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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui peningkatan pendapatan 

petani jagung di lahan kering akibat pemberian KUR dan penerapan sistem tanam jajar 

legowo di Kabupaten Lombok Utara; (2)untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani 

jagung dengan sistem tanam jajar legowo di lahan kering di Kabupaten Lombok Utara; 

(3) untuk mengetahui hambatan yang dialami petani jagung di lahan kering yang 

mendapatkan KUR dan menerapkan sistem tanam jajar legowo di Kabupaten Lombok 

Utara. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskripstif. Penelitian ini dilaksanakan di 

kecamatan Kayangan desa Gumantar dan kecamatan Bayan desa Akar-akar di Kabupaten 

Lombok Utara. Pemilihan daerah sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Jenis data yang digunakan, yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data 

skunder dan data primer. Analisis data menggunakan penerimaan usahatani, pendapatan 

usahatani, uji-t data berpasangan, serta analisis kelayakan. 

 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Terdapat peningkatan 

pendapatan petani jagung setelah mendapatkan KUR dan menerapkan sistem tanam jajar 

legowo sebesar 209 persen per hektar di Kabupaten Lombok Utara; (2) Usahatani jagung 

sebelum dan sesudah jajar legowo layak untuk dijalankan oleh petani responden. Nilai 

kelayakan usahatani sebelum menggunakan jajar legowo (1,51) lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai kelayakan setelah menggunakan sistem jajar legowo (2,23); (3) Hambatan 

yang dihadapi petani, yaitu kurangnya informasi mengenai budidaya jagung di lahan 

kering, kurangnya modal untuk berusahatani, curah hujan yang tidak menentu, dan 

ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu. 

 

Kata kunci : Jagung, Pendapatan Petani, Analisis Kelayakan. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study are: (1) to determine the increase in income of corn 

farmers in dry land due to the provision of KUR and the application of legowo planting 

system in North Lombok Regency; (2) to determine the feasibility of corn farming with 
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legowo row planting system on dry land in North Lombok Regency; (3) to find out the 

obstacles experienced by corn farmers in dry land who get KUR and apply the legowo 

row planting system in North Lombok Regency. 

This research uses descriptive method. This research was carried out in Kayangan 

sub-district, Gumantar village and Bayan sub-district, Akar-akar village in North Lombok 

Regency. The sample area selection was done by purposive sampling method. The type of 

data used is quantitative data. Data sources used are secondary data and primary data. 

Data analysis using farm income, farm income, paired data t-test, and feasibility analysis. 

Based on the results of the study it was concluded that: (1) There was an increase 

in the income of corn farmers after obtaining KUR and applying the legowo cropping 

system of 209 percent per hectare in North Lombok Regency; (2) Corn farming before 

and after legowo is feasible to be run by the respondent farmers. The feasibility value of 

farming before using jajar legowo (1.51) is smaller than the value of feasibility after using 

the jajar legowo system (2.23); (3) Obstacles faced by farmers, namely lack of 

information on corn cultivation on dry land, lack of capital to cultivate, erratic rainfall, 

and timely availability of fertilize 

Keywords : Corn, Income of farmers, Analysis the feasibility. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Jagung  merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki arti strategis 

bagi perekonomian masyarakat baik sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri 

untuk pakan ternak. Sebagai bahan pangan, jagung diolah menjadi beberapa macam 

makanan. Perkembangan industri pengolahan makanan dan pakan ternak semakin pesat, 

sehingga menyebabkan peningkatan permintaan jagung di Indonesia.  

Peningkatan produksi jagung dapat dilakukan melalui intensifikasi 

(meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktifitas) dan ekstensifikasi 

(menambah atau memperluas faktor produksi yang ada). Intensifikasi memiliki peluang 

besar dilakukan karena produktivitas jagung masih jauh dari potensi hasil. Berdasarkan 

angka ramalan tetap, produktivitas jagung di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 4.436 ton 

per hektar (Badan Pusat Statistik, 2013); sedangkan potensi hasil jagung mencapai 8 ton 

atau lebih untuk varietas unggul komposit dan lebih dari 12 ton untuk varietas hibrida 

(Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 2012). Intensifikasi selain 

dilakukan di lahan sawah irigasi teknis, juga dapat dilakukan di lahan kering mengingat 

sekitar 60 persen  areal jagung di Indonesia berada di lahan kering (Indriani dan Mejaya, 

2012); salah satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB).  

Lahan kering di NTB mencapai 1,8 juta hektar. Potensi ini bisa digunakan 

sebagai upaya pengembangan jagung pada lahan kering. Salah satu daerah lahan kering 

dan sentra produksi jagung adalah Kabupaten Lombok Utara. Sebagai gambaran, luas 

panen jagung pada tahun 2014 adalah 5.708 hektar dengan rata-rata produksi mencapai 

53,71 kw/ha. Total produksi pada tahun tersebut adalah 32.710,34 ton. Rata-rata produksi 
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tersebut masih rendah karena petani belum menerapkan budidaya secara intenseif; akibat 

kekurangan modal.  

Petani jagung di Kabupaten Lombok Utara umumnya mendapatkan modal 

dengan sistem ijon, yaitu meminjam modal dengan bunga yang tinggi dan hasil 

produksinya dijual kembali kepada pemilik modal dengan harga yang telah ditentukan 

oleh pemilik modal. Sejak tahun 2016 lembaga keuangan yaitu Bank NTB memberikan 

bantuan modal berupa KUR kepada beberapa petani di kabupaten Lombok Utara; namun 

petani harus menerapkan sistem tanam jajar legowo setelah mendapatkan KUR. Tujuan 

diberikan KUR ini untuk membantu petani agar dapat melaksanakan budidaya yang 

instensif dan memperoleh modal dengan bunga yang rendah. Penerapan sistem tanam 

jajar legowo akan meningkatkan jumlah tanaman dalam satuan luas tertentu, sehingga 

produksi meningkat. Adanya peningkatan produksi dan bunga modal yang rendah, maka 

diharapkan terjadi peningkatan pendapatan. Beberapa uraian  di atas maka, telah 

dilakukan penelitian mengenai “Analisis Peran KUR dan Penerapan Teknologi Jajar 

Legowo Terhadap Pendapatan Petani Jagung di Lahan Kering di Kabupaten 

Lombok Utara”. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar peningkatan pendapatan petani jagung lahan kering akibat pemberian 

KUR dan penerapan sistem jajar legowo di Kabupaten Lombok Utara? 

2. Seberapa besar tingkat kelayakan usahatani jagung dengan sistem jajar legowo dan 

petani telah diberikan KUR di lahan kering Lombok Utara ? 

3. Apa saja hambatan yang dialami petani jagung di lahan kering yang mendapatkan 

KUR dan menerapkan sistem tanam jajar legowo di Kabupaten Lombok Utara? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Mengetahui peningkatan pendapatan petani jagung di lahan kering akibat 

pemberian KUR dan penerapan sistem tanam jajar legowo di Kabupaten 

Lombok Utara. 

2) Mengetahui tingkat kelayakan usahatani jagung dengan sistem tanam jajar 

legowo di lahan kering di kabupaten Lombok Utara. 

3) Mengetahui hambatan yang dialami petani jagung di lahan kering yang 

mendapatkan KUR dan menerapkan sistem tanam jajar legowo di Kabupaten 

Lombok Utara. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk : 

1. Manfaat praktis 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya   peningkatan 

pendapatan petani jagung lahan kering di Kabupaten Lombok Utara. 
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2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang 

agribisnis usahatani jagung. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada tinjauan pustaka saya menulis dasar teori tentang: (1) Pendapatan usahatani; 

(2) Kredit usaha rakyat (KUR); (3) Sistem jajar legowo. 

 

Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskripstif, yaitu metode yang bertujuan 

untuk memecahkan masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun, 

menjelaskan, menganalisis data dan menarik kesimpulan. 
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3.2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani jagung lahan kering di 

Kabupaten Lombok Utara yang memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) melalui 

kemitraan.dan melaksanakan  penanaman jajar legowo 2: 1 (20x35) x 70 cm). 

3.3. Teknik Penentuan Sampel 

3.3.1.  Penentuan Daerah Sampel  

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara 

terdiri dari lima kecamatan yaitu kecamatan Bayan, kecamatan Kayangan, kecamatan 

Gangga, kecamatan Tanjung dan kecamatan Pemenang. Dari kelima kecamatan itu 

ditetapkan dua kecamatan secara “purposive sampling”, yaitu kecamatan Bayan dan 

kecamatan Kayangan.  

 Kecamatan Bayan terdiri dari 9 desa yaitu desa Akar Akar, Anyar,  Bayan, Karang 

Bajo, Loloan, Mumbul Sari, Sambik Elen, Senaru dan desa Sukadana. sedangkan 

kecamatan Kayangan terdiri dari 8 desa yaitu desa Dangiang, Gumantar, Kayangan, 

Pendua, Salut, Santong, Selengen dan desa Sesait. Masing-masing kecamatan tersebut 

telah ditentukan satu desa sebagai daerah penelitian, yakni di kecamatan Bayan adalah 

desa Akar Akar dan di kecamatan Kayangan adalah desa Gumantar. Penentuan desa 

tersebut juga ditentukan secara “Purposive sampling” atau penentuan daerah penelitian 

secara sengaja  

3.3.2. Penentuan Responden 

Teknik penetuan responden dalam penelitian ini adalah proporsional random 

sampling. Seluruh petani yang menerima KUR pada tahun 2016 merupakan populasi, 

yakni sebanyak 177 orang yakni 76 orang berasal dari desa Gumantar dan 101 orang 

berasal dari desa Akar-akar. Jumlah petani responden ditetapkan sebanyak 20%, yakni 

mengambil sejumlah petani secara proporsional random sampling. Setelah memperoleh 

data tersebut responden ditetapkan secara random pada masing-masing desa. Dengan 

rincian sebagai berikut: 

JPR = 
20

100
 x 177 = 35 orang 

JPRD Gumantar : 
76

177
 x 35 = 15 orang 

JPRD Akar-akar : 
101

177
 x 35 = 20 orang 

Keterangan :  

JPR = Jumlah Petani Responden 

JPRD = Jumlah Petani Responden Desa 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data 

yang diukur dengan angka, seperti jumlah produksi, harga, kelayakan usahatani dan 

pendapatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan skunder. 
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3.5. Analisis Data 

3.5.1. Penerimaan Usahatani 

Penerimaan usahatani merupakan jumlah produksi jagung yang diperoleh 

dikalikan dengan harga produksi jagung;  yang dapat  ditulis sebagai berikut.  

Rumus :  TR = Y.Py 

 

keterangan : 

TR  = Total Penerimaan (Rp) 

Y  = Total Produksi (Rp) 

Py  = Harga Produksi (Rp/kg) 

3.5.2. Pendapatan Usahatani 

Untuk mengetahui pendapatan usahatani jagung, digunakan analisis biaya dan 

pendapatan dengan rumus sebagai berikut. 

 

I = TR – TC  

dimana; 

I  = Pendapatan 

TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

TC = Total Cost (Total Biaya). 

3.5.3. Uji-t Data Berpasangan 

Uji-t digunakan untuk menghitung selisih antara dua variabel. adapun hipotesisnya 

sebagai berikut: 

1. H0 : 𝐷  = 0 , artinya rata-rata pendapatan petani setelah memperoleh KUR dan 

menerapkan sistem jajar legowo sama dengan sebelum memperoleh KUR dan tidak 

menerapkan sistem jajar legowo. 

2. Hi : 𝐷  ≠ 0 , artinya rata-rata pendapatan petani setelah memperoleh KUR dan 

menerapkan sistem jajar legowo lebih besar dibandingkan sebelum memperoleh KUR 

dan tidak menerapkan sistem tanam jajar legowo. 

Kriteria Pengujian : 

1. Apabila t-hitung > t-tabel maka Hi diterima dan H0 di tolak. hal ini berarti, rata-rata 

pendapatan petani setelah memperoleh KUR dan menerapkan sistem jajar legowo 

sama dengan sebelum memperoleh KUR dan tidak menerapkan sistem jajar legowo.  

2. Apabila t-hitung < t-tabel, maka Hi ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti, rata-rata 

pendapatan petani setelah memperoleh KUR dan menerapkan sistem jajar legowo 

lebih besar dibandingkan sebelum memperoleh KUR dan tidak menerapkan sistem 

tanam jajar legowo. 
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Nilai t hitung data berpasangan, diperoleh dengan rumus, sebagai berikut: 

t = 
𝑫 

𝑺𝒅

 𝒏

 

  Sd =  var 

variansi (s
2
) = 

1

𝑛−1
 ((𝑥𝑗
𝑛
𝑖=1  - 𝑥𝑖) - 𝐷 )  

Keterangan : 

t  = nilai t-hitung. 

𝐷   = Selisih rata-rata pendapatan petani sebelum dan sesudah memperoleh KUR 

Sd  = Standar deviasai 

 n  = Jumlah sampel 

xj  = Pendapatan petani sesudah pemberian KUR dan menerapkan sistem tanam 

     jajar legowo 

xi  = Pendapatan petani sebelum pemberian KUR dan menerapkan sistem tanam 

    jajar legowo 

3.5.4. Analisis Kelayakan 

Kelayakan dianalisis dengan R/C ratio. Revenue Cost Ratio merupakan 

perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan. R/C ratio 

dapat dirumuskan, sebagai berikut. 

 

 R/C = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

 

Keterangan : 

R/C = Revenue Cost Ratio 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

TC = Total Biaya (Rp) 

kriteria : 

R/C > 1 menunjukkan, bahwa usahatani  tersebut layak diusahakan. 

R/C  = 1 menunjukan bahwa usahatani tersebut  seimbang antara pengeluaran dan 

pendapatan  

R/C  < 1 menunjukan bahwa usahatani tersebut tidak layak diusahakan. 
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IV. PEMBAHASAN 

4.1. Biaya Saprodi 

Tabel 1. Rata-rata Jumlah Penggunaan dan Harga Benih serta Pupuk Petani Responden di 

Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2018. 

N

o 
Jenis biaya Satuan 

Sebelum KUR Setelah KUR 

Jumlah 

(kg/ha) 

Nilai 

(Rp/ha) 

Jumlah  

(kg/ha) 

Nilai  

(Rp/ha) 

1

. 

Benih : 

- Bisi 2 

- Bisi 18 

- NK 212 

- NK 7328 

- SHS 

- Var Lokal 

 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

 

12,83 

15,19 

13,22 

0 

17,50 

13,30 

 

677.312 

828.571 

820.205 

 

311.111 

875.000 

 

0 

11,67 

15,75 

14,08 

0 

0 

 

0 

666.667 

1.021.830 

1.119.231 

0 

0 

2 Pupuk : 

- urea 

- ponska 

- ZA 

- TSP 

- organik 

 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

 

294 

327 

240 

150 

450 

 

536.775 

773.056 

480.000 

240.000 

350.000 

 

298 

379 

269 

0 

185 

 

561.799 

918.321 

538.462 

0 

116.667 

Sumber : Data Premier Diolah, Tahun 2018. 

 Biaya variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya saprodi dan 

biaya tenaga kerja. Pada Tabel 1 biaya saprodi  setelah memperoleh KUR petani 

responden lebih banyak menggunakan benih NK 212 dan NK 7328. Jumlah benih per 

hektar yang digunakan petani setelah memperoleh KUR lebih banyak dibandingkan 

sebelum memperoleh KUR, seperti NK 212. Sebelum memperoleh KUR rata-rata benih 

yang digunakan oleh petani sebanyak 13,22 kg/ha dengan nilai sebesar Rp 820.205 per 

hektar, sedangkan setelah memperoleh KUR sebanyak 15,75 kg/ha dengan nilai sebesar 

Rp 1.021.830 per hektar. 

 Penggunaan pupuk setelah memperoleh KUR lebih banyak dibandingkan 

sebelum memperoleh KUR seperti terlihat pada Tabel 1 Pupuk ponska dan urea. Pupuk 

ponska meningkat dari 327 kg/ha dengan nilai sebesar Rp 773.056 per hektar menjadi 

379 kg/ha dengan nilai sebesar Rp 918.321per hektar, sedangkan pupuk urea meningkat 

dari 294 kg/ha dengan nilai Rp 536.775 per hektar menjadi 298 kg/ha dengan nilai Rp 

561.799 per hektar. 
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Tabel 2. Rata-rata Biaya Obat-obatan Petani Responden di Kabupaten Lombok Utara, 

Tahun 2018. 
No Jenis Obat-

obatan 

Sebelum KUR Setelah KUR 

Jumlah 

(orang) 

Nilai (Rp/ha) Jumlah (orang) Nilai (Rp/ha) 

1 Cruiser 3 95.455 31 95.902 

2 Gramoxon 3 171.014 18 144.913 

3 Roundup 3 212.069 3 280.000 

4 Basmilang  6 227.667 6 201.946 

5 Confei 4 295.000 14 306.394 

6 Alika 2 87.037 8 44.615 

7 Calaris 3 256.757 16 327.723 

8 Amistartop 0 0 3 197.959 

Sumber : Data Premier Diolah 2018. 

 Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa jumlah petani yang menggunakan obat-obatan 

ketika sebelum memperoleh KUR lebih sedikit dibandingkan setelah memperoleh KUR. 

4.2. Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu factor produksi yang sangat penting dalam 

kegiatan usahatani. Banyak sedikitnya tenaga kerja yang dibutuhkan tergantung pada luas 

lahan usahatani. Adapun kegiatan yang dilakukan, meliputi : Pengolahan lahan 

(membajak dan menggaru), Pengolahan lahan (mencangkul), Penanaman, Pemupukan 

dasar, pemupukan susulan 1, pemupukan susulan 2, penyemprotan, penyiangan, panen 

dan pasca panen. Penggunaan tenaga kerja dan biayanya dapat di sajikan pada tabel 4.10. 

Tabel 3. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Sebelum Meperoleh KUR dan Setelah 

Memperoleh KUR di Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2018. 

  Sebelum KUR Setelah KUR 

No Jenis Kegiatan 
Borongan  

(orang) 

Nilai 

(Rp/hektar) 

Borongan  

(orang) 

Nilai 

(Rp/hektar) 

1. Pengolahan 1 20 575.601 21 428.940 

2. Pengolahan 2  333.780  200.000 

3. Penanaman   547.616  651.278 

4. Pemupukan dasar  334.606  299.102 

5. Pemupukan S1  301.314  378.305 

6. Pemupukan S2  293.335  321.435 

7. Penyemprotan 1 187.372  182.168 

8. Penyiangan  323,957  0 

9. 
Panen dan pasca 

panen 
19 1.269.658 24 1.665.322 

Sumber : Data Premier Diolah, Tahun 2018. 

Berdasarkan Tabel 3 biaya tenaga kerja pada kegiatan penanaman jagung lebih 

tinggi ketika petani setelah memperoleh KUR. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan penanaman sebelum memperoleh KUR sebesar Rp 547.616 per hektar, 

sedangkan setelah memperoleh KUR sebesar Rp 651.278 per hektar.  
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 Pemupukan susulan dilakukan sebanyak dua kali. Kegiatan ini dilakukan oleh 

petani baik sebelum maupun setelah memperoleh KUR. Sebelum memperoleh KUR 

pemupukan susulan 1 dan 2 umumnya dilakukan dengan cara di sebar, sedangkan setelah 

memperoleh KUR petani melakukan pemupukan susulan 1 dan 2 dengan cara di tugal. 

Biaya rata-rata panen dan pasca panen yang dikeluarkan petani sebelum memperoleh 

KUR (Rp 1.269.658 per hektar) lebih kecil dibandingkan dengan setelah memperoleh 

KUR (Rp 1.665.322 per hektar).  

Tabel 4. Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Sebelum Memperoleh KUR dan Setelah 

Memperoleh KUR di Kabupaten Lombok Utara,Tahun 2018. 

  Sebelum KUR Setelah KUR 

No Jenis Kegiatan 
HKO 

(per hektar) 

HKO 

(per hektar) 

1. Pengolahan 1 8,42 4,22 

2. Pengolahan 2 8,68 4,07 

3. Penanaman 12,61 16,15 

4. Pemupukan dasar 7,16 6,59 

5. Pemupukan S1 7,51 8,35 

6. Pemupukan S2 6,81 7,18 

7. Penyemprotan 3,34 3,14 

8. Penyiangan 6,75 0 

9. 
Panen dan pasca 

panen 
25.72 22,71 

Sumber : Data Premier Diolah, Tahun 2018. 

 Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja sebelum 

memperoleh KUR yang paling tinggi pada kegiatan panen dan pasca panen sebesar 25,72 

HKO, namun setelah memperoleh KUR penyerapan tenaga kerjanya menurun menjadi 

sebesar 22,71 HKO. Penyerapan tenaga kerja untuk penanaman mengalami peningkatan 

setelah memperoleh KUR dari sebesar 12,61 HKO menjadi 16,15.  

 Penyerapan tenaga kerja yang paling rendah terdapat pada kegiatan 

penyemprotan. Penyerapan tenaga kerja sebelum memperoleh KUR untuk kegiatan 

penyemprotan lebih tinggi dibandingkan dengan setelah memperoleh KUR dari sebesar 

3,34 HKO menjadi sebesar 3,14 HKO.  

4.3. Biaya Tetap 

Biaya tetap yang meliputi penelitian ini, meliputi : sewa lahan, pengairan, bunga 

modal dan pajak tanah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Biaya Tetap yang dikeluarkan Petani Responden di Kabupaten Lombok Utara, 

Tahun 2018. 

No Jenis Biaya Tetap Nilai (Rp/ha) Sebelum 

KUR 

Nilai (Rp/ha) Setelah KUR 

1 Sewa Lahan 0 0 

2 Pengairan 0 0 

3 Bunga Modal 630.070 260.704 

4 Pajak 124.823 139.640 

5. Penyusutan alat 138.103 118.458 

Sumber : Data Premier Diolah, Tahun 2018. 

 Berdasarkan tabel 5 Rata-rata biaya yang dikeluarkan petani untuk bunga modal 

sebelum mendapatkan KUR sebesar Rp 630.070 per hektar, sedangkan setelah 

mendapatkan KUR sebesar Rp 260.704 per hektar. Biaya pajak yang dikeluarkan petani 

responden sebelum mendapatkan KUR rata-rata sebesar Rp 124.823 per hektar, 

sedangkan setelah mendapatkan KUR rata-rata sebesar Rp 139.640 per hektar. Rata-rata 

nilai penyusutan alat petani responden sebelum mendapatkan KUR sebesar Rp 138.103 

per hektar, kemudian rata-rata nilai penyusutan alat petani responden setelah 

mendapatkan KUR sebesar Rp 118.458 per hektar. 

4.4. Penerimaan Usahsatani 
Tabel 6. Rata-rata Penerimaan Usahatani Jagung di Lahan Kering di Kabupaten Lombok 

Utara, Tahun 2018. 

Katagori Petani Jumlah Produksi 

(kg/ha) 

Harga Produksi 

(Rp/kg) 

Penerimaan 

(Rp/ha) 

Sebelum KUR 4.561 2.011 8.881.491 

Setelah KUR 6.116 3.074 16.744.143 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2018. 

Penerimaan usahatani merupakan jumlah produksi jagung yang diperoleh 

dikalikan dengan harga produksi jagung. Berdasarkan tabel 6 penerimaan setelah 

mendapatkan KUR dan menerapkan sistem jajar legowo dengan sebelum mendapatkan 

KUR dan tanpa menerapkan sistem jajar legowo lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 7.826.652 

per hektar.  
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4.5. Uji-t Data Berpasangan 

Tabel 7. Hasil Uji-t data Berpasangan Untuk Pendapatan Petani Sebelum dan Setelah 

Memperoleh KUR di Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2018. 

  Variabel 1(Sebelum KUR) Variabel 2 (Setelah KUR) 

Rata-rata 2.957.223,623 9.190.037,845 

Varian 1.22218E+13 2.7078E+13 

Jumlah data 35 35 

df (derajat bebas) 34 

 t-hitung -7,027089245 

 t-tabel 1,690924198 

  Sumber : Data primer di olah, Tahun 2018. 

Berdasarkan pada tabel 7 rata-rata pendapatan petani sebelum mendapatkan KUR 

dan tidak menerapkan sistem tanam jajar legowo Rp 2.957.223.623 per hektar, sedangkan 

setelah mendapatkan KUR dan menerapkan sistem tanam jajar legowo sebesar Rp 

9.190.037.845 per hektar. Kemudian t-hitung dari hasil uji-t berpasangan ini sebesar -

7,02, sedangkan t-tabelnya sebesar 1,69. 

4.6. Pendapatan Usahatani 

Tabel 8. Rata-rata Pendapatan Petani Sebelum dan Setelah Memperoleh KUR di 

Kabupaten Lombok Utara, Tahun 2018. 

Katagori Penerimaan 

(Rp/ha) 

Biaya Total  

(Rp/ha) 

Pendapatan 

(Rp/ha) 

Kelayakan 

(Rp) 

Sebelum KUR 
8.881.491 5.924.267 2.957.223 a 1,51 

Setelah KUR 16.744.143 7.554.105 9.190.037 b 2,23 

Sumber : Data Premier Diolah, Tahun 2018. 

 Nilai pendapatan dipengaruhi oleh nilai dari penerimaan dan biaya total yang 

dikeluarkan petani dalam satu kali produksi. Nilai penerimaan dipengaruhi oleh jumlah 

produksi jagung dan harga yang berlaku di pasar. Berdasarkan tabel 8 penerimaan petani 

sebelum memperoleh KUR (Rp 8.881.491 per hektar) lebih kecil dibandingkan setelah 

petani memperoleh KUR (Rp 16.744.143 per hektar). Biaya total petani sebelum 

memperoleh KUR (Rp 5.924.267 per hektar) lebih kecil dibandingkan setelah petani 

memperoleh KUR (Rp 7.554.105 per hektar). Hal tersebut mengakibatkan pendapatan 

petani setelah mendapatkan KUR dan menerapkan sistem tanam jajar legowo (Rp 

9.190.037 per hektar) lebih tinggi dibandingkan sebelum mendapatkan KUR dan tidak 

menerapkan sistem tanam jajar legowo (Rp 2.957.223 per hektar). 

4.7. Kelayakan Usahatani 

 Berdasarkan tabel 8 Hasil menunjukkan bahwa nilai R/C ratio sebelum 

mendapatkan KUR sebesar 1,51, artinya usahatani yang dilakukan petani responden layak 

untuk dilakukan. Begitu juga dengan petani responden setelah mendapatkan KUR nilai 

R/C rationya meningkat sebesar 2,23. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Adapun kesimpulan pada penilitian ini yaitu : 

1. Terdapat peningkatan pendapatan petani jagung setelah mendapatkan KUR dan 

menerapkan sistem tanam jajar legowo sebesar 209 persen per hektar di Kabupaten 

Lombok Utara. 

2. Usahatani jagung sebelum dan sesudah jajar legowo layak untuk dijalankan oleh 

petani responden. Nilai kelayakan usahatani sebelum menggunakan jajar legowo 

(1,51) lebih kecil dibandingkan dengan nilai kelayakan setelah menggunakan sistem 

jajar legowo (2,23). 

3. Hambatan yang dihadapi petani, yaitu kurangnya informasi mengenai budidaya 

jagung di lahan kering, kurangnya modal untuk berusahatani, curah hujan yang tidak 

menentu, dan ketersediaan pupuk yang tidak tepat waktu. 

Saran  

1. Pemberian KUR yang diberikan oleh pemerintah hendaknya dilanjutkan untuk tahun-

tahun berikutnya agar petani terbantu dalam menyediakan modal 

2. Sistem tanam jajar legowo 2:1 (jarak tanam 20x35x70 cm) perlu diterapkan pada 

usahatani jagung dan disebarkan ke petani yang lain. 
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