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Abstract 

The existence of watermelon farming and melon farming which both have great 

opportunities and advantages become the problem in this research are: (1) Is the income of 

watermelon farming bigger than melon farm in Pujut Sub-district, Central Lombok regency ?; 

(2) What is the comparison of the cost of watermelon farming with melon farming in Pujut 

Sub-district, Central Lombok Regency ?; (3) How is the comparison of Watermelon Farming 

Efficiency and Farming in Pujut Sub-district of Central Lombok Regency? The objective of 

this study are: (1) To analyze the comparison of income of watermelon farming with melon 

farming in Pujut Sub-district, Central Lombok Regency; (2) To analyze the comparison of the 

cost of watermelon farming with melon farming in Pujut Sub-district, Central Lombok 

Regency; (3) To analyze the comparison of Watermelon efficiency and melon farming in 

Pujut Sub-district, Central Lombok Regency. The method used in this research is descriptive 

method. Determination of sample area is done by "Purposive Sampling" that is to determine 

as many as du village as research place. The results showed that the average production of 

watermelon farming and melon farming were 296 Kw / ha and 361 Kw / Ha respectively. The 

average Production Cost of Watermelon and Melon farming is Rp. 16,147,526 / Ha and Rp. 

40.696.906 / Ha. The cost of production on watermelon farming and melon farming is not 

significantly different (non significant). The average Revenue of watermelon farming is Rp. 

54.316.326 / Ha and melon farming is Rp. 141.928.094 / Ha. Watermelon farming and melon 

farming income are significantly different (significant). Watermelon farming and melon 

farming worth cultivated which is indicated by R / C Ratio at watermelon farming is Rp. 

4.42, while R / C Ratio for melon farm is 4.58. The two farms can be escritical if the R / C 

Ratio is greater than one. 

Abstrak 

Keberadaan usahatani semangka dan usahatani melon yang sama-sama memiliki 

peluang dan keuntungan yang besar menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) 

Apakah pendapatan usahatani semangka lebih besar dari usahatani melon di Kecamatan Pujut 

Kabupaten Lombok Tengah?; (2) Berapakah perbandingan biaya usahatani semangka dengan 

usahatani melon di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?; 

(3) Bagaimana perbandingan Efesiensi Usahatani semangka dan Usahatani melondi 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah? 

 Penelitian ini bertujuan untuk : (1)  Untuk menganalisis perbandingan pendapatan 

usahatani semangka dengan usahatani melon di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

Tengah; (2) Untuk menganalisis perbandingan biaya usahatani semangka dengan usahatani 

melon di Kecamatan pujut Kabupaten Lombok Tengah; (3) Untuk menganalisis 

perbandingan Efesiensi semangka dan usahatani melon di  Kecamatan pujut Kabupaten 

Lombok Tengah. Metode yang dignakan dalam penelitian  ini adalah metode deskriftif. 

Penentuan daerah sampel dilakukan  secara “Purposif Sampling” yaitu menetapkan 

sebanyak du desa sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan  Rata-rata 

produksi  usahatani semangka dan usahatani melon  masing-masing sebesar 296 Kw/Ha dan 
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361 Kw/Ha.  Rata-rata Biaya Produksi usahatani Semangka dan Usahatani Melon  masing-

masing sebesar Rp. 16.147.526/Ha dan Rp. 40.696.906/Ha. Biaya produksi pada usahatani 

semangka  dan usahatani melon adalah tidak berbeda nyata (non signifikan). Rata-rata 

Pendapatan usahatani semangka sebesar  Rp. 54.316.326/Ha dan usahatani melon  sebesar 

Rp . 141.928.094/Ha. Pendapatan usahatani  semangka dan usahatani melon adalah berbeda 

nyata (signifikan). Usahatani semangka dan usahatani melon layak diusahakan yang 

diindikasikan  dengan R/C Ratio pada usahatani semangka adalah Rp. 4,42, sedangkan R/C 

Ratio untuk usahatani melon adalah 4.58. Kedua usahatani tersebut dapat dikatan esfesien 

apabila R/C Ratio lebih besar dari satu. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pertanian Indoesia terdiri dari beberapa sub-sektor diantaranya sub sektor pertanian, 

sub sektor pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor 

kehutan, dan sub sektor perikanan. Salah satu sub sektor pertanian yang memiliki peran 

penting dan strategis adalah sub sektor pangan dan hortikultura, yang termasuk hortikultura 

antara lain buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat mempunyai potensi besar 

untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Pengelolaan usahatani hortikultura secara 

agribisnis dapat meningkatkan pendapatan petani, karena nilai ekonomi komoditas ini yang 

cukup tinggi. Produk hortikultura terbesar adalah buah-buahan, diikuti sayuran dan tanaman 

hias (Anonim, 2012). 

Buah-buahan merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai 

ekonomi yang cukup tinggi. Permintaan terhadap buah-buahan terus naik seiring dengan 

meningkatanya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan gizi, dan meningkatkan 

kesejahtraan masyrakat akan gizi dan kesehatan (Ariyantoro, 2006) 

Salah satu jenis buah yang memiliki prospek yang cukup bagus, baik dipasar 

domestik maupun manca negara adalah buah semangka dan melon. 

Kecamatan pujut merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Lombok 

Tengah yang memiliki lahan potensial guna mengembangkan usaha tani semangka dan 

melon, juga karna tanah dan iklimnya sangat mendukung untuk pertumbuhan buah-buahan 

semusim. 

Tanaman buah semangka dan melon cocok untuk di kembangkan di kecamatan pujut 

karena lahan kering yang di miliki cukup luas. Tanaman tesebut termasuk tanaman daerah 

tropis, tumbuh di daratan rendah sampai ketinggian 300 meter dari permukaan laut, 

membutuhkan tanah dengan kandungan bahan organik yang cukup tinggi. di samping itu 

tanaman semangka dan melon banyak mengandung zat gizi serta rasanya enak , sehingga 

disukai masyarakat, yang berarti mempunyai nilai ekonomi tinggi atau menjadi komoditi 

yang komersial. Usahatani semangka dan melon ini dapat dikembangkan di sawah tadah 

hujan atau dilahan kering dimana air merupakan faktor pembatas utama.. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Menganilisis perbandingan pendapatan usahatani 

semangka dengan usahatanimelon di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah,  2) 

Menganalisis perbandingan biaya usahatani semangka dengan usahatani melon di 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, 3) Menganalisis perbandingan Efesiensi 

usahatani semangka dan usahatani melon di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah 
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METODELOGO PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang tertuju 

pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara pengumpulan data, 

menganalisa, menyusun, menjelaskan, menganalisa dan menarik kesimpulan (Surakhmad, 

1990). 

B. Unit Analisis 

 Unit analisispada penelitian ini adalah Usahatani Semangka dan Usahatani Melon 

di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada musim tanam tahun 2017. 

C. Teknik Penentuan Daerah Sampel 

 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan 

menggunakan data tahun 2016. Kecamatan Pujut terdiri dari 16 Desa, dan dari 16 Desa 

tersebut  dipilihdua Desa yaitu: Desa Tanak Awu dan Segala Anyar “purpossive sampling” 

dengan pertimbangan bahwa kedua desa tersebut merupakan petani semangka dan melon 

terbanyak di Kecamatan Pujut. 

D. Penentuan Sampel 

            Penentuan jumlah petani sebagai sampel ditetapkan secara quota sampling sebanyak 

40 orang petani responden dari keseluruhan jumlah petani responden yang ada di 2 (dua) desa 

lokasi penelitian. Masing- masing ditentukan secara random sampling dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Usahatani Semangka 

a. Desa Tanak Awu sebanyak 10 orang 

b. Desa Segala Anyar sebanyak 10 orang 

2. Usahatani Melon 

a. Desa Tanak Awu sebanyak 10 orang 

b. Desa Segala Anyar Sebanyak 10 orang 

E. Analisis Biaya dan Pendapatan 

 Untuk biaya produksi pada usahatani semangka dan usahatani melon, dapat 

dianalisis dengan menggunakan Rumus (Soekartawi, 2006) : 

TC  = FC + VC  

Keterangan : 

TC = Total Cost (Total Biaya) 

FC = Fixed Costt (Biaya Tetap) 

VC = Variabel Cost (Biaya Variabel) 

 Untuk menganalisis pendapatan usahatani semangkadan usahatani melon, dapat 

dianalisis dengan menggunakan (Soekartawi, 2006) : 

I  = TR – TC  
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Keterangan : 

I  = Income (Pendapatan Usahatani) 

TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

TC = Total Cost (Total Biaya) 

 Untuk menganalisis Total penerimaan dapat dianalisis dengan menggunakan 

rumus (Fahriyah, dkk. 2012) : 

TR = P x Q 

Keterangan : 

TR = Total Revenue / Total Penerimaan (Rp) 

P = Price / Harga Produksi per unit (Rp) 

Q = Quantity / Jumlah Produksi (unit) 

F. Analisis Komparatif 

Langkah-langkah uji t sebagai berikut: 

a. Mentukan varians sampel homogen atau tidak, digunakan uji F dengan rumus 

F hit =   X /   Y atau F hit =   Y /   X 

  X =         / (n1-1) atau   Y =         / (n1-1) 

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

jika F hiy > F tabel: berartivarians kedua sampel tidak homogen 

b. Apabila varians kedua sampel homogen, maka dihitung dengan rumus: 

       
     

   

  
 

   

  

 

     
                

             
 

 

c. Apabila varians kedua sampel tidak homogen, maka dihitung dengan rumus: 

      
     

√   
   

   
  

 

Keterangan: 

xi = rata-rata biaya dan pendapatan usahatani pada lahan usahatani semangka 

yi = rata-rata biaya dan pendapatan pada lahan usahatani melon 

    = varians gabungan dari X dan Y 

    = varians yang merupakan usahatani semangka 

    = varians yang merupakan usahatani melon 

n1  = jumlah responden dari petani semangka 

n2 = jumlah responden dari petani melon 

Uji Hipotesis: 
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Ho : X = Y , produksi dan pendapatan pada usahatani semangka tidak berbeda 

nyata dengan melon 

Hi : X ≠ Y , produksi dan pendapatan usahatani semangka berbeda nyata dengan 

melon 

Kriteria hasil uji t : 

1. Jika t hitung > t tabel, maka beda nyata → Hi ditertima dan Ho ditolak. artinya 

pendapatan usahatani semangkaberbeda nyata dengan usahatani melon. 

2. Jika t hitung ≤ t tabel, maka tidak beda nyata → Hi ditolak dan Ho diterima artinya 

bahwa pendapatan usahatani semangka tidak berbeda nyata dengan usahatani melon. 

G. Analisis Efesiensi (R/C Ratio) 

 Untuk menganalisis tingkat efesiensi ekonomi usahatani dianalisis dengan 

menggunakan rumus (Fahriyah, dkk. 2012). 

R/C Ratio = 
  

  
 

Keterangan :  

R/C Ratio = Revenue Cost Ratio 

TR      = Total Revenue (Rp) 

TC      = Total Cost (Rp) 
Kreteria keputusan : 

- Bila R/C > 1, berarti usahatani tersebut efisien. 

- Bila R/C< 1, berarti usahatani tersebut tidak efesien. 

- Bila R/C = 1, berarti usahatani tersebut impas karena penerimaan sama dengan 

biaya. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karaktristik Responden 

Umur Responden 

Umur merupakan salah satu faktor yang memepengaruhi kemampuan kerja petani baik secara 

fisik, mental maupun dalam hal pengambilan keputusan (Simanjutak, 1985). Berdasarkan 

hasil penelitian, rata-rata yang bekerja sebagai petani lebih banyak digeluti oleh petani 

responden yang berkisar umur 15 sampai 64 tahun, ini merupakan umur yang produktif 

dimana dalam usia ini petani memiliki fisik yang lebih kuat sedangkan petani yang berumur 

64 tahun ke atas merupakan umur yang sudah tidak produktif  lagi dimana keadaan fisiknya 

sudah mulai menurun.Umur responden usahatani Semangka  dan Usahatani Melon  

Tingkat Pendididkan 

Tingkat pendidikan merupakan faktor pendukung dalam suatu kegiatan usahatani, 

serta berpengaruh pada pengambilan keputusan yang menyangkut inovasi-inovasi yang 

berkembang pada usahataninya (Soekartawi, 1988 ). Makin tinggi tingkat pendidikan dan 

pengalaman petani, maka petani akan semakin memperhitungkan keadaan usahataninya serta 

memperhitungkan keputusannya dalam menerima dan menggunakan inovasi yang 

berkembang untuk usahataninnya. 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah  tanggungan keluarga sangat ditentukan oleh jumlah anggota keluarga yang 

menjadi tanggungan bagi kepala rumahtangga. Jumlah tanggungan rumahtangga menunjukan 

besarnya potensi ketersediaan tenaga kerja dalam rumahtangga yang nantinya akan ikut 

berpartisipasi dalam berusahatani. Adapun anggota rumahtangga yang terdiri dari : suami 

(kepala keluarga), istri, anak-anak serta sanak keluarga yang tinggal dalam keluarga tersebut. 
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Menurut simanjuntak (1985), makin besar jumlah anggota rumagtangga usia produktif (15-

64) maka semakin banyak tenaga kerja yang tersedia dan sebaliknya. 

Produksi, Penerimaan, Biaya Produksi, Pendapatan dan Efesiensi (R/C Ratio) 

Tabel 1. Rata-rata Produksi, Penerimaan, Biaya Produksi, Pendapatan, dan Efesiensi 

Usahatani Semangka dan Usahatani Melon di kecamatan Pujut Kabupaten 

Lombok Tengah 

No. Uraian 
Usahatani Semagka 

Per Ha 

Usahatani Melon 

Per Ha 

1 Produksi (Kw) 296 361 

2 Harga Jual (Rp/Kw) 238.000 507.500 

3 Nilai Produksi (Rp) 70.463.852 182.625.000 

4 Biaya Produksi (Rp) 16.147.526 40.696.906 

5 Pendapatan (Rp) 54.316.326 141.928.094 

6 R/C Ratio 4,42 4,58 

Sumber : Data Primer diolah, (2017) 

 Rata-rata produksi semangka adalah 296 Kw/Ha dalam satu kali priode proses 

produksi dengan harga pokok rata-rata yaitu Rp. 54.467/Kw dan harga jual rata-rata yaitu Rp. 

238.000/Kw dengan total penerimaan sebesar Rp. 70.463.852/Ha dengan rata-rata total biaya 

produksi Rp. 16.147.526/Ha sehingga diperoleh pendapatan sebesar 54.316.326/Ha. 

Sedangkan untuk usahatani melon, rata-rata total produksi per Ha adalah 361/Ha dengan 

harga pokok rata-rata yaitu RP. 116.256/Kw dan harga jual rata-rata yaitu Rp. 507.500/Kw 

dengan total penerimaan sebesar Rp. 182.625.00/Ha dengan rata-rata total biaya produksi 

yang dikeluarkan sebesar Rp. 40.696.906/Ha sehingga diperoleh pendapatan sebesar Rp. 

141.928.094/Ha. 

  Tingkat efesiensi usahatani semangaka yang di gambarkan oleh R/C Ratio 

pada usahatani semangka adalah 4,42 yang artinya adalah setiap biya yang 

dikeluarkansebesar Rp 1, maka akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 4,42 sedangkan 

R/C Ratio untuk usahatani melon adalah 4,58 yang artinya setiap yang artinya setiap biaya 

yang dikeluarkan sebesar Rp. 1 maka akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 4,58. Kedua 

usahatani tersebut dapat dikatakan efesien karena apabila R/C Ratio lebih besar dari satu 

(R/C Ratio >1) maka usahtani tersebut dinyatakan efesien karena penerimaan lebih besar dari 

biaya. 

 Pada usahatani semangka R/C Ratio sebesar Rp. 4,42 andaikan petani 

menambah biaya sebesar Rp. 1000 maka akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 4.420, 

sedangkan R/C Ratio pada usahatani melon sebesar Rp. 4,58 andaikan setiap biaya yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 1000 maka akan memperoleh pendapatan sebesar Rp. 4.580. Kedua 

usahatani tersebut dapat dikatakan efesien karena apabila R/C Ratio lebih besar dari satu 

(R/C Ratio >1) maka usahatani tersebut dinyatakan efesien. 

 Berdasarkan Tabel 4.13. menunjukkan bahwa produksi untuk usahatani melon 

lebih banyak daripada produksi yang dihasilkan usahatani semangka, sedangkan penerimaan 

usahatani melon dua kali lipat lebih besar dibandingkan penerimaan usahatani semangka. 

Namun, bukan hanya penerimaan besar yang di peroleh dari usahatani melon, akan tetapi 

membutuhkan biaya yang yang juga besar yaitu rata-rata total biaya yang dikeluarkan 

usahatani melon hampir tiga kali lipat dibandingkan rata-rata total biaya yang dikeluarkan 

dalam melakukan usahatani semangka. 
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4.5. Perbandingan Biaya dan Pendapatan Usahatani Semangka dan Usahatani Melon 

di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah 

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan dan biaya pada usahatani Semangka dan 

usahatani Melon, maka dilakukan uji-t dengan masing-masing sebanyak 20 responden. 

Adapun hasil analisis t-test dapat dilihat pada tabel 2. di bawah ini. 

Tabel 2. Uji t untuk Biaya dan Pendapatan pada Usahatani Semangka dan Usahatani Melon 

 

No  

 

Uraian  

Nilai  

T-hitumg 

 

 

T-tabel 

 

 

Ket. Usahatani 

Semangka 

(Rp/Ha) 

Usahatani 

Melon 

(Rp/Ha) 

1 Pendapatan 54.316.326 141.928.094 10,303 2,024 S 

2 Biaya 16.147.526 40.696.906 11,974 2,024 S 

Sumber : Data Primer Diolah, (2017) 

Keterangan: S        =  Signifikan  

Untuk Mengetahui signifikansi rata-rata pendapatan untuk usahatani semangka dan 

usahatani melon dilakukan uji t dan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar 

dari t-tabel masing-masing sebesar 10,303 dan 2,024. Oleh karena itu, nilai t-hit > t-tabel 

(10,303>2,024), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya rata-rata pendapatan untuk 

usahatani semangka dan usahatani melonberbeda nyata (Signifikan). 

Sementara untuk mengetahui signifikansi rata-rata biaya yang di keluarkan untuk 

usahatani Semangka dan Usahatani Melon dilakukan uji t dan hasil ujit t menunjukkan bahwa 

nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu masing-masing sebesar 11,974 dan 2,024. Oleh 

karena itu nilai t-hitung > t-tabel (11,974> 2,024), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

rata-rata biaya yang di keluarkan untuk usahatani semangka dan usahatani melon berbeda 

nyata (signifikan). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 1) Rata-rata Pendapatan 

usahatani semangka sebesar  Rp. 54.316.326/Ha dan usahatani melon  sebesar Rp . 

141.928.094/Ha. Pendapatan usahatani  semangka dan usahatani melon adalah berbeda nyata 

(signifikan), 2) Rata-rata Biaya Produksi usahatani Semangka dan Usahatani Melon  masing-

masing sebesar Rp. 16.147.526/Ha dan Rp. 40.696.906/Ha. Biaya produksi pada usahatani 

semangka  dan usahatani melon adalah tidak berbeda nyata (non signifikan), 3) Usahatani 

semangka dan usahatani melon layak diusahakan yang diindikasikan  dengan R/C Ratio pada 

usahatani semangka adalah Rp. 4,42, sedangkan R/C Ratio untuk usahatani melon adalah 

4.58. Kedua usahatani tersebut dapat dikatan esfesien apabila R/C Ratio lebih besar dari satu. 

SARAN 

1.) Untuk menghindari fluktasi (penurunan) harga semangka dan melon pada saat panen raya 

tiba sebaiknya petani mengatur jadwal tanam guna mencegah rendahnya harga jual 

semangka dan melon. 

2.) Hendaknya petani membentuk jaringan pasar yang lebih luas baik melakukan ekspor ke 

luar daerah atau bekerjasama dengan perhotelan dan restouran agar tidak terjadi 
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ketimpangan harga pada saat musim panen tiba dan tidak terhalang dengan kuantitas yang 

di hasilkan dan petani bisa meningkatkan kualitas produk  baik untuk usahatani semangka 

maupun usahatani melon. 
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