
1 

 

 

 

 

ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI KEDELAI DI 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

 

 

JURNAL 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Oleh : 

LALU ANGGARA WIBAWA 

C1G 211 084 
 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



2 

 

ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI KEDELAI DI 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

 

ANALYSIS OF INCOME FROM SOYBEAN FARM IN 

CENTRAL LOMBOK REGENCY 

 

Lalu Anggara Wibawa*, Prof. Ir. Taslim Sjah, M.App. Sc.,Ph.D.*, Sri 

Maryati, MP.***Mahasiswa*, Pembimbing Utama**, Pembimbing 

Pendamping***Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

 

 

 

ABSTRAK 
 

Pemerintah Indonesia menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

sebagai salah satu lumbung kedelai nasional. Produksi kedelai di Kabupaten 

Lombok Tengah padatahun 2015 mencapai 36.661 ton dengan realisasi tanam  

28.620 hektar dengan produktivitas lahan rata–rata 13,34 kwintal per hektar. 

Kecamatan Pujut memiliki produksi kedelai terbesar diantara Kecamatan lainnya  

yang memproduksi kedelai pada tahun 2015 yaitu mencapai 9.001 ton dengan 

realisasi tanam 7.003 hektar. Tujuan penelitian ini adalah  untuk (1) menganalisis 

pendapatan usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah; (2)  

mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani 

kedelai di Kabupaten Lombok Tengah. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat 

Kabupaten Lombok Tengah menggunakan metode deskriptif dengan cara 

pengumpulan data yaitu model teknik survei. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah. Penentuan daerah 

penelitian secara purposive  sampling. Penentuan jumlah responden dilakukan 

secara quota sampling,  dengan menentukan jumlah responden sebanyak 30 petani 

dengan masing-masing 15 petani di Desa Pengembur dan 15 petani di Desa 

Batujai. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis pendapatan usahatani 

kedelai dan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pendapatan yang diperoleh dari 

usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Rp.3.071.229 per luas lahan 

garapan atau Rp.5.986.800 per hektar; (2) Permasalahan yang dihadapi petani 

kedelai di Kabupaten Lombok Tengah adalah kekurangan modal (23 orang, 77%), 

peran penyuluh yang kurang maksimal sebanyak (18 orang, 60%) dan harga 

produksi yang tidak tetap (12 orang, 40%). Saran dari penelitian ini adalah (1) 

Pemerintah ususnya PPL berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan 

penyuluhan kepada petani. (2) Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan 

bantuan modal kepada petani kedelai.  
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Kata kunci : Pendapatan usahatani, Usahatani kedelai, Lombok Tengah; 

 

ABSTRACT 

 The Government of Indonesia sets West Nusa Tenggara (NTB) as one of 

the national soybean source. Soybean production in Central Lombok Regency in 

2015 reached 36,661 tons with realization of planting 28,620 hectares and average 

land productivity of 13.34 kwintal per hectare. Pujut District has the largest 

soybean production among other districts producing soybean in 2015 reaching 

9,001 tons planting of 7,003 hectares. The purposes of this study are; to (1) 

Analyze income of soybean farming in Central Lombok; (2) Identify problems 

faced by farmers in soybean farming in Central Lombok. 

 This research was conducted in Districts of Pujut and Praya Barat, using 

descriptive method by collecting data through survey technique. The unit of 

analysis in this research is soybean farm in Central Lombok Regency. 

Determination of research area was by purposive sampling. Determination of the 

number of respondents conducted by quota sampling, that is by determining the 

number of respondents as many as 30 farmers with each 15 farmers in Pengembur 

and 15 farmers in Batujai. Data analysis in this research is income analysis of 

soybean farm and a descriptive analysis. 

 The results showed that: (1) Income obtained from soybean farming in 

Central Lombok Regency was Rp.3.071.229 per cropped area or Rp.5.986.800 per 

hectare; (2)  Problems faced by soybean farmers in Central Lombok are lack of 

capital (23 farmers, 77%), lack of extension (18 farmers, 60%) and fixed 

production price (12 farmers, 40%). Suggestions from this research are (1) 

Extension officers to play an active role in conducting  extension to farmers. (2) It 

is expected that government  provide capital assistance soybean farmers. 

 

Keywords: Farm income, Soybean Farm, Central Lombok; 
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  PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Perekonomian Indonesia di zaman globalisasi seperti sekarang ini masih 

berfokus pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan 

negara yang memiliki wilayah yang luas sehingga sebagian besar penduduknya 

berkerja pada sektor pertanian. Di sisi lain juga pertanian memiliki peran penting 

sebagai sumber bahan pangan, penyedia lapangan pekerjaan, percepatan nilai 

ekonomi dan sebagai salah satu sarana pertumbuhan industri yang menjanjikan. 

Sektor pertanian juga berperan penting dalam mendorong pemerataan 

pertumbuhan ekonomi pedesaaan (Samsudin, 2015) 

Salah satu komoditi andalan sektor pertanian NTB adalah 

kedelai.Pemerintah Indonesia menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

sebagai salah satu lumbung kedelai nasional.Menteri Pertanian (Mentan) 

Suswono, mengatakan, penetapan NTB sebagai sentra produksi kedelai nasional 

untuk mengejar target swasembada kedelai 2014.Mentan berharap NTB mampu 

memproduksi satu juta ton kedelai per tahun. 

Penurunan dan kenaikan jumlah produksi kedelai yang tidak menentu dan 

lebih cenderung menurun dimungkinkan dapat mempengaruhi stabilitas harga 

kedelai di pasar.Karena tidak diketahuinya pendapatan usaha tani kedelai di 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah oleh karenanya dilakukan analisis 

pendapatan untuk melihat besarnya pendapatan ini. 

Dari uraian latar belakang permasalahan yang ada maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai “Analisis Pendapatan Usahatani Kedelai Di Kabupaten 

Lombok Tengah”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Berapakah pendapatan usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah ? 

2. Apakah permasalahan yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani 

kedelai di Kabupaten Lombok Tengah ? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pendapatan usahatani kedelai di Kabupaten Lombok 

Tengah. 

2. Untuk mengetahuimasalah yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani 

kedelai di Kabupaten Lombok Tengah. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 
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1. Berguna bagi para pembaca yang ingin mengetahui besarnya pendapatan usaha 

tani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah. 

2. Sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya yang berminat pada masalah 

yang sama. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi program – 

program yang berkaitan dengan komoditi kedelai. 

4. Bagi peneliti sendiri merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga 

dalam upaya menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan 

di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, 

baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.Fenomena itu bisa 

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya (Samsudin, 2015). 

3.2.Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian adalah usahatani kedelai di Kabupaten 

Lombok Tengah. 

3.3.      Penentuan Sampel Dan Responden 

3.3.1.   Penentuan Daerah Penelitian 

PenelitiandilaksanakandiKabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah 

dipilih 2 Kecamatan secara “Purposive Sampling” yaitu Kecamatan Pujut dan 

Kecamatan Praya Barat dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki 

produksi kedelai yang paling banyak.  

3.3.2.   Penentuan Responden 

penentuan jumlah petani responden usahatani kedelai dilakukan secara 

“Quota Sampling” yaitu dengan menentukan jumlah responden terlebih dahulu 

sebanyak 30 petani. Penetapan jumlah responden di masing-masing Desa 

dilakukan secara “Proporsional Sampling”. 

Jumlah penentuan petani responden yang akan diteliti, sehingga untuk 

menentukan petani yang akan di teliti menggunakan “Accidental  Sampling”yaitu 

menurut Samsudin (2015) merupakan prosedur sampling yang memilih sampel 

dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses 
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3.4.      Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data dalam 

bentuk angka dan data kualitatif yaitu data yang tidak dalam bentuk angka. 

 Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data 

yang diperoleh dari petani responden melalui wawancara langsung yang 

berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.Dan data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari dinas atau instansi yang terkait. 

3.5. Cara Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik survei, yaitu mengumpulkan informasi dari responden  

dengan melakukan wawancara menggunakan daftar pertanyaaan dari sejumlah 

individu dalam waktu yang bersamaan (Nazir, 1983). 

3.6.  Analisis Data 

3.6.1. Analisis  Pendapatan 

Untuk mengetahui pendapatan suatu usahatani kedelai maka digunakan 

rumus sebagai berikut (Soekartawi, 1995) : 

I = TR – TC 

Keterangan : 

I  =  Income ( Pendapatan dari usahatani kedelai ) 

TR = Total Revenue (Total Penerimaan dari usahatanikedelai ) 

TC  =  Total Cost ( Biaya Total dari usahatani kedelai ) 

3.6.2. Total Biaya (TC) 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC  = Total Cost  

TFC  = Total Fixed Cost ( Total Biaya Tetap ) 

TVC  = Total Variabel Cost ( Total Biaya Variabel ) 

3.6.3. Penerimaan ( Total Revenue ) 

TR = P x Q 

Keterangan : 

TR  = Total Revenue ( Penerimaan atau total nilai penjualan ) 

 P  = Harga 

Q  = Jumlah Produksi 
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  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi: jumlah responden, 

umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan pengalaman usaha. 

Secara rinci karakteristik responden disajikan pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2016 
No Uraian Jumlah  Persentase (%) 

1 Kisaran Umur Responden  

a. 25-35 

b. 36-46 

c. 47-57 

d. 58-64 

 

9 

11 

8 

2 

 

30 

36 

27 

7 

Jumlah   30 100 

2 Tingkat Pendidikan Responden 

a. Tidak Sekolah  

b. Tidak Tamat SD 

c. Tamat SD 

d. Tamat SMP 

e. Tamat SMA 

f. PT 

 

4 

8 

6 

9 

3 

0 

 

13 

27 

20 

30 

10 

0 

 Jumlah  30 100 

3  Jumlah Tanggungan Keluarga Responden 

a. 1-3 

b. 4-6 

c. >6 

 

26 

4 

0 

 

87 

13 

0 

Jumlah   30 100 

4  Pengalaman Usahatani 

a. 2-17 

b. 18-32 

c. 33-47 

 

13 

15 

2 

 

43 

50 

7 

Jumlah  30 100 

5 Jenis Pekerjaan Responden 

1. Pekerjaaan Pokok  (tani) 

 

30 

 

100 

2. Pekerjaan Sampingan : 

a. Buruh Tani 

b. Ternak 

c. Pedagang 

 

24 

2 

2 

 

86 

7 

7 

Jumlah  30 100 

6 Luas lahan usahatani kedelai (ha) 

1. 0,30  

2. 0,35-1,00  

3. ˃1,00  

 

9 

18 

3 

 

30 

60 

10 

Jumlah  30 100 
Sumber: Data Primer Diolah (2016). 
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4.1.1. Umur Responden 

Menurut Soekartawi (2002), umur produktif berkisar antara 15-64 tahun. 

Distribusi responden berdasarkan umur di Kabupaten Lombok Tengah 

berdasarkan  Tabel 4.1 menunjukkan bahwa umur petani responden pada kisaran 

25-35 tahun sebesar 9 orang dengan persentase 30%, dan umur petani responden 

pada kisaran 36-46 tahun sebesar 11 orang dengan persentase 36%, dan umur 

petani responden pada kisaran umur 47-57 tahun sebesar 8 orang dengan 

persentase 27% petani yang berumur 58-64 tahun sebesar 2 orang dengan 

persentase 7%. Sedangkan umur rata-rata responden adalah 43 tahun artinya umur 

responden tergolong produktif. 

4.1.2. Tingkat Pendidikan 

Seperti diketahui bahwa pendidikan merupakan gambaran secara umum 

untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disuatu wilayah, 

sehingga dalam hal ini, pendidikan merupakan suatu nilai dari seseorang dalam 

menentukan sikap bagaimana memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Distribusi 

responden berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah 

berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata petani responden pernah 

mengikuti pendidikan formal. Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama  

(SMP) merupakan tingkat pendidikan terbanyak  yang pernah di tempuh oleh 

responden Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 9 orang (30%). Artinya tingkat 

pendidikan petani responden usahatani kedelai tergolong berpendidikan menengah 

karena bisa menyelesaikan pendidikan sampai ke tingkat menengah. 

4.1.3. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Berdasarakan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga 

terbanyak terdapat sebanyak 26 orang (87%) dengan kisaran 1-3 orang tergolong 

keluarga kecil.Terdapat 4 orang (13%) yang memiliki tanggungan 4-6 orang.Rata-

rata jumlah tanggungan keluarga dalam penelitian ini adalah 3 orang.Ini 

menunjukkan bahwa petani responden dalam penelitian ini memiliki tanggungan 

keluarga yang termasuk dalam keluarga kecil. Menurut Ilyas (1998), bahwa 

kecilnya rumahtangga keluarga ditentukan oleh jumlah anggota keluarga yang 

ditanggung. Keluarga tergolong kecil apabila mempunyai jumlah tanggungan 

keluarga antara 1-2 orang.Keluarga menengah mempunyai tanggungan antara 3-4 

orang atau termasuk keluarga besar apabila mempunyai jumlah tanggungan 

keluarga ≥ 5 orang. 

4.1.4. Pengalaman Berusahatani 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengalaman berusahatani 

responden adalah 20 tahun.Berdasarkan rata-rata pengalaman usahatani tersebut 

dapat dikatakan sebagian besar responden memiliki pengalaman usaha yang 

cukup lama. 

4.1.5. Jenis Pekerjaan Responden 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 30 

orang, dimana terdapat 30 orang dengan pekerjaan pokok sebagai petani dengan 
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persentase sebesar 100%. Untuk pekerjaan sampingan yaitu bekerja sebagai buruh 

tani sebanyak 24 orang (86%), peternak sebanyak 2 orang (7%), dan 2 orang 

lainnya yang memiliki profesi pedagang dengan persentase (7%).  

4.1.6.Luas Lahan Usahatani Kedelai 

Luas lahan sangat mempengaruhi jumlah produksi yang diperoleh, 

semakin luas lahan garapan yang digunakan petani untuk usahatani maka semakin 

besar produksi yang akan diperoleh. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa petani 

responden yang memiliki luas lahan sebesar 0,30 ha sebanyak 9 orang dengan 

persentase (30%), sedangkan petani responden yang memiliki luas lahan 0,35-

1,00 ha sebanyak 18 orang dengan persentase (60%), dan petani responden yang 

memiliki luas lahan >1,00 ha sebanyak 3 orang dengan persentase (10%).  

Rata-rata luas lahan yang dimiliki petani responden dalam penelitian ini 

adalah 0,51 ha per luas lahan garapan. 

4.1.7. Status Penguasaan Lahan 

Status penguasaan lahan petani responden pada usahatani kedelai di 

Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan berstatus milik sendiri. 

 

4.2. Gambaran Umum Usahatani Kedelai di Daerah Penelitian 

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah menanam 

kedelai setelah musim tanam padi selesai.Sistem tanam yang digunakan adalah 

sistem tanam tugal dan sebar.Petani yang mempunyai lahan yang luas pada 

umunya menanam kedelai dengan sistem sebar, sedangkan yang memiliki lahan 

yang sempit pada umumnya menanam kedelai dengan sistem tugal karena 

penanaman dengan sistem sebar membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit 

dibandingkan sistem sebar sehingga biaya juga dapat diminimalkan.Dalam 

penelitian ditemukan petani responden rata-rata memakai sistem sebar ketika 

menanam kedelai. 

1) Pengolahan Lahan 

Di Lokasi penelitian ditemukan bahwa cara pengolahan lahan yaitu dengan 

cara sederhana tidak memakai bajak atau traktor tetapi langsung membersihkan 

sisa jerami bekas menanam padi menggunakan cangkul. Pembersihan 

dilakukan dengan cara jerami dikumpulkan ke pinggir sawah kemudian setelah 

jerami terkumpul maka dilakukan penyebaran benih kedelai.setelah semua 

benih tersebar, sisa jerami yang dikumpulkan dipakai untuk menimbun benih 

kedelai. Jumlah HKO yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan sebesar 2 HKO 

dengan upah rata-rata Rp.70.500 per satu hektar lahan. 

2) Penanaman 

Penanaman kedelai dengan sistem sebar yaitu benih benih kedelai disebar di 

lahan dan seringkali hasil sebaran kedelai tidak merata. Dilihat dari segi 

ekonomis sistem sebar mempunyai keuntungan yaitu tenaga dan waktu lebih 

sedikit dibandingkan dengan sistem tugal, tetapi juga mempunyai kerugian 

seperti : jarak antara tanam tidak merata, keperluan benih lebih banyak, benih 

kedelai tidak masuk ke dalam tanah, benih banyak yang tidak tumbuh dan 

pemeliharaan lebih sulit. Benih kedelai yang dibutuhkan untuk satu hekatr 
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lahan di lokasi penelitian sebanyak 83,51 kg, membutuhkan sebanyak 2 HKO 

dengan rata-rata upah Rp.76.348 per satu hektar lahan. 

3) Penyemprotan 

Penyemprotan dilakukan ketika kedelai akan berbuah, penyemprotan 

menggunakan sivin, matador dan darmason yang membutuhakan sebanyak 

6,45 liter pestisida untuk satu hektar lahan untuk 2 HKO dengan rata-rata upah 

sebesar Rp.66.927.  

4) Panen 

Panen dilakukan ketika kedelai memasuki umur 3-4 bulan dengan ciri-ciri buah 

dan daun kedelai menguning keemasan.Pemanenan membutuhkan rata-rata 10 

HKO dengan rata-rata upah sebesar Rp.89.669 per satu hektar lahan. 
 

4.3. Luas Tanam Usahatani Kedelai di Daerah Penelitian 

Luas tanam merupakan ukuran lahan dari keputusan yang ditentukan oleh 

petani sebagai pertimbangan dalam memperoduksi usahataninya, sehingga dalam 

usahatani tersebut dapat menghasilkan keuntungan dengan semaksimal 

mungkin.Luas tanam sangat berpengaruh terhadap pendapatan usahatani karena 

luas tanam memerlukan perhitungan-perhitungan untuk mengetahui berapa besar 

biaya sarana produksi yang dikeluarkan pada lahan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata luas tanam kedelai petani responden 

adalah 0,51 per hektar. Penanaman kedelai biasanya dilakukan setelah panen padi. 

4.4. Biaya Produksi Usahatani Kedelai 

Biaya produksi yang dimaksud ialah biaya yang dibutuhkan untuk 

usahatani kedelai baik dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung yang 

meliputi biaya variabel, biaya tetap, biaya lain-lain dan biaya total. 

Tabel 4.2.Rata-Rata Biaya Produksi Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2016. 
 

 

No 

Uraian Biaya 

Produksi Usahatani 

Kedelai 

Satuan 

Fisik 
Jumlah 

Usahatani Kedelai (Ha) 

Per Lahan 

Garapan 
Per Hektar 

Nilai (Rp) Nilai (Rp) 

1 

 

 

 

 

 
2 

 

Biaya Variabel Rp  944.683 1.841.487 

Biaya Saprodi Rp  785.717 1.531.611 

a. Benih/Bibit Kg  83,51 712.650 1.388.279 

b. Obat-obatan Liter 6 73.067 142.338 

Biaya Tenaga Kerja Rp  155.667 303.444 

Biaya lain-lain Rp  3.300 6.433 

Biaya Tetap Rp  64.755 126.227 

a. Penyusutan Alat Rp  49.671 96.762 

b. Pajak Tanah Rp  15.083 29.383 

Total Biaya Produksi Rp  1.009.438 1.967.715 
Sumber : Data primer diolah 
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4.4.1. Biaya Variabel 

Biaya variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang 

besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya jumlah produksi.Biaya variabel, 

yakni biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain.Berdasarkan 

Tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata biaya variabel usahatani kedelai dalam 

penelitian ini sebesar Rp.1.009.438 per luas lahan garapan (Rp.1.967.715/ha). 

 

1) Biaya Sarana Produksi 
Sarana produksi dalam penelitian ini adalahpenggunaan input yang di 

keluarkan pada usahatani kedelai. Biaya sarana produksi yaitu biaya pembelian 

benih, dan pestisida.Rata-rata biaya sarana produksi dalam penelitian ini 

Rp.785.717 per luas lahan garapan (Rp.1.531.611/ha). 

Biaya sarana produksi yaitu biaya yang dipakai dalam satu kali musim 

tanam dalam usahatanikedelai, seperti biaya benih/bibit, dan obat-obatan. 

Untuk lebih jelasnya, penggunaan benih,dan pestisida dalam usahatani 

kedelai di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Rata-Rata Biaya Penggunaan Benih, dan Obat-Obatan (Pestisida) pada 

Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016. 

No 
Jenis Sarana 

Produksi 
Satuan Jumlah 

Usahatani Kedelai (Ha) 

Per LLG (Rp) Per Ha (Rp) 

1. Benih Kg 83,51 712.650 1.388.279 

2. Total Pestisida 

a. Sivin 

b. Darmason 

c. Matador 

Liter 

Liter 

Liter  

Liter 

6,45 

5 

0,45 

1 

73.067 

63.000 

3.267 

6.800 

142.338 

122.727 

6.364 

13.247 
Sumber : Data primer diolah 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata biaya sarana produksi penggunaan 

benih pada usahatani kedelaidi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016adalah 

Rp.712.650 per luas lahan garapan (Rp.1.388.279/ha). 

Sedangkan untuk obat-obatan (pestisida) yang digunakan oleh petani 

responden usahatani kedelaidalam penelitian ini adalah Sivin, Darmason, 

Matador.Rata-rata biaya pada penggunaan Sivin sebesar Rp.63.000 per luas lahan 

garapan (Rp.122.727/ha) dengan jumlah penggunaan sebanyak 5 liter per 

hektar.Rata-rata biaya pada penggunaan Darmason sebesar Rp.3.267 per luas 

lahan garapan (Rp.6.364/ha) dengan jumlah penggunaan sebanyak 0,45 liter per 

hektar. Rata-rata biaya pada penggunaan Matador sebesar Rp.6.800 per luas lahan 

garapan (Rp13.247 /ha) dengan jumlah penggunaan sebanyak 1 liter per hektar. 

Pada penelitian ini diketahui bahwa rata-rata  biaya penggunaan obat-

obatan (pestisida) yang digunakan oleh petani responden adalah Rp.712.650 per 

luas lahan garapan (Rp.1.388.279 /ha). 
 

2) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang diukur berdasarkan, jumlah tenaga 

kerja dan banyaknya hari kerja dikalikan dengan upah tenaga kerja dalam rupiah 

pada setiap aktivitas usahatani kedelai mulai dari menanam hingga panen baik 

tenaga kerja dalam keluarga maupun luar keluarga. 
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Untuk lebih jelasnya, rata-rata biaya tenaga kerja per hektar dalam 

usahatani kedelai di kabupaten lombok tengah dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4.Rata-Rata Biaya Penggunaan Tenaga Kerja pada Usahatani Kedelai di 

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016. 

No Jenis Kegiatan 
TK 

(HKO) 

Usahatani Kedelai (Ha) 

Per LLG (Rp) Per Ha (Rp) 

 
 

1 

2 

3 

4 

Biaya Tenaga Kerja  
 

Penrsiapan Lahan 

Penanaman 

Penyemprotan 

Pemanenan 

17 
 

2 

3 

2 

10 

155.667 
 

36.167 

39.167 

34.333 

46.000 

303.444 
 

70.500 

76.348 

66.927 

89.669 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat di lihat bahwa rata-rata biaya tenaga kerja 

dalam usahatani kedelai sebesar Rp.155.667 per luas lahan garapan 

(Rp.303.444/ha).Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usahatani 

kedelai yaitu mulai dari kegiatan pengolahan sampai dengan pemanenan.Rata-rata 

biaya tenaga kerja yang digunakan pada usahatani kedelaidalam penelitian ini  

memiliki nilai yang berbeda-beda.  

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa rata-rata biaya tenaga kerja dalam 

kegiatan persiapan lahan pada usahatani kedelai sebesar Rp.36.167 per luas lahan 

garapan (Rp.70.500 /ha) dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2 orang per 

hari kerja.Rata-rata biaya tenaga kerja pada kegiatan penanaman sebesar 

Rp.39.167 per luas lahan garapan (Rp.76.348 /ha) dengan penyerapan tenaga kerja 

sebanyak 3 orang per hari kerja.Rata-rata biaya tenaga kerja pada kegiatan 

penyemprotan sebesar Rp.34.333 per luas lahan garapan (Rp.66.927/ha) dengan 

penyerapan tenaga kerja sebanyak 2 orang per hari kerja. 

Sedangkan rata-rata biaya tenaga kerja pada kegiatan pemanenan sebesar 

Rp.46.000 per luas lahan garapan (Rp.89.669 /ha) dengan penyerapan tenaga kerja 

sebanyak 10 orang per hari kerja. 
 

3) Biaya Lain-lain 

Biaya lain-lain yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya tali rafia 

yang dikeluarkan pada usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tenga.Selain 

biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja, biaya lain-lain ini diperlukan untuk 

menunjang kegiatan usahatani kedelai dalam kegiatan pemanenan.Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5.Rata-Rata Biaya Lain-Lain pada Usahatani Kedelai di Kabupaten 

Lombok Tengah Tahun 2016. 

No Jenis Biaya Lain-Lain 
Usahatani Kedelai (Ha) 

Per LLG (Rp) Per Ha (Rp) 

 
 

1 

Biaya Lain-Lain  
 

Tali Rafia  

3.300 
 

3.300 

6.433 
 

6.433 

Sumber : Data primer diolah 
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Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata biaya lain-lain pada 

usahatani kedelai dalam penelitian ini sebesar Rp.3.300 per luas lahan garapan 

(Rp.6.433/ha).Adapun biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh petani responden 

pada usahatani kedelai  adalah biaya tali rafia. 
 

4.4.2. Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya-biaya yang 

tidak habis di pakai dalam satu masa produksi.Biaya tetap dalam penelitian ini 

adalah biaya pajak lahan dan penyusutan alat. 

Tabel 4.6.Rata-Rata Biaya Tetap pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2016. 

No Jenis Biaya Tetap 
Usahatani Kedelai (Ha) 

Per LLG (Rp) Per Ha (Rp) 

 
 

1. 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. 

Biaya Tetap 
 

Penyusutan Alat: 
 

a. Cangkul  

b. Sabit  

c. Parang 

d. Ember  

e. Karung 

f. Terpal  
 

 
 

Pajak Tanah 

64.755 
 

49.671 
 

12.358 

5.022 

12.914 

2.866 

525 

15.987 
 

15.083 

126.227 
 

96.825 
 

24.073 

9.784 

25.157 

5.582 

1.023 

31.144 
 

29.383 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah biaya tetap 

pada usahatani kedelai sebesar Rp.49.671 per luas lahan garapan (Rp.96.762/ha). 

Rata-rata biaya penyusutan alat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

biaya dari alat-alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas pada usahatani 

kedelai di Kabupaten Lombok Tengah.Alat-alat yang dimiliki petani responden 

yaitu cangkul, sabit, parang, ember, karung, dan terpal.Berdasarkan Tabel 4.11 

dapat dilihat bahwa rata-rata biaya penyusutan alat per musim tanam pada 

usahatani kedelai sebesar Rp.49.671 per luas lahan garapan (Rp.96.825/ha).Rata-

rata biaya penyusutan tertinggi yaitu pada terpal sebesar Rp.15.987 per luas lahan 

garapan (Rp.31.144/ha), sedangkan rata-rata biaya penyusutan terendah yaitu pada 

karung sebesar Rp.525 per luas lahan garapan (Rp.1.023/ha). 

Sedangkan rata-rata biaya pajak tanah pada usahatani kedelai dalam 

penelitian ini yaitu sebesar Rp.15.083 per luas lahan garapan (Rp.29.383/ha). 

4.4.3. Biaya Total 

Biaya total dalam penelitian ini merupakan hasil dari penjumlahan biaya 

tetap dan biaya variabel dalam usaatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7.Rata-Rata Total Biaya pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2016. 

No Jenis Biaya  
Usahatani Kedelai (Ha) 

Per LLG (Rp) Per Ha (Rp) 

 
 

1 

2 

Total Biaya Produksi 
 

Biaya Variabel 

Biaya Tetap  

1.009.438 
 

944.683 

64.755 

1.967.715 
 

1.841.487 

126.227 
Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai untuk biaya 

total pada usahatani kedelai dalam penelitian ini adalah Rp.1.009.438 per luas 

lahan garapan (Rp.1.967.715/ha), dimana rata-rata biaya variabel dalam usahatani 

kedelai dalam penelitian ini adalah sebesar Rp.944.683 per luas lahan garapan 

(Rp.1.841.487/ha) sedangkan rata-rata biaya tetap sebesar Rp.64.755 per luas 

lahan garapan (Rp.126.227/ha). 
 

4.5. Produksi, Harga, dan Penerimaan Pada Usahatani Kedelai   

Produksi usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

tanaman kedelai yang diproduksi dalam satuan kilogram (kg).Sedangkan harga 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga jual kedelai pada kegiatan 

usahatani yang diusahakan dan dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram 

(Rp/kg).Penerimaan usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga produksi pada usahatani 

kedelai.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8.Rata-Rata Harga, Produksi, dan Penerimaan pada Usahatani Kedelai di 

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016. 

No Jenis Biaya 
Satuan 

Fisik 

Usahatani Kedelai (Ha) 

Per LLG Per Ha 

1. Produksi  Kg 523 1.020 

2.  Harga  Rp 7.800 7.800 

3.  Penerimaan  Rp 4.080.667 7.954.516 

4. Biaya Total Rp 1.009.438 1.967.715 

5. Pendapatan  Rp 3.071.229 5.986.800 
Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa rata-rata penerimaan usahatani 

kedelai di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar Rp.4.080.667 per luas lahan 

garapan (Rp.7.954.516/ha). 

Rata-rata produksi kedelai di Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar 

Rp.523 kilogram per luas lahan garapan (1.020 kg/ha).Sedangkan rata-rata harga 

produksi usahatani kedelai adalah Rp.7.800 per luas lahan garapan (Rp.7.800 /ha). 
 

 

4.6. Pendapatan Usahatani Kedelai Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 
 

Pendapatan usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sisa 

pengurangan antara total penerimaan dengan total biaya pada usahatani kedelai di 
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Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016. Pendapatan usahatani kedelai dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9.Analisis Pendapatan Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah 

Tahun 2016 
 

No 

Jenis Sumberdaya 

Pertanian, Produksi 

dan Pendapatan 

Satuan 

Fisik 

Usahatani (Ha) 

Per Lahan Garapan Per Hektar 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp) 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp) 

1 Luas lahan ha 0.51 

 

1.00 

 2 Penerimaan Rp 

 

4.080.667 

 

7.954.516 

3 
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Biaya Variabel 

     Sarana Produksi 

     a. Benih/Bibit Kg  42.87 16.650 83,51 73.067 

b.Obat-obatan Liter 2,63 18.738 6,45 142.338 

Biaya Saprodi Rp 

 

785.717 

 

1.530.617 

Biaya Tenaga Kerja Rp 

 

155.667 

 

303.444 

Biaya lain-lain Rp 

 

3.300 

 

6.433 

Total Biaya Variabel Rp 

 

944.683 

 

1.841.487 

Biaya Tetap 

     a. Penyusutan Alat Rp 

 

49.671 

 

96.762 

b. Pajak Tanah Rp 

 

15.083 

 

29.383 

Total Biaya Tetap Rp 

 

64.755 

 

126.227 

Total Biaya Produksi Rp 

 

1.009.438 

 

1.967.715 

 5 Pendapatan  Rp 

 

3.071.229 

 

5.986.800 
Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan 

usahatani kedelai dalam penelitian ini sebesar Rp.4.080.667 per luas lahan 

garapan (Rp.7.954.516/ha). 

Biaya total produksi usahatani kedelai yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Adapun biaya tetap yang 

dimaksud adalah biaya yang tidak tergantung pada besar-kecilnya produksi yang 

diperoleh.Sedangkan biaya variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

biaya yang dipengaruhi oleh besar-kecilnya produksi yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 

Rp.64.755per luas lahan garapan (Rp.126.227/ha), sedangkan rata-rata biaya 

variabel yang dikeluarkan sebesar Rp.944.683 per luas lahan garapan 

(Rp.1.841.487/ha).Sehingga rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan dalam 

usahatani kedelai sebesar Rp.1.009.438 per luas lahan garapan (Rp.1.967.715/ha). 

Sehingga diketahui bahwa rata-rata pendapatan usahatani kedelai di 

Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2016 yaitusebesar  Rp.3.071.229per luas 

lahan garapan (Rp.5.986.800/ha). 
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4.7. Masalah Usahatani Kedelaidi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 

Masalah yang dimaksud adalah segala kendala atau hambatan yang 

dihadapi oleh petani responden dalam melakukan usahatani kedelai sehingga hasil 

produksi usaha kurang optimal. 

Tabel 4.10.Masalah-Masalah pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2016 

No Masalah Yang Dihadapi Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Kekurangan Modal 23 43 

2 Peran Penyuluh Kurang Maksimal 18 34 

3 Harga Produksi Tidak Tetap 12 23 

Jumlah 53 100 
Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi petani 

dalam melakukan usahatani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah yakni jumlah 

responden yang mengalami kekurangan modal sebanyak 23 orang dengan 

persentase 43%. jumlah responden yang mengeluh karena peran penyuluh kurang 

maksimal sebanyak 18 orang dengan persentase 34%. jumlah responden yang 

mengeluh karena harga produksinya tidak tetap sebanyak 12 orang dengan 

persentase 23%.    

 

 KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan adalah pendapatan yang diperoleh dari usahatani kedelai di 

Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp.3.071.229 per luas lahan garapan 

atau Rp.5.986.800 per hektar. 

5.2 Saran 

Dilihat dari masalah dan kendala yang dihadapi petani dalam usahatani 

kedelai dalam penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah khususnya PPL lebih berperan aktif dalam melakukan penyuluhan 

dan pembinaan serta memberikan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan 

kondisi lahan kepada petani dengan harapan mampu memberikan dan 

menawarkan solusi dari berbagai macam masalah yang dihadapi petani. 

2. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan agar petani melakukan sistem 

usahatani yang lebih komplek supaya pertumbuhan kedelai semakin bagus dan 

menghasilkan produksi yang tinggi. 

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap petani 

usahatani kedelai di Kabupaten  Lombok Tengah berupa modal. Karena 

masalah yang di hadapi petani yaitu  kurangnya modal dalam melakukan 

usahatani kedelai. 
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