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ABSTRAK 

LINDA NOPIANTI. Analisis Pendapatan Usahatani Jagung Pada Berbagai Usia 

Panen di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Pembimbing utama :     

Ir. Sri Supartiningsih M.P, dan pembimbing Pendamping Ir.  I Wayan Suadnya,       

M, Agr, Sc, Ph.D,. 

Penelitian ini dilakukan untuk (1) Mengetahui Pendapatan Usahatani 

Jagung Pada Berbagai Usia Panen di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok 

Utara. Adapun jagung yang menjadi fokus penelitian ini adalah jagung panen usia 

(60-75) hari, jagung panen usia (90-120) hari dan jagung panen usia (>120) hari. 

(2) Penelitian ini menggunakan analisis pendapatan I =TR-TC, analisis R/C ratio 

(Return Ana Cos Ratio) yaitu analisis perbandingan antara penerimaan dan 

pengeluaran usahatani. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari 

wawancara langsung dengan petani dan data pendukung lain yang dapat 

menunjang dari studi literatur dan pustaka. (3) hasil penelitian menunjukan 

pendapatan usahatani jagung pada berbagai usia panen yaitu pendapatan usahatani 

jagung panen usia (60-75) hari sebesar Rp 4.453.231 per ha/proses produksi, 

jagung panen usia (90-120) hari sebesar Rp 7.211.333 per ha/proses produksi dan 

jagung panen usia (>120) hari sebesar Rp 8.342.684 per ha/proses produksi. (4) 

R/C ratio  usahatani jagung pada berbagai usia panen diKecamatan Kayangan 

yaitu usahatani jagung panen usia (60-75) hari 1,9; jagung panen usia (90-120) 

hari 2,70 dan jagung panen usia (>120) hari 3,08 dengan demikian usahatani 

jagung layak untuk diusahakan karena memiliki nilai R/C ratio ≥ 1. (5) Kendala 

yang dihadapi dari usahatani jagung pada berbagai usia panen di Kecamatan 

Kayangan yaitu fluktuasi harga dan faktor cuaca.  

Kata Kunci : Tanaman Pangan, Pertanian dan Pendapatan. 

*Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

**Dosen Pertanian, Universitas Mataram 
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This research was conducted to (1) Knowing Corn Farming Revenues at 

Various Harvest Ages in Kayangan Subdistrict, North Lombok Regency. The corn 

that is the focus of this study is harvested corn aged (60-75) days, harvested corn 

aged (90-120) days and corn harvesting age (> 120) days. (2) This study uses 

income analysis I = TR-TC, analysis of R / C ratio (Return Ana Cos Ratio), which 

is a comparative analysis between farming income and expenditure. The data 

used in this study were obtained from direct interviews with farmers and other 

supporting data that can support the study of literature and literature. (3) the 

results of the study show that the income of maize farming at various harvesting 

ages, namely harvested corn farming income aged (60-75) days amounting to Rp 

4,453,231 per ha / production process, harvested corn aged (90-120) days 

amounting to Rp 7,211,333 per ha / production process and harvested corn age 

(> 120) days amounting to Rp 8,342,684 corn harvest age (90-120) days 

amounting to Rp 7,211,333 per ha / production process and harvested corn age 

(> 120) days amounting to Rp 8,342. 684 per ha / production process. (4) R / C 

ratio of corn farming at various harvest ages in Kayangan District, namely corn 

farming harvesting age (60-75) day 1.9; harvested corn aged (90-120) days 2.70 

and harvested corn age (> 120) days 3.08 thus corn farming is feasible because it 

has an R / C ratio ≥ 1. (5) Constraints faced by corn farming at various harvest 

ages in Kayangan District are price fluctuations and weather factors. 

Keywords: Food Crops, Agriculture and Income. 

* Agribusiness Program Students, Faculty of Agriculture, University of Mataram 

** Lecturer in Agriculture, University of Mataram 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten yang ada di Nusa 

Tenggara Barat (NTB).  Dimana Kecamatan Kayangan di Kabupaten Lombok 

Utara mengandalkan sektor pertanian untuk menopang perekonomian 

masyarakatnya. Indikasi  tersebut diperkuat oleh sebagian besar penduduk 

Kecamatan Kayangan bekerja disektor pertanian dengan luas tanam jagung  7.697 

Ha dengan tingkat produksi sebesar  44.266,83 ton. 
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Pemanfaatan jagung semakin lama semakin beragam, kini jagung tidak 

hanya dijadikan sebagai bahan pakan ternak ataupun bahan baku industri, namun 

perubahan selera manusia terhadap bahan pangan menyebabkan perkembangan 

baru dalam pertanaman jagung. Sebagai contoh sekarang jagung sudah  

Mulai banyak dimanfaatkan sebagai sayuran dan bahan makanan 

sampingan Hal tersebut membuat beberapa petani dilombok utara khususnya di 

Kecamatan Kayangan tidak hanya memanen jagung pada saat usia tua (90-120) 

hari dan (>120) hari atau kering saja melainkan ada beberapa petani yang panen 

pada usia muda (60-75) hari. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui pendapatan usahatani 

jagung pada berbagai usia panen. (2) apakah usahatani jagung pada berbagi usia 

panen layak untuk di usahakan. (3) apa hambatan yang dihadapi petani jagung 

pada berbagai usia panen. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode deskriptif. Unit 

analisis adalah pendapatan usahatani jagung pada berbagai usia panen di 

Kecamatan Kayangan. Desa sampel ditentukan dengan cara purposive sampling 

atas dasar pertimbangan tertentu. Pemilihan responden di tentukan dengan cara 

accidental sampling. Yaitu cara pengambilan sampel atau responden secara 

kebetulan ditemukan ditempat penelitian atau dengan metode penelusuran yaitu 

15 orang panen usia (60-75) hari, 15 0rang panen usia (90-120) hari dan 15 orang 

panen usia (>120)  hari.   

Analisis Data 

1. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan usahatani jagung pada 

berbagai usia panen di Kecamatan Kayangan menggunakan Rumus 

sebagai berikut:  

I= TR-TC 

Keterangan :  

    I = Pndapatan bersih (Income)  
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TR = Total Penerimaan (Total Revenue) 

TC = Total Biaya Produksi (Total Cost)   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis biaya pada usahatani jagung brbagai usia panen di kecamatan 

kayangan kabupaten lombok utara tahun 2018 

 Biaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keuntungan yang 

diperoleh oleh suatu usaha. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan 

dalam satu kali proses produksi pada usahatani jagung berbagai usia panem yang 

meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang 

dikeluarkan tergantung pada besar kecilnya produksi yang meliputi biaya sarana 

produksi dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang besar 

kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, meliputi biaya 

penyusutan alat dan iuran pengairan. 

Biaya Variabel 

 Biaya variabel adalah biaya yang sifatnya besar kecilnya produksi 

meliputi biaya saprodi dan biaya tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan oleh petani 

responden dalam penelitian ini terdiri dari harga benih, harga pupuk, harga 

pestisida dan upah tenaga kerja. 

 Berikut ini adalah rincian rata-rata biaya sarana produksi per LLG dan per 

Ha yang dikeluarkan pada usahatani jagung berbagai usia panen Kecamatan 

Kayangan tahun 2018. 
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Tabel 4.8. Rincian Rata-Rata Biaya Sarana Produksi Per LLG dan per HaYang    

Dikeluarkan Pada Usahatani Jagung Berbagai Usia Panen Kecamatan 

Kayangan Tahun 2018 

Uraian 

 

 

 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (60-75) 

         (0,47/LLG) 

  

Usahatani Jagung 

Panen Usia (90-120) 

          (0,52/LLG) 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (>120)      

           (1,29/LLG) 

Biaya Saprodi    

 -Benih (Rp) 

 -Pupuk (Rp) 

-Pestisida (Rp) 

45.433 

545.333 

34.000 

52.000 

736.000 

60.000 

97.000 

1.594.666           

288.666 

Biaya Tenaga Kerja    

-Tkdk 

 -Tklk 

243.666 

1.130.333 

227.999 

1.172.857 

290.666 

642.047 

Total (Rp) 1.998.765 2.248.857 4.913.047 

Uraian 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (60-

75)   

(Ha) 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (90-120) 

(Ha) 

Usahatani Jagung 

Panen Usia 

(>120)(Ha)    

 

Biaya  Saprodi 

-Benih (Rp) 

 -Pupuk (Rp) 

-Pestisida (Rp) 

 

97.496 

1.170.243 

72.961 

 

88.135 

1.247.457 

101.694 

 

75.000       

1.232.989  

223.195 

Biaya Tenaga Kerja    

-Tkdk 

-Tklk 

479.638 

2.159.868 

386.440 

1.987.893 

214.736 

2.052.054 

Total (Rp) 3.980.207 3.811.622 3.797.976 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan bahwa biaya produksi yang 

dikeluarkan pada usahatani jagung berbagai usia panen di Kecamatan Kayangan 

tertinggi pada usahatani jagung panen usia tua sebesar Rp 4.913.047 per LLG atau 

sebesar Rp 3.797.976 per Ha hal ini  disebabkan oleh luas lahan garapan yang 

lebih tinggi sehingga biaya yang dikeluarkanpun akan meningkat atau lebih tinggi 

dibandingkan dengan usahatani jagung lainnya . 

Biaya Tetap 

Menurut mubyarto (1986) biaya tetap adalah biaya yang besar 

kecilnyatidak tergantung pada besar kecilnya produksi. Besarnya biaya tetap 
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meliputi : biaya penyusutan alat, pajak tanah , sewa tanah , dan iuran pengairan, 

yang disajikan pada tabel berikut  : 

Tabel 4.9. Rincian Rata-Rata Biaya Tetap Per LLG dan per HaYang Dikeluarkan 

Pada Usahatani Jagung Berbagai Usia Panen Kecamatan Kayangan 

Tahun 2018 

No     Uraian 

 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (60-75) 

LLG 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (90-120) 

LLG 

Usahatani Jagung 

Panen Usia ( >120) 

LLG 

1 Iuran Pengairan(Rp)  

2 Pajak Tanah (Rp)    120.000 

3 Penyusutan Alat 

(Rp)      38.422 

 

   66.666 

120.000 

38.422 

51.666 

123.866 

38.925 

 

3.333 

191.333 

61.929 

 

Total (Rp) 225.088 214.459 256.595 

No     Uraian 

 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (60-75) 

Ha 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (90-120) 

Ha 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (>120) 

Ha 

1 Iuran Pengairan(Rp)    

2 Pajak Tanah (Rp)          

3 Penyusutan Alat 

(Rp)       

143.061 

257.510 

82.451 

87.570 

209.943 

65.976 

2.577 

147.938 

47.883 

Total (Rp)                        483.023 363.490 198.399  

Sumber : Data Primr Diolah 2018 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukan bahwa biaya tetap yang dikeluarkan 

pada usahatani jagung berbagai usia panen di Kecamatan Kayangan tertinggi pada 

usahatani jagung panen usia tua sebesar Rp 256.596 per LLG atau sebesar Rp 

198.399 per Ha dan biaya tetap terbesar  yaitu pada biaya pajak tanah sebesar Rp 

191.333atau sebesar Rp 147.938per Ha. besarnya biaya pajak ini ditentukan oleh 

luas lahan yang di usahakan oleh petani responden, semakin luas lahan garapan 

maka semakin tinggi pula biaya pajak lahan tersebut. 

Produksi dan Nilai Produksi 

Produksi dan nilai produksi berbagai jenis usahatani jagung dapat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya, luas lahan garapan. Semakin luas lahan 

garapan maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan dan semakin besar pula 

produksi yang bisa didapatkan oleh petani. Faktor lain juga sangat mempengaruhi 

seperti harga yang berlaku. Sebesar apapun produksi yang didapat oleh petani jika 
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tidak didukung dengan harga yang tinggi maka nilai produksi yang akan didapat 

juga akan sedikit yang mengakibatkan pendapatan petani menurun. Jumlah 

produksi dan nilai produksi pada usahatani jagung berbagai usia panen di 

Kecamatan Kayanagan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 Rata-Rata Produksi dan Nilai Produksi Per LLG dan Per Ha Pada     

Usahatani Jagung Bebagai Usia Panen di Kecamatan Kayangan 

Tahun 2018 

No    Uraian 

 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (60-75) 

(Rp/LLG) 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (90-

120) 

(Rp/LLG) 

Usahatani Jagung  

Panen Usia(>120) 

(Rp/LLG) 

1   Produksi (Kg) 

2   Harga    (Rp) 

2.149 

1.875 

4.306 

1.560 

5.320 

3.000 

Penerimaan 4.030.000 6.717.360 15.960.000 

 

 

Usahatani Jagung      

Panen Usia 

(60-75)/Ha              

Usahatani 

JagungPanen Usia 

(90-120)/Ha 

Usahatani Jagung  

Panen Usia  

( > 120)/Ha 

1   Produksi (Kg) 

2   Harga     (Rp) 

4.612 

1.875 

7.299 

1.560 

4.113 

3.000 

Penerimaan 8.648.068 11.386.440 12.339.000 

Sumber: Data Primer Diolah 2018 

Dapat dilihat dari tabel 4.11 diketahui bahwa produksi usahatani jagung 

panen usia muda lebih rendah dari pada usia panen tengahan dan usia panen tua. 

penerimaan tertinggi yaitu pada usahatani jagung panen usia tua sebesar Rp 

12,339.000 per Ha yang dikuti oleh usahatani jagung panen usia tengahan sebesar 

Rp 11.386.440 per Ha dan dan sebesar Rp 8.648.068 per Ha untuk usahatani 

jagung panen usia muda. Semakin banyak lahan yang digunakan dalam usahatani 

jagung berbagai usia panen maka semakin banyak penerimaan yang didapat oleh 

petani. sistem penjualan yang berbeda menyebabakan harga pada ketiga usahatani 

juga berbeda, untuk usahatani  jagung tua transaksi dilakukan dengan pembeli 

mendatangi petani langsung dijual dalam bentuk pipilan, sedangkan usahatani 

jagung panen usia tengahan yaitu dijual dalam bentuk tongkol yakni kulitnya 

sudah dikupas kemudian dimasukkan dalam karung dan untuk usahatani jagung 

muda dijual dalam bentuk tongkol namun masih ada kulit pembungkusnya dan 

sistem penjualannya melainkan dengan cara borongan atau dibeli sesuai luas 

sawah dan harganya disesuaikan dengan luas sawah tersebut dan juga ada 
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beberapa petani yang menjual dengan sistem kiloan dan harganya ditentukan 

dengan besar jumlah per kilogramnya. 

Pendapatan Usahatani Jagung Pada Berbagai Usia Panen di Kecamatan  

Kayangan Tahun 2018 

Pendapatan total yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan 

keseluruhan responden dalam satu kali proses produksi di  Kecamatan Kayangan 

dengan menggunakan biaya tetap seperti pajak, sewa lahan, biaya penyusutan 

pada lahan tersebut per proses produksi atau pertahun. 

Pendapatan usahatani ditentukan oleh tingkat produksi yang dicapai, 

semakin tinggi produksi dan harga produk maka semakin tinggi pula pendapatan 

yang diterima oleh petani. Pendapatan petani untuk usahatani jagung pada 

berbagai usia panen disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 4.11. Pendapatan Usahatani Jagung Pada Berbagai Usia Panen di 

Kecamatan Kayangan MT 2018 

No    Uraian 

 

 

Usahatani 

JagungPanen Usia 

(60-75) 

(Rp/LLG) 

Usahatani 

JagungPanen Usia 

(90-120)(Rp/LLG) 

Usahatani 

JagungPanen 

usia(>120)(Rp/LLG) 

1.Biaya Variabel 

2.Biaya Tetap 

3.Total Biaya  

Produksi 

4.Penerimaan 

1.998.333 

225.0889 

 

2.223.855 

4.030.000                     

2.248.857 

214.459 

 

2.463.3167 

6.718.405 

4.913.047  

256.595  

 

5.169.643 

15.960.000  

Pendapatan 1.806.145 4.225.088 10.790.356 

No    Uraian 

 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (60-75) 

(Rp/Ha) 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (90-120) 

(Rp/Ha) 

Usahatani Jagung  

Panen Usia(>120) 

(Rp/Ha) 

1.Biaya variabel 

2.Biaya Tetap 

3.Total Biaya  

Produksi 

4.Penerimaan 

3.980.207 

483.023 

 

4.463.231 

8.648.068             

3.811.616 

363.490 

 

4.175.106 

11.386.440 

3.797.976 

198.399  

 

3.996.315 

12.339.000  

Pendapatan 4.453.231 7.211.333 8.342.684 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan usahatani 

jagung pada berbagai usia panen di Kecamatan Kayangan berbeda-beda yaitu 

untuk usahatani jagung panen usia muda sebesar Rp 1.806.145  per LLG atau 
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sebesar Rp 4.453.231 per Ha. Untuk usahatani jagung panen usia tengahan 

sebesar Rp 4.225.088per LLG atau sebesar Rp 7.211.333per Ha dan untuk 

usahatani jagung panen usia tua sebesar Rp 10.790.356 per LLG atau sebesar Rp 

8.342.684per Ha. perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan biaya produksi, 

jumlah produksi dan harga jual produk pada masing-masing usahatani tersebut. 

Kelayakan usahatani jagung pada berbagai usia panen di Kecamatan 

Kayangan tahun 2018 

Kelayakan usahatani dapat dilakukan dengan menghitung return of 

costratio (analisis R/C), yaitu perbandingan antara total nilai produksi dengan 

biaya yang dikeluarkan . bila hasil analisis R/C ratio >1 maka usahatani tersebut 

dikatakan menguntungkan. Sebaliknya bila nilai R/C <1 maka usahatani tersebut 

dikatakan tidak menguntungkan atau tidak layak untuk diusahakan. Analisis data 

rata-rata R/C ratio dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4.12  R/C Ratio per LLG dan per Ha Pada Usahatani Jagung Berbagai Usia 

Panen di  Kecamatan Kayangan 2018 

No    Uraian 

 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (60-75) 

(Rp/LLG) 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (90-120) 

(Rp/LLG) 

Usahatani Jagung  

Panen Usia(>120) 

(Rp/LLG) 

1. Penerimaan                          

2. Total Biaya 

Produksi  

4.030.000                    

2.223.855 

6.718.405 

2.463.316 

15.960.000                      

5.169.643 

R/C 1,9 2,72 3,08 

No    Uraian 

 

 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (60-75) 

(Rp/Ha) 

Usahatani Jagung 

Panen Usia (90-120) 

(Rp/Ha ) 

Usahatani Jagung 

Panen Usia(>120) 

(Rp/Ha) 

1. Penerimaan                    

2. Total Biaya 

Produksi   

8.648.068            

4.463.231 

11.386.440 

4.175.106 

12.339.000        

3.996.315 

    R/C 1,9 2,72 3,08 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai R/C ratio per Ha pada 

usahatani jagung berbagai usia panen di Kecamatan Kayangan sebesar Rp 1,9 per 

Ha untuk usahatani jagung panen usia muda,sebesar Rp 2,72 per Ha untuk 

usahatani jagung usia tengahandan sebesar Rp 3,08 per Ha untuk usahatani jagung 

panen usia tua. 
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Faktor Pendorong Usahatani Jagung Panen Usia Muda dan Panen Usia      

Tua 

Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petani 

pada usahatani jagung ada beberapa faktor pendorong dan penghambat pada 

usahatani jagung berbagai usia panen yaitu : 

Faktor Pendorong usahatani jagung panen  Muda (60-75) hari, panen tua  

(90-120) hari dan (>120) hari yaitu : (1) petani menjual jagung pada usia muda 

dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak misalnya untuk kebutuhan 

pendidikan anaknya dan juga untuk kebutuhan sehari-hari (2) lahan yang dimiliki 

petani terkadang dipakai untuk menanam tanaman yang lain misalnya masuknya 

musim penghujan sehingga petani akan menanam tanaman selanjutnya contohnya  

menanam  tanaman padi sehingga petani menjual jagung pada usia yang lebih 

cepat atau pada usia muda. Untuk usahatani jagung panen usia tua  (90-120) dan 

(>120) hari  di karenakan usia ini jagung sudah mulai mengering yang membuat 

jagung bisa dijual dalam bentuk gelondongan dan dalam bentuk pipilan dengan 

harga yang lebih tinggi yang bisa meningkatkan pendapatan petani.  

Faktor Penghambat Usahatani Jagung Panen Usia Muda Dan Panen Usia 

Tua  

1. Jagung panen usia muda (60-75)  

Sulit mendapatkan pembeli di karenakan pembeli dihadapkan pada 

resiko apabila telat dalam penjualan maka jagung muda akan mengalami 

kerusakan sehingga terjadi penurunan harga  apabila dijual kekonsumen 

akhir. 

Seringkali buah jagung yang dipanen kecil-kecil sehingga harga 

ditingkat petani menjadi rendah dikarenakan tidak diberikan pupuk pada 

susulan kedua oleh petani yang menjual pada usia yang muda (60-75) hari 

setelah tanam. 
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2. Jagung panen usia tua (90-120) hari dan (>120) hari 

Kendala yang dihadapi yaitu faktor cuaca dimana saat jagung mulai  

dipanen dihadapkan pada musim penhujan sehingga petani kesulitan 

dalam melakukan proses pengeringan yang menyebabkan terjadinya 

penurunan harga. 

Fluktuasi harga dimana harga jagung yang tidak menetap dipengaruhi 

oleh cuaca yang mengakibatkan kualitas jagung menjadi kurang baik 

sehingga harganya menjadi lebih  rendah.  

Faktor biaya produksi lebih tinggi karena adanya biaya untuk pasca 

panen seperti pemipilan yang menyebabkan biaya pada tenaga kerja 

menjadi bertambah sehingga mempengaruhi pendapatan petani. 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

KESIMPULAN 

1. Rata-rata pendapatan petani dari usahatani jagung pada berbagai usia 

panen musim tanam 2018 sebesar Rp 4.453.231per hektarnya untuk 

usahatani jagung muda, sebesar Rp 7.211.333 per hektarnya untuk 

usahatani jagung tengahan dan sebesar Rp 8.342.684per hektarnya untuk 

usahatani jagung tua. 

2. Usahatani jagung pada berbagai usia panen di Kecamatan Kayangan 

adalah layak untuk diusahakan. Hal ini dilihat dari nilai R/C ratio sebesar 

1,9 untuk usahatani jagung panen usia muda, sebesar 2,72 untuk usahatani 

jagung panen usia tengahan dan sebesar 3,08 untuk usahatani jagungpanen 

usia tua . artinya jika pengeluaran Rp 1 petani jagung pada berbagai usia 

panen akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 3.08. 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani jagung 

pada berbagai usia panen di Kecamatan Kayangan yaitu fluktuasi harga dan 

faktor cuaca. 
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      SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat diajukan 

saran sebagai berikut :  

1. Diharapkan kepada pemerintah atau dinas/instansi terkait untuk 

menetapkan harga jagung agar petani tidak mengalami kerugian dalam 

menjual hasil produksi atau hasil panen. 

2.  Diharapkan kepada petani untuk meningkatkan usahatani jagung pada 

usia panen tua dikarenakan harga jagung lebih tinggi sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan petani dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
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