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ABSTRAK 

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu penghasil jagung dan 

bawang merah. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (2017) melaporkan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 

(2013-2017), luas areal panen dan produksi tanaman jagung jauh lebih luas 

dibandingkan dengan tanaman bawang merah. Desa Tanak Gadang yang berada 

di wilayah  administrasi Kecamatan Pringgabaya merupakan salah satu daerah 

sentra produksi jagung dan bawang merah, di Kabupaten Lombok Timur. 

Kebanyakan masyarakat Desa Tanak Gadang lebih memilih menanam tanaman 

jagung dan bawang merah dari pada tanaman yang lain. Hal ini didukung oleh 

kondisi lahan dan agroklimat yang cocok untuk tanaman bawang merah dan 

jagung. Ada juga sebagian petani yang menanam tanaman lain akan tetapi 

tanaman tersebut di tanam di sela-sela tanaman utama. Pengusaha usahatani 

jagung seringkali berdampingan dengan usahatani bawang merah di sebidang 

lahan milik petani dan hanya dibatasi oleh pematang namun ada juga petani yang 

mengusahakan salah satu dari komoditas tersebut.  

Dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh petani seperti lahan 

dan modal serta perkiraan tingkat pendapatan usahatani yang diperoleh, maka 

petani dihadapkan kepada dua pilihan yaitu apakah mengusahakan jagung atau 

bawang merah di lahan usahatani. Ada kemungkinan peningkatan pendapatan 

akibat dari penggunaan modal yang banyak, sehingga kondisi usaha tersebut lebih 

baik dari kondisi sebelum peningkatan. 

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk menganalisis perbedaan biaya dan 

pendapatan antara usahatani jagung dan usahatani bawang merah di Desa Tanak 

Gadang Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur, 2) Untuk 

menganalisis mana yang lebih efisien antara usahatani jagung dengan usahatani 

bawang merah di Desa Tanak Gadang Kecamatan Peringgabaya Kabupaten 

Lombok Timur, 3). Untuk menganalisis masalah apa saja yang dihadapi oleh 

petani yang mengusahakan usahatani jagung dan usahatani bawang merah di Desa 
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Tanak Gadang Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Hipotesis 

pada penelitian ini adalah pendapatam usahatani bawang merah berbeda dengan 

pendapatan usahatani jagung.  

 Penelitian ini dilakukan di Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya, 

penentuan daerah sampel dilakukan secara Purposive Sampling. Responden dalam 

penelitian ini adalah petani yang mengusahakan jagung dan petani yang 

mengusahakan bawang merah. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan 

metode Quota Sampling sebanyak 30 responden yang terdiri dari 15 orang petani 

yang mengusahakan jagung dan 15 orang yang mengusahakan bawang merah. 

Sedangkan penetapan responden di masing-masing kelompok tani dilakukan 

menggunakan metode Random Sampling.  

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Rata-rata biaya produksi pada 

usahatani jagung sebesar Rp 8.025.412/ha, sedangkan rata-rata biaya usahatani 

bawang merah sebesar Rp 60.183.940/ha. Selain itu pendapatan usahatani bawang 

merah sebesar Rp 67.556.504/ha,sedangkan pendapatan usahatani jagung rata-rata 

sebesar Rp 14.862.092/ha. Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan 

menggunakan uji-t pada taraf nyata 5%, ternyata benar dugaan bahwa rata-rata 

biaya produksi dan pendapatan usahatani jagung berbeda nyata dengan usahatani 

bawang merah. (2) Usahatani jagung lebih efisien daripada usahatani bawang 

merah dengan nilai R/C 2,85 untuk usahatani jagung dan 2,13 untuk usahatani 

bawang merah. (3) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani usahatani 

jagung maupun usahatani bawang merah adalah sama yaitu harga jual yang 

rendah dan keterbatasan tenaga kerja.  

 Saran yang diberikaan : (1). Mengingat tingkat pendapatan yang dicapai 

oleh petani responden tidak saja ditentukan oleh besar kecilnya produksi 

melainkan juga oleh harga-harga input dan output, maka ketika musim tanam 

jagung dan bawang merah telah tiba maka petani diharapkan mendapat informasi 

mengenai harga jual produksi dan kesetabilan harga input lainnya. (2). 

Diharapkan kepada petani jagung yang kekurangan modal atau yang ingin 

mengusahakan bawang merah supaya mengakses permodalan melalui kredit KUR 

yang di akses oleh pemerintah dengan bunga 7% per tahun.  

Kata kunci: Komparasi pendapatan usahatani 

ABSTRACT 

 East lombok regency is one of the producers of corn and shallots. Data 

sourced from the central bureau of statistics of the province of west Nusa 

Tenggara (2017) reported, that in the last 5 (five) years (2013-2017), the harvested 

area and production of maize were far wider than those of shallots. Tanak Gadang 

village which is located in the administrative area of Pringgabaya Subdidtrictis 

one of the centersof corn and shallot production in East Lombok Regency. Most 

people in Tanak Gadang village prefer to plant corn and shallot rather than other 

crops. This is supported by the condition of land and agro-climate which are 

suitable for onion and corn. There are also some farmers who plant other crops 

but the plants are planted on the sidelines of the main crops. Cron farming 
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entrepreneurs often side by side with onion farming on a plot of land owned by 

farmers and only limited by embankments but there are also farmers who cultivate 

one of these commodities.  

 Whit the limited resources owned by farmers such as land and capital as 

well as the estimated level of farm income obtained, farmers are faced with two 

choices, namely whether to cultivate corn or hallots on farm land. There is a 

possibility of an increase in income due to the use of large amounts of capital, so 

that the business conditions before the increase.  

 The study aims to: 1) to analyze differences in costs and income between 

corn farming and onion farming in Tanak Gadang Village Pringgabaya District 

East Lombok Regency. 2) to analyze which one is more efficient between corn 

farming and onion farming in Tanak Gadang Village Pringgabaya District East 

Lombok Regency. 3) to analyze any problems faced by farmers who cultivate 

corn farming and onion farming in Tanak Gadang Village Pringgabaya District 

East Lombok Regency. The hypothesis in this study is that onion farming is 

different from corn farming income.  

 This research was conducted in Tanak Gadang Village Pringgabaya 

subdistrict, the determination of the sample area was done by purposive sampling. 

Respondents in this study were farmers who cultivated corn and farmers who 

cultivated shallots. Determination of the number of respondents is done by Quota 

sampling method as many as 30 respondents consisting of 15 farmers who 

cultivate corn and 15 people who cultivate shallots. Whereas the determination of 

respondents in each farmer group was carried out using the Random sampling 

method.  

 The results of this study indicate that: (1) The average production cost of 

corn farming is Rp. 8,041,366 / ha, while the average cost of onion farming is Rp. 

59,707,079 / ha. In addition, corn farming income is an average of Rp. 14,862,092 

/ ha, while onion farming income is Rp. 67,556,502 / ha. After statistical analysis 

at 5% real level, it was true that the average cost of production and income from 

corn farming was significantly different from that of onion farming. (2) Corn 

farming is more efficient than onion farming with R/C value of 2,85 for corn 

farming and 2,13 for onion farming.  (3) The constraints faced by corn farmers 

and onion farming are the same, namely low selling prices and limited labor. 

Advice given: (1). Considering that the income level achieved by the 

respondent farmers is not only determined by the size of the production but also 

by the prices of inputs and outputs, then when the corn and onion planting season 

has arrived, the farmer is expected to be informed about the production selling 

price and the stability of other input prices. (2). It is expected that corn farmers 

who lack capital or who want to cultivate shallots to access capital through KUR 

credits that are accessed by the government at an interest of 7% per year.  

Keywords: Comparative farming income  
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  I PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang  

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Indonesia tidak perlu 

diragukan lagi karena perekonomian Negara masih didominasi oleh pertanian, 

GBHN-pun telah memberikan amanat bahwa prioritas pembangunan diletakan 

pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. 

Pembangunan pertanian diarahkan dengan meningkatkan produksi pertanian guna 

memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan 

ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi, 2001).  

Sektor pertanian merupakan sektor primer penunjang ekonomi rakyat 

membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak agar dapat terus 

menopang kehidupan ekonomi sebagian besar penduduk. Namun di sisi lain, 

peningkatan produktivitas usahatani masih terus dihadapkan pada kendala 

keterbatasan biaya produksi, sempitnya lahan yang dikuasai, terbatasnya 

kemampuan inovasi di samping adanya faktor eksternal lingkungan strategis 

makro ekonomi yang kurang mendukung keberhasilan usahatani umumnya.   

 Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu penghasil jagung dan 

bawang merah. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (2017) melaporkan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 

(2013-2017), luas areal panen dan produksi tanaman jagung jauh lebih luas 

dibandingkan dengan tanaman bawang merah. Meskipun demikian, dalam periode 

waktu yang sama luas areal panen dan produksi tanaman bawang merah 

menunjukan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya untuk 

tanaman jagung cendrung fluktuatif bahkan seragam.  

Desa Tanak Gadang yang berada di wilayah  administrasi Kecamatan 

Pringgabaya merupakan salah satu daerah sentra produksi jagung dan bawang 

merah, di Kabupaten Lombok Timur. Kebanyakan masyarakat Desa Tanak 

Gadang lebih memilih menanam tanaman jagung dan bawang merah dari pada 

tanaman yang lain. Hal ini didukung oleh kondisi lahan dan agroklimat yang 

cocok untuk tanaman bawang merah dan jagung. Ada juga sebagian petani yang 

menanam tanaman lain akan tetapi tanaman tersebut di tanam di sela-sela tanaman 

utama. 

Pengusaha usahatani jagung seringkali berdampingan dengan usahatani bawang 

merah di sebidang lahan milik petani dan hanya dibatasi oleh pematang namun 

ada juga petani yang mengusahakan salah satu dari komoditas tersebut. Dengan 

keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh petani seperti lahan dan modal serta 

perkiraan tingkat pendapatan usahatani yang diperoleh, maka petani dihadapkan 

kepada dua pilihan yaitu apakah mengusahakan jagung atau bawang merah di 

lahan usahatani. Ada kemungkinan peningkatan pendapatan akibat dari 

penggunaan modal yang banyak, sehingga kondisi usaha tersebut lebih baik dari 

kondisi sebelum peningkat.  

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 
ini adalah: 1) Untuk menganalisis perbedaan biaya dan pendapatan antara 
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usahatani jagung dan usahatani bawang merah di Desa Tanak Gadang Kecamatan 

Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur, 2) Untuk menganalisis mana yang lebih 

efisien antara usahatani jagung dengan usahatani bawang merah di Desa Tanak 

Gadang Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur, 3) Untuk 

menganalisis masalah apa saja yang dihadapi oleh petani yang mengusahakan 

usahatani jagung dan usahatani bawang merah di Desa Tanak Gadang Kecamatan 

Peringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Hipotesis pada penelitian ini adalah 

pendapatam usahatani bawang merah berbeda dengan pendapatan usahatani 

jagung.  

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani jagung dan usahatani bawang 

merah di Desa Tanak Gadang Kecamatan Peringgabaya Kabupaten Lombok 

Timur. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanak Gadang Kecamatan Peringgabaya 

Kabupaten Lombok Timur. Desa Tanak Gadang dipilih sebagai lokasi penelitian 

karena desa ini merupakan desa y ang petaninya banyak mengusahakan jagung 

dan bawang merah pada satu hamparan lahan dan musim tanam yang sama. 

Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini dilakukan secara Quota 

Sampling yaitu dengan menetapkan sebanyak 30 responden yang terdiri dari 15 

orang petani yang mengusahakan jagung dan 15 orang petani yang mengusahakan 

bawang merah. Sedangkan penetapan responden di masing-masing kelompok tani 

dilakukan menggunakan metode “Random Sampling”. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif dan sumber datanya terdiri 

dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara langsung. 

 

2.1 Analisis Data  

Analisis Biaya 

1. Total biaya produksi adalah penjumlahan dari total biaya tetap (fixed cost) 

dengan total biaya tidak tetap (variabel cost), dan dapat ditulis dengan rumus 

sebagai berikut: (Abubakar, 2008 dalam Sufarih, 2013).   

Total Biaya 

    TC= TVC + TVC        

  Keterangan :TC : Total Biaya (Total Cost) 

     FC : Biaya Tetap (Fixed Cost) 

    VC : Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost) 

  

Biaya tetap  

    FC =  ∑   
    

    

  Keterangan  :FC = biaya tetap 

     = jumlah fisik dari infut yang membentuk 
biaya tetap 

     = harga infut 
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   = macam infut 
Biaya variable  

    TC = FC = VC  

  Keterangan  : TC  = total biaya  

     FC   =biaya tetap  

    VC  = biaya tidak tetap  

2. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual, pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut: (Abubakar, 

2008 dalam Sufarih, 2013). 

a. Penerimaan  

        TR= Q.Pq 

    Keterangan :            TR : Total Penerimaan (total revenue) 

       Q : Jumlah Produksi (Kg) 

       Pq : Harga Produk (Rp/Kg) 

b. Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh usahatani jagung dan 

usahatani bawang merah digunakan persamaan sebagai berikut.  

 

   Id= TR-TC  

 Keterangan :  Id : Pendapatan Usahatani 

       TR : Total Penerimaan (total revenue) 

     TC : Total Biaya (total cost) 

c. Analisi Revenue Cost Ratio (R/C). 

Revenue Cost Ratio merupakan perbandingan antara total penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan. (Prajnanta, 2004 dalam Sufarih, 2013). 

 R/C = TR/TC 

 Keterangan :  R/C = Revenue Cost Ratiao  

    TR = Total Penerimaan (Rp) 

      TC = Total biaya (Rp)  

2.2 Perbandingan  Pendapatan Usahatani  

   Untuk membandingkan apakah pendapatan usahatani jagung dan 

usahatani bawang merah berbeda nyata atau tidak maka dilakukan perhitungan 

dengan uji t pada taraf 5%.  

Hipotesis  

Ho = tidak ada perbedaan pendapatan usahatani jagung dan usahatani 

bawang merah.  

Ha ≠ terdapat perbedaan pendapatan dalam usahatani jagung dan usahatani 

bawang merah.  

 Rumus Hipotesis: 

Ho: X = Y tidak ada perbedaan pendapatan usahatani jagung dan 

usahatani bawang merah.  

Ha: X ≠ Y  ada perbedaan pendapatan usahatani jagung dan usahatani 

bawang merah.  

Keterangan: 

  X = Pendapatan jagung. 

  Y = Pendapatan bawang merah. 
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1). Langkah-langkah dalam uji t sebagai berikut: 

 a). Menentukan varians sampel homogen atau tidak digunakan uji F-tes pada 

taraf 5% (Uswatun, 2012). 

  F hit =  
  

  
 : bila Sx >    atau F hit = 

  

  
 :bila Sy >    

  Keriteria: jika F hit < F tabel berarti varians kedua sampel homogen 

 Jika Fhit > F tabel berarti varians kedua sampel tidak homogen 

 (1). Sx
2 
= 

∑     ̅  

      
 

 (2). Sy
2 
= = 

∑     ̅  

      
 

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

 1. t-hit = 
 ̅  ̅

√
   

  
 

   

  

  

 2. SP
2
 = 

                   

             
 

 c). Apabila varian kedua sampel tidak homogen maka dihitung  

  t-hit = 
 ̅  ̅

√
  

  
 

  

  

 

  Keterangan:  

   ̅      = Pendapatan usahatani jagung  

   ̅      = Pendapatan usahatani bawang merah 

     = Varians gabungan dari X dan Y 

Sx    = Varians dari pendapatan usahatani jagung 

Sy    = Varians dari pendapatan usahatani bawang merah 

      = Jumlah petani usahatani jagung 

      = Jumlah petani usahatani bawang merah 
Keriteria penerimaan hipotesis: 

 T-hit < t tabel maka    deiterima, berarti pendapatan usahatani jagung 
dan usahatani bawang merah tidak berbeda nyata. 

T-hit > t tabel maka    ditolak, berarti pendapatan usahatani jagung dan usahatani 

bawang merah berbeda nyata. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1Analisis Biaya dan Pendapatan 

Dalam penelitian ini analisis biaya dan pendapatan difokuskan pada analisis 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost), produksi, nilai produksi.  
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Biaya Produksi  

Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani 

jagung dan petani bawang merah dalam menjalankan usahataninya, baik berupa 

biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang 

dikeluarkan tergantung pada besar kecilnya produksi meliputi biaya sarana 

produksi dan biaya tenaga kerja, sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang 

besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, meliputi biaya 

penyusutan alat, pajak lahan dan iuran irigasi.  

Dalam setiap proses produksi, biaya sangat memegang peranan penting, 

terutama dalam hal mengambil keputusan jenis usahatani yang akan dikerjakan, 

besarnya biaya yang menentukan harga produk yang dihasilkan. Besarnya biaya 

yang dikeluarkan dalam proses produksi berbeda-beda tergantung dari jenis 

usahataninya.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa biaya produksi yang dikeluarkan pada 

usahatani jagung dan usahatani bawang merah dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

   Tabel 4.4. Rata-rata Biaya Produksi Usahatani Jagung dan Usahatani Bawang 

Merah di Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten 

Lombok Timur MT 2017 

No  Jenis Biaya Jagung (Rp/Ha) Bawang Merah 

(Rp/Ha) 

1  Biaya Variabel    

 Sarana Produksi    

 - Bibit  841.499  42.746.479 

 - Pupuk  1.476.945 2.927.062 

 - Obat-obatan  159.942 2.092.556 

 Tenaga Kerja    

 - TKDK 2.342.939 3.248.491 

 - TKLK 2.749.280 7.858.149 

 Jumlah  7.570.605 58.872.737 

2 Biaya Tetap   

  Penyusutan Alat         140.934   816.032  

 Pajak Lahan   81.988   92.757  

 Irigasi         231.885   402.414  

Jumlah 454.807 1.311.203 

Total Biaya  8.025.412 60.183.940  

   Sumber : Data primer diolah 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.4. menunjukan bahwa rata-rata biaya produksi secara 

keseluruhan usahatani jagung sebesar Rp 8.025.412lebih kecil dibandingkan 

dengan usahatani bawang merah sebesar Rp 60.183.940. Perbedaan biaya 

produksi tersebut dipengaruhi oleh penggunaan saprodi dan tenaga kerja, dimana 

penggunaan tenaga kerja pada usahatani bawang merah lebih tinggi dari pada 

penggunaan tenaga kerja pada usahatani jagung.  Sedangkan perbedaan biaya 

tetap disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya penyusutan, pajak tanah dan 
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iuran irigasi, petani yang mengusahakan bawang merah mengeluarkan biaya tetap 

lebih banyak dibandingkan dengan petani yang mengusahakan jagung.   

1. Biaya Variabel  

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volume kegiatan  

semakin tinggi jumlah biaya variabel, semakin rendah volume variabel semakin 

rendah jumlah biaya variabel, contohnya: biaya sarana produksi dan biaya tenaga 

kerja.  

a. Biaya Sarana Produksi 

Biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani jagung dan petani 

bawang merah terdiri atas biaya pembelian benih, pupuk dan pestisida. Biaya rata-

rata dapat dirinci pada Tabel 4.5 

   Tabel 4.5. Rata-Rata Biaya Sarana Produksi Per Hektar pada Usahatani Jagung 

dengan Usahatani Bawang Merah di Desa Tanak Gadang 

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur MT 2017.     

No. Jenis Saprodi Satuan  Usahatani Jagung Usahatani Bawang 

Merah 

Fisik Nilai 

(Rp/Ha) 

Fisik Nilai 

(Rp/Ha) 

1 Bibit  Kg 19   841.499 1.006 42.746.479 

2 Pupuk       

Urea  Kg 526 1.188.040 131 300.805 

Poska  Kg 108 288.905 304 778.672 

ZA Kg  - 20 45.779 

TSP (SP36) Kg  - 342 996.982 

KNO Kg  - 40 804.829 

3 Pestisida       

Laknat  Saset 1 25.216 15 535.211 

Adoka  Botol  - 3 501.006 

Aben  Botol  - 3 358.149 

Arjuna  Botol  - 12 599.598 

Bion M Saset  - 1 98.592 

Basmilang Botol 0,43 15.130  - - 

Gsadrin  Botol 0,29 14.409  -  - 

Gration  Botol 0,14 21.614  -  - 

Yasitrin  Botol 0,29 11.527  -  - 

Desis  Botol 1,30 34.582  -  - 

Cix  Botol 0,29 20.893  -  - 

Regen  Botol 0,36 16.571  -  - 

Total Biaya   2.478.386  47.766.097 

Sumber : Data primer diolah  

 Tabel 4.5 menunjukan rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan 

petani responden usahatani jagung lebih kecil Rp 2.478.386 dibandingkan dengan 
biaya sarana produksi pada usahatani bawang merah Rp 47.766.097. Sehingga 
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Sumber: Data primer diolah  

terdapat perbedaan biaya sarana produksi usahatani jagung dengan usahatani 

bawang merah sebesar Rp 45.460.428. Hal ini  disebabkan karena penggunaan 

benih pada usahatani jagung 19 Kg/ha (8,80/llg) dengan rata-rata harga per Kg Rp 

41.067 sedangkan pada usahatani bawang merah sebanyak 1.006 Kg/ha (333/llg) 

dengan rata-rata harga per Kg Rp 42.667. Sementara penggunaan pupuk pada 

usahatani jagung 634 Kg/ha sedangkan penggunaan pupuk pada kegiatan 

usahatani bawang merah sebanyak     837 Kg/ha.  

 Penggunaan pestisida sebagai pembasmi hama, juga untuk penyiangan 

yaitu dengan menggunakan basmilang. Penggunaan pestisida jenis ini hanya 

dilakukan pada jenis tanaman jagung saja tidak pada tanaman bawang merah.  

b. Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap 

usahatani. Tenaga kerja dapat berasal dari dalam keluarga maupun luar keluarga. 

Umumnya tenaga kerja dalam keluarga tidak mendapatkan upah. Namun dalam 

perhitungan ini upah tenaga kerja dari dalam keluarga dihitung sebagai biaya 

produksi yaitu dengan menggunakan pendekatan harga bayangan (shadow price).  

Pada kegiatan usahatani jagung dengan usahatani bawang merah biaya 

yang dikeluarkan meliputi: biaya pembersihan lahan, biaya pengolahan 

tanah/tractor, penanaman, pemeliharaan dan panen. Secara rinci biaya tenaga 

kerja yang dikeluarkan pada kegiatan usahatani jagung dengan usahatani bawang 

merah oleh petani di daerah penelitian di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten 

Lombok Timur Musim Tanam 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

  

   Tabel 4.6. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja pada Usahatani Jagung dan Usahatani 

Bawang Merah di Desa Tanak Gadang Kecamatan Pringgabaya 

Kabupaten Lombok Timur MT 2017.     

 

No 

 

Jenis Tenaga Kerja 

Usahatani Jagung Usahatani Bawang Merah 

Jumlah 

TK 

HKO 

Nilai Upah 

(Rp/ha) 

Jumlah TK 

HKO 

Nilai Upah 

(Rp/ha) 

1 Pembibitan  - - - - 

2 Pembersihan lahan  3,09 162.824 5 251.509 

3 Traktor  2,6 864.553 11,04 2.386.318 

4 Pembuatan Bedengan   22 1.051.873 31,56 1.840.996 

5 Penanaman 31,49 1.058.646 34,17 1.339.034 

6 Pengairan  5,49 338.617 9 543.260 

7 Penyulaman  0,74 43.228 - - 

8 Penyiangan  7,54 391.931 58 2.545.272 

9 Pemupukan  10,19 564.841 11 590.543 

10 Penyemprotan  2,99 165.706 26 1.609.658 

11 Panen - - - - 

 Total  86,1 5.092.219  11.106.599 

 

    Tabel 4.6. menunjukan bahwa rata-rata penggunaan tenaga kerja pada 

usahatani jagung lebih sedikit yaitu 86.1 HKO dengan nilai upah Rp 5.092.219/ha 
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dibandingkan dengan biaya tenaga kerja pada usahatani bawang merah yaitu 

sebesar 185,77 HKO dengan nilai upah Rp 11.106.599/ha. Rendahnya 

penggunaan tenaga kerja pada usahatani jagung disebabkan karena petani jagung 

jarang ada yang menggunakan penyulaman  

2. Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dikeluarkan petani dalam usahatani jagung dengan 

usahatani bawang merah terdiri atas  biaya penyusutan alat seperti: cangkul, sabit, 

parang, dan handspayer. Biaya tetap lainnya yaitu pajak lahan dan iuran irigasi. 

Biaya tetap yaitu biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya 

produksi, dengan kata lain besar kecilnya biaya tidak mempengaruhi hasil 

produksi.  

Secara rinci komponen biaya tetap pada usahatani jagung dengan 

usahatani bawang merah dapat dilihat pada Tabel 4.7.  

   Tabel 4.7. Rata-rata Biaya Tetap pada Usahatani Jagung dan Usahatani Bawang 

Merah di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Musim 

Tanam 2017. 

No Jenis Kegiatan Usahatani Jagung Usahatani Bawang 

Merah 

Nilai(Rp/Ha) Nilai(Rp/Ha) 

1 Penyusutan Alat   

a. Cangkul 46.826 73.890 

b. Sabit 14.569 17.731 

c. Parang  12.508 67.115 

d. Handspayer 67.031 657.296 

Sub Total 140.934 816.032 

2 Pajak Lahan  81.988 92.757 

3 Iuran Irigasi 231.885 402.414 

Jumlah 454.807 1.311.203 

Sumber: Data primer diolah 

 Dari hasil penelitian rata-rata biaya penyusutan alat pada usahatani jagung   

Rp 140.934 sedangkan rata-rata penyusutan alat pada usahatani bawang merah 

sebesar Rp 816.032. Besarnya biaya penyusutan alat pada setiap usahatani 

disebabkan karena adanya perbedaan jumlah kepemilikan alat-alat pertanian. 

Semakin banyak alat-alat yang digunakan maka nilai penyusutan akan semakin 

besar. Selain itu nilai penyusutan alat dipengaruhi juga oleh nilai beli, umur pakai 

dan nilai sisa dari alat tersebut.  

 Kemudian biaya pajak lahan pada kegiatan usahatani jagung sebesar            

Rp 81.988 sedangkan pajak lahan pada usahatani bawang merah sebesar                   

Rp 92.757 dan biaya iuran irigasi pada usahatani jagung sebesar                                         

Rp 231.885 sedangkan pada kegiatan usahatani bawang merah sebesar Rp 

402.414. Besarnya biaya pajak lahan dan iuran irigasi ini dipengaruhi oleh luas 

lahan yang diusahakan oleh petani responden. 

4.2.1 Produksi, Nilai produksi dan Pendapatan Usahtani  
Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi yang 

dihasilkan pada usahatani jagung dalam bentuk tongkolan kering dan jumlah 
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produksi pada usahatani bawang merah dalam bentuk kering dan dinyatakan 

dalam satuan kilogram. Nilai produksi adalah hasil kali antara jumlah produksi 

dengan harga produksi jagung dan bawang merah persatuan kilogram.  

Hasil penelitian terhadap jumlah produksi, nilai produksi, pendapatan dan 

efisiensi pada usahatani jagung dengan usahatani bawang merah dapat dilihat 

pada Tabel 4.8.  

   Tabel 4.8. Rata-rata Jumlah Produksi, Nilai Produksi, Pendapatan dan Efisiensi 

pada Usahatani Jagung dan Usahatani Bawang Merah di Kecamatan 

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Musim Tanam 2017. 

No  Uraian kegiatan  Usahatani Jagung  Usahatani Bawng 

Merah 

1 Produksi (Kg/ha)              8.055                 9.909  

2 Harga (Rp/Kg) 2.867            13.333 

3 Nilai produksi (Rp/ha) 22.903.458         127.263.581  

4 Biaya produksi    

 Biaya Variabel (Rp/ha)    7.570.605  58.872.737 

 Biaya Tetap (Rp/ha)    454.807             1.311.203  

 Total biaya Produksi (Rp/ha) 8.025.412 60.183.940 

5 Pendapatan (Rp/ha)          14.862.092   67.556.504  

6 R/C-Ratio 2,85 2,13 

Sumber: Data primer diolah 

 Pada Tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah produksi usahatani 

jagung dalam bentuk tongkol kering sebanyak 8.055 Kg/ha (3.727 Kg/llg) 

sedangkan jumlah produksi usahatani bawang merah dalam bentuk kering 

sebanyak 9.909 Kg/ha (3.283 Kg/llg). Perbedaan biaya produksi usahatani jagung 

disebabkan karena penggunaan saprodi berupa pupuk dan obat-obatan lebih 

sedikit dibandingkan dengan penggunaan saprodi pada usahatani bawang merah. 

 Nilai produksi yang diterima oleh petani pada usahatani jagung dalam 

bentuk pipilan kering sebesar Rp 22.903.458   dan nilai produksi yang diterima 

oleh petani pada usahatani bawang merah sebesar Rp 127.263.581. Hasil 

penelitian diperoleh pendapatan bersih usahatani jagung dengan usahatani bawang 

merah rata-rata per hektar Rp 14.862.092  untuk usahatani jagung dan Rp 

67.556.504  untuk usahatani bawang merah. Perbedaan ini disebabkan oleh 

perbedaan biaya produksi, jumlah produksi dan harga jual produk pada masing-

masing usahatani tersebut. Di daerah penelitian petani yang mengusahakan jagung 

dipengaruhi oleh kebiasaan dan biaya yang dikeluarkan sedikit. Dari alasan 

tersebut yang membuat petani mengusahakan usahatani jagung walaupun 

pendapatannya lebih rendah dari petani yang mengusahakan bawang merah tetapi 

petani jagung memiliki kepuasan tersendri dari usahatani tersebut.  

4.3 Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Jagung dengan Usahatani 

Bawang Merah. 

Untuk mengetahui berbeda atau tidaknya pendapatan dari usahatani jagung 

dan usahatani bawang merah, maka dilakukan analisis dengan uji t pada taraf 

nyata 5%. Uji t dilakukan untuk membandingkan total pendapatan bersih antara 



10 
 

petani yang mengusahakan jagung dengan petani yang mengusahakan bawang 

merah.  

Hasil Uji F dengan taraf kesalahan     0,05 diketahui bahwa F hitung 
(0,1809) lebih kecil dari F tabel (0,4026) artinya kedua sampel homogen. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Analisa komparasi dengan uji t antara 

pendapatan usahatani bawang merah dengan pendapatan usahatani jagung dengan 

taraf kesalahan     0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa t hitung (-4,5827) 

lebih kecil dari t tabel          (-1,7011) maka    diterima dan    ditolak, artinya 

tidak ada perbedaan yang nyata antara pendapatan usahatani bawang merah 

dengan usahatani jagung.   

Nilai R/C-ratio dari usahatani jagung adalah 2,85 artinya bahwa setiap satu 

rupiah biaya produksi yang dikeluarkan dalam usahatani tersebut akan 

menghasilkan pendapatan sebesar Rp 2,85, sedangkan untuk usahatani bawang 

merah setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan 

sebesar Rp 2,13 (Tabel 4.8), menunjukan bahwa nilai R/C-ratio dari usahatani 

jagung lebih besar dari pada usahatani bawang merah. Dari nilai efisiensi kedua 

jenis usahatani tersebut diketahui bahwa nilai R/C-ratio keduanya > 1 yang berarti 

baik usahtani jagung maupun usahatani bawang merah secara finansial layak 

diusahakan. Berdasarkan situasi yang dapat dijelaskan bahwa jika petani tidak 

memiliki cukup biaya untuk usahatani bawang merah maka petani bisa 

mengusahakan komoditi jagung.  

4.4 Hambatan-hambatan yang dihadapi Petani Pada Usahatani Jagung 

dengan Usahatani Bawang Merah 

Dalam usahatani jagung dan usahatani bawang merah yang dilakukan oleh 

petani tidak terlepas dari berbagai macam hambatan yang dapat mempengaruhi 

respon petani dalam pengembangan usahatani pada masa yang akan dating. 

Adanya masalah/hambatan ini merupakan suatu pertimbangan bagi pemerintah 

untuk dapat membantu petani di dalam memecahkan masalah tersebut.  

Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petani 

pada usahatani jagung dengan usahatani bawang merah, maka hambatan-

hambatan yang dihadapi petani dapat dilihat pada Tabel 4.10.  

   Tabel 4.10 Hambatan-hambatan Petani pada Usahatani Jagung dan Usahatani 

Bawang Merah  

No Jenis Hambatan Petani Jagung Petani Bawang Merah 

Orang % Orang % 

1 Harga jual rendah  8 53,33 10 66,67 

2 Kurangnya tenaga kerja  7 46,67 5 33,33 

Jumlah 15 100 15 100 

Sumber: Data Primer Diolah  
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1.Harga Jual Rendah 

Hambatan yang paling dominan dihadapi oleh petani baik pada usahatani 

jagung maupun usahatani bawang merah adalah harga jual rendah, dimana petani 

yang mengusahakan jagung mengalami harga jual rendah sebanyak 8 orang petani 

atau 53,33% dan untuk petani usahatani bawang merah sebanyak 10 orang petani 

atau 66,67%. Sehingga harga merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pendapatan yang diperoleh petani. Pada umumnya petani responden di daerah 

penelitian mengeluh mengenai harga produksi jagung dengan bawang merah yang 

masih dianggap rendah dan tidak sesuai dengan harga beli sarana produksi 

terutama harga pupuk dan pestisida yang tinggi. 

2.Kurangnya Tenaga Kerja  

Ketersediaan tenaga kerja pada usahatani jagung dengan usahatani bawang 

merah terutama terjadi pada kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja yang 

banyak seperti: pengolahan tanah, penanaman, penyiangan, pemupukan, dan 

panen. Keterbatasan tenaga kerja akan semakin terasa karena petani melakukan 

kegiatan usahatani jagung dengan usahatani bawang merah pada waktu yang 

hampir bersamaan. Kendala ini dihadapi oleh petani jagung sebanyak 7 orang atau 

46,67% dan kendala untuk bawang merah sebanyak 5 orang atau 33,33%. 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Rata-rata biaya produksi pada usahatani jagung sebesar Rp 8.025.412/ha, 

sedangkan rata-rata biaya usahatani bawang merah sebesar Rp 60.183.940/ha. 

Selain itu pendapatan usahatani bawang merah sebesar Rp 

67.556.504/ha,sedangkan pendapatan usahatani jagung rata-rata sebesar Rp 

14.862.092/ha. Setelah dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan 

uji-t pada taraf nyata 5%, ternyata benar dugaan bahwa rata-rata biaya produksi 

dan pendapatan usahatani jagung berbeda nyata dengan usahatani bawang 

merah. 

2. Usahatani jagung lebih efisien daripada usahatani bawang merah dengan nilai 

R/C 2,85 untuk usahatani jagung dan 2,13 untuk usahatani bawang merah.  

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani usahatani jagung maupun 

usahatani bawang merah adalah sama yaitu harga jual yang rendah dan 

keterbatasan tenaga kerja.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:  

1. Mengingat tingkat pendapatan yang dicapai oleh petani responden tidak saja 

ditentukan oleh besar kecilnya produksi melainkan juga oleh harga-harga input 

dan output, maka ketika musim tanam jagung dan bawang merah telah tiba 

maka petani diharapkan mendapat informasi mengenai harga jual produksi dan 

kesetabilan harga input lainnya. 

2.  Diharapkan kepada petani jagung yang kekurangan modal atau yang ingin 

mengusahakan bawang merah supaya mengakses permodalan melalui kredit 

KUR yang di akses oleh pemerintah dengan bunga 7% per tahun.  
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