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TEKNOLOGI BUDIDAYA JAGUNG DI LABAN KERING 
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1. Peneliti pada Ba/ai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB · 
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ABSTRAK 

. Seiring JX!Dingkatan kebutuhan akan jagung, maka terdapat dua peluang agribisnis biji jaguag yakni 
peningkatan produksi jagung nasional untuk mengisi: (a) pasaran dalam negeri karena masih memerlukan impor 
yang diperkirakan sebesar 1,8juta ton pada 2005 dan 2,2 juta ton pada tahun 2010, serta (b) pasaran luar negeri 
yang besar, yaitu sekitar 77,10 juta ton pada tahun 2005 dan 88,80 juta ton pada 2010. Nusa Tenggara Barat 

· (NTB) sangat potensial untuk pengembangan kornoditas jagung, dimana potensi laban yang tersedia s~lain 
dilahankeringjuga di laban sawah setelah padi. Tercatat bahv.-aluas panenjagung pada tahun 2003 seluas 31.459 
ha dengan produktivitas 2,003 tlha yang masih rendah dibanding produktivitas nasional 3,1 tlha &xJ:mgkan 
potensi pengembangan dilahan kering seluas 211.635 ha Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan 
produktivitas dan produksi jagung dengan mengintroduksi teknologi budidaya yang intensif. Tujuan pengkajian 
ini · adalah memperbaiki tekno1ogi budidaya mclalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu. Pengkajian ini 
dilaksanakan pada FSZ lahan kering beriklim kering di kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur yang 
tennasuk dalam progam pengcmbangan "poor fanner". Kajian dilaksanakan dengan pendekatan On Fanr, 
Res&ch, dengan melibatkan petani secara langsung dalam pengkajian sejak perencanaan hingga tahap eveluasi 
teknologi. Data dan infonnasi yang dikumpulkan meliputi data biofisik, sosial ekonomi, dan keragaan tanaman 
yang dikumpulkan melalui kegiatan survai, diskusi group, maupun pengamatan langsung dilapang. Analisis data 
dilakukan secara kualitatif dan Jruantitatif, data sosial ekonomi dianalisis dengan B/C ratio dan MBCR. Hasil 
pengkajian menunjukkan bahwa tcknok>gi. yang diintroduksi dapat mcncapai potcnsi hasil 5,45 liha dan 
meninglrntkan produktivitas sebesar 2,97 tJba dari teknologi petani, serta dapat memberikan kcuntungan pctani 
sebesar Rp. 1.283.208/ha dengan RIC ratio 1,72 dan MBCR 2,87. Teknologi ini diharapkan dapat di replikasi 
pada wilayah lain yang mempunyai kondisi yang relatif saxm. 

Kata kunci : jagung, lahan kering, produktivitas, NTB 

LA TAR DELAKANG 

Seiring dengan pergeseran paradigma pengembangan pertani~ intensif di lahan basah 
sebagai penopang utama kebutuhan pangan nasional, maka pengembangan pertanian di lahan kering 
merupakan alternatif yang sangat penting. Mengingat reittannya lahan kering terhadap kerusakan 
( degradasi) baik dari segi biofisik laban maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka 
pengelolaan laban kering harus berazaskan pada kelestarian lingkungan yaitu dengan pemahamau 
yang pari puma terhadap sifat dan ciri agroek<>sistem wi1 zyah dan karakteristik sosial-ekonomi dan 
budaya masyarakat setempat Hal ini penting agar tujuan pengelolaan pertanian laban kering dapat 
tercapai. Tujuan dimaksud bukan saja semata-mata untuk meningkatkan kualitas biofisik lahan dan 
produliivitasnya. tetapi juga dapat berimplikasi terhadap kesinambungan peningkatan pendapatan 
petani dengan wawasan agribisnis disertai dukungan pembangunan infrastruktur ekonomi 

Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki lahan kering yang luasnya mencapai ± 1,8 juta ha 
atau 83,25% dari seluruh luas wilayah dengan berbagai jenis penggunaan. Data BPS NTB (2002), 
menunjukkan bahwa luas laban kering yang potensial untuk tanaman pangan adalah seluas 211.63 5 
ha, yang terdiri atas ladanglhuma 40.636 ha dan tegalan/kebun seluas 171.000 ha Sebagian besar 
kondisi lahan kering di NfB di cirikan dengan iklim yang keling yaitu tipe iklim D3 (3 - 4 bulan 
basah dan 4 - 6 bulim kering), tipe iklim D4 (3 - 4 bulan bassh dan > 6 bulan kering), tipe E3 ( < :; 
bulan basah, 4- 6 bulan kering) dan tipe iklim E4 (< 3 bulan basah dan> 6 bulan kering} (Oldeman, 
et al, 1980). Distribusi dan intensitas curah hujan tidak rnerata dan tidak rnenentu (eratik) sehingga 
seringkali terjadi gaga! panen akibat cekaman air. Selain itu sifat tanah yang porus dimana tanah tidak 
mampu memegang air dalam jangka wak'tll yang lama Dengan kondisi tersebut, maka usahatani di 
laban kering sangat tergantung pada curah hujan. 

Dalam rangka meningkatkan produktivitas laban guna p(mgentasan kemiskinan di laban · 
kering, maka tujuan dan sasaran makro pengembangan lahan kering eli NTB adalah menghasilkan 
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berbagai komoditas pertanian dengan produktivit~ tinggi melalui petrumfaatan potensi laban kering 
yang cukup luas sesuai keunggulan komparatifnya Peningkatan produktivitas lahan kering ini 
diharapkan mencapai 7% per tabun (Bappeda NTB, 2002). 

Salah satu komoditas yang oocok dan banyak diusahakan petani di lahan kering pada musim 
hujan adalah jagung. Seiring kebntuhan jagung yang teriis meningkat setiap 1nbun, mendorong untuk 
melakukan upaya peningkatan produktivitas jagung di laban kering. Laju permintaan jagung nasional 
dalam kurun waktu 1991 - 2000 cukup tinggi hingga mencapai 6,4% per tahun Sementara laju 
peningkatan produksi hanya. mencapai 5,6% per tahun. Pada tahun 2000, produksi jagung dalam 
negeri mencapai 9,676 juta ·ton, scdangkan kebutuhan jagung pada tahun yang sama m.encapai 
10,9126 juta ton, sehingga diperlukan impor sebesar 1,2646 juta ton Jumlah impor jagung 
diperkirakan meningkat terns hingga tahun 2010 yang nilainya diperkirakan mencapai 2,2 juta ton 
(Kasryno, 2002). 

Luas panenjagung di NTB pada talmn 2003 seluas 31.459 ha dengan produktivitas 2,003 
t/ha (Dinas Pertanian Propinsi NTB, 2004) yang masih rendah dibanding produktivitas nasional 3,1 
tlha Sebagian besar areal tersebut .. terdapat di kabupaten LoD;!.bok Timur yaitu seluas 6.584 ha dengan 
produktivitas rata-rata 2,02 tJha (BPS, 2002). Hasil penelitian Balai Pene!itian Serealia yang 
memadukan varietas unggul bermutu baik dari jagung bersari bebas ataupun hibrida dengan teknologi 
inovatifyang lebih berdaya saing dengan pendekatan PIT, telah dapat mencapai produktivitas jagung 
sebesar 7 - 9 tJha (Saenong daD Subandi, 2002), sementara hasil yang diperoleh petani dengan 
penerapan paket rekomendasi teknologi dapat mencapai hasil 5 - 6 t/lu (Wahid et al, 2001). 
Kesenjangan hasil yang relatif tinggi ini disebabkan olim sistem pengelolaan 1anah dan teknologi 
budidaya yang masih terbatas di tingkat petani. Petani umumnya belum menggunakan benih bermutu 
dari varietas unggul, . pemupukan tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, pemelihilraan kurang 
intensif dan penanganan pasca panen yang masih sederhana 

• Pemanfaatan potensi lahan kering yang ada guna meningkatkan produktivitas jagung melalui 
penekanan kesenjangan hasil dapat ditempuh dengan melakukan identifikasi berbagai permasalahan 
baik bio-fisik maupun sosial ekonomi dan budaya melalui pendekatan partisipatif, serta mengatasi 
permasalahan aktual dengan menerapkan pendekat.an Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTI) yang 
spesifik lokasi. Komponen teknologi produl&i yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi biofisik, 
sosial ekonomi dan budaya setempat. Dengan penerapan teknologi ini, . diharapkan dapat 
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengkaji 
teknologi budidaya jagung dengan pendelqrtan PIT yang layak secara teknis dan ekonomis di laban 
kering. ' 

BAHAN DAN METODA 

Lokasi dan wali.tll 

Pengkajian ini telah dilaksanakan pada FSZ laban kering di kec1imaum Sembelia, Kabupaten 
Lombok Timur pada MH 2003/2004. Lokasi kajian adalah tergolong laban kering beriklim kering 
tipe E4 Oldeman, et al, 1980) dengan sumberdaya petani yang masih terbatas. Kajian lapar,g untuk 
budidaya jagung dilaksanakan pada areal petani seluas 5 ha dengan melibatkan 12 orang kooperator. 

Prosedur Pengkqjian 

Pengkajian dilakukan di ~ milik petani {on farm research) yang dilaksanakan oleh petani 
bersama peneliti dan penyuluh untuk mendapatkan t.eknologi yang mampu beradaptasi serta untuk 
mendapatkan respons dari pctani terhadap teknologi tersebut (Adnyana et al, 1996). Untuk melihat 
kinerja dari teknologi yang anjuran, digunakan metode Zero One R?lationship Approach dP.ngan 
membagi petani menjadi dua bagiaii yaitu petani koopetator dan non kooperator. 

Agar proses adopsi teknologi bisa berlangsung cepat, dilak~kan proses pembelajaran melalui 
pengawalan teknologi melalui latihan, belajar sambil bekelja (pertemuan kelontpOk) 'dan demplot 
sebagai petak percontohrul · 

Teknologi yang diterapkan pada kajian didasarkan kepada ketersedia:m sumberdaya, 
permasalahan yang dihadapi dan kebias.:um petani. Komponen teknologi yang dianggap bam adalah 
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varietas unggul Lamuru, tanp~ olah tanah (fOT) herbisida dan penggunaan pupuk organik (kompos). 
Deslaipsi teknologi introduksi dibanding~knologi petani di sajikanpada Tabcl l. 

Tabe/1. Teknologi introduksi budidayajagung vs teknologi petani di Sambe/ia. Lombok Timur. MH. 200312004 

Variabel Teknologi anjuran Teknologi Petani 

Tanpa olah Tanah (fOn 
. Pcngolallan tanah Sempuma 

(2 ltr/ha glifosat; 1 ltrlha pamquat) 

Mutubenih Sertifikat Tidak bersertifikat 

Varietas Bersari bebas (lamuru) Hibrida turunan (Bisi 2, C7) 

Jumlah bijillubang z 2-4 

Jarak tanam . 80x40 em (70- 75) x (25- 50) em 

Pupuk: 300 300-350 

•· Urea (kglha) 75 50-100 
• SP-36 (kglha) 

• KCl (kglba) 25 ! 0 

• Organik (kglha) 1000 0 

Penyiangan Manual (l x) sekaligus bumbun Manual (2 X) 

Pengendalian HIP PIIT Tanpaacuan 
.. 

Pan en Tepat waktu • 1 Sesuai keinginan pasar 

l 
I 
I 

I 

Data dan inf{)rmasi yang dikumpulkan meliputi data sosial ekonomi dan data agronomi sebagai 
penunjang. Data sosek di kumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan melalui \Vawancara 
informal dan Fokus Diskusi Group (FGD) dan farm record keeping (FRK). Data agronomi (tinggi 
tanaman, tinggi letak tongkol, dan produktivitas) dikumpulkan dengan menggunakan lembar 
penganiatan. Data yang terkumpul di analisis secara deskriptif . 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KtJI'tlkterislik wiltJyah 

Kecamatan Sambelia terletak dibagian utara Kabupaten Lombok Timur yang berjarak ± 45 
Km da.i ibukota Kabupaten. Secara geografis terletak dibelahan utara kaki gunung Rinjani pada posisi 
116° BT dan 60 ~ 80" LS. Secara administratif terbagi atas 3 desa definitif dan pada tahun 2003 teijadi 
pemekaran sehlngga terdapat 2 (dua) desa persiapan. · 

Topografi sangat bervariasi dari datar sampai dengan berbukit, naxmm didominasi oleh 
topografi berbukit yang dapat mencapai 60% dari total wilayah, dengan ketinggian 0 - 500 di atas 
permUkaan laut Ildim diwilayah ini tergolong tipe 03 dengan 3 - 4 bulan basah dan 8 - 9 adalah 
bulan kering. Musim hujan ctimulai pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret Usahatani 
dilahan kering sangat tergantung pada hujan, sehingga seringkali petani mempercepat wal'iu umam 
jika sudah ada tanda bahwahujan akan turon. 

Tanah dilokasi pengkajian ~ fisik bertekstur lempung berdebu dengan kandungan bahan 
organik sangat rendah, kandungan nitrogen sangat rendah. P tersedia tergolong sedang, P potensial 
tinggi dan kandungan K potensial yang sangat tinggi (Tabel 2). Dengan kandungan hara tanah 
tersebut, .maka perlu penambahan bahan organik, pupuk nitrogen, pupuk phosfor, dan pupuk kalium 
untuk pemeliharaan. Penambahan kandungan hara berdasarkan status bara tanah dengan pupuk 
~norgamk yaitu Urea 300 kg/ha, SP-36 75 kg!ha, KCl 25 kglha, dan pupuk. organik 1 .ton!ha 
Penambahan pupuk organik yang diaplikasi pada lubang tanam. selain untuk memperbaiki sifat tisik 
tanah juga: yang diharapkan mtuk mempertahankan kelembaban sehingga dapat mempercepat 

perkecambahan. 
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Tabe/2. Hasil ana/isis kimia dan fisik tanah dilokasi pengkajian. Sambelia. 2003 
' 

Parameter .. ~i~dllngan 

PH(H20) 
·.· . '. · . 6,15 

Total Nitrogen (lgeldahl) {"~ 
. ·. 0,10 .. 

P.. tersedia (Olsen) (jjpm) ··:·21,28· ' ._ 

P-potenSial {HC125%) (mg!lOO gr) .· 62;00 
K I(HCL25%) ' ,. 'Y/;26 
C- organik_ (%)_ ". . 075 : 

Kapasitas Tukal' Kati.on (K.TK) (me/100 ~) ~~ 

Nilai Tukar Kation (NTK) (me/100 gr) : 
.. 

K .. 1;03 
Na 0,90 
Ca 

...... 
. 0,11 

Mg 0,86 
Tekstur . Lempnng bet'debu . .. 

Dianalisis di Iaborotorium Jonah dan tanamon, BPTP NTB 

ExJstin~farmlng system 

Po !a tanarn. usahatani tanaman pangan yang ban yak diterapkan oleh petani di 1ahan · kerlng 
adalah pola tanam moookultur dan multiple croping. Kegiatan nsabatani biasanya diiD.ulai sebelum 
hujan tiba yaitu mulai bulan Oktober untuk persiapan laban sampai dengan bulru1 ApriL Pola tanam 
yang biasa dilakukan adalah : 1) jagung (monokultur) ; 2) padi gogo (monokultiJrf; 3) jag\mg ~ 
kacang hijau +cabe; 4) jagung - kacang tunggak + kacang hijau; dan 5) jagung II kacang tanah. 
Pemilihan komoditas ini didasarkan pada permintaan pasar, namun demikiB,n Petani banya dapat 
menerima harga panen yang rata-rata relatif rendah. · ' · 

Untuk komoditas padi gogo sebagian besar ditanarn pada laban bukaan baru yang merupakait 
lahanlhutan cadangan pangan. Usahatani padi gogo dilakukan setahun sekali yaitu pada musim hujm 
V arietas yang digunakan adalah varietas padi sawah, dan sebagian besar tidak bersertifikatlberlabeL 
Penggunaan pupuk. masih kurang, karena petani meyakini bahwa laban bukaan baru. masih relatif 
subur. Curah hujan yang eratik merupakan kendala utama, karena sering terjadi kekeringati pada fase 
pertumbuhan mauptm pada fase primordia, sehingga takjarang petani mengalami ga~ panen. . 

Komoditas jagung selain diusahakan pada laban bukaan baru (butan cadangan.pangan), juga 
pada lahan-lahan kering yang sudah lama menjadi milik para petmi. Penanarnan dimulai pada awal 
musim hujan, namun sering terjadi stagnasi curah hujan pada fase pertumbUhan dan memasuki fase · 
-pembtmgaan. Penggunaan benih pada umumnya adalah benih hibrida turunan (F2, F3, dan F4), 
karena diyakini bahwa ~ dari jenis hibrida dapat memberikan basil yang tinggi: petani belum 
mengetahui bahwa penggimaan hibrida truunan dapat menurunkiut basil, dan tidak sarna dengan basil 
Fl. Pengenalan varietas baru sebagai altematif dilahan kering perlu dilakukm?., terutama variclas 
bersari be bas sehingga petani dapat menyediakan benih sendiri untuk ·pertanamari mtisim berikutnya 

Untuk meningkatkan intensitas tanam, petani laban lrering biasanya menanam komodims 
kacang hijau., kacang tunggak dan: cabai setelah panen jagung. Namun hal ini banya dBpat di.lalmkan 
oleh petani yang lahannya dapat diairi oleh irigasi terbatas maup-im air dari sumur bor .. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan pengaturan pola tanam dengan memanfaatkan sisa curah 
hujan dengan penerapan pola tanam tumpang gilir. 

Kelayakali agronom/s · ' · ·' 

Kegiatan lapang. sudah selesai panen dan prosesing jagung. Komoditas. cabai yang ditanam 
sebagai tanaman sisipan sudah berumur ±50 HST, sedang untuk komoditas kacang hijau dan bc;ang 
tuuggak dengan pola tanam tmnpang gilir sudah berumur 3 - 4 MST. Keterlambatan penanaman 
jagung disebabkan karena curah hujan terlarnbat tunm dilokasi kajian. Dilaporkan oleh petani bahwa 
kondisi iklim seperti ini baru terjadi pada MH. 2003/2004 ini, sedang pada MH 2002/2003 petani 
sudah menaruun jagung pada bulan NC~pember. Keterlambatan curah hujan dan periOde tt'l'Uimya yang 
erntik sangat berpengaruh terbadap produktivitas jagung maupun komoditas lain. 
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Keragaan agronomis tanaman jagung pada lokasi kajian disajikan pada Tabel 3. Terlihat 
bahwa pertumbuhan tanaman cukup ~.f!ik yang ditandai dengan tinggi tanaman hingga me~cap~ 
235,56 em. Produktivitas dapat mencapai 5,45 t/ha, masih lebih rendah dibanding potetlSl hasd 

. jagung Iamuru yang dapat n1e11capai 7,6 tlha, nannm masih lebih tinggi dibanding produl..'tivitas yang 
dicapa.i petani dengan menanam hibrida ~an yaitu 2,52 tlha aiau mengalami peningkatan sebesar 
116 %. Hal ini ilisebabkan karena pada petani non kooperator pemelituuaan tanaman kurang intesif 
dimana pada awal pertumbuhan tanaman terserang hama belalang yang etU.-up serius, bahkan beberapa 
petani non kooperator. disekitar lokasi kajian tidak dapat panen. Pada petani kooperator hal ini 
diantisipasi dengan member.ikan insek1isida furadan pada wal..1u tanam. 

Tabel J. Keragoon ogronomis tonoman jogung podo l«zjion peningkatan produklivitas laban kering di Sambelia. 
Lombok 7imur. MH. 200312004 

Keragaan Basil PCDl amatan 
Kooperator Non kooperator 

Tinggi tanaman 45 HST (em) 159.6 -
Tinggi tanammi saat panen (em) 235,6 187 5 
Tinggiletak ton2kol (em) 142 8 114,67 
Bobot daun jagung di bawah tongko] 75 HST (t/ha) 1,655 -
Bobot panglalsanjaeg 85 HST (tlba) 3,927 -
Produktivitas (t/ha} 5,45 2,52 

. Potensi lain y~g dapat dimanfaatkan dari tanaman jagung adalah daun dan brangkasan 
jagung sebagru pakan terru1k terutama untuk persediaan musim kemarau. Limbah tanamanjagung dari 
daun· di bawah tongkol sebesar 1,66 t/ha dan basil pangkasan diatas tongkol sebesar 3,90 tlha. Jika 
diberikan pada temak sapi yang memiliki berat badan rata-rata 150 kg, dengan asumsi temak tersebut 
hanya diberi pakail dari limbah tanaman jagung, maka akan dapat memenuhi kebutuhan 370 ekorlhari. 
Jika rata-rata pemilikan temak ·sapi ditingkat petani 2 ekor!KK, maka ketersediaan limbah ini dapat" 
menyangga kebutuhan pakan temak selama ± 6 bulan. 

Kelayakon ek(llwmis 

. Se!:ara umum usahatani jagung dengan teknologi anjuran, lebih menguntungkan dibanding 
teknolo~ petani. ·waiaupund_ari.komponen biaya terlihat bahwa teknologi anjuran lebih tinggi dari 
teknologi petani, namlin dari segi produliivitas lebih tinggi sehingga dapat memberikan keuntungan 
kepada petani. Total biaya yang diperlukan pada teknologi anjuran adalah sebesar Rp. l. 789.053/ha 
(Tabel 4), dimana tetjadi penambahan biaya untuk pupuk orgaillk dan tenaga kerja sei>erti terlihat 
padaGambar l. 

. . J(euntungan yang diperoleh dari penerapan teknologi anjuran adalah sebesar Rp. 
. l.Z83.2o81ba, sedangkan tekilologi Petani sebesar Rp. 185. 740/ha. Perbedaan keuntimgan yang sangat 

nienyolok'.disebabkan oleh tirigkat prodilk1ivitas yang dicapai. Nilai indek RIC ratio menunj~kan 
bahwa ie~logi intrOduksi dapat memberikail tambahan keuntungan yaitti dengwi RIC ratio 1. 72 
sedaitgkan teknOlogi petmidengan RIC ratio sebesar 1.16. Hal ini berarti bahwa tambahan input Rp. 
100,- pada teknologi introduksi memberikan keuntungan sebesar Rp. 172,· sedangkan teknologi 
petani meniberikan kewtungan sebesar Rp.ll6. Teknologi petani secara finansial masih 
menguntungkan, tapi lebih kecil dibandingkan keuntungan petani yang menerapkan teknologi 
introduksi 

i 
Tab I 4 A t . usah d /aha ke Sa b I MH. 20031200 e na rsrs otanl}OJ(Ung . i n ring me ia. 4 

Uraian Kooperator Non Kooperator 
Fisik Nilai (Rp) Fisik. Nilai (Rp) 

1 2 3 4 5 
INPUT 
l •. Saprodi 

a Benih (kglha) · 20 100.000 20 50.000 
b. Pupuk. 

• Urea _(k&'ha). 306,25 321.563 310 325.000 
• SP-36 (kg/ha) .76,35 137.438 61 109.800 
• KCl (kglba) 25,52 44.661 -
• Pupuk organik (kglba) 1.000 200.000 -
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Sem~rtpr NasifmaJ PemiMrdayaan PetanJ Miskln dJ Lahan Mt:rgind Mela/ullnfJIItlll Tekono/agl T~at Cuna 

1 l 
c. Insektisida (kglba) 8,13 
d Herbisida (ltr) : 

• RoundUp 2 
• Lindomin 1 
•:Gramoxone 1 

2. Tenaga Keria 

• Perslaptm lilnllm (HOK) 1,04 

• Pengolahan tanah 
Temak (psng.bari) 

• Peruniaman <HOKl 10,94 

• Pemupukan (HOK) I ·••o•• 5 

• Penjiangan (HOK) 17,60 
• . Pailen dan angkut 

Total Input 

OUTPUT 
a Hasil riel 5,297 
b. Keuntungllll 
c. RIC ratio 
d MBCR 
Titik imiJl!S produksL(I'!P) ~gl 
Titik impas llll®l (TIH) (Rp) 

Ket: Tenaga kerja dalam keluarga belum diperltitung/«in 
Sumber: Data primer diana/isis 

800 
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§ ·soo 
I( 

t 400 

i1 300 
i 

200 

100 

lnsektisida Benlh 

3 
73.125 

. 85.000 
34:ooo 
42.500 

12.500 

131.250' 
60,000 

211.250 
273.770 

. 1.727.050 

3.~72.260 
1.345.305 

1,79 

3,08 
2977 67 
32604 

Herbislda F'upuk 

Pengetuaran 

4 

.. 
0,5 

.... 

-
. · . .-:.· 

10 . 
8 

2,25_ 
15 

2 331 

Tanaga kerja 

Gambar 1. Komponen Ongkos dalam Usahatani Jagung di Iehan kering. Sambe~a 
· Lombok Trmur. MH. 2003/2004 · 

5 
-

21>:140 

-
250.000 
96.000 
54.000 

180.000 
111.300 

'1.169.240 

' 

1.3SL980 
182.740 

" 1,16 .. 
•. j 
2.01~3 

501,60 

HasH analisis titik impas harga (TIH) dan titik impas p10duksi (TIP) menunjukkan bahwa 
input yang diberikan padi teknologi introduksi akan seimbang dengan output yang diterima jikn 
berada pada tingkat harga 56,21% dari harga ak1ualnya dengan tingkat produksi 2977,67 kg, 
sementara teknologi petani berada pada tingkat harga 86,48% (Rp. S01,60) dari harga akfualnya 
dengan tingkat produksi nonnal pada 2.015,93 kg. Hal ini mengisyaratl..1111 bahwa tingkat keuntungan 
yang diperoleh petani dari tingka! hargz. yaitu 43,79 %, dan keuntung:m yang diperoleh dar:i tingkat 
produksi adalah sebesar 2319,33 kg. Sedang untuk teknologi petani mendapatkan kewrtungan dari 
tingkat harga sebesar. 13,52 % dan dari tingkat produksi sebesar 315,07kg. Teknologi petani, 
walaupun masih memberikan keuntungan, akan tetapi relatif lebih rendah dibanding teknologi 
introduksi. 

Pwat PeMiltlan dan Pengembangan S01/al Ekonoml Pelt an/an 1.36 



KESIMPULAN DAN SARAN 

• Penerapan teknologi budidaya jagurtg dapat mencapai produkiivitas (potensi basil) sebesar 5,45 
t:Jlia; dengan potensi penyediaan limbah (daun dan brangkasan) sebesar 5,56 tlha 

• Keuntungan yang diperoleh tiari penerapan teknologi introduk:si sebesar Rp. 1.345.305 dengan· 
RJC ratio 1~79, sementnra teknologi petani memperoleh keuntungan sebesar Rp. 182.740 dengan 
RIC ratio 1,16. 

• Teknologi inroduksi dapat memngkatkan produktivitas sebeSar 2,97 tlha, dan dapatmeningkatkan 
pendapatal! sebesar Rp. 1.162.565/ha dari teknologi petani. 

• Perbaikan tekriologi. budidayajagung perlu<lilalrukan, untuk peningkatan i»"oduktivitas laban dan 
pendapatan petani. 
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