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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menganalisis perbandingan biaya 
produksi usahatani jagung ketan dan jagung hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten 
Sumbawa; (2) Untuk menganalisis perbandingan pendapatan dan efisiensi usahatani 
jagung ketan dan jagung hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa; dan (3) 
Untuk mengidentifikasi keunggulan dan masalah yang dihadapi dalam usahatani 
jagung ketan dan jagung hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Rhee, dari 4 Desa yang ada di 
Kecamatan Rhee ditentukan dua desa secara “purposive sampling” yaitu Desa Rhee 
dan Desa Rhee Loka, atas dasar pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki luas 
panen jagung ketan dan jagung hibrida yang terluas. Responden dalam penelitian 
adalah petani yang mengusahakan jagung ketan dan jagung hibrida. Dari dua Desa 
terpilih 40 orang responden, yaitu 20 orang di Desa Rhee dan 20 orang di Desa Rhee 
Loka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain total biaya 
produksi, pendapatan dan efisiensi usahatani, serta keunggulan dan masalah yang 
dihadapi petani pada usahatani jagung ketan dan jagung hibrida. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Rata-rata produksi pada usahatani 
jagung ketan sebesar 12.735,16 kg/ha (tongkol) dan jagung hibrida 6.844,34 kg/ha 
(pipilan); (2) Rata-rata biaya produksi pada usahatani jagung ketan  Rp 12.431.344/ha 
lebih kecil dibandingkan biaya produksi pada usahatani jagung hibrida, yaitu Rp 
12.435.146,36/ha. Namun perbedaannya non-signifikan pada taraf nyata 5%.; (3) 
Rata-rata pendapatan usahatani jagung ketan sebesar Rp 13.670.197/ha lebih besar 
dibandingkan pendapatan jagung hibrida Rp 10.104.594/ha dan signifikan pada taraf 
nyata 5%; (4) Efisiensi usahatani (R/C) jagung ketan sebesar 2,10 lebih kecil 
dibandingkan efisiensi usahatani (R/C) jagung hibrida yaitu sebesar 1,81 dan 
signifikan pada taraf nyata 5%; (5) Keunggulan dari usahatani jagung ketan adalah: 
lebih cepat panen, dan dapat mengganti nasi. Keunggulan dari jagung hibrida yaitu 
dapat tumbuh pada daerah panas, diprioritaskan oleh pemerintah, dan harga relatif 
stabil. Kelemahan dari usahatani jagung ketan yaitu peka terhadap serangan 
hama/penyakit, produktivitas relatif rendah, harga berfluktuasi, kurangnya 
penyuluhan, dan keterlambatan pupuk; sedangkan kelemahan dari usahatani jagung 
hibrida yaitu kurangnya penyuluhan, keterlambatan pupuk, dan membutuhkan 
pengelolaan yang lebih intensif. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka 
dapat diajukan saran sebagai berikut: (1) Pemerintah harus meningkatkan penyuluhan 
sehingga petani mengetahui informasi terbaru tentang pertanian; (2) Pemerintah lebih 
tanggap dalam penyediaan sarana produksi agar komoditi yang diusahakan dapat 
memperoleh hasil yang optimal; (3) Petani lebih berperan aktif dalam mencari 
informasi tentang usahatani maupun informasi pasar yang dapat mengembangkan 
usahatani petani. 

 
Kata Kunci: Produksi Usahatani, Studi Komparatif, Biaya Produksi. 
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ABSTRACT 

 This study aims to: (1) To analyze the comparison of production costs for 
glutinous corn and hybrid corn farming in the District of Rhee, Sumbawa Regency; 
(2) To analyze the comparison of income and efficiency of glutinous rice and hybrid 
corn farming in Rhee District, Sumbawa Regency; and (3) To identify the advantages 
and problems faced in farming glutinous corn and hybrid corn in the District of Rhee, 
Sumbawa Regency. 

The study was conducted in Rhee Subdistrict, from 4 villages in Rhee 
Subdistrict, determined by two villages by "purposive sampling" namely Rhee Village 
and Rhee Loka Village, on the basis of the consideration that the village has the 
widest hybrid glutinous and corn corn harvest area. Respondents in the study were 
farmers who cultivated sticky rice and hybrid corn. Of the two villages selected 40 
respondents, namely 20 people in Rhee Village and 20 people in Rhee Loka Village. 
Analysis of the data used in this study included total production costs, income and 
farm efficiency, as well as the advantages and problems faced by farmers in farming 
glutinous corn and hybrid corn. 

The results showed that: (1) The average production of glutinous corn farming 
was 12,735.16 kg / ha (cob) and hybrid corn 6,844.34 kg / ha (shelled); (2) The 
average production cost in sticky corn farming Rp. 12,431,344 / ha is smaller than the 
production cost in hybrid corn farming, which is Rp. 12,435,146.36 / ha. But the 
difference is non-significant at the 5% real level; (3) The average income of glutinous 
corn farming of Rp. 13,670,197 / ha is greater than the income of hybrid corn 
Rp.10,104,594 / ha and is significant at the 5% level; (4) Farming efficiency (R / C) 
glutinous corn of 2.10 is smaller than farming efficiency (R / C) of hybrid corn which 
is equal to 1.81 and is significant at the 5% real level; (5) The advantages of glutinous 
corn farming are: faster harvesting, and can replace rice. The advantage of hybrid 
corn is that it can grow in hot areas, prioritized by the government, and prices are 
relatively stable. The disadvantages of glutinous corn farming are sensitivity to pests / 
diseases, relatively low productivity, fluctuating prices, lack of counseling, and delay 
in fertilizer; while the disadvantages of hybrid corn farming are lack of counseling, 
late fertilizer, and require more intensive management. Based on the results of the 
research and conclusions, the following suggestions can be proposed: (1) The 
government must increase counseling so that farmers know the latest information 
about agriculture; (2) The government is more responsive in the provision of 
production facilities so that the commodities managed can obtain optimal results; (3) 
Farmers play an active role in finding information about farming and market 
information that can develop farmer farming. 

 
Keywords: Farm Production, Comparative Study, Production Costs
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten di Propinsi NTB memiliki 
potensi untuk pengembangan jagung yang sangat besar, karena Kabupaten Sumbawa 
memiliki iklim, jenis tanah dan topografi yang sangat mendukung untuk 
pengembangan tanaman jagung, baik di lahan kering maupun di lahan sawah. 

Salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Sumbawa yang potensial untuk 
penanaman jagung yaitu Kecamatan Rhee. Sebagian besar penduduk di Kecamatan 
Rhee bekerja di sektor pertanian. Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan 
untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani di Kecamatan Rhee. 
Kemampuan produksi yang begitu tinggi dengan potensi sumberdaya alam yang 
mendukung menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat Kecamatan Rhee dalam 
berusahatani, terutama usahatani jagung. 

Tedapat dua jenis jagung yang umum diusahakan petani di Kecamatan Rhee 
Kabupaten Sumbawa, yaitu jagung ketan dan jagung hibrida. Berdasarkan hasil 
wawancara petani jagung di wilayah Kecamatan Rhee (survey pendahuluan) diketahui 
bahwa petani yang memilih mengusahakan jagung hibrida menyatakan bahwa 
walaupun usahatani jagung hibrida relatif lebih intensif dibandingkan usahatani 
jagung ketan, tetapi produktivitas jagung hibrida lebih tinggi dibandingkan jagung 
ketan. Walaupun produktivitas jagung ketan relatif lebih rendah dibandingkan jagung 
hibrida, tetapi memiliki rata-rata harga jual lebih tinggi dibandingkan jagung hibrida. 

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian tentang “Studi 
Komparatif Biaya dan Pendapatan Usahatani Jagung Ketan dan Jagung Hibrida di 
Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa”. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis perbandingan biaya 
produksi usahatani jagung ketan dan jagung hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten 
Sumbawa; (2) Untuk menganalisis perbandingan pendapatan dan efisiensi usahatani 
jagung ketan dan jagung hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa; (3) Untuk 
mengidentifikasi keunggulan dan masalah yang dihadapi dalam usahatani jagung 
ketan dan jagung hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan pengumpulan data 
dilakukkan dengan teknik  survei. Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani 
jagung ketan dan jagung hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Jenis data 
dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan sumber data dalam 
penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder.  

Penentuan daerah penelitian dilakukan di Kecamatan Rhee Kabupaten 
Sumbawa sebagai lokasi penelitian. Dari empat desa yang ada di Kecamatan Rhee, 
ditetapkan dua Desa sebagai lokasi penelitian secara Purposive Sampling yaitu desa 
Rhee dan Desa Rhee Loka, atas pertimbangan bahwa di kedua desa inilah usahatani 
paling luas yang menanam jagung ketan dan jagung hibrida dengan produksi paling 
banyak. Responden dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan usahatani 
jagung ketan dan jagung hibrida, ditetapkan sebanyak 40 petani secara quota 
sampling. Dari 40 responden tersebut ditentukan secara sengaja masing-masing 20 
orang petani responden yang mengusahakan jagung ketan dan 20 orang petani 
responden jagung hibrida. Selanjutnya penentuan responden setiap sampel dilakukan 
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secara Accidental sampling, yaitu metode yang proses pengambilan sampelnya cukup 
dengan mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer  di lapangan 
sesuai kebutuhan studi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: biaya 
produksi, besarnya pendapatan, efisiensi usahatani dan perbandingan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa biaya produksi, pendapatan serta 
efisiensi usahatani jagung ketan tidak sama dengan usahatani jagung hibrida. 
Pengujian digunakan uji-F dan uji-t  pada taraf nyata 5%. Analisis data digunakan  
adalah analisis biaya dan pendapatan, dan untuk membandingkan digunakan uji-t pada 
taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 
Karakteristik responden berdasarkan data primer yang diperoleh dari 20 petani 

jagung ketan dan 20 petani jagung hibrida yang dijadikan responden, maka 
karakteristik responden dapat dilihat dari segi umur, tingkat pendidikan, jumlah 
tanggungan atau jumlah anggota keluarga, pengalaman berusahatani, dan luas lahan 
yang dimiliki petani responden. 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas petani 
dalam usahatani. Umur dapat mempengaruhi fisik dalam bekerja, cara berfikir, serta 
keinginan untuk menerima ide-ide baru dalam mengelola usahanya (Simanjuntak, 
1985). Rata-rata umur responden petani jagung ketan adalah 44 tahun (berkisar 25-64 
tahun), sedangkan rata-rata umur responden petani cabai rawit adalah 46 tahun 
(berkisar 25-64 tahun).  

Tingkat pendidikan memiliki peran yang penting dalam proses adopsi, 
informasi, inovasi dan teknologi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 
semakin mudah menerima dan menyerap berbagai bentuk teknologi. Sehingga mampu 
meningkatkan produktivitasnya dalam menghasilkan suatu produk (Soekartawi, 
1995). kisaran pendidikan petani responden adalah tidak tamat SD hingga tamat 
perguruan tinggi. Tingkat pendidikan petani jagung ketan yang paling banyak adalah 
tamat SD sebanyak 14 orang atau 70% dari seluruh petani responden jagung ketan. 
Sedangkan untuk petani jagung hibrida tingkat pendidikan yang paling banyak adalah 
tamat SD sebanyak 14 orang atau 70% dari total responden petani jagung hibrida. 
Artinya rata-rata tingkat pendidikan responden jagung ketan dan jagung hibrida 
tergolong rendah.  

Jumlah anggota keluarga petani jagung ketan paling banyak pada kisaran 3-4 
sebesar 16 orang. Untuk petani jagung hibrida paling banyak pada kisaran 3-4 sebesar 
20 orang. Hal ini didukung oleh pendapat Ilyas dalam Rina (2018), yang menyatakan 
bahwa jika jumlah anggota keluarga 3-4 orang maka tergolong keluarga menengah. 
Artinya rata-rata anggota keluarga petani jagung ketan dan jagung hibrida tergolong 
keluarga menengah. 
 Luas lahan garapan merupakan modal utama yang dimiliki dan berkaitan erat 
dengan pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga petani. Lahan merupakan 
tempat aktivitas usahatani untuk memperoleh sumber pangan dan pendapatan. 
sebagian besar petani responden memiliki luas lahan garapan lebih dari 1 hektar. 
Untuk petani jagung ketan kisaran paling banyak berada pada kisaran < 0,5-1,00 
hektar sebesar 10 orang atau 50%. Sedangkan untuk jagung hibrida kisaran paling 
banyak berada pada kisaran <1,00 hektar sebesar 16 orang atau 80%. 
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Analisis Biaya dan Pendapatan serta Efisiensi Usahatani 

Dalam analisis biaya dan pendapatan, terdapat beberapa komponen yaitu 
meliputi biaya produksi, produksi dan penerimaan, serta pendapatan usahatani yang 
merupakan selisih antara biaya penerimaan dan biaya produksi. Selanjutnya, ratio 
antara penerimaan dan biaya produksi menunjukkan efisiensi usahatani 

Biaya Produksi 

Biaya produksi pada usahatani jagung ketan dan jangung hibrida meliputi: 
biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, biaya variabel lain, dan biaya tetap. Rata-
rata biaya produksi pada usahatani jagung ketan dan jagung hibrida disajikan pada 
Tabel 4.2.  

Tabel 4.2.  Biaya Produksi per Hektar Pada Usahatani Jagung Ketan dan Jagung 
Hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa, Tahun 2018. 

No. Jenis Biaya Produksi 
Jagung Ketan 

(Rp) 
Jagung Hibrida 

(Rp) 

A Biaya Variabel   
a. Sarana Produksi 4.486.237,47 3.715.566,04 
b. Tenaga Kerja  5.616.037,01 6.168.396,23 
c. Biaya Variabel Lain 0,00 266.511,48 

  Total Biaya Variabel 10.102.274,48 10.150.473,75 
B Biaya Tetap dan Lain-lain:     

  a. Nilai Sewa Lahan 2.000.000,00 2.000.000,00 
  b. Penyusutan Alat 329.069,83 284.672,62 

  Total Biaya Tetap 2.329.069,83 2.284.672,62 

Total Biaya Produksi 12.431.344,31 12.435.146,36 
Sumber: Data primer diolah, Tahun 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.2, tampak bahwa perbedaan total biaya produksi yang 
dikeluarkan petani responden pada usahatani jagung ketan dan jagung hibrida masing-
masing sebesar Rp 12.431.344,31/ha dan Rp 12.435.146,36/ha. Hal ini terjadi karena 
biaya yang dikeluarkan pada tiap-tiap biaya produksi pada usahatani jagung hibrida 
lebih besar dari pada usahatani jagung ketan, terutama pada biaya tenaga kerja. 
Sementara, Tabel 4.2, menunjukkan biaya variabel lain pada usahatani jagung hibrida 
sebesar Rp 266.511,48/ha, sedangkan pada usahatani jagung ketan tidak ada biaya, ini 
disebabkan petani jagung ketan pada aktivitas panen, biaya ditanggung oleh calon 
pembeli. Sedangkan petani jagung hibrida seluruh aktivitas usahatani ditanggung oleh 
petani. Sementara untuk biaya tetap dan lain-lain untuk usahatani jagung ketan dan 
jagung hibrida nilai sewa lahan sama yaitu Rp 2.000.000,00/ha, dengan jumlah 
penyusutan alat yang dikeluarkan usahatani jagung ketan sebesar Rp 329.069,83/ha, 
sedangkan usahatani jagung hibrida Rp 284.672,62/ha. 

Produksi, Penerimaan, Pendapatan serta Efisiensi pada Usahatani  

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata produksi, penerimaan, pendapatan serta 
efisiensi usahatani disajikan pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Rata-Rata Produksi, penerimaan, pendapatan serta efisiensi Usahatani 
Jagung Ketan dan Jagung Hibrida di Kecamatan Rhee Kabupaten 
Sumbawa, 2018. 

No. Jenis Biaya Tetap Jagung Ketan Jagung Hibrida 

1 Produksi (kg/ha) *) 12.735,16 6.844,34 

2 Penerimaan ( R ) (Rp/ha) 26.101.542,02 22.539.740,57 

3 Biaya Produksi ( C ) (Rp/ha) 12.431.344,31 12.435.146,36 

4 Pendapatan (Rp/ha) 13.670.197,71 10.104.594,20 

5 Efisiensi Usahatani (R/C) 2,10 1,81 
Sumber: Data primer diolah, Tahun 2018. 

Keterangan: *)  Jagung Ketan dalam satuan kg tongkol (harga: Rp 2.000/kg) 
 Jagung Hibrida dalam satuan kg pipilan (harga: Rp 3200/kg) 

Tabel 4.7, menujukkan bahwa rata-rata produksi jagung ketan lebih tinggi dari 
pada jagung hibrida yaitu masing-masing sebesar 12.735,16 kg/ha dan 6.844,34 kg/ha 
dengan penerimaan jagung ketan dan jagung hibrida masing-masing adalah Rp 
26.101.542,02/ha dan Rp 22.539.740,57/ha. Adapun rata-rata biaya produksi pada 
jagung ketan dan jagung hibrida, masing-masing adalah     Rp 12.431.344,31 dan Rp 
12.435.146,36. Rata-rata pendapatan usahatani jagung ketan dan jagung hibrida 
masing-masing sebesar Rp 13.670.197,71/ha dan Rp 10.104.594,20/ha. Lebih 
besarnya pendapatan pada usahatani jagung ketan dibandingkan jagung hibrida 
disebabkan pasar jagung ketan dijual dalam bentuk tongkol segar, sedangkan untuk 
jagung hibrida dijual dalam bentuk pipilan. Tetapi pada usahatani jagung ketan jika 
jumlah produksi banyak harga relatif turun, sedangkan untuk jagung hibrida jumlah 
produksi banyak harga relatif stabil karena jagung hibrida diprioritaskan oleh 
pemerintah. Selanjutnya berdasarkan efisiensi usahatani (R/C), diperoleh nilai 
efisiensi usahatani jagung ketan sebesar 2,10 sedangkan pada usahatani jagung hibrida 
menghasilkan R/C = 1,81. Dari aspek efisiensi usahatani, tampak bahwa nilai R/C 
pada usahatani jagung ketan lebih besar dibandingkan nilai R/C pada usahatani jagung 
hibrida. Namun demikian, kedua nilai efisiensi usahatani jagung ketan dan jagung 
hibrida dapat dikatakan bahwa kedua usahatani tersebut sama-sama layak untuk 
diusahakan karena nilai R/C > 1 

Hasil Pengujian Perbandingan Biaya Produksi, Pendapatan serta Efisiensi 
Usahatani Jagung Ketan dan Jagung Hibrida 

Perbandingan biaya produksi, pendapatan serta efisiensi antara usahatani 

jagung ketan dan jagung hibrida disajikan pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Perbandingan Biaya Produksi, Pendapatan serta Efisiensi Antara 
Usahatani Jagung Ketan dan Jagung Hibrida di Kecamatan Rhee 
Kabupaten Sumbawa, 2018. 

No. Jenis Biaya Tetap 
Jagung Jagung Nilai Nilai 

Kriteria Ket. 
Ketan Hibrida t-hit. t-tab. 

1 Biaya Produksi (Rp/ha) 12.431.344,31 12.435.146,36 0.69 2,06 t-hit < t-tab NS 

2 Pendapatan (Rp/ha) 13.670.197,71 10.104.594,20 3,71 2,04 t-hit > t-tab S 

3 Efisiensi Usahatani (R/C) 2,10 1,81 3,15 2,06 t-hit < t-tab S 
Sumber:Data Primer Diolah, 2018 

Biaya Produksi. Tabel 4.8, tampak bahwa pada usahatani jagung ketan 
dikeluarkan biaya produksi sebesar Rp 12.431.344/ha lebih kecil dibandingkan biaya 
produksi yang dikeluarkan usahatani jagung hibrida Rp 12.435.146,36/ha. Setelah 
diuji dengan t-test pada taraf nyata 5% diperoleh nilai t-hit = 0,69 <  t-tab = 2,06 (non-
signifikan). Hal ini berarti Ho diterima, artinya biaya produksi jagung ketan lebih 
kecil namun non-signifikan dibandingkan biaya produksi jagung hibrida pada taraf 
nyata 5% (Ha ditolak). 

Pendapatan. Tabel 4.8, tampak pada usahatani jagung ketan diperoleh 
pendapatan Rp 13.670.197/ha lebih besar dibandingkan pendapatan jagung hibrida 
sebesar Rp 10.104.594/ha. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 5% diperoleh 
nilai t-hit sebagai berikut: t-hit = 3,71 > t-tab = 2.04 (signifikan). Hal ini berarti Ho 
ditolak, artinya pendapatan jagung ketan lebih besar dan signifikan  dibandingkan 
pendapatan jagung hibrida pada taraf nyata 5% (Ha diterima).  

Efisiensi Usahatani. Tabel 4.8, tampak bahwa pada efisiensi usahatani (R/C) jagung 
ketan sebesar 2,10 lebih besar dibandingkan efisiensi usahatani (R/C) jagung hibrida 
yaitu sebesar 1,81. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 5% diperoleh t-hit = 

3,15 < t-tab = 2,06 (Ho ditolak; Ha diterima). Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi 
usahatani jagung ketan lebih besar dan signifikan pada taraf nyata 5%  dibandingkan 
efisiensi usahatani jagung hibrida..  

Keunggulan dan Masalah dalam Usahatani Jagung Ketan dan Jagung Hibrida 

Berdasarkan hasil penelitian keunggulan dan masalah yang dihadapi oleh 

masing-masing jagung sebagai berikut; 

1. Jagung Ketan 

Keunggulan yang dimiliki jagung ketan yaitu untuk pertumbuhannya lebih 
cepat untuk dipanen sehingga lebih cepat untuk memperoleh pendapatan dari 
hasil usahataninya, selain itu jagung ketan dapat menjadi makan pokok pengganti 
nasi karena jenis jagung yang pulut dan lembut dan diperkaya karbohidrat yang 
cukup baik untuk tubuh dan mudah dikonsumsi. 

Masalah yang sering terjadi pada usahatani jagung ketan yaitu hama 
penyakit yang sering menyerang seperti cendawan Fusarium atau Gibberella 
menyebabkan penyakit busuk tongkol dan busuk biji. Untuk pengendalian hama 
dan penyakit petani responden mengaku belum mengetahui cara pengendalian 
yang tepat sehingga petani secara sembarang menanggulangi hama dan penyakit 
dengan obat maupun pestisida, yang mengandalkan pengalaman yang ada. Selain 
itu, masalah yang dihadapi petani jagung ketan yaitu produktivitas relatif rendah 
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sehingga jagung ketan sedikit diproduksi oleh petani. Selanjutnya, harga yang 
berfluktuasi membuat petani jagung ketan tidak bisa diproduksi banyak karena 
semakin banyak diproduksi maka harga pasar semakin turun. Selain itu, peran 
penyuluhan yang kurang maksimal juga sebagai faktor kendala karena petani 
belum tahu cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada usahatani jagung. 
Dan untuk masalah terakhir adalah seringnya keterlambatan ketersediaan pupuk 
di kelompok atau pasar, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, 
pupuk merupakan hal yang penting dalam melakukan usahatani pupuk karena 
pupuk merupakan sarana produksi utama dalam berusahatani yang akan 
menentukan besar kecilnya produksi yang dihasilkan pada usahatani tersebut.  

2. Jagung Hibrida 

Keunggulan yang dimiliki jagung hibrida yaitu dapat tumbuh pada daerah 
panas dan tahan kekeringan cocok bila ditanam di lahan kering dan akan 
memberikan keuntungan berlipat bagi petani. Selain itu jagung hibrida 
diprioritaskan oleh pemerintah sehingga jumlah dapat diproduksi banyak atau 
tidak terbatas. Serta harga yang relatif stabil karena ditetapkan oleh pemerintah. 

Masalah yang sering terjadi pada usahatani jagung hibrida yaitu peran 
penyuluhan yang kurang maksimal juga sebagai faktor kendala karena petani 
belum tahu cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada usahatani jagung, 
selanjutnya keterlambatan ketersediaan pupuk di kelompok atau pasar, sehingga 
dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, serta membutuhkan biaya dan 
tenaga kerja yang cukup banyak. Selanjutnya, usahatani jagung hibrida 
membutuhkan pengelolaan lebih intensif sehingga biaya dan tenaga kerja yang 
diperlukan cukup banyak 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1) Rata-rata produksi pada usahatani jagung ketan sebesar 12.735,16 kg/ha 

(tongkol) dan jagung hibrida 6.844,34 kg/ha (pipilan).  
2) Rata-rata biaya produksi pada usahatani jagung ketan Rp 12.431.344/ha lebih 

kecil dibandingkan biaya produksi pada usahatani jagung hibrida, yaitu Rp 
12.435.146,36/ha. Namun perbedaannya non-signifikan pada taraf nyata 5%. 

3) Rata-rata pendapatan usahatani jagung ketan sebesar Rp 13.670.197/ha lebih 
besar dibandingkan pendapatan jagung hibrida Rp 10.104.594/ha dan 
signifikan pada taraf nyata 5%. 

4) Efisiensi usahatani (R/C) jagung ketan sebesar 2,10 lebih kecil dibandingkan 
efisiensi usahatani (R/C) jagung hibrida yaitu sebesar 1,81 dan signifikan pada 
taraf nyata 5%. 

5) Keunggulan dari usahatani jagung ketan adalah: lebih cepat panen, dan dapat 
mengganti nasi. Keunggulan dari jagung hibrida yaitu dapat tumbuh pada 
daerah panas, diprioritaskan oleh pemerintah, dan harga relatif stabil. 
Kelemahan dari usahatani jagung ketan yaitu peka terhadap serangan 
hama/penyakit, produktivitas relatif rendah, harga berfluktuasi, kurangnya 
penyuluhan, dan keterlambatan pupuk; sedangkan kelemahan dari usahatani 
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jagung hibrida yaitu kurangnya penyuluhan, keterlambatan pupuk, dan 
membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif. 

Saran  

1. Pemerintah harus meningkatkan penyuluhan sehingga petani mengetahui 
informasi terbaru tentang pertanian. 

2. Pemerintah lebih tanggap dalam penyediaan sarana produksi agar komoditi 
yang diusahakan dapat memperoleh hasil yang optimal. 

3. Petani lebih berperan aktif dalam mencari informasi tentang usahatani maupun 
informasi pasar yang dapat mengembangkan usahatani petani. 
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