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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis biaya dan pendapatan 

usahatani kangkung di Kota Mataram. 2)  Menganalisis Efisiensi Ekonomi pada 

usahatani kangkung di Kota Mataram. 3)  Menganalisis masalah dan hambatan 

yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani kangkung di Kota Mataram. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey. Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Mataram dengan menetapkan 2 kelurahan sebagai lokasi penelitian 

ditentukan secara “Purposive Sampling” dengan pertimbangan bahwa Kecamatan 

tersebut merupakan penghasil produksi kangkung yang terbanyak di Kota 

Mataram. Penentuan responden dalam penelitian ini ditentukan secara “Quota 

Sampling” yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah 

tertentu sebagai target yang yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan cara pengukurannya yaitu 1) Pendapatan 

usahatani (Pd), 2) Biaya Produksi (TC), 3) Total Penerimaan (TR). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penggunaan biaya per LLG 

usahatani kangkung sebesar Rp 10.524.910 atau Rp 35.437.407 per hektar, nilai 

produksi yang dihasilkan usahatani kangkung selama satu kali musim tanam 

sebesar Rp. 28.947.600 per LLG atau Rp 97.466.666 per hektar Sehingga 

diperoleh pendapatan bersih petani kangkung per LLG sebesar Rp  18.422.690 

atau Rp 61.625.618 per hektar.  

Disimpulkan bahwa usahatani kangkung di Kecamatan Mataram layak untuk 

dikembangkan, karena memiliki nilai R/C > 1, yaitu sebesar 2,750 dan itu artinya 

bahwa usahatani kangkung yang dijalankan di Kecamatan Mataram layak untuk 

diusahakan karena menguntungkan.  

 Masalah dan hambatan yang dihadapi dalam usahatani kangkung antara lain 

aliran irigasi yang sudah mulai tercemar karena adanya pembangunan industri 

tahu tempe dan usaha pencucian mobil/motor yang sisa-sisa limbahnya dibuang 

ke sungai tempat aliran irigasi kangkung diambil, fluktuasi harga kangkung dan 

masalah adanya hama dan penyakit yang menyerang kangkung mengakibatkan 

pertumbuhan dan perkembangan kangkung menjadi terhambat. 

pengaruh tercemarnya air bagi kangkung di Kota Mataram. 

________________________________ 
Kata Kunci: Pendapatan Usahatani, Biaya Produksi, Total Penerimaan 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF COSTS AND INCOME WATER SPINACH FARMING PADDY FIELDS IN 

MATARAM CITY 

 

The purpose of this research is: 1) Analyzing of costs and income farming 

kangkung in Mataram City, 2) Analyzing Economic Efficiency in Kangkung 

farming in the city of Mataram City, 3) Analyzing the problems and obstacles 

faced by farmers in doing kangkung farming in Mataram City. 

The method used in this research is descriptive method and data collection 

is done by survey techniques. This research was conducted in Mataram District by 

setting two urban villages as research locations determined by "Purposive 

Sampling"  with the consideration that the District  was the largest producer of 

Water Spinach in Mataram City. Determination of respondents in this research 

was determined by "Quota Sampling" which is a sampling technique by setting a 

certain amount as a target that must be fulfilled in sampling. The data obtained 

were analyzed by means of measurements namely 1) Farming income (Pd), 2) 

Production Costs (TC), 3) Total Revenue (TR). 

The results of the research concluded: 1) The use of costs per LLG of 

water spinach farming amounted to Rp. 10.524.910 or Rp. 35.437.407 every 

hectare, the production value produced by water spinach farming for one planting 

season is Rp. 28.947.600 every LLG or Rp. 97.466.666 every hectare. So that the 

net income of water spinach  farmers every LLG is IDR 18.422.690 or IDR 

61.625.618 every hectare. 2) It was concluded that kangkung farming in Mataram 

Subdistrict deserves to be developed, because it has an R / C value> 1, which is 

equal to 1.590 and that means that kangkung farming that is run in Mataram 

District is feasible because it is profitable. 3) Problems and obstacles faced in 

water spinach farming include irrigation flows that have begun to be polluted due 

to industrial development where the waste remnants are discharged into the river 

where water spinach irrigation flows are taken, water spinach price fluctuations 

and problems with pests and diseases that attack water spinach cause growth and 

the development of water spinach becomes inhibited. 

Suggested: 1) The government and related agencies should pay more 

attention or appeal to the entreprenuer or the micro industry not to throw waste 

into the river which will affect the flow of irrigation. And can make rules or 

sanctions to the entrepreneur or the micro industry. 2) It is expected that there 

will be further research on the effect of water pollution forwater spinach in 

Mataram City. 

 

Keywords: Farming Revenues, Production Costs, Total Revenue. 
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PENDAHULUAN 

 Pertanian menjadi salah satu sektor mata pencaharian masyarakat 

Indonesia. Pertanian juga memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan 

masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun industri. Pertanian 

harus dijaga karena penting dalam keberlangsungan hidup. Pertanian sendiri 

terdiri dari beberapa sektor yaitu perkebunan, perikanan, peternakan, tanaman 

pangan dan hortikultura. Umumnya petani di Indonesia adalah petani rakyat atau 

petani kecil yang hanya memiliki modal terbatas dalam usahatani. Salah satu 

sektor pertanian yang memungkinkan untuk dikelola oleh petani dengan 

keterbatasan modal adalah subsektor hortikultura.Hortikultura yang merupakan 

komoditi unggulan dalam agribisnis adalah sayuran. Sayuran secara ekonomis 

memiliki nilai tambah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan dan kesejahtraan apabila mampu dikelola dengan baik. 

Holtikultura sebagai kelompok tanaman yang meliputi tanaman buah-buahan, 

sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan atau biofarmaka 

mampunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan 

komoditas holtikultura ini diharapkan mampu memberi nilai tambah yang besar 

bagi produsen dan industri. 

Usahatani kangkung membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan produksi 

akan membantu masyarakat dalam hal bekerja sehingga usahatani kangkung dapat 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat tertentu. Untuk mengetahui apakah 

usahatani  kangkung ini menguntungkan atau merugikan petani, maka perlu 

adanya analisis finansial. Melalui analisis tersebut dapat diketahui bagaimana 

penampilan sebuah usahatani atau biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses 

produksi. Perubahan biaya-biaya itu cenderung meningkat dan biaya output yang 

berfluktuasi menyebabkan pentingnya perhitungan yang cermat dan teliti terhadap 

unsur-unsur penyusutan pendapatan itu sendiri yang mencakup input-output atau 

biaya produksi dan penerimaan, oleh karenanya biaya dan penerimaan pada 

sebuah usahatani kangkung sangat penting sehingga pendapatan yang diperoleh 

dapat memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang “Analisis Biaya dan 

Pendapatan Usahatani Kangkung Lahan Sawah Irigasi di Kota Mataram” 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis biaya dan pendapatan 

usahatani kangkung di Kota Mataram. 2)  Menganalisis Efisiensi Ekonomi pada 

usahatani kangkung di Kota Mataram. 3)  Menganalisis masalah dan hambatan 

yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani kangkung di Kota Mataram. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey. Penelitian ini dilakaukan di 

Kecamatan Maataram dengan dengan menetapkan 2 kelurahan sebagai lokasi 

penelitian ditentukan secara “Purposive Sampling” dengan pertimbangan bahwa 

Kecamatan tersebut merupakan penghasil produksi kangkung yang terbanyak di 

Kota Mataram. Penentuan responden dalam penelitian ini ditentukan secara 

“Quota Sampling” yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan 

jumlah tertentu sebagai target yang yang harus dipenuhi dalam pengambilan 

sampel. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara pengukurannya yaitu 1) 

Pendapatan usahatani (Pd), 2) Biaya Produksi (TC), 3) Total Penerimaan (TR). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik petani responden dalam penelitian ini dilihat dari umur, 

tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas lahan dan pengalaman 

berusahatani kangkung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur petani responden berkisar  30-70 

tahun dengan rata-rata 53 tahun. Menurut Woyanti (2009), umur produkktif 

berkisar antara 15-65 tahun, dengan demikian rata-rata petani termasuk golongan 

umur produktif karna 80% petani responden berumur diantara 30-65 tahun. 

Artinya baik secara fisik maupun mental petani mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan barang dan jasa, termasuk melakukan kegiatan usahatani kangkung. 

Tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa 50% responden (50 

orang) pernah mengikuti dan menamatkan pendidikan formal. Tingkat pendidikan 

petani untuk tingkat TTSD sebanyak 23%, sedangkan tingkat pendidikan lainnya 

masing-masing TS 27%, tingkat SD 40%, tingkat SMP 10%, tidak terdapat petani 

yang tingkat pendidikan SMA dan tidak terdapat petani dengan tingkat pendidikan 

hingga perguruan tinggi. 

Jumlah anggota keluarga responden rata-rata adalah 4 orang dengan kisaran 

3-6 orang, dengan demikian persentase jumlah tanggungan keluarga dapat 

disimpulkan bahwa keluarga petani responden tergolong keluarga besar.  

Pengalaman berusahatani responden sebagian besar petani responden 

memiliki pengalaman berusahatani lebih dari 5 tahun, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa petani memiliki keterampilan yang relatif sangat baik. 

Status kepemilikan lahan bahwa rata-rata lahan garapan petani responden 

berada pada kisaran <0,50 ha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani 

responden memiliki luas lahan garapan yang relatif kurang luas (sempit). 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata lahan yang dimiliki petani responden 

secara keseluruhan merupakan milik orang lain atau sewa. 

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam satu kali proses 

produksi atau musim tanam pada usahatani kangkung. Biaya produksi ini meliputi 
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Biaya Variabel (biaya saprodi, biaya tenaga kerja, dan lainnya) dan Biaya tetap 

(biaya penyusutan alat dan sewa lahan). 

Produksi dalam penelitian ini adalah jumlah produksi kangkung yang dihasilkan 

oleh petani dalam satuan Kg/ha, sedangkan nilai produksi adalah hasil kali antara 

jumlah produksi kangkung dengan harga produksi kangkung per (Rp/Kg). 

pendapatan ditentukan oleh besarnya nilai produksi yang diterima oleh 

petani dengan biaya prosuksi yang dikeluarkan. Pendapatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari pengurangan nilai 

produksi dengan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani kangkung pasa 

satu kali musim tanam. 

Tabel Pendapatan Usahatani Kangkung per Musim Tanam Tahun 2018 

No Uraian Satuan Jumlah  

(satuan) 

Nilai  

(Rp/LG) 

A. 

1.  

a. 

b. 

 

c. 

 

 

 

d. 

e. 

Biaya Produksi 

Biaya Variabel 

Bibit  

Pupuk : 

-Urea 

Obat-obatan : 

-Pestisida 1 (Metindo) 

-Pestisida 2 (Delus) 

-Pestisida 3 (Kingtonik) 

Tali 

Tenaga kerja : 

-DK 

-LK 

Jumlah TK 

-  

 

 

Ikat 

 

Kg 

 

ml 

ml 

ml 

meter 

 

HKO 

HKO 

 

 

594 

 

239 

 

85 

220 

33 

627 

 

5,42 

5,47 

 

 

475.200 

 

478.000 

 

467.500 

772.916 

106.666 

313.500 

 

210.246 

336.351 

546.597 

Jumlah biaya variabel 3.160.379 

2. 

a. 

b. 

Biaya Tetap 

Penyusutan Alat 

Sewa Lahan 

 

Unit 

ha 

 

2,56 

0,29 

 

431.193 

6.933.333 

Jumlah biaya tetap 7.364.526 

3. Total Biaya 10.524.905 

B. 

 

 

C. 

Produksi/Panen 

a.Jumlah  

b.Berat  

Produksi/Tahun 

a.Jumlah (Ba x 330) 

b.Berat (Bb x 330) 

 

Ikat 

Kg 

 

 

 

129 

16,125 

 

42.570 

5.321,25 

 

- 

87.720 

 

- 

28.947.600 

 Total Produksi 28.947.600 

C. Pendapatan 18.422.695 

D. Efisiensi (R/C) 2,750 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018  
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 Berdasarkan Tabel diatas merupakan perhitungan biaya dan pendapatan 

usahatani kangkung selama satu kali musim tanam tahun 2017/2018. Biaya yang 

telah dikeluarkan petani selama satu kali musim tanam mulai dari biaya variabel 

sampai biaya tetap yaitu sebesar Rp 10.524.905 per LLG dan produksi kangkung 

yang dihasilkan sebanyak 42.570 ikat per LLG atau 5.321,25 Kg dengan nilai Rp 

28.947.600 selama satu kali musim tanam dan pendapatan yang diperoleh oleh 

petani selama satu kali musim tanam sebesar Rp 18.422.695 dengan luas lahan 

yaitu 0,29 ha. 

Analisis Biaya Produksi Usahatani Kangkung 
 Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam satu kali proses 

produksi atau musim tanam pada usahatani kangkung. Biaya produksi ini meliputi 

a. Biaya Variabel (biaya saprodi, biaya tenaga kerja, dan lainnya) 

b. Biaya tetap (biaya penyusutan alat dan sewa lahan). 

Biaya tetap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya penyusutan alat dan 

sewa lahan. Rata-rata biaya penyusutan alat dan sewa lahan per luas garapan dan 

per hektar. 

Total biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani kangkung sebesar Rp 7.364.526 

per Luas Lahan Garapan atau Rp 24.796.385 per hektar, yang terdiri dari biaya 

penyusutan alat dan sewa lahan. 

 Berdasarkan penelitian biaya penyusutan alat yang sering kali dikeluarkan 

oleh petani adalah penyusutan alat untuk sprayer yang digunakan dalam kegiatan 

penyemprotan hama dan penyakit dan ember digunakan pada saat pemupukan. 

Sehingga petani perlu mengetahui penyusutan dari alat-alat tersebut karena besar 

kecilnya biaya penyusutan alat yang dikeluarkan oleh petani responden tergantung 

dari jenis, jumlah alat, harga beli, nilai sisa, dan umur pemakaian dari alat-alat 

tersebut, dalam penelitian total biaya untuk penyusutan alat sebesar Rp 431.193 

per Luas Lahan Garapan atau sebesar Rp 1.451.829 per hektar. 

 Biaya sewa lahan yang dikeluarkan oleh petani Rp 6.933.333 per Luas 

Lahan Garapan atau Rp 23.344.556 per hektar, sehingga yang membayar pajak 

adalah pemilik lahan itu sendiri.  

Biaya Sarana Produksi 

 Biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani berbeda-beda disetiap musim 

tanam, tergantung dari harga yang ditetapkan oleh pasar. Berikut dapat dilihat 

rata-rata biaya sarana produksi (bibit, pupuk, obat-obatan, biaya lainnya) petani 

kangkung. 

Berdasarkan Tabel diatas bibit yang digunakan pada kangkung adalah stek 

dan tidak banyak petani membelinya karena pada setiap kali musim tanam, petani 

biasanya mengambil dari batang-batang kangkung yang sudah ada. Biaya bibit 

yang digunakan Rp 475.200 per Luas Lahan Garapan atau Rp 1.600.000 per 

hektar dan rata-rata membutuhkan bibit 800 ikat per Luas Lahan Garapan atau 

2694 ikat per hektar. 

 Biaya saprodi yang digunakan adalah biaya pupuk Urea sebesar Rp 

478.000 per Luas Lahan Garapan atau Rp 1.609.427 per hektar. Tingginya biaya 

untuk pupuk urea karena kangkung perlu dipupuk untuk merangsang 
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pertumbuhan daun dan perkembangan batang kangkung, sehingga menyebabkan 

kesuburan kangkung menjadi lebih baik, selain itu juga kisaran harga pupuk urea 

dipasaran Rp 2.000/Kg. petani cenderung memilih urea karena selain dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kangkung dengan cepat cara 

penggunaannya juga mudah dan pupuk juga cukup penting untuk menunjang 

kesuburan dan perkembangan dari kangkung. 

 Petani juga memerlukan obat-obatan, dalam hal ini pestisida untuk 

mencegah dari hama dan penyakit yang menyerang kangkung seperti metindo 

yang digunakan sebanyak 85 ml per Luas Lahan Garapan atau 252 per hektar 

dengan pengeluaran biaya Rp 467.500 per Luas Lahan Garapan atau Rp 1.574.074 

per hektar. Untuk Delus digunakan sebanyak 220 ml per Luas Lahan Garapan 

atau 743 per hektar dengan pengeluaran biaya Rp 772.916 per Luas Lahan 

Garapan atau Rp 2.602.413 per hektar. Untuk kingtonik 33 ml per Luas Lahan 

Garapan atau 109 per hektar dengan pengeluaran biaya Rp 106.000 per Luas 

Lahan Garapan atau Rp 359.147 per hektar, tali yang digunakan sebanyak Rp 

313.500 per luas lahan garapan atau Rp 1.055.555 per hektar. 

Biaya Tenaga Kerja dan Jumlah Nilai Penggunaan Tenaga Kerja 

 Biaya tenaga kerja pada usahatani kangkung merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh petani dimulai dari persiapan atau pengolahan lahan, penanaman, 

pemupukan, penyemprotan, pengairan, sampai saat pemanenan. Penggunaan 

tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) dan tenaga kerja 

luar keluarga (TKLK). Untuk mengetahui curahan tenaga kerja dan besarnya 

biaya yang dikeluarkan. 

Tabel Biaya Tenaga Kerja dan Jumlah Nilai Penggunaan Tenaga Kerja 
Kegiatan TKDK per LLG TKLK per Ha Total 

Jumlah 

(HKO) 

Nilai 

(Rp) 

Jumlah 

(HKO) 

Nilai 

(Rp) 

Total 

(HKO) 

Nilai 

(Rp) 

1.Pengolahan 

2.Penanaman 

3.Pemupukan  

4.Penyemprotan 

5.Pengairan  

6.Pemanenan 

- 

2,2 

1,31 

1,31 

0,26 

0,34 

- 

88.000 

52.413 

52.413 

4.060 

13.360 

2,32 

1,16 

0,66 

0,66 

0,01 

0,66 

 

232.133 

46.666 

26.666 

26.666 

420 

3.800 

2,32 

3,36 

1,97 

1,97 

0,27 

1,00 

 

232.133 

134.666 

79.079 

79.079 

4.480 

17.160 

Jumlah 5,42 210.246 5,47 336.351 10,89 546.597 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas biaya pengolahan tanah yang dikeluarkan sebesar 

Rp 232.133 per LLG  dan membutuhkan 2,32 HKO/LLG. Persiapan Lahan 

meliputi membajak dan pengairan, pada dasarnya pengolahan lahan bertujuan 

untuk membersihkan rumput-rumput liar (gulma) dan memperbaiki sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah. Biasanya persiapan lahan atau pengolahan tanah 

membutuhkan tenaga kerja laki-laki karena dibutuhkan tenaga yang kuat dan 
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besar dalam pengolahan tanah. Cara penanaman kangkung adalah stek atau batang 

kangkung yang ditanam pada kedalaman 15-20 cm yang petaknya dialiri paling 

rendah 15 cm dari permukaan tanah, untuk penanaman diperlukan 3,36 

HKO/LLG dan biaya sebesar Rp 134.666 per LLG. Biasanya petani memiliki 

lahan yang luas untuk penanaman memerlukan bantuan tenaga kerja dari luar 

keluarga sedangkan yang memiliki lahan yang tidak luas atau sedikit cukup 

melakukannya sendiri dan dibantu oleh anggota keluarga. 

 Pemupukan dan penyemprotan dilakukan 5 kali selama satu kali musim 

tanam, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pemupukan dan penyemprotan 

sebesar Rp 79.079 per Luas Lahan Garapan dengan rata-rata 1,97 HKO/LLG 

pemupukan dilakukan untuk merangsang pertumbuhan daun dan perkembangan 

batang kangkung, sehingga menyebabkan kesuburan pada kangkung menjadi 

lebih baik, sedangkan penyemprotan dilakukan untuk mencegah kangkung dari 

hama dan penyakit yang menyerang kangkung. 

 Pengairan dilakukan setiap hari selama musim tanam dengan tujuan untuk 

menghasilkan produksi yang baik dan maksimal, rata-rata biaya yang dikeluarkan 

untuk pengairan selama satu kali musim tanam yaitu Rp 4.480 per Luas Lahan 

Garapan dengan 0,27 HKO/LLG  

 Pemanenan mengorbankan biaya yang cukup tinggi sebesar Rp 17.160 Per 

LLG dengan HKO 1/LLG. Petani mengeluarkan biaya pada saat pemanenan 

karena dilakukan oleh tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam keluarga. 

 Total dari biaya tenaga kerja untuk kegiatan pengolahan tanah hingga 

pemanenan sebesar Rp 546.597 per Luas Lahan Garapan yang harus dikeluarkan 

petani dengan membutuhkan 10,89 HKO/LLG 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usahatani Kangkung 

 Penyerapan tenaga kerja pada usahatani kangkung dipengaruhi oleh jenis 

pekerja yang digunakan dan ketersediaan tenaga kerja baik yang berasal dari 

dalam keluarga maupun yang berasal dari luar keluarga  

 Usahatani kangkung merupakan jenis usahatani berorientasi bisnis yang 

banyak menggunakan tenaga kerja karena pada setiap jenis kegiatan pada 

usahatani ini memerlukan perlakuan yang berkelanjutan pada semua jenis 

kegiatan dalam usahatani kangkung. Hal tersebut merupakan penyebab besarnya 

biaya tenaga kerja , karena semakin banyak tenaga yang terserap maka semakin 

banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. 

 Usahatani kangkung memiliki urutan tahap pekerjaan yang cukup panjang 

dan pada tahap atau jenis pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang 

berbeda-beda jumlahnya. Untuk lebih jelasnnya tentang penyerapan tenaga kerja 

berdasarkan sumber tenaga kerja dan jenis tenaga kerja. 

Berdasarkan Tabel diatas memperlihatkan bahwa total tenaga kerja yang 

digunakan sebanyak 10,93 HKO/LLG atau 43,12 HKO/ha. Adapun banyak tenaga 

kerja yang terserap dari dalam keluarga sebanyak 5,46 HKO/LLG atau 24,63 

HKO/ha, sedangkan untuk tenaga kerja luar keluarga sebanyak 5,47 HKO/LLG 

atau 18,49 HKO/ha. Sehingga total penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,93 

HKO/LLG atau 43,12 HKO/ha. 
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Pendapatan Usahatani Kangkung  
Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan suatu usahatani adalah 

pendapatan. Besarnya pendapatan ditentukan oleh besarnya nilai produksi yang 

diterima oleh petani dengan biaya prosuksi yang dikeluarkan. Pendapatan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari 

pengurangan nilai produksi dengan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

petani kangkung pasa satu kali musim tanam. Dalam hal ini produksi petani 

kangkung untuk satu kali musim tanam sebanyak 5.341,25 Kg per Luas Lahan 

Garapan atau 17.984 per hektar. 

Rata-rata jumlah produksi kangkung permusim tanam adalah 5.321,25 Kg 

per LLG atau 17.916 Kg/hektar dengan harga rata-rata 5440/Kg. sehingga 

penerimaan atau nilai produksinya adalah Rp 28.947.600 per Luas Lahan Garapan 

atau Rp 97.466.666 per hektar. Tingginya nilai produksi pada hasil penelitian ini 

karena adanya fluktuasi harga kangkung pada saat bulan puasa dan normal 

kembali setelah bulan puasa, kangkung yang harga normal nya sebelum puasa 

700/ikat saat bulan puasa naik menjadi 1000/ikat atau 1500/ikat sehingga tinggi 

rendahnya harga dan jumlah produksi akan mempengaruhi tinggi rendahnya nilai 

produksi atau penerimaan. 

 Jumlah produksi pada setiap panen tetap sama, petani melakukan 

pemanenan setiap hari dengan jumlah panen yang sama dari panen sebelumnya, 

panen dilakukan secara bergiliran dari setiap petak sawah. Petani menjual hasil 

panen langsung pada pedagang pengumpul dan ada beberapa petani juga yang 

menjual langsung ke konsumen. 

Penerimaan Usahatani 

Produksi dalam penelitian ini adalah jumlah produksi kangkung yang 

dihasilkan oleh petani dalam satuan Kg/ha, sedangkan nilai produksi adalah hasil 

kali antara jumlah produksi kangkung dengan harga produksi kangkung per 

(Rp/Kg). 

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh rata-rata pendapatan usahatani sebesar 

Rp 18.422.690 per LLG atau Rp 61.625.618 per hektar, dengan biaya produksi 

yang dikeluarkan sebesar Rp 10.524.910 per LLG atau Rp 35.437.407 per hektar. 

Untuk usahatani kangkung biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, namun hasilnya 

lebih dari biaya yang dikeluarkan, biaya yang paling tinggi yang dikeluarkan oleh 

petani adalah biaya sewa lahan karena rata-rata petani kangkung statusnya sebagai 

penyewa lahan, dalam hal ini pendapatan petani kangkung dikategorikan 

pendapatan yang cukup tinggi, karena memang produksinya dapat dilakukan 

setiap hari untuk satu kali musim panen, walaupun status kepemilikan lahan 

adalah sewa namun bagi petani hal tersebut tetap dapat menghasilkan pendapatan 

bagi kehidupan petani. Besarnya pendapatan yang diperoleh petani kangkung 

dipengaruhi oleh total biaya yang dikeluarkan dan nilai produksi yang dihasilkan. 

Harga jual kangkung juga mempengaruhi jumlah pendapatan petani. Semakin 

tinggi harga jual kangkung maka pendapatan petani semakin meningkat dan 

sebaliknya.  

 Perhitungan R/C merupakan perhitungan perbandingan antara penerimaan 

dengan biaya-biaya produksi selama satu kali musim tanam. Disimpulkan bahwa 

usahatani kangkung di Kecamatan Mataram layak untuk dikembangkan, karena 
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memiliki nilai R/C > 1, yaitu sebesar 2,750 dan itu artinya bahwa setiap biaya 

yang dikeluarkan sebesar Rp 1000, maka petani akan memperoleh pendapatan 

sebesar Rp 2500 hal ini menunjukkan bahwa usahatani kangkung yang dijalankan 

di Kecamatan Mataram layak untuk diusahakan karena menguntungkan. 

Masalah Hambatan Yang Dihadapi Petani dalam Usahatani kangkung 

 Hambatan yang dirasakan oleh petani dalam melakukan usahataninya 

cukup berarti untuk mempengaruhi kemampuan produksi dan kualitas dari 

kangkung pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari usahatani 

kangkung. Diantara hambatan yang sering dialami oleh petani adalah aliran irigasi 

yang mulai tercemar karena adanya limbah sisa produksi tahu tempe dan usaha 

pencucian mobil/motor yang dibuang kealiran sungai atau aliran irigasi dan 

fluktuasi harga kangkung. 

 Berdasarkan hasil penelitian hambatan-hambatan tersebut cukup menjadi 

masalah yang penting karena hambatan-hambatan tersebut akan mempengaruhi 

kualitas dari kangkung yang akan berpengaruh terhadap kesehatan konsumen 

yang akan mengkonsumsi kangkung dan akan menyebabkan permintaan akan 

kangkung akan berkurang akibat penurunan kualitas kangkung. apabila hambatan-

hambatan tersebut belum juga dapat diatasi petani khawatir akan menganggu 

proses produksi kangkung yang akan menghasilkan kangkung yang tidak sehat 

atau tidak berkualitas. 

 Masalah yang sering dihadapi oleh petani kangkung yaitu hama dan 

penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan kangkung, 

sehingga petani membutuhkan obat-obatan yang berfungsi untuk menghilangkan 

hama dan penyakit yang menyerang kangkung, apabila itu didiamkan maka akan 

menyebabkan berkurangnya hasil produksi kangkung dan akan menyebabkan 

kerugian pada petani kangkung. 

 Sebagian besar petani di Lapangan sering mengeluhkan hal tersebut 

karena perubahan air yang belum dapat diatasi, sehingga petani berantisipasi 

untuk menghindari kerusakan pada kangkung dengan menyemprot tanaman 

kangkungnya secara teratur menggunakan pestisida dan obat-obatan lainnya. Hal 

tersebut tidak lain disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap 

industri-indystri atau usaha mikro yang masih membuang limbah sembarang 

tempat. Bila kualitas kangkung menurun maka pendapatan yang diperoleh petani 

akan menurun pula bahkan akan mengalami kerugian. Selain itu perubahan harga 

kangkung akibat perbedaan kualitas kangkung dapat menjadi hambatan petani 

dalam melakukan kegiatan usahataninya. 

 Harga kangkung sangat menentukan pendapatan yang diperoleh petani. 

Semakin tinggi harga kangkung maka pendapatan petani akan semakin besar, 

sebaliknya semakin rendah harga kangkung maka pendapatan petani semakin 

kecil. Harga kangkung ditentukan oleh baik tidaknya kualitas kangkung, semakin 

tinggi kualitas kangkung maka harga kangkung akan semakin meningkat. Pada 

hasil penelitian di lapangan, penyebab rendahnya harga kangkung adalah karena 

rendahnya tingkat produktivitas dari kangkung. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

Penggunaan biaya per luas lahan garapan usahatani kangkung sebesar Rp 

10.524.910 atau Rp 35.437.407 per hektar, nilai produksi yang dihasilkan 

usahatani kangkung selama satu kali musim tanam sebesar Rp. 29.056.400 per 

luas lahan garapan atau Rp 97.832.996 per hektar Sehingga diperoleh pendapatan 

bersih petani kangkung per luas lahan garapan sebesar Rp  18.531.490 atau Rp 

62.395.589 per hektar. 

Disimpulkan bahwa usahatani kangkung di Kecamatan Mataram layak untuk 

dikembangkan, karena memiliki nilai R/C > 1, yaitu sebesar 2,760 dan itu artinya 

bahwa usahatani kangkung yang dijalankan di Kecamatan Mataram layak untuk 

diusahakan karena menguntungkan. 

Masalah dan hambatan yang dihadapi dalam usahatani kangkung antara lain aliran 

irigasi yang sudah mulai tercemar karena adanya pembangunan industri tahu 

tempe dan usaha pencucian mobil/motor yang sisa-sisa limbahnya dibuang ke 

sungai tempat aliran irigasi kangkung diambil, fluktuasi harga kangkung dan 

masalah adanya hama dan penyakit yang menyerang kangkung mengakibatkan 

pertumbuhan dan perkembangan kangkung menjadi terhambat. 

 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka dapat disarankan sebagai 

berikut : 

Pemerintah dan dinas terkait sebaiknya lebih memperhatikan atau menghimbau 

kepada pihak-pihak pengusaha atau industri mikro untuk tidak membuang limbah 

ke sungai yang akan mempengaruhi aliran irigasi. Serta dapat membuat peraturan 

atau sanksi kepada pihak-pihak pengusaha atau industri mikro tersebut. 

Diharapkan adanya penelitian lanjutan terhadap pengaruh tercemarnya air bagi 

kangkung di Kota Mataram untuk penelitian selanjutnya. 
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