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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji perbandingan struktur biaya, 

mengkaji perbandingan kesempatan kerja, mengkaji perbandingan pendapatan 

usahatani hortikultura (sayur) di Kota Mataram (kasus pada usahatani bayam, 

kacang panjang, dan sawi).  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan teknik survei dengan mewawancarai 30 petani Hortikultura (sayur) di 

Kota Mataram, jumlah tersebut ditentukan dengan metode Slovin. Alat analisis 

penerimaan            pendapatan           penyerapan tenaga kerja 

     
     

 
 , uji statistik anova single factor untuk menguji kesamaan beberapa 

rata-rata sekaligus, dan uji lanjut BNT (beda nyata terkecil) sebuah uji lanjutan 

dari anova untuk mengetahui perbedaaan pendapatan yang diteliti secara statistik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terjadi perbedaan produksi, nilai peroduksi, 

pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Kacang panjang memiliki total biaya, 

pendapatan, dan menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan tanaman sawi 

dan bayam. Dalam kegiatan sawi dan bayam, diharapkan petani dapat memperluas 

areal  lahan garapannya, sehingga dapat meningkatkan produksi yang akan 

meningkatkan pendapatannya. 

Kata kunci : Pendapatan, tenga kerja, struktur biaya, usaha tani, hortikultura, 

sayur, Kota Mataram. 
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ABSTRACT 

This research is made for reviewing the comparison among cost structures, 

reviewing the comparison among vacancies, reviewing the comparison among 

horticulture (vegetables) business in Mataram City (cases in spinaches, long 

beans, and mustard greens). 

This research applies descriptive method. Data collection was supported by survey 

technic. Interviewing 30 horticulture (vegetables) farmers in Mataram City was 

chosen by Slovin method. Total  revenue analisys tools         , incomes tool 

analisys          and total  employment resourches analysis 
7

jht
HKO


 , 

anova single factor statistic tests for testing the similar of some averages at the 

same time, and BNT as consecutive test of anova for knowing the different of 

statistic income researches. 

Research result shows the differences in production, production values, incomes 

and employment. Long bean have the most higher total fix cost, incomes, and 

employment than spinaches and mustard green.In mustard greens and spinaches 

activities, farmers shall expand their lands, so the production will be increased 

then income will increase too. 

Key words: Incomes, employment resources, cost structures, farm land, 

horticulture, vegetable, Mataram City. 
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PENDAHULUAN 

Potensi tanaman hortikultura (sayur) di NTB memiliki luas area lahan panen 

sebesar 23682 hektar  dan jumlah produksi sebesar 314589 ton, menjadikan NTB 

salah satu sentral penyedia tanaman hortikultura (sayur). Dengan potensi tersebut 

berbanding lurus dengan potensi yang ada di Kota Mataram, karena dengan 

sempitnya dengan  luas area tanam sebesar 601,52 hektar dan lahan yang bersaing 

dengan tingginya pembangunan daerah kota yang tinggi Kota Mataram mampu 

memberikan kontribusi sebagai sentral permintaan hortikultura di NTB khususnya 

sebagai penyedia kebutuhan perhotelan di daerah NTB . 

Usahatani hortikultura (sayur) memiliki peluang yang cukup baik karena 

jumlah konsumsi penduduk Indonesia dari tahun ketahun akan terus meningkat 

seiring dengan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ketahun. 

Sejalan dengan paradigma pertanian dan menjadikan tonggak pertanian sebagai 

motor penggerak pembangunan nasional.  Oleh karena itu dibutuhkan 

keberpihakan tinggi karena bersifat multifungsi termasuk menyelesaikan 

persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan, dan lain-lain). . Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pendapatan usaha tani hortikultura 

(tanaman sayur) dan penyerapan tenaga kerja khususnya di Kota Mataram. 

Dengan dasar di atas perlu dilakukan penelitian tentang ”Komparasi 

Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usahatani Hortikultura 

(Sayur) di Kota Mataram (Kasus Pada Usahatani Bayam, Kacang Panjang 

Dan Sawi)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengkaji perbandingan struktur biaya 

usahatani hortikultura (sayur) di Kota Mataram (kasus pada usahatani bayam, 

kacang panjang, dan sawi). (2)Mengkaji perbandingan kesempatan kerja yang 

tersedia pada usahatani hortikultura (Sayur) di Kota Mataram (kasus pada 

usahatani bayam, kacang panjang, dan sawi). (3)Mengkaji perbandingan 

pendapatan usahatani hortikultura (sayur) di Kota Mataram (kasus pada usahatani 

bayam, kacang panjang, dan sawi). 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwapada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskirptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Nazir 1988 : 63) 

Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah adalah petani yang  mengusahakan 

hortikultura (sayuran bayam, kacang panjang, dan sawi). 

Penentuan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan (1) Kota Mataram 

memiliki karakter yang khusus dan berbeda dengan kabupaten / kota  lainnya, 

sehingga memiliki peluang dan cocok untuk untuk pengembangan hortikultura. 

(2) Tanaman hortikultura bernilai tinggi serta dapat memenuhi kebutuhan hotel 

yang saat ini semakin banyak berdidri di Kota Mataram. (3) Komoditas 

hortikultura (tanaman sayur) merupakan komoditas utama yang diusahakan 

petanii di Kota Mataram. 

Responden dalam penelitian ini adalah petani usahatani hortikultura 

(tanaman sayur) di Kota Mataram. Dasar dari penentuan responden ini 

menggunakan metode Slovin.    
 

       
 

Analisis Data 

1. Biaya TC = TFC+TVC 

2. Penyerapan Tenaga Kerja  

3. HKO =      
     

 
 

4. Penerimaan TR = P.Q 

5. Pendapatan I= TR – TC 
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6. Komparasi : “ Anova”  

Biaya Produksi Usaha Tani Hortikultura (sayur) di Kota Mataram 

Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh petani untuk usaha taninya mulai dari persiapan hingga pasca panen. 

Biaya Variabel 

Tabel 2. Biaya Saprodi Usahatani Hortikultura (sayur) 

No. Uraian 

Biaya Sarana Produksi  Menurut Jenis Usahatani Sayur 

Bayam Kc. Panjang Sawi 

per LLG per Are per LLG per Are per LLG per Are 

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 Luas Garapan (are) 5,05   12,50   5,10   

2 Benih/Bibit 97100,00 19227,72 155000,00 12400,00 93200,00 18274,51 

3 Pupuk :             

  NPK 29790,00 5899,01 35340,00 2827,20 28430,00 5574,51 

  SP36 3750,00 742,57 17400,00 1392,00 3750,00 735,29 

  KCl 1210,00 239,60 5000,00 400,00 3550,00 696,08 

  Ponska 9000,00 1782,18 9750,00 780,00 7625,00 1495,10 

  P. Kandang 900,00 178,22 206041,67 16483,33 2625,00 514,71 

  TSP 1100,00 217,82 0,00 0,00 1000,00 196,08 

  Urea 4100,00 811,88 0,00 0,00 4795,00 940,20 

  Dolomit 12600,00 2495,05 9000,00 720,00 12600,00 2470,59 

  Green Tonic 0,00 0,00 3600,00 288,00 0,00 0,00 

  Sampurna 0,00 0,00 9000,00 720,00 0,00 0,00 

  Fitomic 0,00 0,00 0,20 0,02 0,00 0,00 

  Sub Total Pupuk 62450,00 12366,34 295131,87 23610,55 64375,00 12622,55 

4 Pestisida             

  Winder 5500,00 1089,11 14900,00 1192,00 3000,00 588,24 

  Dumil 1750,00 346,53 0,00 0,00 1750,00 343,14 

  Dharmabas 7500,00 1485,15 0,00 0,00 7500,00 1470,59 

  Prevaton 0,00 0,00 97000,00 7760,00 0,00 0,00 

  Metindo 7500,00 1485,15 21500,00 1720,00 15000,00 2941,18 
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  Promefon 0,00 0,00 97000,00 7760,00 0,00 0,00 

  Delsense 0,00 0,00 26000,00 2080,00 0,00 0,00 

  Kurakron 30000,00 5940,59 14500,00 1160,00 0,00 0,00 

  

Sub Total 

Pestisida 52250,00 10346,53 270900,00 21672,00 27250,00 5343,14 

5 Total Biaya Saprodi 211800,00 41940,59 721031,87 57682,55 184825,00 36240,20 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

Pada tabel di atasmenunjukkan bahwa dari ketiga jenis usaha tani yang 

diteliti mempunyai perbedaan total biaya (TC). Pada tanaman bayam memiliki 

total biaya rata-rata sebesar Rp.239.913,64 per are, dengan biaya variabel sebesar 

Rp.198.178,22 (82,60%) dan biaya tetap sebesar Rp.41.735,42 (17,40%); pada 

tanaman kacang panjang memiliki total biaya rata-rata sebesar Rp.401.513,22 per 

ar, dengn biaya variabel sebesar Rp.329.362,55 (82,3%) dan biaya tetap sebesar 

Rp.72.150,67 (17,97%); pada tanaman sawi memiliki total biaya rata-rata sebesar 

Rp.208.616,56 per are dengan biaya variabel sebesar Rp.166.240,20 (79,69%) dan 

biaya tetap sebesar Rp.42.376,36 (20,31%).   

Biaya Tenaga Kerja 

Tabel 3. Biaya Tenaga Kerja Usaha Tani Hortikultura (sayur) 

No, Jenis Kegiatan 

Penyerapan Tenaga Kerja  Menurut Jenis Usahatani Sayur 

Bayam Kc, Panjang Sawi 

per LLG per Are per LLG per Are per LLG per Are 

(HKO) (HKO) (HKO) (HKO) (HKO) (HKO) 

1 Luas Garapan (are) 5,05   12,50   5,10   

2 TKDK:             

  Pembersihan Lahan 0,83 0,16 0,89 0,07 0,79 0,15 

  Pengolahan Tanah 1,40 0,28 1,20 0,10 0,93 0,18 

  Bedengan 0,74 0,15 0,87 0,07 0,74 0,15 

  Pemulsaan 0,00 0,00 0,47 0,04 0,00 0,00 

  Lubang Tanam 0,00 0,00 0,51 0,04 0,00 0,00 

  Pemasangan Ajir 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 

  Penanaman 0,57 0,11 0,63 0,05 0,57 0,11 
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  Pengikatan Tanaman 0,00 0,00 0,24 0,02 0,00 0,00 

  Pemupukan 1,54 0,31 2,26 0,18 1,49 0,29 

  Penyiraman 4,91 0,97 2,32 0,19 4,81 0,94 

  Panen 2,63 0,52 10,11 0,81 1,74 0,34 

  Sub TotalTKDK 12,63 2,50 19,61 1,57 11,07 2,17 

3 TKLK:             

  Pembersihan Lahan 0,20 0,04 1,36 0,11 0,12 0,02 

  Pengolahan Tanah 0,14 0,03 1,75 0,14 0,32 0,06 

  Bedengan 0,00 0,00 1,86 0,15 0,00 0,00 

  Pemulsaan 0,00 0,00 0,70 0,06 0,00 0,00 

  Lubang Tanam 0,00 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 

  Pemasangan Ajir 0,00 0,00 0,44 0,04 0,00 0,00 

  Penanaman 0,00 0,00 0,55 0,04 0,00 0,00 

  Pengikatan Tanaman 0,00 0,00 0,75 0,06 0,00 0,00 

  Pemupukan 1,54 0,31 1,58 0,13 0,00 0,00 

  Penyiraman 0,00 0,00 1,12 0,09 0,00 0,00 

  Panen 0,00 0,00 15,58   0,00 0,00 

  Sub Total TKLK 1,88 0,37 25,77 0,82 0,44 0,09 

4 Total Tenaga Kerja 14,51 2,87 45,38 2,38 11,51 2,26 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas menunjukkan rata-rata 

penyerapan tenaga kerja pada tanaman bayam sebesar 2,38 HKO per are; pada 

tanaman kacang panjang memiliki 2,38 HKO per are; pada tanaman sawi 

memiliki 2,26 HKO per are. Dilihat  pada kondisi lapangan adalah jenis tanaman. 

tanaman kacang panjang menggunakan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan 

dengan usaha tani yang lainnya Karena jenis kegiatan yang dilakukan lebih 

banyak sepertipemasangan mulsa, pembuatan lubang tanam, pemasangan ajir, dan 

pengikatan tanaman pada ajir yang tidak dilakukan pada usaha tani sawi dan 

bayam. 
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Analisis pendapatan  Usahatani Hortikultura (Sayur) 

Tabel 4. Analisis Pendapatan Usaha Tani 

No. Uraian 

Biaya Sarana Produksi  Menurut Jenis Usahatani Sayur 

Bayam Kc. Panjang Sawi 

per LLG per Are per LLG per Are per LLG per Are 

1 Luas Garapan (are) 5.05   12.50   5.10   

2 Produksi (kg) 454.00 89.90 3940.00 315.20 438.00 85.88 

3 Penerimaan (Rp) 3292000.00 651881.19 13645000.00 1091600.00 3172000.00 621960.78 

4 Biaya Produksi (Rp) 1211563.89 239913.64 5018915.20 401513.22 1063944.44 208616.56 

5 Pendapatan (Rp) 2080436.11 411967.55 8626084.80 690086.78 2108055.56 413344.23 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari ketiga jenis tanaman yang diteliti, 

pendapatan rata-rata yang dimiliki pada komoditas bayam sebesar Rp.411.967,55 

per are; pada tanaman kacang panjang memiliki pendapatan rata-rata sebesar 

Rp.690.086,78 per are; pada tanaman sawi memiliki pendapatan rata-rata sebesar 

Rp.413.344,23 per are. Hal itu menunjukkan bahwa tanaman kacang panjang 

memiliki pendapatan terbanyak dibandingkan usaha tani lainnya seperti bayam 

dan saawi. 

Komparasi Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja 

Table 5. Uji BNT Pendapatan Usahatani Hortikultura (Sayur) di Kota Mataram 

No. Jenis Komoditas Rata-rata Notasi Keterangan 

1 Bayam 2.110.436,11 AB Berbeda Nyata 

2 Kacang Panjang 8.607.085.00 BC Berbeda Nyata 

3 Sawi 2.108.055,56 AC Tidak Berbeda Nyata 

BNT=  5.787.451,49       

Sumber : Data Primer diolah 2018 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan sawi dan kacang 

panjang (AB) diatas nilai BNT sehingga pendapatan kedua komoditas tersebut 

berbeda nyata ; pada tanaman kacang panjang dan sawi (BC) terjadi perbedaan, 

karena di atas nilai BNT sehingga pendapatan kedua komoditas tersebut berbeda 

nyata; dan pada bayam dan sawi (AC) memiliki nilai dibawah BNT, pendapatan 

kedua tanaman tersebut tidak memilki perbedaan yang nyata. Dapat diartikan 

kacang panjang memiliki pendapatan terbanyak dibandingkan usaha tani 

hortikultura (sayur) yang lainnya. 

Table 5. Uji BNT Penyerapan Tenaga Kerja Usahatani Hortikultura (Sayur) di 

Kota Mataram 

No. Jenis Komoditas Rata-rata Notasi Keterangan 

1 Bayam     12.97  AB Berbeda Nyata 

2 Kacang Panjang     45.38  BC Berbeda Nyata 

3 Sawi     11.51  AC Tidak Berbeda Nyata 

BNT=  8.64       

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tanaman bayam dan kacang 

panjang (AB) memiliki perbedaan yang nyata atau signifikan karena hasil dari 

kedua tanaman tersebut berada diatas nilai BNT; pada tanaman kacang panjang 

dan sawi (BC) ) memiliki perbedaan yang nyata atau signifikan karena hasil dari 

kedua tanaman tersebut berada diatas nilai BNT; pada tanaman bayam dan sawi 

(AC) tidak memiliki perbedaan yang nyata atau signifikan karena hasil dari kedua 

tanaman tersebut berada dibawah nilai BNT. Dapat diartikan bahwa kacang 

panjang memiliki penyerapan tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan usaha 

tani lainnya seperti bayam dan sawi. 
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Kendala– Kendala 

Dalam setiap kegiatan pasti tidak pernah lepas dari hambatan yang dapat 

menghambat aktivitas usahatani dalam  mencapai tujuannya. Hambatan tersebut 

perlu diketahui agar dalam setiap melakukan suatu kegiatan nantinya petani dapat 

mengatasi hambatan tersebut dan dapat mengembangkan usahataninya secara 

terus- menerus. Dalam melakukan usaha tani hortikultura ditemukan kendala-

kendala yang akan di sajikan pada tabel 9 sebagai berikut: 

Tabel 10. Kendala Usaha Tani Hortikultur (sayur) di Kota Mataram 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

Tabel 10. menunjukan kendala yang di hadapi oleh pelaku usaha tani 

hortikultura (sayur) di Kota Mataram yaitu (Modal, Pupuk, Fluktuasi Harga, 

Iklim, Kelembagaan, dan Intensitas Penyuluh). Adapun rincian kendala yang 

dialami oleh petani hortikultura (sayur) di Kota Mataram : 

a. Modal 

Kendala kurangnya Modal tersebut disebabkan karena kurangnya biaya 

untuk menjalankan usahatani sehingga sulit untuk mengembangkan usahataninya 

disebabkan karena petani belum berani untuk meminjam kepada lembaga 

keuangan dan para tengkulak karena prosedur yang rumit, waktu yang lama dan 

bunga yang tinggi 

b. Pupuk 

Kendala kekurangan pupuk disebabkan karena pasokan pupuk yang di 

distribusikan oleh pemerintah setempat masih sangat kurang. Hal ini sering di 

manfaatkan oleh para oknum untuk mengambil keuntungan dengan menjual 

pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah di  tetapkan oleh 

pemerintah.   
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c. Fluktuasi Harga 

Kendala ini menyebabkan hortikultura (sayur) di Kota Mataram (kasus pada 

usaha tani sawi, kacang panjang dan bayam)  sering mengeluh karna harga jual 

yang terkadang tidak menentu. Terkadang harga mengalami kenaikan namun juga 

kerap kalai mengalami penurunan. Terkadang  harga mengalami penurunan akan 

menyebabkan nilai peroduksi tidak mampu menutupi biaya prodksi yang telah di 

keluarkan. Sebagian besar petani harus menjual cepat hasil usahataninya dengan 

harga beberapapun, oleh kaarna itu petani mengharapkan adanya ketetapan harga 

jual dari pihak penerima atau pembeli. 

d. Iklim 

Iklim merupakan kendala yang sangat tidak pernah bisa di prediksi oleh 

petani khususnya curah hujan yang berpengaruh pada saat pengairan lahan / 

penyiraman. 

e. Kelembagaan 

Permasalahan kelembagaan petani hortikultura (sayur) tidak terlepas dari 

kurangnya kontrol pemerintah dalam pembimbingan para petani dalam 

pemberdayaan petani seperti pembentukan kelompok tani dan bimbingan dalam 

peningkatan produksi usahatani jagung. 

f. Itensitas Penyuluh 

Kurangnya intensitas penyuluh yang dilakukan oleh PPL tentang teknis 

berusahatani hortikultura (sayur) yang baik menyebabkan informasi tentang 

inovasi, pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengelolaan usahatani 

masih rendah sehingga petani belum tahu bagaimana cara berusahatani yang baik 

dan benar dalam meningkatkan produksi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang komparasi 

pendapatan dan penyerapan tenaga kerjapada usaha tani hortikultura (sayur) di 

Kota Mataram (kasus pada usaha tani bayam, kacang panjang, dan sawi), terdapat 

beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut : 

1. Jenis tanaman hortikultura (sayur) yang diusahakan di Kota Mataram pada 

penelitian ini ada tiga macam, yaitu bayam, kacang panjang dan sawi. 

2. Total biaya usahatani bayam sebesar Rp. 82.839.596 per Ha, dengan biaya 

variabel Rp. 57.748.500 (69,7%) per Ha dan biaya tetap Rp. 21.091.096 

(30,3%) per Ha. Total biaya usahatani kacang panjang Rp. 88.488.396 per 

ha, dengan biaya variabel Rp. 75.927.029 (85,8%) per Ha dan biaya tetap 

atau Rp. 12.561.367 (14,2%) per ha atau sebesar Rp. 12.561.367 perluas 

lahan garapan. Total biaya usahatani sawi  Rp. 81.875.796 per Ha, dengan 

biaya variabel Rp. 81.875.796 per ha (76,8%) dan biaya tetap Rp. 

19.005.130 (23,2%) per ha atau Rp. 786.875 perluas lahan garapan.  

3. Kacang panjang adalah jenis tanaman yang menggunakan rata-rata tenaga 

kerja paling banyak dibandingkan tanaman lainnya yaitu sebanyak 76,28 

HKO per hektar atau 9,52 HKO per luas garapan. Tenaga kerja yang 

paling banyak digunakan dalam usahatani kacang panjang pada kegiatan 

panen yaitu sebesar 380,572 HKO per hektar atau 48,515 HKO per luas 

garapan dan tenaga kerja paling sedikit adalah pada kegiatan penanaman  

yaitu sebesar 13,633 HKO per hektar atau 1,614  HKO per luas garapan. 

Tanaman jenis bayam  menggunakan rata-rata tenaga kerja sebesar HKO 

per 52,77 hektar atau 1,47 HKO per luas lahan. Tanaman sawi 

menggunakan rata-rata tenaga kerja sebesar 50,90 HKO per hektar dan 

1,44 HKO per luas lahan. Tanaman kacang panjang menggunakan tenaga 

kerja lebih banyak dibandingkan dengan usaha tani yang lainnya Karena 

jenis kegiatan yang dilakukan lebih banyak sepertipemasangan mulsa, 
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pembuatan lubang tanam, pemasangan ajir, dan pengikatan tanaman pada 

ajir yang tidak dilakukan pada usaha tani sawi dan bayam.. 

Perbedaan lainnya dari ketiga jenis tanaman ini adalah pada saat 

kegiatan panen. Secara umum tanaman kacang panjang melakukan 

kegiatan pemanenan 10-25 kali panen. Tanaman sawi dan bayam hamper 

sama dalam kegiatan panen yaitu melakukan 3-5 kali. Perbedaan inilah 

yang menyebabkan penggunaan tenaga kerja dari ketiga tanaman ini 

berbeda. 

4. Tanaman jenis kacang panjang  mempunyai  pendapatan yang lebih tinggi 

dibandingkan tanaman sawi dan bayam  yaitu sebesar Rp. 5.890.185 per 

luas garapan atau Rp. 43.142.142 per Ha,sedangkan tanaman sawi 

mempunyai pendapatan yang lebih rendah dibandingkan tanaman bayam, 

yaitu sebesar Rp. 3.051.526  per luas lahan garapan atau Rp. 65.348.453 

per Ha. Tanaman tanaman bayam memiliki pendapatan  sebesar Rp. 

3.058.027  per luas garapan atau sebesar Rp. 66.648.653. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kota Mataram, dapat 

disarankan sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan sawi dan bayam, diharapkan petani dapat memperluas 

areal  lahan garapannya, sehingga dapat meningkatkan produksi yang akan 

meningkatkan pendapatannya. 

2. Sebagai peneliti menyarankan kepada pemerintah ataupun instansi terkait 

dapat memberikan kredit modal, menetapkan , memberikan penyuluhan 

dan pengawasan dalam mengelola usahatani. Sehingga dapat 

meningkatkan produksi dan pendapatan. 

3. Disarankan kepada pemerintah, agar dapat membuat program-prorgam 

yang tepat mengenai hortikultura yang dapat meningkatkan produksi dan 

daya jual produk-produk hortikultura, agar penghasilan petani semakin 

meningkat. 
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