibu 

rumah tangga 

Pendapatan bapak dari usahatani 

sendiri (21 org) 

Pendapatan anggota rumah tangga 

lainnya dari non usahatani 

Rata-rata Total Pendapatan Rumah 

Tangga 

 

 

2.033.575 

36.658.909 

9.637.447 

15.600.000 

 

63.929.931 

 

3.484.810 

 

 

 

 

 

 

1.016.788 

10.081.200 

2.168.420 

1.170.000 

 

14.436.408 

 

1.829.525 

 

21.692.875 

 

36.458.813 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 6.b) 

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh rumah 

tangga petani dari berbagai sumber pendapatan adalah sebesar Rp. 36.458.813 Per 

tahun.  

Kontribusi perempuan tani dibagi menjadi 4 kelas, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 10. 

Tabel 4.19 Kontribusi Perempuan Tani (2017) 

No. Kelas Jumlah (orang) 

1 

2 

3 

4 

≤ 25 % 

26 % - 50 % 

51 % - 75 % 

76 % - 100 % 

13 

9 

5 

13 

Sumber: Data Primer Diolah (Lampiran 6.b) 

Tabel 10 diketahui jumlah perempuan tani yang menyumbangkan 

kontribusinya di kategori 0%-25% adalah sebanyak 13 orang, di kategori 26%-50% 

adalah sebanyak 9 orang, di karegori 51%-75% adalah sebanyak 5 orang dan di 

kategori 76%-100% adalah sebanyak 13 orang. Artinya jumlah kontribusi terendah 

dan kontribusi tertinggi seimbang yaitu masing-masing 13 orang. Dimana yang 

menyumbanglan kontribusi paling rendah atau ≤ 25 % yaitu sembilan responden 

bekerja pada usahatani sendiri dan empat orang bekerja pada usaha industri, 

sedangkan yang menyumbangkan kontribusi paling tinggi atau 76 % - 100% yaitu tiga 

orang bekerja pada usahatani sendiri, enam orang bekerja pada usaha perdagangan dan 

tiga orang bekerja pada usaha industri, dimana ada satu orang yang bekerja pada dua 

sektor usaha yaitu usahatani sendiri dan usaha perdagangan. 

Sedangakan total konrtibusi ibu rumahtangga diketahui menyumbangkan 

sebesar 52,85% didapatkan dari hasil perhitungan pendapatan total perempuan tani 

dibagi total pendapatan rumah tangga dikalikan seratus persen. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan penelitian maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata pendapatan  perempuan tani dari berbagai kegiatan produktif yaitu; yang 

bekerja pada sektor pertanian adalah sebesar Rp 1.016.788 per tahun, pada sektor 

perdagangan sebesar Rp. 36.658.909  per tahun, pada sektor industri sebesar Rp 

9.637.447  per tahun dan pada sektor jasa sebesar Rp 15.600.000 per tahun. 

2. Kontribusi pendapatan perempuan tani terhadap pendapatan rumah tangga petani 

adalah sebesar 52,85% 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan terbatas dari malasah yang timbul dalam 

penelitian ini maka hal-hal yang dapat dijadikan saran yakni: 

1. Untuk meningkatkan perekonomian daerah salah satu yang harus dilakukan 

pemerintah yaitu dengan cara memberi pelatihan khusus dan membentuk 

kelompok-kelompok untuk ibu-ibu yang ingin ikut serta dalam meningkatkan 

perekonomian keluarganya dalam hal keterampilan dan kemampuan untuk 

berbagai kegiatan produktif, sehingga ibu-ibu tidak hanya ikut ke sawah bersama 

suami namum juga akan memiliki penghasilan dari kegiatan lainnya. 

2. Anggota rumah tangga hendaknya berusaha mencari kredit usaha yang ringan 

yang sudah disediakan pemerintah sebagai modal tambahan dalam menjalankan 

usahanya terutama pada sektor usahatani sendiri, sehingga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi petani. 
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