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ABSTRAK 

  

 

 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis keuntungan dari usahatani padi 

dan usahatani sayuran kangkung di Kota Mataram, (2) Menganalisis efisiensi usahatani pada 

usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung di Kota Mataram, (3) Menganalisis 

perbandingan biaya dan keuntungan yang diterima petani padi dan petani sayuran kangkung 

di Kota Mataram dan (4) Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong petani tetap menanam 

padi dan sayuran kangkung di Kota Mataram. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Mataram Kota Mataram secara purposive sampling. Unit analisis yang digunakan 

adalah petani yang melakukan usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung di kota 

mataram. Penentuan responden dilakukan dengan dengan metode quota sampling yaitu 

sebanyak 30 responden, terdiri dari 15 responden petani padi dan 15 responden petani 

sayuran kangkung. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan perhitungan keuntungan. 

 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Keuntungan usahatani padi yaitu 

sebesar Rp 12.932.330 per Ha dengan total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 

10.482.884 per Ha. Sedangkan pada usahatani sayuran kangkung diperoleh keuntungan 

sebesar Rp 8.418.054 per Ha dengan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 

9.694.786 per Ha. (2) Efisiensi usahatani pada usahatani padi dan usahatani sayuran 

kangkung yaitu R/C usahatani padi sebesar 2,23. Sedangkan untuk usahatani sayuran 

kangkung R/C sebesar 1,87. (3) Perbandingan biaya pada usahatani padi dengan usahatani 

sayuran kangkung yaitu  t hitung sebesar 0,09 lebih kecil dari t-tabel 2,05 maka Ho diterima 

H1 ditolak, artinya tidak berbeda nyata antara biaya usahatani padi dengan usahatani sayuran 

kangkung (Tidak Signifikan). Sedangkan perhitungan perbandingan keuntungan pada 

usahatani padi dengan usahatani sayuran kangkung yaitu t-hitung 0,86 lebih kecil dari t-tabel 

2,05 maka Ho diterima H1 ditolak, artinya tidak berbeda nyata antara keuntungan usahatani 

padi dengan usahatani sayuran kangkung (Tidak Signifikan), (4) Faktor pendorong atau 

memotivasi petani tetap menanam padi dan sayuran kangkung yaitu pengalaman petani 



cukup lama, kemudahan dalam budidaya, kemudahan dalam pemasaran dan pendapatan 

tinggi.  

  

Kata kunci : Usahatani Padi, Usahatani Sayuran Kangkung, Keuntungan, Faktor Pendorong.  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were: (1) To analyze the benefits of rice farming and 

water spinach farming in the city of Mataram, (2) Analyze the farming efficiency of rice 

farming and water spinach farming in the city of Mataram (3) Analyze the comparison of 

costs and benefits received by rice farmers and water spinach farmers in Mataram City and 

(4) Identify factors the driving factor of farmers is still planting rice and water spinach in the 

city of Mataram. 

           This research uses a descriptive method. This research was conducted in Mataram 

District, Mataram City by purposive sampling. The unit of analysis used is farmers who do 

rice farming and kangkung farming in the city of Mataram. Determination of respondents was 

carried out by themethod quota sampling that is as many as 30 respondents, consisting of 15 

respondents of rice farmers and 15 respondents of kangkung vegetable farmers. Data sources 

used are primary data and secondary data. Data analysis used is descriptive analysis and 

profit calculation. 

           Based on the results of the study it was concluded that: (1) The benefits of rice 

farming were Rp 12.932.330 per Ha with cost were 10.482.884 per Ha. Whereas in water 

spinach farming the profit was Rp 8.418.054 per Ha and cost were 9.694.786 per Ha. (2) 

farming efficiency in rice farming and water spinach farming is namely R/C rice farming is 

2,23 which means that every one rupiah the production cost incurred will receive revenues of 

2,23 rupiah. Whereas in water spinach farming farming efficiency is namely R/C rice farming 

is 1,87 which means that every one rupiah the production cost incurred will receive revenues 

of 1,87 rupiah.  (3) Comparison of costs on a rice farm with water spinach farming which 

amounted to 0.09 t count < t table by 2.05 then, H0 is received it means the average cost 

incurred on rice farming with not different spinach farming. While the calculation of the 

profit comparison on rice farming with water spinach farming is t count of 0,86 < t table of 

2.05, then H00 is received, meaning the average profit on rice farming with not different water 

spinach farming, (4) Driving factor or motivating farmers to continue planting rice and water 

spinach, namely the experience of farmers for a long time, ease of cultivation, ease of 

marketing and high income. 

Keywords : Rice Farming, Water Spinach Farming, Benefits, Driving Factors. 

 

  



I    PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah terutama pada 

sektor pertanian, dengan demikian sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam 

pembangunan nasional  karena selain bertujuan untuk menyediakan pangan bagi seluruh 

penduduk, sektor pertanian juga menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia.  

Keadaan alam dan areal pertanian yang terbilang cukup luas memungkinkan untuk 

dilakukannya pembudidayaan beragam jenis tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi  

tersebut menjadi tantangan berat sekaligus potensi yang besar dalam memenuhi kebutuhan 

pangan. Oleh karena itu, dengan sumber daya alam yang besar tersebut perlu untuk digali dan 

dikembangkan berbagai usaha pertanian yang produktif sehingga menjadi daya tarik dalam 

pertumbuhan pangan nasional.  

Padi merupakan salah satu subsektor tanaman  pangan yang telah terbukti memberikan 

andil cukup besar tidak saja terhadap ketahanan pangan tetapi juga terhadap perekonomian. 

Dalam penggunaan lahan sawah produktif di Kota Mataram terdapat ada petani yang 

menanam padi dan ada juga yang menanam sayuran kangkung. Di Kota Mataram banyak 

terdapat lahan sawah denga irigasi teknis yang produktif untuk ditanamani padi. Dengan 

irigasi yang ada, petani di Kota Mataram tidak menanami seluruh lahan sawahnya dengan 

padi namun juga untuk menanam sayuran kangkung. 

 Dari kegiatan usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung memiliki perbedaan 

dalam jumlah modal yang digunakan untuk memproduksi usahataninya serta jumlah 

penerimaan hasil penjualan setiap proses produksi usahatani berbeda-beda. Melihat 

perbedaan dalam jumlah penggunaan modal produksi dan jumlah penerimaan dari setiap 

produksi usahatani maka perlu dilakukan pengkajian dalam besar tingkat keuntungan yang 

diperoleh dari usahatani tersebut. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis keuntungan dari usahatani padi 

dan usahatani sayuran kangkung di Kota Mataram, (2) menganalisis efisiensi usahatani padi 

dan sayuran kangkung di Kota Mataram, (3) Menganalisis perbandingan biaya dan 

keuntungan yang diterima petani padi dan petani sayuran kangkung di Kota Mataram dan (4) 

Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong petani tetap menanam padi dan sayuran kangkung 

di Kota Mataram. 

 

II   METODOLOGI PENELITIAN 
2.1  Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Mataram Kota Mataram secara purposive sampling. Unit analisis yang digunakan 

adalah petani yang melakukan usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung di kota 

mataram. Penentuan responden dilakukan dengan dengan metode quota sampling yaitu 

sebanyak 30 responden, terdiri dari 15 responden petani padi dan 15 responden petani 

sayuran kangkung. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan perhitungan keuntungan. 

2.2   Variabel dan Cara Pengukuran 

Baik dalam usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung adapun variabel-variabel 

yang akan di ukur dalam penelitian ini adalah: 

1. Biaya produksi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan petani dalam satu kali proses 

produksi, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Dinyatakan dalam satuan rupiah 

(Rp). 



2. Biaya tetap yaitu biaya yang tetap dikeluarkan petani dalam yang tidak dipengaruhi oleh 

besar kecilnya produksi yang dilakukan, seperti sewa lahan, pajak dan penyusutan alat. 

Dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

3. Biaya variabel yaitu biaya yang dikeluarkan tergantung dari besar kecilnya jumlah 

produksi yang dilakukan, seperti biaya sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) dan 

biaya tenaga kerja, dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

4. Total produksi yaitu jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu kali musim tanam, 

sayuran kangkung dinyatakan dalam satuan ikat per musim tanam, sedangkan tanaman 

padi dinyatakan dalam satuan kilogram (Kg). 

5. Harga produk yaitu harga barang hasil produksi per unit dengan satuan kilogram (Kg). 

Dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

6. Penerimaan adalah total keseluruhan yang diterima petani dalam satu kali musim tanam 

dinyatakan dengan satuan rupiah (Rp). 

7. Keuntungan adalah total penerimaan petani dari hasil usaha pertanian dikurangi biaya-

biaya yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

8. Faktor pendorong yaitu faktor yang menyebabkan petani tetap menanam padi dan 

sayuran kangkung. Untuk mengetahuinya dilakukan identifikasi berbagai macam faktor 

pendorong. 

2.3    Analisis Data 

Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dianalisi dengan formula sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pendapatan atau keuntungan petani di gunakan rumus: 

I = TR – TC 

 Dimana: TR = P x Q 

   TC = FC + VC 

 

 Keterangan: I = Keuntungan (Rp) 

   TR = Total Revenue (Penerimaan) (Rp) 

   TC = Total Cost (Biaya Produksi) (Rp) 

   FC = Fixed Cost (Biaya Tetap) (Rp) 

   VC = Variable Cost (Biaya Variabel) (Rp) 

   Q = Quantity/Jumlah Produksi (Kg) 

   P = Harga (Rp/Kg) 

  

2. Analisis Komparasi / Perbandingan 

Digunakan untuk membandingkan keuntungan antara usahatani padi dan usahatani 

sayuran kangkung dianalisis dengan menggunakan uji statistik, yaitu T-test (Misbahuddin 

dan Hasan, 2013). 

 Langkah-langkah dalam uji t sebagai berikut: 
a. Menentukan varians sampel homogen atau tidak, dengan menggunakan 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 

Dirumuskan secara matematis sebagai berikut: 

1) Sx
2 = 

∑(    ) 

(    )
 



2) Sy
2 = 

∑(    ) 

    
 

b. Apabila varian kedua sampel homogen, maka dihitung sebagai berikut: 

1) t-hit =    X1 – X2 

        √Sp
2 
/ n1 + sp2 / n 2 

2) Sp
2 
= (n1 – 1) SX

2
1 +  ( n2 – 1 ) SX

2
2 

( n1 – 1) + ( n2 – 1) 

 

c. Apabila varian kedua sampel tidak homogen maka dihitung sebagai berikut: 

t-hit = 
   

√
  

  
  
  

  

 

Keterangan: 

X1  = keuntungan usahatani padi 

X2 = keuntungan usahatani sayuran kangkung 

SP
2
 = varians gabungan dari keuntungan petani padi dan sayuran kangkung 

SX1 = varians dari keuntungan usahatani padi 

SX2 = varians dari keuntungan usahatani sayuran kangkung 

 n1 =  jumlah petani padi 

 n2 = jumlah petani sayuran kangkung 

Keriteria penerimaan hipotesa : 

a. Jika t hit < t tab maka h0 diterima, berarti keuntungan usahatani padi dengan usahatani 

sayuran kangkung tidak berbeda nyata. 

b. Jika t hit > t tab maka h0 ditolak, berarti keuntungan usahatani padi dengan usahatani 

sayuran kangkung berbeda nyata. 

 

3. Analisis Efisiensi Usahatani 

Untuk menganalisis efisiensi usahatani padi dan sayuran kangkung digunakan rumus 

efisiensi dimana total penerimaan dibagi total biaya, diformulasikan sebagai berikut: 

R/C Ratio = 
  

  
 

Dimana: R  = Revenue (Penerimaan) 

    C  = Cost (Biaya) 

   TR  = Total Revenue (Total Penerimaan) 

               TC  = Total Cost (Total Biaya) 

Keterangan :  

1) Apabila R/C Ratio >1 maka usahatani padi dan sayuran kangkung yang diusahakan dapat 

dikatakan efisien (menguntungkan). 

2) Apabila R/C Ratio <1 maka usahatani padi dan sayuran kangkung yang diusahakan dapat 

dikatakan tidak efisien (tidak menguntungkan). 

3) Apabila R/C Ratio = 1 maka usahatani padi san sayuran kangkung yang diusahakan 

berada dalam keadaan BEP (Break Event Point) atau berada dalam titik pulang pokok 

dimana TR=TC. 

4. Untuk menganalisis faktor pendorong/alasan petani untuk menanam padi dan sayuran 

kangkung ditentukan berdasarkan hasil wawancara dengan petani responden dan 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian 

disusun dan dianalisis secara deskriptif. 

 

 

 

 



III    HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Biaya Produksi Pada Usahatani Padi dan Usahatani Sayuran Kangkung 

 Biaya produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah biaya yang 

dikeluarkan oleh petani responden usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung selama 

proses produksi. Biaya yang dimaksud meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat rincian biaya-biaya tersebut pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Rata-Rata Biaya Produksi Pada Usahatani Padi dan Usahatani Sayuran Kangkung 

di Kecamatan Mataram Kota Mataram. 

No Jenis Biaya 
Usahatani 

Padi (Rp/Ha) 

Usahatani Sayuran 

Kangkung (Rp/Ha) 

1 Biaya tetap 

a. Biaya Pajak 

b. Penyusutan alat 

 

2.049.365 

570.602 

 

2.684.695 

499.741 

2 Biaya variabel 

a. Sarana produksi 

b. Tenaga kerja  

 

1.959.429 

5.903.487 

 

3.167.938 

3.342.412 

 Total biaya  10.482.884 9.694.786 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa total biaya produksi pada usahatani padi 

lebih besar dibandingkan dengan total biaya usahatani sayuran kangkung. Biaya yang 

dikeluarkan usahatani padi sebesar Rp 10.482.884 per Hektar. Sedangkan total biaya yang 

dikeluarkan pada usahatani sayuran kangkung yaitu sebesar Rp 9.694.786 per Hektar. 

Perbedaan biaya produksi diantara usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung yang 

digunakan tersebut disebabkan oleh perbedaan harga dalam pengadaan sarana produksi, 

jumlah tenaga kerja, penyusutan alat dan pajak yang dikeluarkan selama produksi. 

3.1.1 Biaya Variabel 

3.1.1.1 Biaya Sarana Produksi 

 Biaya sarana produksi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh responden usahatani padi 

dan usahatani sayuran kangkung untuk pembelian benih, pupuk dan pestisida. Total biaya 

saprodi dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Rata-Rata Biaya Penggunaan Sarana Produksi Pada Usahatani Padi dan Usahatani 

Sayuran Kangkung di Kecamatan Mataram Kota Mataram. 

No 
Biaya Sarana 

Produksi 

Usahatani Padi Usahatani Sayuran Kangkung 

Jumlah 

(perHa) 
Nilai (Rp) 

Jumlah 

(perHa) 
Nilai (Rp) 

1. Bibit  51,43(Kg) 512.876 4.669(Batang) 2.334.630 

2. Pupuk 

Urea (Kg) 

SP-36 (Kg) 

NPK (Kg) 

KCL (Kg) 

Ponska (Kg) 

 

289,22 

106,97 

99,05 

9,90 

41,20 

 

555.071 

254.160 

226.228 

22.187 

94.929 

142,4 

 

 

21,4 

 

286.809 

 

 

43.774 

3. Pestisida 

(Botol/Bungkus) 
2,69 503.962 7,78 502.724 

Total Biaya (Rp)  1.959.429  3.167.938 

 Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa rata-rata biaya penggunaan sarana 

produksi secara keseluruhan usahatani padi sebesar Rp 1.959.429 per Hektar dengan rincian 

biaya sarana produksi yang terdiri dari biaya bibit sebesar 51,43 Kg dengan total harga 



512.876. Pupuk sebesar 289,22 Kg untuk pupuk urea dengan total harga Rp 555.071, pupuk 

SP-36 sebesar 106,97 Kg dengan total harga Rp 254.160, pupuk NPK sebesar 99,05 Kg 

dengan total harga Rp 226.228, pupuk KCL sebesar 9,90 Kg dengan total harga Rp 22.187 

dan pupuk ponska sebesar 41,20 Kg dengan total harga Rp 94.929. Biaya pestisida sebesar 

2,69 botol/bungkus dengan total harga Rp 503.962. Sedangkan untuk rata-rata biaya 

penggunaan sarana produksi untuk usahatani sayuran kangkung yaitu sebesar Rp 3.167.938 

per Hektar dengan rincian biaya sarana produksi yang terdiri dari biaya bibit sebesar 4.669 

batang dengan total harga sebesar Rp 2.334.630. Biaya pupuk sebesar 142,4 Kg dengan total 

harga Rp 286.809 untuk pupuk urea dan untuk pupuk KCL sebesar 21,4 kg dengan total 

harga sebesar Rp 43.774. Biaya pestisida sebesar 7,78 botol/bungkus dengan total harga Rp 

502.724  

3.1.1.2 Biaya Penggunaan Tenaga Kerja   

 Biaya tenaga kerja dalam penelitian ini yaitu biaya yang dikeluarkan oleh responden 

usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung untuk membayar upah tenaga kerja yang 

digunakan dalam proses produksi, baik tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga kerja 

luar keluarga. Adapun rincian biaya tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Rata-Rata Biaya Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usahatani Padi dan Usahatani 

Sayuran Kangkung di Kecamatan Mataram Kota Mataram. 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Usahatani Padi Usahatani Sayuran Kangkung 

TKDK TKLK TKDK TKLK 

HKO 
Upah 

(Rp/Ha) 
HKO Upah (Rp/Ha) HKO 

Upah 

(Rp/Ha) 

HK

O 

Upah 

(Rp/Ha) 

1 
Persiapan 

lahan 
0 0 6,19 1.258.796 2,61 214.008 3,72 478.599 

2 Pembibitan 1,18 93.502 0,07 7.924 
    

3 Penanaman 0 0 19,27 1.292.076 4 190.661 0,33 7.782 

4 Pemupukan 0,78 148.970 0,48 132.330 2,61 264.591 
  

5 Penyemprotan 0,71 60.222 0,29 27.734 2,11 212.062 0,06 11.673 

6 Penyiangan 0,91 93.106 0,79 78.447 2,17 210.117 2 9.728 

7 Pemanenan 0 0 10,43 2.999.208 17,34 1.525.292 2,67 217.899 

8 Pasca panen 0,8 194.532 4,55 206.022         

Jumlah 4 590.333 42,06 6.002.536 30,85 2.616.732 7 725.681 

Total HKO 46,06 37,85 

Total Biaya (Rp) 5.903.487 3.342.412 

  Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya penggunaan tenaga kejra 

baik dari tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga pada usahatani padi 

yaitu sebesar 46,06 HKO dengan total biaya Rp 5.903.487 per Ha. Sedangkan untuk 

usahatani sayuran kangkung rata-rata biaya penggunaan tenaga kerja baik dari tenaga kerja 

dalam keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga yaitu sebesar 37,85 HKO dengan total 

biaya Rp 3.342.412 per Ha. Perbedaan biaya tenaga kerja pada usahatani padi dan sayuran 

kangkung dipengaruhi oleh tingkat penyerapan tenaga kerja baik dalam tenaga kerja dalam 

keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga. Penyerapan tenaga kerja pada usahatani padi 

lebih besar dibandingkan dengan usahatani sayuran kangkung. Hal ini disebabkan karena 

luas lahan garapan yang dimiliki oleh usahatani padi lebih luas dibandingkan dengan 

usahatani sayuran kangkung serta usahatani sayuran kangkung tidak melakukan proses 

pembibitan dan pasca panen. 



3.1.2 Biaya Tetap 

3.1.2.1 Biaya Penyusutan Alat 

 Alat-alat yang digunakan oleh petani responden usahatani padi dan usahatani sayuran 

kangkung yaitu cangkul, garu, sabit, sprayer dan wadah/ember. Adapun rata-rata biaya 

penyusutan alat pada usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung dapat dilihat pada tabel 

3.4. 

Tabel 3.4. Rata-Rata Biaya Penyusutan Alat Pada Usahatani Padi dan Usahatani Sayuran 

Kangkung Per Musim Tanam di Kecamatan Mataram Kota Mataram. 

No Jenis alat 

Usahatani 

padi 

Usahatani 

padi 

Usahatani 

sayuran 

kangkung 

Usahatani 

sayuran 

kangkung 

Per Ha 

(Rp/Bln) 

Per Ha 

(Rp/Musim 

tanam) 

Per Ha 

(Rp/Bln) 

Per Ha 

(Rp/Musim 

tanam) 

1 Cangkul 2.872 11.490 15.694 62.776 

2 Garu 1.479 5.917 11.479 45.914 

3 Sabit 14.739 58.954 54.475 217.899 

4 Sprayer 5.415 21.659 38.911 155.642 

5 Wadah/Ember 1.268 5.071 4.377 

 

17.510 

 
6 Jaring 116.878 467.512 

Total Biaya 142.651 570.602 124.935 499.741 

   Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa rata-rata penyusutan alat dalam usahatani 

padi yaitu sebesar Rp 142.651 per Ha/bulan atau Rp 570.602 per Ha/permusim tanam. 

Sedangkan untuk usahatani sayuran kangkung rata-rata penyusutan alat yaitu sebesar Rp 

124.935per Ha/bulan atau Rp 499.741 per Ha/musim tanam. Adanya perbedaan biaya 

penyusutan alat pada usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung dipengaruhi oleh 

jumlah peralatan yang dimiliki petani serta perbedaan umur ekonomis dari peralatan yang 

digunakan dalam usahatani. 

3.1.2.2 Biaya Pajak Lahan 

 Biaya pajak yang dimakusd dalam penelitian ini adalah biaya pajak lahan yang 

dibebankan kepada pemilik lahan atas pemanfaatan lahan yang digunakan kepada negara 

atau pemerintah serta biaya sewa lahan kepada pemilik lahan yang digunakan sebagai tempat 

melakukan usahatani dan biaya iuran air yang dibayarkan ke pekasih. Total biaya pajak 

dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Rata-Rata Pajak Lahan Pada Usahatani Padi dan Usahatani Sayuran Kangkung di 

Kecamatan Mataram Kota Mataram. 

No Pajak 

Usahatani padi 
Usahatani sayuran 

kangkung 

Per tahun 

(Rp/Ha) 

Per musim 

tanam 

(Rp/Ha) 

Per tahun 

(Rp/Ha) 

Per musim 

tanam 

(Rp/Ha) 

1 Sewa lahan 5.130.745 1.710.248 6.964.981 2.321.660 

2 Pajak lahan 700.000 233.333 700.000 233.333 

3 Iuran air 317.353 105.784 389.105 129.702 

Total biaya  6.148.098 2.049.366 8.054.086 2.684.695 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 



 Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya pajak  pada responden 

usahatani padi yaitu sebesar Rp 6.148.098 per Ha/tahun atau sebesar Rp 2.049.366 per 

Ha/Musim tanam. Sedangkan untuk usahatani sayuran kangkung rata-rata biaya pajak yaitu 

sebesar Rp 8.054.086 per Ha/Tahun atau sebesar Rp 2.684.695 per Ha/Musim tanam. 

3.2 Nilai Produksi Usahatani Padi dan Usahatani Sayuran Kangkung  

 Nilai produksi atau penerimaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uang 

yang diterima dari hasil produksi usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung dikali 

harga jual produk. Adapun rata-rata produksi dan nilai produksi yang dihasilkan dapat dilihat 

pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6.  Rata-Rata Produksi dan Nilai Produksi Pada Usahatani Padi dan Usahatani 

Sayuran Kangkung di Kecamatan Mataram Kota Mataram. 

No Uraian 
Usahatani Padi 

(Per Ha) 

Usahatani Sayuran 

Kangkung (Per Ha) 

1 Produksi (Kg)/(Ikat) 6.300 18.113 

2 Harga (Rp) 3.700 1.000 

3 Nilai Produksi (Rp) 23.415.214 18.112.840 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui rata-rata produksi yang dihasilkan pada 

usahatani padi yaitu sebesar 6.300 Kg dengan total harga jual 3.700/Kg maka nilai produksi 

atau penerimaan yang didapatkan sebesar Rp 23.415.214 per Ha. Sedangkan untuk usahatani 

sayuran kangkung rata-rata produksi yang dihasilkan yaitu sebesar 18.113 ikat dengan total 

harga jual 1000 maka nilai produksi atau penerimaan yang didapatkan sebesar Rp 

18.112.840 per Ha.  

3.3 Analisis Keuntungan dan Efisiensi (Nilai R/C) Usahatani Padi dan Usahatani 

Sayuran Kangkung. 

 Pada umumnya ukuran keberhasilan suatu usahatani ditentukan oleh besar kecilnya 

pendapatan yang diterima petani dalam proses produksinya. Pendapatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu pendapatan/laba bersih yang diperoleh petani dari selisih antara 

total penerimaan (nilai produksi) dengan total biaya produksi yang dikeluarkan petani selama 

proses produksinya, baik petani padi maupun petani sayuran kangkung. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Rata-Rata Pendapatan, Efisiensi (R/C) Pada Usahatani Padi dan Usahatani Sayuran 

Kangkung di Kecamatan Mataram Kota Mataram. 

No  Uraian  Usahatani padi 

(Rp/Ha) 

Usahatani sayuran 

kangkung (Rp/Ha) 

1 Nilai produksi 23.415.214 18.112.840 

2 Biaya produksi 10.482.884 9.694.786 

3 Keuntungan 12.932.330 8.418.054 

 R/C 2,23 1,87 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa nilai produksi usahatani padi yaitu 

sebesar Rp 23.415.214 per Ha, biaya produksi sebesar Rp 10.482.884 per Ha sehingga 

memperoleh keuntungan sebesar Rp 12.932.330 per Ha. Sedangkan untuk usahatani sayuran 

kangkung nilai produksinya yaitu sebesar Rp 18.112.840 per Ha, biaya produksi sebesar Rp 

9.694.786 sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp 8.418.054 per Ha. 

 Apabila dilihat dari segi efisiensi maka kedua jenis usahatani baik dari usahatani padi 

dan usahatani sayuran kangkung layak untuk diusahakan karena R/C lebih besar dari 1. 

Dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa R/C usahatani padi sebesar 2,23 yang artinya 



setiap satu rupiah biaya produksi yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 

2,23 rupiah. Sedangkan untuk usahatani sayuran kangkung R/C sebesar 1,87 yang artinya 

setiap satu rupiah biaya produksi yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 

1,87 rupiah. 

3.4 Analisis Perbandingan Biaya dan Keuntungan Dengan Uji T (t-test) Pada Usahatani 

Padi dan Usahatani Sayuran Kangkung 

 Untuk mengetahui perbandingan biaya dan keuntungan pada usahatani padi dan 

usahatani sayuran kangkung dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan t-Test Two-

Sample Assuming Unequal Variances (Varians tidak sama)  dan t-Test Two-Sample 

Assuming Equal Variances (Varians sama) pada taraf nyata 5% (0,05). Uji t dilakukan untuk 

membandingkan beda atau tidaknya total biaya dan keuntungan antara usahatani padi dengan 

usahatani sayuran kangkung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.8 dan tabel 3.9. 

Tabel 3.8. Perhitungan Komparasi Biaya Usahatani Padi dengan Usahatani Sayuran 

Kangkung Menggunakan t-Test: Two-Sampel Assuming Equal Variances (Varian Sama). 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

 

     TC-Padi TC-Kangkung 

Mean        11.803.919          11.925.844  

Variance 6,21E+12 2,39E+13 

Observations 15 15 

Pooled Variance 1,51E+13 

 Hypothesized Mean Difference 0 

 df 28 

 t Stat 0,09 

 P(T<=t) one-tail 0,47 

 t Critical one-tail 1,70 

 P(T<=t) two-tail 0,93 

 t Critical two-tail 2,05   

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 3.8 menunjukkan hasil uji t-Test untuk biaya antara usahatani 

padi dengan usahatani sayuran kangkung bahwa nilai t-hitung 0,09 lebih kecil dari t-tabel 

2,05 maka Ho diterima H1 ditolak, artinya tidak berbeda nyata antara biaya usahatani padi 

dengan usahatani sayuran kangkung (Tidak Signifikan).  

 Selanjutnya untuk menghitung perbandingan keuntungan antara usahatani padi 

dengan usahatani sayuran kangkung menggunakan t-Test dapat dilihat pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Perhitungan Komparasi Keuntungan Usahatani Padi dengan Usahatani Sayuran 

Kangkung Menggunakan t-Test: Two-Sampel Assuming Unequal Variances (Varian Tidak 

Sama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

     I-Padi I-Kangkung 

Mean 

         

14.448.217  

       

12.575.462  

Variance 2,78E+13 4,39E+13 

Observations 15 15 

Hypothesized Mean Difference 0 

 df 27 

 t Stat 0,86 

 P(T<=t) one-tail 0,20 

 t Critical one-tail 1,70 

 P(T<=t) two-tail 0,40 

 t Critical two-tail 2,05   

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 3.9 menunjukkan hasil uji t-Test untuk keuntungan antara 

usahatani padi dengan usahatani sayuran kangkung bahwa nilai t-hitung 0,86 lebih kecil dari 

t-tabel 2,05 maka Ho diterima H1 ditolak, artinya tidak berbeda nyata antara keuntungan 

usahatani padi dengan usahatani sayuran kangkung (Tidak Signifikan).  

3.5 Faktor–Faktor Pendorong Petani Tetap Menanam Padi Dan Sayuran Kangkung 

 Fator pendorong yaitu suatu faktor atau suatu hal yang menyebabkan seseorang 

menetapkan diri pada suatu pilihan. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui 

wawancara langsung dengan petani pada usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung 

maka faktor pendorong petani tetap menanam padi dan sayuran kangkung dapat dilihat pada 

tabel 3.10. 

Tabel 3.10. Faktor-Faktor Pendorong Petani Tetap Menanam Padi dan Sayuran Kangkung di 

Kecamatan Mataram Kota Mataram. 

No Faktor Pendorong 
Usahatani Padi 

Usahatani Sayuran 

Kangkung 

Orang % Orang % 

1 Pendapatan Tinggi 3 20   

2 Kemudahan Budidaya 11 73,33 15 100 

3 Kemudahan Pemasaran 9 60 15 100 

4 Pengalaman Petani Cukup Lama 15 100   

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

 Dari tabel 3.10 dapat dilihat bahwa faktor-faktor pendorong petani tetap menanam 

padi atau sayuran kangkung antara lain: 

a. Pendapatan Tinggi  

 Dari 15 orang petani responden usahatani padi petani yang memilih faktor pendorong 

pendapatan tinggi yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 20%. Petani beranggapan bahwa 

menanam padi dapat mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan jangka waktu kerja yang 

singkat sehingga petani lebih memilih bekerja sebagai petani padi dibandingkan dengan 

pekerjaan lain. 

b. Kemudahan budidaya 

Rata-rata faktor pendorong atau alasan petani tetap menanam padi yaitu kemudahan 

dalam budidaya, terdapat 11 orang atau sebesar 73,33% petani responden yang memilih 

faktor ini. Petani menganggap mengusahatanikan padi memudahkan petani dalam berusaha 

karena padi dalam perawatannya bisa dibilang cukup mudah sehingga tidak memerlukan 



perawatan khusus. Begitu pula dengan usahatani sayuran kangkung seluruh petani responden 

sebanyak 15 orang atau sebesar 100%  memilih faktor ini. Petani menganggap sangat mudah 

dalam membudidayakannya karena sayuran kangkung juga tidak memerlukan perawatan 

khusus, petani sayuran kangkung hanya perlu memperhatikan tentang pengairannya. Namun 

ada beberapa responden petani mencoba untuk menanam tanaman lain selain padi dan 

sayuran kangkung tetapi petani merasa kurang memiliki pengetahuan tentang usahatani 

tersebut dan petani enggan untuk mempelajarinya. 

c. Kemudahan Pemasaran 

Dalam faktor pendorong kemudahan dalam pemasaran terdapat 9 orang atau sebesar 

60% petani responden usahatani padi dan sebanyak 15 orang atau 100% petani responden 

sayuran kangkung memilih faktor ini. Petani merasa mudah dalam menjual hasil panennya 

karena selalu terdapat pembeli yang ingin membeli hasil panennya. Begitu pula dengan 

petani sayuran kangkung, petani beralasan karena di lombok yang memiliki makanan khas 

berbahan dasar sayuran kangkung serta rata-rata masyarakat lombok menyukai makanan yg 

berbahan dasar sayuran kangkung tersebut dan permintaan akan sayuran kangkung cukup 

tinggi sehingga petani merasa mudah dalam memasarkan sayuran kangkung. 

d. Pengalaman Petani Cukup Lama 

Salah satu alasan petani responden tetap menanam padi adalah pengalaman petani 

dalam berusahatani cukup lama, sebanyak 15 orang atau sebesar 100% memilih faktor ini. 

Rata-rata responden petani dalam penelitian ini memiliki pengalaman yang cukup lama 

dalam berusahatani karena petani memulai berusahatani pada saat remaja. Karena 

pengalaman yang cukup lama inilah petani memilih tetap menanam padi dan merasa sudah 

terbiasa dengan pekerjaan tersebut sehingga petani enggan untuk menanam tanaman lain 

selain padi.  

 

IV    KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Keuntungan usahatani padi yaitu sebesar Rp 12.932.330 per Ha dengan total biaya yang 

dikeluarkan yaitu sebesar Rp 10.482.884 per Ha. Sedangkan pada usahatani sayuran 

kangkung diperoleh keuntungan sebesar Rp 8.418.054 per Ha dengan total biaya yang 

dikeluarkan adalah sebesar Rp 9.694.786 per Ha. 

2. Efisiensi usahatani pada usahatani padi dan usahatani sayuran kangkung yaitu R/C 

usahatani padi sebesar 2,23 yang artinya setiap satu rupiah biaya produksi yang 

dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 2,23 rupiah. Sedangkan untuk 

usahatani sayuran kangkung R/C sebesar 1,87 yang artinya setiap satu rupiah biaya 

produksi yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 1,87 rupiah. 

3. Perbandingan biaya pada usahatani padi dengan usahatani sayuran kangkung dihitung 

menggunakan uji t yaitu t-hitung 0,09 lebih kecil dari t-tabel 2,05 maka Ho diterima H1 

ditolak, artinya tidak berbeda nyata antara biaya usahatani padi dengan usahatani sayuran 

kangkung (Tidak Signifikan). Sedangkan perhitungan perbandingan keuntungan pada 
usahatani padi dengan usahatani sayuran kangkung yaitu t-hitung 0,86 lebih kecil dari t-

tabel 2,05 maka Ho diterima H1 ditolak, artinya tidak berbeda nyata antara keuntungan 

usahatani padi dengan usahatani sayuran kangkung (Tidak Signifikan).  

4. Faktor pendorong atau memotivasi petani tetap menanam padi dan sayuran kangkung 

yaitu pada usahatani padi sebanyak 15 orang atau sebesar 100% mimilih pengalaman 

petani cukup lama, sebanyak 11 orang atau sebesar 73,33% memilih kemudahan dalam 

budidaya, sebanyak 9 orang atau sebesar 60% memilih kemudahan dalam pemasaran dan 



sebanyak 3 orang atau sebesar 20% memilih pendapatan tinggi. Sedangkan untuk 

usahatani sayuran kangkung 15 orang atau sebesar 100% memilih kemudahan dalam 

budidaya dan kemudahan dalam pemasaran. 

4.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, peneliti mengajukan beberapa saran, anatara 

lain: 

1. Mengingat masing-masing keuntungan pada usahatani padi dan usahatani sayuran 

kangkung yang relatif sama maka disarankan agar petani yang selama ini 

mengusahatanikan padi atau sayuran kangkung tetap bertahan pada usahataninya 

masing-masing. 

2. Sebaiknya petani sayuran kangkung memiliki kelompok sehingga bisa secara kolektif 

menentukan standar harga pasar agar harga jualnya tinggi. 
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