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ABSTRAK

SYAIFUDDIN ZUHRI. Studi Komparasi Biaya dan Pendapatan Usahatani
Kacang Hijau dan Jagung di Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa.
Pembimbing Utama: Ir. Nurtaji Wathoni, MP. dan Pembimbing Pendamping:
Ir. Wuryantoro, M.Agr. Bus.

Tujuan penelitian ini adalah; (1) Untuk membandingkan biaya produksi dan
pendapatam usahatani kacang hijau dan jagung di Kecamatan Moyohilir Kabupaten
Sumbawa; (2) Untuk menganalisis kelayakan usahatani kacang hijau dan jagung di
Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa; (3) Mengetahui kendala-kendala apa saja
yang dihadapi petani kacang hijau dan jagung di Kecamatan Moyohilir Kabupaten
Sumbawa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan
unit analisis usahatani kacang hijau dan usahatani jagung di Kecamatan Moyohilir
Kabupaten Sumbawa.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa.
Kecamatan Moyohilir terdiri atas 10 desa. Dari 10, ditentukan Desa Serading dan
Desa Kakiang sebagai daerah sampel secara purposive sampling dengan pertimbangan
bahwa kedua desa tersebut memiliki luas tanam, produksi, dan produktifitas kacang
hijau dan jagung paling tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Rata-rata biaya
produksi usahatani kacang hijau dengan usahatani jagung adalah berbeda nyata
(signifikan). Rata-rata biaya produksi usahatani kacang hijau Rp 4.611.423,68/ha lebih
kecil dibandingkan dengan rata-rata biaya produksi usahatani jagung, yaitu Rp
10.494.398,28/ha; (2) Rata-rata pendapatan produksi usahatani kacang hijau dengan
usahatani jagung adalah berbeda nyata (signifikan). Rata-rata pendapatan usahatani
kacang hijau sebesar Rp 9.547.948,49,-/ha lebih kecil dibandinkan dengan rata-rata
pendapatan usahatani jagung sebesar Rp 14.559.616,32,-/ha; (3) Usahatani kacang
hijau dan usahatani jagung layak untuk diusahakan dengan nilai R/C yang masing-
masing 3,07 dan 2,39; (4). Terdapat tiga hambatan yang dihadapi petani dalam
usahatani kacang hijau dan jagung di Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa,,
yaitu: terbatasnya ketersediaan pupuk jagung, cuaca dan iklim yang tak menentu bagi
kedua usahatani tersebut, dan kurangnya intensitas penyuluh di lokasi penelitian.

Dari hasil penelitian disarankan: (1) Kepada petani yang ada di Kecamatan
Moyohilir Kabupaten Sumbawa agar tetap berusaha meningkatkan produktivitas
usahatani guna meningkatkan taraf hidup rumah tangga, serta lebih aktif mencari
informasi dalam mengembangkan usahatani; (2) Bagi petani yang mempunyai sumber
daya yang memadai, disarankan agar memilih alternatif usahatani jagung. Apabila
sumber daya petani tidak memadai, petani disarankan memilih alternatif usahatani
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kacang hijau; (3) Diharapkan kepada pemerintah dan pihak swasta agar meningkatkan
pendistribusian pupuk, terutama pupuk bersubsidi dengan cara tepat jumlah dan tepat
waktu.

Kata Kunci: Komparasi, Biaya, Pendapatan, Usahatani.

ABTRACT

SYAIFUDDIN ZUHRI. Comparative Study of Costs and Revenues of Green
and Corn Beans in Moyohilir District, Sumbawa Regency. Main Advisor: Ir. Nurtaji
Wathoni, MP. and Co-Advisor: Ir. Wuryantoro, M.Agr.Bus.

The purpose of this study is; (1) To compare the production costs and income
of green bean and corn farming in Moyohilir District, Sumbawa Regency; (2) To
analyze the feasibility of green bean and corn farming in Moyohilir Subdistrict,
Sumbawa Regency; (3) Knowing what obstacles are faced by green bean farmers and
corn in Moyohilir District, Sumbawa Regency.

The method used in this study is a descriptive method with an analysis unit of
green bean farming and corn farming in Moyohilir District, Sumbawa Regency.
The study was conducted in Moyohilir Sub-District, Sumbawa Regency. Moyohilir
District consists of 10 villages. Of the 10, Serading and Kakiang Villages were
determined as sample areas by purposive sampling with the consideration that the two
villages had the highest planting area, production, and productivity of green beans
and corn.

Based on the results of the study concluded: (1) The average production cost
of green bean farming with corn farming is significantly different (significant). The
average production cost of mungbean farming Rp. 4,611,423.68 / ha is smaller than
the average production cost of corn farming, which is Rp. 10,494,398.28 / ha; (2) The
average production income of green bean farming with corn farming is significantly
different (significant). The average income of mung bean farming is Rp. 9,547,948.49,
- / ha smaller compared to the average income of corn farming of Rp. 14,559,616.32, -
/ ha; (3) Green bean farming and corn farming are feasible to be cultivated with R / C
values of 3.07 and 2.39; (4). There are three obstacles faced by farmers in farming
green beans and corn in Moyohilir Subdistrict, Sumbawa Regency, namely: limited
availability of corn fertilizer, uncertain weather and climate for the two farms, and
lack of intensity of extension agents at the study site.

From the results of the study it was suggested: (1) To farmers in Moyohilir
Sub-district, Sumbawa Regency to keep trying to increase farm productivity to
improve household living standards, and more actively seek information in developing
farming; (2) For farmers who have adequate resources, it is recommended that they
choose alternative corn farming. If farmers' resources are inadequate, farmers are
advised to choose green bean farming alternatives; (3) It is hoped that the government
and the private sector will increase the distribution of fertilizers, especially subsidized
fertilizers in a timely and appropriate manner.

Keywords: Comparison, Cost, Income, Farming.
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PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menempatkan sektor pertanian sebagai
andalan utama pembangunan daerah. Sektor pertanian sebagai prioritas utama selain
sektor pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan, dan pertambangan, didasarkan
pada kenyataan bahwa NTB memiliki potensi pertanian yang dihandalkan, baik
besaran potensi sumber daya alam maupun sumberdaya pendukung lainnya.

Kabupaten Sumbawa memiliki potensi pertanian yang cukup bagus
dikarenakan kondisi cuaca dan tanahnya yang subur sehingga mendukung
pengembangan sektor pertanian. Pada sub sektor pertanian tanaman pangan, kondisi
pertanian Kabupaten Sumbawa sangat cocok untuk tanaman palawija dan hortikultura.
Tanaman pangan yang masih dapat dikembangkan di daerah ini meliputi: kacang
tanah, padi, kacang hijau, kedelai dan jagung, dengan komoditas unggulan adalah
jagung dan kacang hijau (Silvia, 2011).

Perkembangan luas tanam jagung di Kecamatan Moyohilir dalam periode lima
tahun terakhir cenderung meningkat, dimana luas tanam jagung pada tahun 2013 yaitu
sebesar 27 ha dan terus meningkat sampai tahun 2017 dengan jumlah luas tanam
sebesar 3,060 ha. Berbeda dengan tanaman kacang hijau yang luas tanamnya semakin
menurun dari tahun 2014 yaitu sebesar 4,085 ha, dan terus mengalami penurunan
hingga tahun 2017 yaitu sebesar 1,313 ha. kondisi ini akan mengancam kelangsungan
tanaman kacang hijau dimasa akan datang.

Berdasarkan pra survey dan menurut informasi bahwa penurunan luas tanam
kacang hijau di Kecamatan Moyohilir disebabkan petani mulai beralih tanam dari
tanaman kacang hijau ke tanaman jagung. Peralihan dari tanaman kacang hijau ke
tanaman jagung disebabkan oleh program pemerintah yaitu program PIJAR dan
UPSUS Pajale, dimana tanaman yang menjadi unggulan dalam program tersebut
adalah tanaman jagung. Salah satu alasan petani memilih tanaman jagung dikarenakan
tingkat pendapatan usahatani jagung lebih besar dari pada pendapatan usahatani
kacang hijau walaupun dalam melakukan usahatani jagung, petani membutuhkan
biaya produksi yang lebih besar bila dibandingkan dengan biaya produksi usahatani
kacang hijau, hal inilah yang akan mempengaruhi pendapatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan
data yang digunakan teknik survey (Nazir, 2014). Unit analisis dari penelitian ini
adalah usahatani kacang hiiau dan usahatani jagung di Kecamatan Moyohilir
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.

Daerah penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu: Desa
Serading dan Desa Kakiang, dengan pertimbangan memiliki luas tanam, produksi dan
produktifitas paling tinggi diantara semua desa yang ada di Kecamatan Moyohilir.
Penentuan jumlah responden dilakukan secara quota sampling yaitu sebanyak 30
orang petani kacang hijau dan 30 orang petani jagung dari jumlah populasi petani dari
kedua desa tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data
kualitatif, dan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.
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Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Analisis Biaya dan
Pendapatan Usahatani, Analisis Revenue Cost (R/C), Analisis Komparasi dengan
menggunakan Uji T-test.

Analisis Data
1. Analisis Biaya, Penerimaan, dan Pendapatan

Analisis dalam penelitian ini meliputi total biaya, penerimaan dan pendapatan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut:

1) Biaya Total (Total Cost)
Untuk menghitung besarnya biaya total (Total Cost) diperoleh dengan cara
menjumlahkan biaya tetap (Fixed Cost/FC) dengan biaya variabel (Variable
Cost) (Suratiyah, 2015). Dengan rumus:

Keterangan:

TC = Total biaya
TFC = Total biaya tetap
TVC = Total biaya variable

2) Total Penerimaan (Total Revenue)
Analisis total penerimaan (Total Revenue) adalah perkalian antara total
produksi (Y) dengan harga jual (Py)  (Suratiyah, 2015). Dinyatakan dalam
rumus sebagai berikut:

Keterangan:

TR = Total Penerimaan
Y = Total Produksi
Py = Harga Jual

3) Pendapatan (Pd)
Pendapatan adalah selisih antara penerimaan (TR) dan biaya total  (TC)
(Suratiyah, 2015). Dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

Keterangan:

Pd = Pendapatan usahatani
TR = Total penerimaan
TC = Total biaya

TC = TFC + TVC

TR = Y x Py

Pd = TR - TC
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2. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C)

R/C adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya total (Suratiyah, 2015).
Dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

Keterangan :

Revenue = Besarnya penerimaan yang diperoleh
Cost = Besarnya biaya yang dikeluarkan

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan Analisis Revenue Cost Ratio (R/C)
adalah:
1) Apabila R/C > 1 artinya usahatani tersebut menguntungkan.
2) Apabila R/C = 1 artinya usahatani tersebut impas (tidak untung dan tidak

rugi)
3) Apabila R/C < 1 artinya usahatani tersebut rugi.

3. Uji t

Untuk membandingkan apakah biaya dan pendapatan kacang hijau dengan jagung
berbeda nyata maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan uji t pada taraf
5%.

Hipotesis :
Ho = tidak terdapat perbedaan biaya dan pendapatan dalam berusahatani

kacang hijau dan jagung.
Ha = terdapat perbedaan biaya dan pendapatan daam berusahatani kacang

hijau dan jagung.

Rumusan Hipotesis :

Ho : X = Y
Ha : X ≠ Y

Keterangan :

X =  Rata-Rata Biaya/pendapatan usahatani kacang hijau.
Y = Rata-Rata Biaya/pendapatan usahatani jagung.

Langkah – langkah dalam uji t sebagai berikut :

1) Menentukan varians sampel homogen atau tidak digunakan uji F-tes pada
taraf 5%

F hit = jika Sx > Sy atau F hit = jika Sy > Sx

Kriteria : Jika F hit > F tabel berarti varians kedua sampel homogen
Jika F hit < F tabel berarti varians kedua sampel tidak homogen

a. Sx =
( ̅ )( )

b. Sy =
( )( )

2) Apabila varians kedua sampel homogen, maka dihitung sebagai berikut :

R/C=
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a. t-hit =
̅

b. = ( )× ( )×( ) ( )
3) Apabila varians kedua sampel tidak homogen, maka dihitung sebagai berikut:

t-hit =
̅

Keterangan :̅ = Rata-rata biaya/pendapatan/ efisiensi usahatani kacang hijau
= Rata-rata biaya/ pendapatan/ efisiensi usahatani jagung
= Varian gabungan dari x dan y

Sx = Varians dari biaya/ pendapatan/ efisiensi usahatani kacang hijau
Sy = Varians dari biaya/ pendapatan/ efisiensi usahatani jagung

= Jumlah petani kacang hijau
= Jumlah petani jagung

Kriteria penerimaan hipotesis :

1) t-hit < t tab maka Ho diterima, berarti biaya dan pendapatan serta
efisiensi usahatani kacang hijau dengan jagung tidak berbeda nyata.

2) t-hit > t tab maka Ho ditolak, berarti biaya dan pendapatan serta
efisiensi usahatani kacang hijau dengan jagung berbeda nyata.

4. Kendala-kendala

Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petani dalam melakukan
usahatani kacang hijau dan usahatani jagung yaitu dengan cara wawancara langsung
dengan petani, kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Umur Responden

Tabel 1. Sebaran Responden Menurut Umur di Kecamatan Moyohilir Kabupaten
Sumbawa Tahun 2018

No
Kisaran Umur

(Tahun)

Kacang Hijau Jagung

Orang
Persentase

(%)
Orang

Persentase
(%)

1 <  15 0 0 0 0
2 15 – 68 30 100 30 100
3 > 68 0 0 0 0

Jumlah 30 100 30 100
Sumber: Data Pimer Diolah, (2018)

Berdasarkan data Tabel 1. dapat dilihat tingkat umur petani responden yang
berusahatani kacang hijau seluruhnya berada pada kisaran umur 15 – 68 tahun
sebanyak 30 orang (100%), sedangkan tingkat umur petani responden yang
berusahatani jagung seluruhnya berada pada kisaran umur 15 – 68 tahun sebanyak 30
orang (100%). Dari Tabel 1, menunjukkan bahwa usia petani responden tergolong
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usia produktif, artinya baik secara fisik maupun mental mempunyai kemampuan untuk
menghasilkan barang atau jasa dalam melakukan kegiatan usahatani kacang hijau dan
usahatani jagung.

Tingkat Pendidikan.

Tabel 2. Sebaran Responden dalam Berusahatani Kacang Hijau dan Jagung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Moyohlir Kabupaten
Sumbawa Tahun 2018.

No Tingkat Pendidikan
Petani Kacang Hijau Petani Jagung

Orang
Persentase

(%)
Orang

Persentase
(%)

1 TSD 18 60,00 12 40,00
2 TSMP 6 20,00 9 30,00
3 TSMA 5 16,67 7 23,33
4 TPT 1 3,33 2 6,67

Jumlah 15 100,00 15 100,00
Sumber: Data Pimer Diolah, (2018)

Berdasarkan data Tabel 2. dapat diketahui bahwa pendidikan formal petani
responden baik kacang hijau maupun jagung dalam berusahatani di Kecamatan
Moyohilir sangat beragam. Mulai dari yang tamat sekolah dasar hingga tamat
perguruan tinggi. Tingkat pendidikan petani responden usahatani kacang hijau
terbanyak adalah pada kisaran TSD sebanyak 18 orang (60,00%) dari responden
sebanyak 30 orang dan tingkat pendidikan petani responden usahatani jagung
terbanyak adalah pada kisaran TSD sebanyak 12 orang (40,00%) dari responden
sebanyak 30 orang.

Jumlah Anggotan Keluarga

Tabel 3. Sebaran Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Responden dalam Berusahatani
Kacang Hijau dan Berusahatani Jagung  di Kecamatan Moyohilir
Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

No
Tanggungan Keluarga

(Orang)

Petani Kacang
Hijau

Petani Jagung

Orang
Persentase

(%)
Orang

Persentase
(%)

1 1 – 2 25 83,33 24 80,00
2 3 – 4 5 16,67 6 20,00
3 5 – 6 - - - -

Jumlah 30 100,00 30 100,00
Sumber: Data Pimer Diolah, (2018)

Berdasarkan data Tabel 3. dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan keluarga
petani responden dalam berusahatani kacang hijau yang terbanyak berada pada kisaran
tanggungan antara 1 – 2 orang sebanyak 25 orang (83,33%) dan usahatani jagung
berada pada kisaran 1 – 2 orang sebanyak 24 orang (80,00%). Hal ini berarti bahwa
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keluarga petani responden berada pada golongan keluarga kecil, sesuai dengan
pendapat Ilyas (1998) dalam Santosa (2012) yang menyatakan bahwa jumlah
tanggungan keluarga yang berkisar antara 1 – 2 tergolong keluarga kecil, sedangkan 3
– 4 tergolong keluarga menengah dan jumlah tanggungan ≥ 5 tergolong keluarga
besar.

Luas Lahan Garapan

Tabel 4. Luas Lahan Garapan Pada Usahatani Kacang Hijau dan Jagung di
Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa, Tahun 2018.

No
Luas Lahan

Garapan

Kacang Hijau Jagung

Jumlah Petani
(orang)

Persentase
(%)

Jumah Petani
(orang)

Persentase
(%)

1 < 0,50 5 16,67 1 3,33

2 0,50 - 1,00 16 53,33 18 60,00

3 > 1,00 9 30,00 11 36,67

Jumlah 30 100,00 30 100,00
Sumber : Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan Tabel 4. dapat diketahui bahwa petani responden usahatani
kacang hijau terbanyak berada pada kisaran lahan antara 0,50 – 1,00 ha yaitu
sebanyak 16 orang (53,33%) dan luas lahan garapan terendah adalah < 0,50 ha
sebanyak 5 orang (16,67%) dengan rata-rata luas lahan garapan 1,10 ha. Berbeda
dengan luas lahan petani responden usahatani jagung, dimana yang terbanyak berada
pada kisaran lahan antara 0,50 – 1,00 ha yaitu sebanyak 18 orang (60,00%) dan luas
lahan garapan terendah adalah < 0,50 ha sebanyak 1 orang (3,33%) dengan rata-rata
luas lahan garapan 1,19 ha.

Produksi, Penerimaan, Biaya produksi, Pendapatan, dan kelayakan Usahatani
Kacang Hijau dan Usahatani Jagung di Kecamatan Moyohilir.

Tabel 5. Rata-rata Produksi, Penerimaan, Biaya Produksi dan Pendapatan Pada
Usahatani Kacang Hijau dan Jagung di Kecamatan Moyohilir Kabupaten
Sumbawa, Tahun 2018.

No. Uraian

Usahatani
Kacang Hijau Jagung

Per per Per per
LLG Hektar LLG Hektar

1
Luas Lahan Garapan
(ha)

1,10 1,00 1,19 1,00

2 Produksi (kg) 1.438,33 1.302,44 9.529,00 8.025,55
3 Penerimaan (Rp) 15.636.666,67 14.159.372,17 29.747.466,67 25.054.014,60
4 Biaya Produksi (Rp) 5.092.548,89 4.611.423,68 12.460.348,89 10.494.398,28
5 Pendapatan (Rp) 10.544.117,78 9.547.948,49 17.287.117,78 14.559.616,32
6 R/C 3,07 3,07 2,39 2,39

Sumber: Data Pimer Diolah, (2018)
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Produksi Usahatani Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa rata-rata
produksi kacang hijau per LLG sebesar 1.438,33 Kg atau sebesar 1.302,44 Kg/Ha.
Sedangkan  produksi usahatani jagung per LLG sebesar 9.529,00 Kg atau 8.025,55
Kg/Ha. Perbedaan jumlah produksi antara kedua usatani tersebut sebesar 8.090,67
kg/LLG atau sebesar 6,723.11 kg/ha. Perbedaan jumlah produksi jagung dengan
kacang hijau sangat jauh berbeda karena tanaman jagung pipilannya sangat banyak
dibandingkan dengan kacang hijau yang menghasilkan biji-bijian. Tingginya hasil
produksi jagung ini dipengaruhi penggunaan benih dan pupuk dalam jumlah yang
lebih banyak serta berlabel dan bersertifikat.

Penerimaan Usahatani Berdasarkan data Tabel 5. dapat diketahui bahwa
penerimaan yang diterima petani responden pada usahatani kacang hijau  per LLG
sebesar Rp. 15.636.666,67,- atau sebesar Rp. 14.159.372,17,-/ha. Sedangkan rata-rata
penerimaan yang diterima petani responden pada usahatani jagung per LLG sebesar
Rp. 29.747.466,67,- atau sebesar Rp. 25.054.014,60,-/ha. Tedapat perbedaan penerimaan
sebesar Rp. 14.110.800,-/LLG atau sebesar Rp. 10.894.642.40,-/ha antara petani
responden usahatani kacang hijau dan petani responden usahatani jagung yang dimana
petani responden usahatani jagung memperoleh penerimaan yang lebih tinggi.
Tingginya penerimaan pada usahatani jagung dikarenakan jumlah produksi jagung
sangat besar dibandingkan jumlah produksi kacang hijau.

Biaya Produksi. Berdasarkan data Tabel 5 dapat diketahui bahwa rata-rata
jumlah total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani responden usahatani kacang
hijau per LLG adalah sebesar Rp. 5.092.548,89,- atau sebesar Rp. 4.611.423,68,- per
hektar. Sedangkan rata-rata jumlah total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani
responden usahatani jagung per LLG adalah sebesar Rp. 12.460.348,89,- atau sebesar
Rp. 10.494.398,28,-/ha. Terdapat perbedaan jumlah pengeluaran biaya produksi antara
usahatani kacang hijau dengan usahatani jagung sebesar Rp. 7.367.800,-/LLG atau
sebesar.Rp. 5.882.974,60,-/ha Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penggunaan
sarana produksi, dan jumlah tenaga kerja antara kedua jenis usahatani tersebut.

Pendapatan. Berdasarkan data Tabel 5. Dapat diketahui bahwa rata-rata
jumlah pendapatan yang diperoleh  petani responden usahatani kacang hijau dengan
rata-rata produksi per LLG sebesar 1.438,33 kg adalah sebesar Rp. 10.544.117,78,-
atau produksi usahatani kacang hijau per hektar sebesar 1.302,44 kg dengan pendapatan
sebesar Rp. 9.547.948,49,-/ha. Sedangkan jumlah pendapatan yang diperoleh petani
responden usahatani jagung dengan rata-rata produksi per LLG sebesar 9.529,00 kg
adalah sebesar Rp. 17.287.117,78,- atau rata-rata produksi usahatani jagung sebesar
8.025,55/ha dengan pendapatan sebesar 14.559.616,32,-/ha. Terdapat perbedaan jumlah
pendapatan antara usahatani kacang hijau dengan usahatani jagung sebesar Rp.
6.743.000,-/LLG atau sebesar.Rp 5.011.667.83,-/ha Hal ini dikarenakan adanya
perbedaan jumlah produksi, dan harga jual hasil produksi antara kedua jenis usahatani
tersebut.

Kelayakan Usahatani. Suatu kegiatan usaha dikatakan layak untuk
dikembangkan apabila nilai efisiensi usaha (R/C) > 1. Efisiensi usaha diperoleh dari
hasil pembagian antara total penerimaan (total revenue) dengan total biaya (total cost)
pada usahatani kacang hijau dan usahatani jagung. Berdasarkan data Tabel 4.10 dapat
diketahui nilai R/C ratio yang diperoleh petani responden pada usahatani kacang hijau
sebesar (3,07) > 1, artinya setiap Rp. 1.000,- biaya yang dikeluarkan akan
menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 3.070,-. Sedangkan nilai R/C ratio yang



10

diperoleh oleh petani responden usahatani jagung sebesar (2,39) > 1, artinya setiap Rp.
1000,- biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2.390,-.
Hal ini menunjukkan bahwa usahatani kacang hijau dan usahatani jagung efisien
secara ekonomis dan layak diterapkan di Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa.

Analisis Komparasi Biaya dan Pendapatan Usahatani Kacang Hijau dan
Usahatani Jagung

Hasil analisis komparasi biaya dan pendapatan usahatani kacang hijau dan
usahatani jagung di Kecamatan Moyohilir Tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.6
berikut:

Tabel 6. Analisis Komparasi Biaya dan Pendapatan Usahatani kacang hijau dan
Usahatani Jagung  di Kecamatan Moyohilir Tahun 2018.

No. Jenis Biaya Tetap

Usahatani Nilai Nilai

Kriteria Ket.Kacang hijau Jagung t-hit. t-tab.
1 Biaya Produksi (Rp/ha) 4.611.423,68 10.494.398,28 -3,97 -2,00 t-hit>t-tab sig
2 Pendapatan (Rp/ha) 9.547.948,49 14.559.616,32 -3,26 -2,01 t-hit>t-tab Sig.

Sumber: Data Pimer Diolah, (2018)

Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan biaya
produksi diantara kedua usahatani tersebut sebesar Rp. 5.882.974,59/ha. Dapat dilihat
bahwa rata-rata biaya produksi usahatani Kacang hijau mencapai Rp. 4.611.423,68/ha,
biaya produksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan biaya produksi usahatani
jagung yang mencapai Rp. 10.494.398,28/ha. Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat juga
diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapatan yang diperoleh dari kedua usahatani
tersebut sebesar Rp. 5.011.667,83,-/ha. Rata-rata pendapatan usahatani kacang hijau
adalah sebesar Rp. 9.547.948,49,-/ha dengan jumlah total biaya produksi yang
dikeluarkan sebesar Rp. 4.611.423,68,-/ha. Pendapatan tersebut lebih kecil
dibandingkan dengan pendapatan usahatani jagung yaitu sebesar Rp. 14.559.616,32,-
/ha dengan jumlah total biaya produksi kacang hijau sebesar Rp. 10.494.398,28,-/ha.

Setelah dilakukan pengujian statistik menggunakan uji t  pada taraf nyata (α
0,05) menunjukkan t-hitung (3,97) lebih besar dari t-Tabel (2,00). Dengan demikian
tingkat signifikansi pengujian tersebut (.000) lebih kecil dari taraf nyata (α 0,05) yang
artinya perbedaan tersebut termasuk kategori signifikan (berbeda nyata). Dengan
demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara
biaya produksi usahatani kacang hijau dan usahatani jagung diterima (H0 ditolak dan
H1 diterima). Perbedaan biaya produksi yang diterima oleh petani pada usahatani
kacang hijau dan usahatani jagung ini dipengaruhi karena adanya perbedaan
penggunaan tenaga kerja dan adanya perbedaan biaya-biaya produksi yang
dikeluarkan petani pada usahatani kacang hijau dan usahatani jagung.

Setelah dilakukan pengujian statistik menggunakan uji t  pada taraf nyata (α
0,05) menunjukkan t-hitung (3,26) lebih besar dari t-Tabel (2,01). Dengan demikian
tingkat signifikansi pengujian tersebut (.000) lebih kecil dari taraf nyata (α 0,05) yang
artinya perbedaan tersebut termasuk kategori signifikan (berbeda nyata). Dengan
demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara
pendapatan usahatani kacang hijau dan usahatani jagung diterima (H0 ditolak dan H1
diterima). Perbedaan pendapatan yang diterima oleh petani pada usahatani kacang
hijau dan usahatani jagung ini dipengaruhi karena adanya perbedaan hasil produksi
serta perbedaan harga jual yang diperoleh petani dan dapat juga dipengaruhi oleh
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biaya input yang dikeluarkan petani pada usahatani kacang hijau dan usahatani
jagung.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Petani

Usahatani kacang hijau dan usahatani jagung tidak selamanya berjalan dengan
lancar, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kendala yang dihadapi petani dalam
memproduksi kacang hijau dan jagung, dari data yang dikumpulkan melalui
wawancara lansung dengan petani, maka kendala-kendala yang dihadapi dapat dilihat
pada tabel 7.

Tabel 7. Kendala-Kendala yang Dihadapi Petani Responden Usahatani Kacang   Hijau
dan Usahatani Jagung di Kecamatan Moyohilir, Tahun 2018.

No Kendala

Petani Responden

Kacang Hijau Jagung

Jumlah
Resp (org)

Persentase
(%)

Jumlah
Resp (org)

Persentase
(%)

1 Pengadaan Saprodi pupuk 0 0,00 27 90,00
2 Cuaca dan iklim 30 100,00 11 36,67
3 Intensitas penyuluhan 30 100,00 21 70,00
4 Harga berfluktuasi 30 100,00 0

Sumber: Data Pimer Diolah, (2018)

Kendala pertama adalah pengadaan saprodi pupuk. Terbatasnya ketersediaan
pupuk maupun pupuk bersubsidi merupakan salah satu kendala dalam usahatani
jagung. Langkahnya pupuk bersubsidi membuat petani telat dalam kegiatan
pemupukannya da petani juga terpaksa membeli pupuk non subsidi di toko sarana
produksi pertanian dengan harga yang lebih tinggi.

Kendala Kedua adalah cuaca dan iklim yang tidak menentu mengakibatkan
petani responden usahatani kacang hijau dan usahatani jagung kesulitan untuk
memprediksi musim tanam, sehingga saat penanaman petani mengalami kesulitan.
Sulitnya memprediksi cuaca mengakibatkan pada tanaman kacang hijau apabila
musim kemarau  yang berkepanjangan akan mengakibatkan tanaman kacang hijau
mati karena kekuangan air. Pengaruh kondisi alam yang tidak menentu akan
mengakibatkan nilai produksi petani berkurang karena produksi yang dihasilkan
menurun.

Kendala ketiga Kurangnya intensitas penyuluhan di lokasi penelitian
merupakan masalah yang dikeluhkan oleh petani responden. Penyuluhan merupakan
wadah bagi petani dalam mendapatkan akses informasi mengenai usahatani kacang
hijau dan usahatani jagung. Kegiatan penyuluhan yang jarang dilakukan dan
terkadang masih kurang tepat sasaran merupakan faktor yang menyebabkan
pengembangn usahatani kacang hijau dan usahatani jagung di Kecamatan Moyohilir
Kabupaten Sumbawa menjadi terhambat.

Kendala keempat harga yang berfluktuasi merupakan masalah utama bagi
prtani. Kendala ini hampir semua dirasakan oleh petani kacang hijau. Harga komoditi
kacang hijau umumnya menurun pada musim panen raya, sehingga petani mengalami
kerugian. Rendahnya harga jual membuat petani berhadapan dengan pilihan sulit,
yaitu anatara menjual komoditi tetqapi rugi karena harus mengeluarkan biaya poduksi
atau membiarkan komoditi tidak panen. Sebaiknya, pada saat tertentu harga komoditi
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bisa meningkat, karena barang yang tersedia hanya sedikit. Hal ini, yang membuat
petani memilih menanam jagung dibandingkan kacang hijau.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan penelitian, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata biaya produksi usahatani kacang hijau dengan usahatani jagung
adalah berbeda nyata (signifikan). Rata-rata total biaya produksi usahatani
kacang hijau sebesar Rp 4.611.423,68/ha lebih kecil dibandingkan dengan rata-
rata total biaya produksi usahatani jagung sebesar Rp 10.494.398,28/ha.

2. Rata-rata pendapatan produksi usahatani kacang hijau dengan usahatani jagung
adalah berbeda nyata (signifikan). Rata-rata pendapatan usahatani kacang hijau
sebesar Rp 9.547.948,49,-/ha lebih kecil dibandinkan dengan rata-rata
pendapatan usahatani jagung sebesar Rp 14.559.616,32,-/ha.

3. Usahatani kacang hijau dan usahatani jagung layak untuk diusahakan dengan
nilai R/C yang masing-masing 3,07 dan 2,39.

4. Terdapat tiga hambatan petani dalam usahatani kacang hijau dan usahatani
jagung.di Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa, terbatasnya
ketersediaan pupuk jagung dilokasi penelitian, cuaca dan iklim yang tak
menentu bagi kedua usahatani tersebut, dan kurangnya intensitas penyuluh di
lokasi penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Petani yang ada di Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa agar tetap
berusaha meningkatkan produktivitas usahatani, guna meningkatkan taraf
hidup rumah tangga, serta lebih aktif mencari informasi dalam
mengembangkan usahatani.

2. Bagi petani yang mempunyai sumber daya yang memadai maka petani
disarankan agar memilih alternatif usahatani jagung dan apabila sumber daya
petani tidak memadai maka petani disarankan memilih melakukan alternatif
usahatani kacang hijau.

3. Diharapkan kepada pemerintah dan pihak swasta agar meningkatkan
pendistribusian pupuk terutama pupuk bersubsidi dengan cepat dan tepat agar
petani bisa melakukan kegatan usahatninya dengan tepat.
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