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ABSTRAK 

 
Rizanti Oktariana. Analisis Kelayakan Usahatani Jagung di Kecamatan Selong Kabupaten 
Lombok Timur. Pembimbing Utama: Zubair, dan Pembimbing Pendamping: Hayati. 
 Salah satu komoditas tanaman pangan yang dapat mengambil peran dalam pembangunan 
sektor pertanian terutama dalam pembangunan nasional adalah jagung. Jagung merupakan salah 
satu bahan pangan utama di Indonesia yang memiliki kedudukan strategis setelah komoditas beras. 
Selain itu, jagung juga dijadikan sebagi bahan baku sektor industri.  

Penelitian ini menggunakan metode deskripitif. Penetapan Petani responden ditentukan 
secara Quota Sampling berjumlah 30 orang yang diambil dari 2 Kelurahan, dipilih secara Purpsive 
Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya produksi usahatani jagung di 
Kecamatan Selong Kabupaten Lomok Timur sebesar Rp 1.341.682,08/LLG atau sebesar Rp 
8.214.380,10/ha. Rata-rata pendapatan usahatani jagung di Kecamatan Selong Kabupaten   
Lombok Timur sebesar Rp 1.124.029,58/LLG atau sebesar Rp 6.881.813,78/ha. Nilai R/C ratio 
pada usahatani jagung yaitu sebesar 1,84, berarti usahatani jagung di Kecamatan Selong 
Kabupaten Lombok Timur layak untuk diusahakan karena memiliki nilai R/C ratio ≥ 1. Masalah 
dalam dusahatani jagung di Kecamatan Selong yaitu kurangnya pengetahuan (pengetahuan 
rendah) petani dalam mengenali gejala penyakit yang timbul sejak dini.  
 
Kata kunci: Usahatani, Jagung, dan R/C. 
 

ABSTRACT 
 

Rizanti Oktariana. Feasibility Analysis of Corn Farming in Selong District, East Lombok Regency. 
Main Counselor: Zubair, and Counselor Advisor: Hayati. 

One of the food crops that can take part in the development of the agricultural sector, 
especially in national development, is corn. Corn is one of the main food ingredients in Indonesia 
which has a strategic position after the rice commodity. In addition, corn is also used as a raw 
material for the industrial sector. 

This research uses descriptive method. Determination of Farmers of respondents was 
determined by Quota Sampling totaling 30 people taken from 2 Kelurahan, chosen by purposive 
sampling. The results showed that the average cost of production of corn farming in Selong 
Subdistrict, East Lomok Regency was Rp. 1,341,682.08 / LLG or Rp. 8.214,380.10 / ha. The 
average income of corn farming in Selong District, East Lombok Regency is Rp. 1,124,029.58 / 
LLG or Rp. 6,881,813.78 / ha. The value of R / C ratio in corn farming is 1.84, meaning that corn 
farming in Selong District East Lombok Regency is feasible because it has an R / C ratio ≥ 1. The 
problem in corn farming in Selong District is lack of knowledge (low knowledge) farmers in 
recognizing the symptoms of diseases that arise early. 

 

Keywords: Farming, Corn, and R / C 
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PENDAHULUAN 

Sektor pertanian menjadi unggulan penopang perekonomiann dan pembangunan di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan pertanian memberikan porsi yang cukup besar dalam pendapatan 

negara. Sektor pertanian menjadi pasar yang potensial bagi produk-prodduk dalam negeri, seperti 

barang produksi dan barang konsumsi, terutama produk yang dihasilkan oleh subsector tanaman 

pangan (Septa et al, 2017) 

Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang 

sangat penting dalam ketahanan pangan nasional, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga 

kerja dan penerimaan devisa, serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong 

pertumbuhan bagi industri hilir yang memberikan kontribusi cukup terhadap pertumbuhan 

ekonomi nasional (Tahir et al., 2016). 

Salah satu komoditas tanaman pangan yang dapat mengambil peran dalam pembangunan 

sektor pertanian terutama dalam pembangunan nasional adalah jagung (Purnadi, 2017). Jagung 

merupakan salah satu bahan pangan utama di Indonesia yang memiliki kedudukan strategis setelah 

komoditas beras. Permintaan jagung di Indonesia maupun di dunia internasional kini berlangsung 

sangat dinamis. Selain itu, permintaan jagung juga disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk 

dan pesatnya sektor industri yang membutuhkan bahan baku jagung (Nikmah et al, 2017). 

Pertanaman jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebar hampir diseluruh 

Kabupaten. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah penghasil jagung yang dapat 

diusahakan di lahan kering maupun lahan basah. Kecamatan Selong merupakan salah satu 

kecamatan yang tetap mengusahakan jagung, meskipun bukan merupakan sentra produksi. Hal ini 

disebabkan karena bergesernya pola tanam dan lahan untuk tanaman jagung dan harus bersaing 

dengan komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi atau sebagai bahan pangan 

seperti padi sawah, komoditas perkebunan, holtikultura atau komoditas tanaman semusim lainnya 

(BPS Kab. Lotim, 2017). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis biaya dan pendapatan usahatani , tingkat kelayakan usahatani dan masalah yang 

dihadapi dalam usahatani jagung di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. 
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METODELOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan unit 

analisis petani jagung di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Penentuan daerah sampel 

menggunakan Purposive Sampling di Kecamatan Selong, dipilih 2 Kelurahan yaitu : Kelurahan 

Sekarteja dan  Kelayu Selatan. Penetapan Petani responden ditentukan secara Quota Sampling 

berjumlah 30 orang, sebanyak 14 orang di Kalurahan Sekarteja dan 16 orang di Kelurahan Kelayu 

Selatan. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif, sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Analisis Data  

1)  Untuk mengetahui biaya yang di keluarkan petani dalam usahatani jagung digunakan   

rumus sebagai berikut: 

TC = TF + TV 

Keterangan : 

TC = Total Biaya Produksi 

TF = Total Biaya Tetap (Fixt Cost) 

TV =Total Biaya Variabel (Variable Cost) 

2) Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani kubis digunakan rumus 

sebagai berikut: 

I = TR-TC 

Keterangan : 

I  =  Pendapatan Bersih (Income) 

TR  =  Total  Penerimaan  (Total Revenue) 

TC  =  Total  Biaya  Produksi  (Total Cost) 

3) Analisis R/C 

Analisis R/C ratio digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usahatani, secara matematis 

dituliskan : 
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Dengan kriteria hasil adalah sebagai berikut : 

R/C = 1, artinya usahatani kubis bunga pada titik impas 

R/C < 1, artinya usahatani kubis bunga tersebut mengalami kerugian 

R/C > 1, artinya usahatani kubis bunga tersebut menguntungkan.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel Analisis Data Usahatani Jagung di Kecematan Selong Kabupaten Lombok Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

No. Uraian Satuan Fisik Per Luas Lahan 
Garapan 

Per Hektar 

Jml 
Fisik 

Nilai 
(Rp) 

Jml 
Fisik 

Nilai 
(Rp) 

 Luas Garapan  0,16  1,00  
1 Biaya Produksi      

 a. Biaya Variabel      
 a) Input Produksi      
  Benih Kg 2,17 83.650,00 13,27 512.142,86 
  Pestisida      
 -Curacron Ml 53,33 18.666,67 326,53 114.285,71 
 -Prevathon Ml 16,67 9.333,33 102,04 57.142,86 
 -Regen Ml 10,00 5.000,00 61,22 30.612,24 

 -Puradan Kg 0,03 766,67 0,20 4.693,88 
 -Calaris Ml 16,67 3.000,00 102,04 18.367,35 
 -Marsal Ml 13,33 2.666,67 81,63 16.326,53 
 -Basmilang Lt 33,33 1.833,33 204,08 11.224,49 
 -Abasel Ml 16,67 4.500,00 102,04 27.551,02 
 -Pilia Sigentha Ml 1,67 933,33 10,20 5.714,29 
 -Topan Ml 50,00 2.500,00 306,12 15.306,12 

 Jumlah   49.200,00  285.918,37 

  Pupuk      
 -NPK (Ponska) Kg 27,17 70.633,33 166,33 432.448,98 
 -Urea Kg 74,67 161.666,67 457,14 989.795,92 
 -SP36 Kg 7,33 16.900,00 44,90 103.469,39 
 -ZA Kg 2,33 4.200,00 14,29 25.714,28 
 -Kandang Kg 4,17 1.833,33 25,51 11.224,49 

 Jumlah  115,67 255.233,33 708,17 1.562.653,06 

 b) Biaya TK      
  Persiapan Lahan HKO 1,81 95.000,00 11,08 581.632,65 
  Penanaman HKO 2,63 144.333,33 16,08 883.673,47 
  Penjarangan dan 

penyulaman 
HKO 0,44 24.666,67 2,68 151.020,41 

  Pembubunan dan 
penyiangan 

HKO 1,18 66.666,67 7,22 408.163,27 

  Pemupukan HKO 3,29 182.000,00 20,14 1.114.285,71 
  Penyemprotan HKO 1,01 88.333,33 6,17 54.0816,33 
  Pengairan  HKO 0,97 126.666,67 5,92 775.510,20 
  Panen HKO 3,41 149.166,67 20,88 913.265,31 

Jumlah HKO 14,73 876.833,34 90,16 5.368.367,35 

Jumlah Biaya Variabel   1.264.916,67  7.744.387,76 

 b. Biaya Tetap      

 a) Pajak Tanah (Rp)  20.238,89  123.911,56 
 b) Iuran Irugasi (Rp)  10.877,78  66.598,64 
 c) Penyusutan Alat      
 -Cangkul (Rp)  5.955,56  36462.59 
 -Sabit (Rp)  3.888,89  23.809,52 
 -Parang (Rp)  5.040,00  30.857,14 
 -Sprayer (Rp)  29.288,89  179.319,73 
 -Ember (Rp)  760,42  4.655,61 
 -Tali Sipat (Rp)  715,00  4.377,55 

 Jumlah (Rp)  45.648,75  279.482,14 

Jumlah Biaya Tetap (Rp)  76.765.42  469992.35 

Total Biaya Produksi (Rp)  1.341.682,08  8.214.380,10 

2 Produksi tongkolan 
basah (kg) 

 1.153,97  7.065,10 

3 Harga Jual (Rp)  2.146,67  13.142,86 
4 Nilai Produksi 

(Penerimaan) 
(Rp)  2.465.711,67 

 
 15.096.193,88 

5 Pendapatan (Rp)  1.124.029,58  6.881.813,78 
6 R/C (Rp)  1,84  1,84 
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Analisis Biaya Usahatani Jagung 

Biaya usahatani pada kegiatan usahatani jagung adalah semua biaya yang dikeluarkan 

oleh petani dalam mengelola usahataninya baik berupa biaya variabel dan biaya tetap. Biaya 

variabel yang diperhitungkan dalam penelitian ini meliputi biaya input produksi (benih, pupuk dan 

pestisida) dan biaya tenaga kerja dalam dan luar keluarga. Sedangkan biaya tetap yang 

diperhitungkan dalam penelitian ini meliputi biaya penyusutan alat pertanian, biaya pajak tanah 

dan biaya iuran irigasi. Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata total biaya produksi usahatani 

jagung di Kecamatan Selong yang dikeluarkan oleh petani responden yaitu sebesar Rp 

1.341.682,08/LLG atau sebesar Rp 8.214.380,10/ha. 

Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Jagung 

Produksi  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi jagung. Produksi 

jagung yang ada di Kecamatan Selong adalah produksi yang masih dalam tongkolan basah. 

Biasanya produksinya langsung dijual di tengah sawah oleh petani kepada pedagang pengumpul 

desa. Penerimaan adalah hasil kali dari jumlah produksi jagung dengan harga jual yang berlaku 

pada musim tanam saat itu. Sedangkan pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

total penerimaan usahatani dikurangi dengan total biaya produksi pada usahatani itu sendiri.  

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata produksi yang diperoleh petani dalam 

usahatani jagung di Kecamatan Selong adalah 1.153,97 kg/LLG atau sebesar 7.065,10/ha dengan 

rata-rata harga jual sebesar Rp 2.146,67/LLG atau sebesar Rp  13.142,86/ha sehingga petani dapat 

memperoleh penerimaan sebesar Rp 2.465.711,67/LLG atau sebesar Rp 15.096.193,88/ha dengan 

pendapatan sebesar Rp 1.124.029,58/LLG atau sebesar Rp 6.881.813,78/ha. 

Kelayakan Usahatani 

Untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani kubis di Kecamatan Selong Kabupaten 

Lombok Timur dapat dianalisis usahataninya dari aspek ekonomi dengan menggunakan R/C ratio. 

R/C ratio merupakan Revenue/Cost dimana penerimaan sebagai Revenue dan total biaya produksi 

sebagai cost. Suatu usahatani dianggap layak apabila R/C ratio besar dari 1 atau sama dengan 1, 

apabila R/C ratio kecil dari 1 maka usahatani tersebut dikatakan rugi.  
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Nilai kelayakan usahatani jagung di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 

sebesar 1,84. Artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp 1,00 akan menghasilkan penerimaan 

sebesar Rp 1,84, dengan kesimpulan berarti  bahwa usahatani jagung di daerah penelitian layak 

untuk diusahakan. 

Masalah dalam Usahatani Jagung di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 

Masalah dalam suatu usaha itu wajib didapatkan oleh setiap orang yang melakukan 

kegiatan usaha, baik itu dalam kegiatan usahatani maupun usaha-usaha lainnya. Masalah itu bisa 

berupa masalah teknis maupun masalah sosial. Begitupun dengan kegiatan usahatani jagung yang 

dilakukan di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. 

Permasalahan dalam usahatani jagung di Kecamtan Selong datang dari petani itu sendiri, 

yaitu kurangnya pengetahuan petani dalam mengenali penyakit. Permasalahan ini dialami oleh 

semua petani responden usahatani jagung di Kecamatan Selong sebanyak 30 orang atau 100%. 

Karena pengetahuan yang masih rendah, petani tidak menyadari gejala penyakit yang menyerang 

tanaman jagung, terutama pada saat tanaman jagung masih kecil. Salah satu jenis penyakit yang 

sering menyerang tanaman jagung yaitu penyakit bulay, dengan ciri-ciri pucuk tanaman jagung 

akan patah biasanya pada saat tanaman berumur satu bulan, atau daun tanaman jagung menjadi 

putih dan  terlihat jelek selain itu dapat menurunkan kualitas mutu hasil dan kuantitas hasil karena 

tongkol jagung akan berisi sangat kecil dan bahkan tidak berisi. Adapun penyakit lain yang 

menyerang tanaman jagung yang ditandai dengan mengeringnya pucuk daun, sedangkan kalau 

sudah berbuah biasanya pangkal batang berwarna coklat kehitaman dan daun akan layu 

menguncup, serta tongkolnya agak lemes atau lembek. Jika jenis penyakit ini tidak cepat disadari 

oleh petani maka tanaman jagung akan mengering dan menyebabkan gagal panen. Solusi yang 

dapat diberikan dari masalah ini yaitu perlu diadakannya penyuluhan kepada para petani agar 

dapat mengenali gejala penyakit sejak dini yang timbul pada tanaman yang diusahakan, dan 

penyuluhan sebaiknya dilakukan langsung di lahan petani. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
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Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Rata-rata biaya produksi usahatani jagung di Kecamatan Selong Kabupaten Lomok Timur 

sebesar Rp 1.341.682,08/LLG atau sebesar Rp 8.214.380,10/ha. Rata-rata pendapatan 

usahatani jagung di Kecamatan Selong Kabupaten   Lombok Timur sebesar Rp 

1.124.029,58/LLG atau sebesar Rp 6.881.813,78/ha. 

2)  Nilai R/C ratio pada usahatani jagung yaitu sebesar 1,61. Artinya setiap pengeluaran biaya 

sebesar Rp 1,00 dalam usahatani tersebut akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 1,84. 

Berdasarkan nilai R/C usahatani jagung di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 

merupakan usahatani yang sudah layak untuk diusahakan. Hal ini ditujukkan oleh kriteria 

kelayakan yang menyatakan suatu usahatani dapat dikatakan layak apabila memiliki R/C            

ratio > 1 maka usahatani tersebut dapat dikatakan layak. 

3)  Masalah usahatani jagung di Kecamatan Selong yaitu kurangnya pengetahuan (pengetahuan 

rendah) petani dalam mengenali gejala penyakit yang timbul sejak dini.  

 

 

 Saran 

Saran yang dapat diberikan: 

1) Disarankan kepada para pemerintah melalui dinas/instansi terkait untuk lebih 

mengintensifikasi penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan 

sebaiknya dilakukan langsung di lahan petani sehingga pemecahan masalah dapat lebih 

sesuai dengan permasalahan yang ada. 

2) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah pada 

usahatani jagung di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. 
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