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ABSTRAK 

MOH. SAIFULLAH. Studi Penyerapan Tenaga Kerja, Produktivitas dan 

Pendapatan Usahatani Jagung Hibrida Pada Lahan Sawah di Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu. Pembimbing Utama: Nurtaji Wathoni; dan Pembimbing 

Pendamping:  Addinul Yakin. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Penyerapan dan produktivitas tenaga kerja 

pada usahatani jagung hibrida di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu; (2) 

Produktivitas lahan sawah petani pada usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa Kabupaten Dompu; (3) Biaya dan pendapatan petani pada usahatani 

jagung hibrida di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu; (4) Untuk 

mengidentifikasi kendala apa yang dihadapi petani dalam berusahatani jagung hibrida 

di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

unit analisis adalah usahatani jagung hibrida di Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu. Daerah penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu: Desa 

Banggo dan Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggalewa. Jumlah petani responden 

ditentukan secara “Quota Sampling” sebanyak 30 orang responden yang terdistribusi 

secara “Proposional Random Sampling” pada dua desa sampel, yaitu: 17 responden 

di Desa Banggo dan 13 responden di Desa Lanci Jaya. Data yang digunakan adalah 

data kuantitatif dan data kualitatif, dan sumber datanya adalah data primer dan data 

sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyerapan tenaga kerja pada 

usahatani jagung hibrida tahun 2017 sebesar 108,20 HKO per luas lahan garapan atau 

89,43 HKO per hektar. Penyerapan tenaga kerja dalam keluarga sebesar 44,22 HKO 

per luas lahan garapan atau 36,54 HKO per hektar (40,87%) dan tenaga kerja luar 

keluarga 63,99 HKO per luas lahan garapan atau 52,88 HKO per hektar (59,13%); (2) 

Produktivitas tenaga kerja pada usahatani jagung hibrida tahun 2017 sebesar 0,70 

kuintal per HKO, artinya  setiap satu HKO dapat menghasilkan produksi sebesar 0,70 

ku; (3) Produktivitas lahan pada usahatani jagung hibrida di Kecamatan Manggalewa 

Kabupaten Dompu tahun 2017 sebesar 62,45 kuintal per hektar; (4) Rata-rata produksi 

jagung hibrida di Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu adalah 75,57 ku per 

luas lahan garapan atau 62,45 ku per hektar dengan penerimaan sebesar                    

Rp 26.147.016,67 per luas lahan garapan atau Rp 21.609.104,68 per hektar. Total  

biaya produksi adalah Rp 10.233.278,65 per luas lahan garapan atau Rp 8.457.255,08 

per hektar, sehingga diperoleh pendapatan sebesar Rp.15.913.738,02 per luas lahan 

garapan atau Rp.12.151.849,60 per hektar. (5) Kendala yang dihadapi oleh petani 

adalah ketersediaan pupuk di kios saprodi yang tidak tepat waktu (kuantitas terbatas). 

Petani mengatasinya dengan cara membeli pada pedagang lain dengan harga relatif 

lebih mahal.  

___________________________________ 

Kata Kunci: Usahatani, Jagung Hibrida; Produktivitas. 
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ANSTRACT 

 

MOH. SAIFULLAH. Study on Manpower Absorption, Productivity and Revenue of 

Hybrid Maize Farming in Wetland Area in Manggelewa District, Dompu Regency. 

Main Advisor: Nurtaji Wathoni; and Supervisor: Addinul Yakin. 

The purpose of this research are: (1) Absorption and productivity of labor in 

hybrid corn farming in Manggelewa District, Dompu Regency; (2) Productivity of 

paddy fields of farmers in hybrid corn farming in Manggelewa District, Dompu 

Regency; (3) Cost and income of farmers in hybrid corn farming in Manggelewa 

District, Dompu Regency; (4) To identify the constraints faced by farmers in 

establishing hybrid corn in Manggelewa District, Dompu Regency 

The method used in this research is descriptive method with the unit of 

analysis is hybrid corn farming in Manggelewa District, Dompu Regency. The 

research area is determined by purposive sampling, namely: Banggo Village and 

Lanci Jaya Village, Manggalewa District. The number of respondent farmers is 

determined by "Quota Sampling" as 30 respondents are distributed in "Proposional 

Random Sampling" in two sample villages: 17 respondents in Banggo Village and 13 

respondents in Lanci Jaya Village. The data used are quantitative data and qualitative 

data, and the data source is primary data and secondary data. 

The results showed that: (1) Employment absorption on hybrid corn farming in 

2017 was 108.20 HKO per cultivated land area or 89.43 HKO per hectare. 

Employment in the family is 44.22 HKO per cultivated land area or 36.54 HKO per 

hectare (40.87%) and 63.99 HKO off-shore workforce per acre or 52.88 HKO per 

hectare (59, 13%); (2) Labor productivity in hybrid maize farming in 2017 is 0.70 

quintals per HKO, meaning that every single HKO can produce 0.70 ku; (3) Land 

productivity in hybrid maize farm in Manggelewa District, Dompu Regency in 2017 is 

62,45 ku per hectare; (4) The average production of hybrid maize in Manggelewa 

District, Dompu Regency is 75.57 ku per cultivated land area or 62.45 ku per hectare 

with revenue of Rp 26,147,016.67 per cultivated area or Rp 21,609,104,68 per 

hectare. Total production cost is Rp 10,233,278.65 per cultivated land area or Rp 

8,457,255,08 per hectare, so that the income is Rp.15.913.738,02 per cultivated area 

or Rp.12.151.849,60 per hectare. (5) The constraint faced by farmers is the 

availability of fertilizer in the kiosks saprodi not in time (limited quantity). Farmers 

overcome it by buying to other traders with relatively more expensive prices. 

___________________________________ 

Keywords: Farming, Hybrid Corn; Productivity. 
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PENDAHULUAN 

Sektor pertanian memilki peran 

yang sangat penting terutama untuk 

memenuhi kebutuhan pangan dalam 

negeri, penyediaan lapangan kerja dan 

berusaha, penyedia lahan baku untuk 

industri dan sebagai penghasil devisa 

bagi negara (Anonim, 2008). 

Sektor pertanian juga dapat 

menyerap tenaga kerja terutama di 

daerah pedesaan, karena sektor 

pertanian tidak membutuhkan 

spesifikasi tingkat pendidikan yang 

tinggi. Oleh karena itu, pengembangan 

sektor pertanian sangat diperlukan 

sehingga dapat menyerap tenaga kerja 

yang ada khususnya di wilayah 

pedesaan. 

Jagung adalah salah satu tanaman 

pangan penghasil karbohidrat yang 

terpenting di dunia, selain gandum dan 

padi. Jagung juga merupakan tanaman 

pokok sebagian penduduk yang ada 

beberapa daerah di Indonesia 

(Sumarno, 1986). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagai salah satu daerah yang 

potensial sebagai penghasil jagung 

yang pengembangannya hingga 

sekarang terus dilakukan melalui 

program intensifikasi, ekstensifikas 

hingga program pajale. Pada tahun 

2016, luas panen jagung 126.604 ha 

dengan produksi 785,864 ton 

(produktivitas 62,07 kw/ha).  

Kabupaten Dompu merupakan 

salah satu kabupaten yang 

mengembangkan tanaman jagung 

dimana Kecamatan Manggelewa 

merupakan salah satu kecamatan 

penghasil jagung terbesar dengan luas 

panen pada tahun 2016 adalah 7.508 

ha, produksi 55.169 ton dan 

produktivitas 73,48 kw/ha (Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat,2016).   

Usahatani jagung adalah kegiatan 

bercocok tanam atau mengusahakan 

tanaman jagung untuk memperoleh 

produksi yang bermanfaat bagi diri 

petani pada usahatani yang dilakukan 

oleh petani dan keluarga dengan 

harapan untuk memperoleh pendapat-

an. Selain itu usahatani jagung di 

wilayah Kecamatan Manggalewa 

memiliki peranan penting dalam 

menyerap tanaga kerja yang ada di 

daerah tersebut. Oleh karena itu yang 

menjadi masalah adalah berapa besar 

penyerapan tenaga kerja dan berapa 

besar produktivitasnya pada lahan 

sawah petani serta kendala apa saja 

yang dihadapi dalam usahatani jagung 

di KecamatanManggalewa Kabupaten 

Dompu.  

Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dilakukan penelitian tentang 

“Studi Penyerapan Tenaga Kerja, 

Produktivitas dan Pendapatan 

Usahatani Jagung Hibrida Pada Lahan 

Sawah di Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu” 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) 

Berapa besar penyerapan tenaga kerja 

pada usatani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu; (2) Berapa besar produktivitas 

lahan sawah pada usahatani jagung 

hibrida di Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu; (3) Berapa besar 

pendapatan pada usahatani jagung 

hibrida di Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu; (4) Kendala apa 

saja yang dihadapin dalam usahaani 

jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa Kabupaten Dompu. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu metode yang ditujukan untuk 

memecahkan suatu masalah yang ada 

pada waktu sekarang dengan cara 

mengumpulkan data, menyusun, 

menganalisis serta menginterpretasikan 

data kemudian menarik kesimpulan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
https://id.wikipedia.org/wiki/Gandum
https://id.wikipedia.org/wiki/Padi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan_pokok
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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(Surakhmad, 1989). Dalam penelitian 

ini yang menjadi unit analisis adalah 

usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa Kabupaten Dompu. Jenis 

data dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan data kualitatif, 

sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini yaitu: data primer dan 

data sekunder.  

Daerah penelitian ini ditentukan 

secara purposive sampling, yaitu: Desa 

Banggo dan Desa Lanci Jaya 

Kecamatan Manggalewa. Jumlah 

petani responden ditentukan secara “ 

Quota Sampling” sebanyak 30 orang 

responden yang terdistribusi secara 

“Proposional Random Sampling” pada 

dua desa sampel, yaitu: 17 responden 

di Desa Banggo dan 13 responden di 

Desa Lanci Jaya. Data yang digunakan 

adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif, dan sumber datanya adalah 

data primer dan data sekunder. 

Pendistribusia jumlah responden 

(proportional sampling) digunakan 

rumus: 

ni = 
  

   
    

Keterangan: 

ni  =  jumlah responden pada 

desa ke-i 

Ni  = jumlah populasi petani di 

desa ke-i 

∑Ni  = total petani kedua desa 

sampel. 

n  = jumlah anggota sampel 

seluruhnya (30 responden). 

Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan rumus tersebut maka 

jumlah rumah tangga petani yang akan 

menjadi responden untuk masing-

masing desa adalah sebagai berikut: 

a. Desa Banggo :   
     

     
 x 30 = 17 

 

b. Desa Lanci Jaya :    
   

     
x 30 = 13 

 

Analisis Data.  

Penyerapan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Untuk menghitung penyerapan 

tenaga kerja atau curahan waktu kerja 

pada usahatani jagung di Kecamatan 

Manggelewa Kabupaten Dompu 

dihitung dengan menggunakan rumus 

(Soekartawi, 1995) sebagai berikut: 

 

P = 
     

 
 

Keterangan : 
P  =  Penyerapan tenaga kerja/ 

curahan waktu kerja 

t = Jumlah tenaga kerja yang 

digunakan 

h  =  Jumlah hari kerja (hari) 

j   =  Jumlah jam kerja per hari 

7  =  Standar jam kerja per hari 

 

Untuk menghitung produktivitas 

tenaga kerja pada usahatani jagung di 

Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu dihitung dengan menggunakan 

rumus (Suratiyah, Ken, 1995) sebagai 

berikut: 

Produktivitas Tenaga Kerja =  

                             

                                
 

Produktivitas Usahatani 

Untuk menganalisis besar 

produktivitas usahatani dari kegiatan 

usahatani dengan menggunakan rumus 

(Suratiyah, Ken, 1995) sebagai berikut: 

 

Produktivitas Usahatani =  
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Analisis Pendapatan Usahatani 

Untuk menganalisis besarnya 

pendapatan usahatani dari kegiatan 

usahatani dihitung dengan 

menggunakan rumus (Soekartawi, 

1995) 

I = TR-TC 

Keterangan: 
I      = Pendapatan Usahatani   

TR  = Total  Penerimaan   

TC  = Total Biaya   

Kendala Usahatani 

Untuk mengetahui kendala-

kendala yang dihadapi petani dalam 

usahatani jagung dilakukan dengan 

wawancara langsung yang berpedoman 

pada daftar pertanyaan. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara akan 

disusun dan diolah kemudian dianalisis 

tabulasi sederhana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik petani respond44en 

yang bahas dalam penelitian ini 

meliputi: umur pendidikanjumlah 

anggota luas lahan garapan dan status 

kepemilikan lahan garapan. 

Umur Responden.  Umur 

responden petani berkisar 25 – 65 

tahun, dengan rata-rata umur yaitu  44 

tahun. Umur sangat berkaitan erat 

dengan pola pikir dan keputusan yang 

diambil dari berbagai jenis pilihan 

yang ada, semakin dewasa umur 

seseorang maka pola pikirnya akan 

semakin luas. Bila dikaitkan dengan 

tenaga kerja produktif untuk 

melakukan usahatani yaitu kisaran 

antara 15- 65 tahun menurut 

Simanjuntak (1998), maka umur petani 

25-65 tahun tergolong umur produktif 

yang artinya petani responden 

mempunyai kemampuan yang sama 

untuk melakukan kegiatan usahatani 

jagung hibrida. 

Tingkat Pendidikan. Tingkat 

pendidikan seseorang akan 

berpengaruh dalam cara berfikir dan 

ketersediaan untuk menerima inovasi, 

seseorang yang memiliki tingkat 

pendidikan yang cenderung lebih 

rasional dalam berfikir dan bertindak 

serta cepat untuk menerima dan 

menerapkannya. Tingkat pendidikan 

responden, yaitu 3,3% petani yang 

tidak pernah sekolah dasar, 10,0% 

yang tidak tamat sekolah dasar, 13,3% 

yang tamat sekolah dasar,23,3% yang 

tamat sekolah menengah pertama, 

43,3% yang tamat sekolah menengah 

atas,3,3% yang tamat diploma 3 serta 

3,3% yang tamat diploma 1. 

Status Penguasaan Lahan. 
Status penguasaan lahan merupakan 

hal penting terutama yang berkaitan 

dengan penggunaan intensif lahan. 

Lahan usahatani dengan status milik 

sendiri, terdapat keyakinan pemiliknya 

untuk melakukan usaha-usaha intensif. 

Sementara itu, stasus penguasaan lahan 

dengan hak gadai umumnya tidak 

dapat ditentukan lama penguasaan 

lahannya sehingga cenderung kurang 

strategis bagi usaha-usaha intensif. 

Status penguasaan lahan dalam 

kegiatan usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu sebagian besar (93,33%) 

adalah  milik sendiri dan 6,6% 

merupakan hak gadai.  

Luas Lahan Garapan. Dalam 

kegiatan usahatani faktor lahan sangat 

menetukan dalam peningkatan 

produksi. Ukuran luas lahan akan 

berpengaruh positif dengantingkat 

adopsi inovasi karena petani yang 

memiliki lahan yang luas akan 

mempunyai lebih banyak alternatif dan 

kesempatan untuk mengembangkan 

usahataninya dengan menambah atau 

mempariasikan jenis tanaman yang 
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diusahakan. Hal ini akan dapat 

meningkatkan pendapatan petani 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

hidup petani dan keluarganya. Menurut 

Suproyo (1979) yaitupetani kecil 

memliki luas lahan garapan kurang dari 

0,50, petani menengah memiliki lahan 

garapan 0,50 – 3,00 hektar dan petani 

besar memiliki luas lahan lebih dari 

3,00 hektar. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa petani responden 

pada usahatani jagung hibrida 

tergolong petani menengah denga luas 

lahan garapan sebanyak 0,50 – 3,00 ha. 

Jumlah Anggota Keluarga. 
Jumlah anggota keluarga menunjukan 

jumlah tanggungan keluarga yang 

dimiliki, yang mana akan 

menggambarkan besarnya beban yang 

harus ditanggung oleh petani sebagai 

kepala rumah tangga. Semakin besar 

jumlah anggota keluarga semakin besar 

pula beban yang disandang dan 

sebaliknya. Jumlah tanggungan 

keluarga petani responden usahatani 

jagung hibrida < 3 orang yaitu 

sebanyak 7 (23,3%), dan 3 – 6 orang 

sebanyak 22 (73,3%), > 7 hanya 3,33% 

atau sebanyak 1 orang. Dari 

pengklasifikasian Tabel 4.6 diketahui 

bahwa sebagian besar dari petani 

tergolong keluarga sedang baik dalam 

usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa. 

Jenis Pekerjaan Sampingan. 

Jenis pekerjaan sampingan responden 

dalam usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu Tahun 2017 meliputi: 

berternak 6 0rang dengan persentase 

(20%), Tukang Batu 1 orang dengan 

persentase (3,33%), Petani 9 orang 

dengan persentase (30%), tidak ada 

pekerjaan sampingan 12 orang dengan 

persentase (40%), dan Staf Desa 2 

orang dengan persentase (6,66%), 

sehingga dari keseluruhan petani 

responden memiliki pekerjaan 

sampingan sebagian tidak mempunyai 

pekerjaan sampingan. Oleh karena itu 

petani memiliki potensi untuk 

mengembangkan usahatani jagung 

hibrida yang ada di Kecamatan 

Manggelewa. 

Teknik Budidaya Usahatani Jagung 

Hibrida  

Teknik budidaya jagung hibrida 

yang dilakukan petani di Kecamatan 

Manggalewa meliputi kegiatan-

kegiatan: penyiapan lahan, penyiapan 

benih, penanaman, pemeliharaan 

tanaman (pengairan, pemupukan, dan 

penyemprotan). 

1) Penyiapan Lahan  

Penyiapan lahan oleh petani di 

lokasi penelitian adalah dengan cara 

membersihakan gulma yang 

sebeklumnya disemprotkan dengan 

herbisida. Selanjutnya tanah dioleh 

(dengan hand tractor) sedalam 15-

20 cm sampai  berstruktur remah 

dan gembur sehingga mudah untuk 

ditanami. 

2) Penyiapan Benih dan Penanaman. 

 Penyiapan benih jagung dilakukan 

oleh petani umumnya setelah 

penyiapan lahan selesai. Benih yang 

digunakan petani di lokasi 

penelitian umumnya adalah benih 

varietas pioneer, DK77 dan Bisi-18. 

Umumnya petani di lokasi 

penelitian menggunakan benih 

sebanyak 20-30 kg tergantung 

varietasnya dan jarak tanamannya. 

Petani di lokasi penelitian seringkali 

menggunakan jarak tanam 25 cm x 

75 cm.  

3) Pengairan.  

Setelah benih ditanam, petani 

mengairi secukupnya melalui 

saluran irigasi yang ada. Namun 

demikian, petani di lokasi penelitian 

juga menggunakan mesin pompa 
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bilamana air irigasi dari saluran 

irigasi yang ada tidak memadai. 

4) Pemupukan 

Jenis pupuk yang digunakan oleh 

petani di lokasi penelitian umumnya 

adalah pupuk Urea dan NPK-

ponska. Dosis pemupukan jagung 

untuk setiap hektarnya adalah pupuk 

Urea sebanyak 150-250 kg/ha dan 

NPK-ponska sebanyak  200-300 

kg/ha. Pemupukan dapat dilakukan 

dalam tiga tahap, pada tahap 

pertama (pupuk dasar), pupuk 

diberikan bersamaan dengan waktu 

tanam. Pada tahap kedua diberikan 

setelah tanaman jagung berumur 3-4 

minggu setelah tanam dan 8 minggu 

menjelang berbunga.   

5) Penyemprotan 

Penyemprotan atau pemberantasan 

hama dan penyakit dapat dilihat dari 

gejala-gejala yang timbul, pada 

umum penyemprotan penyakit dapat 

dilakukan petani pada umur 

tanaman 25 hari setelah tanaman 

dan hama penyakit yang sering 

dijumpai di lokasi penelitian adalah 

kepompong putih, ulat, tikus, 

belalang hijau, dan wereng coklat. 

Beberapa obat-obatan pertanian 

yang digunakan untuk membasmi 

hama dan penyakit adalah: 

sidometri dan kokan sehingga 

tanaman jagung tersebut dapat 

tumbuh dengan baik serta produksi 

dapat dipertahankan. 

6) Panen 

Panen jagung dilakukan pada umur 

jagung sekitar 100-120 hari setelah 

tanam. Setelah dijemur kemudian 

dilakukan pemipilan. Petnai di 

lokasi penelitian umumnya 

melakukan pemipilan di lahannya 

dengan menggunakan mesin 

pemipil. Petani di lokasi penelitian 

membayar ongkos pemipilan rata-

rata sebesar Rp 20.000 –Rp 30.000,- 

per kuintal pipilan. 

Penyerapan dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja pada 

usahatani jagung hibrida ini adalah 

dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, 

jumlah pekerja yang digunakan dan 

ketersediaan tenaga kerja baik yang 

berasal dari dalam keluarga maupu 

yang berasal dari luar keluarga. 

Usahatani jagung hibrida 

merupakan jenis usahatani berorientasi 

bisnis yang banyak menggunakan 

tenaga kerja karena pada setiap jenis 

kegiatan pada usahatani ini 

memerlukan perlakuan yang 

berkelanjutan pada semua jenis 

kegiatan. Hal tersebut merupakan 

pemyebab besarnya biaya tenaga kerja 

karena semakin banyak tenaga kerja 

yang terserap maka semakin banyak 

pula biaya yang harus dikeluarkan. 

1) Penyerapan Tenaga Kerja 

Berdasarkan  hasil 

penelitian, diketahui bahwa 

penyerapan tenaga kerja pada 

usahatani jagung hibrida tersebut 

memiliki tahapan pengerjaan yang 

cukup panjang dan tiap tahap (jenis) 

pekerjaan tersebut menyerap atau 

membutuhkan tenaga kerja yang 

berbeda-beda jumlahnya. Secara 

rinci penyerapan tenaga kerja 

menurut jenis kegiatan dan jenis 

tenaga kerja per luas lahan garapan 

pada usahatani jagung hibrida.  

Rata-rata penyerapan tenaga 

kerja pada usahatani jagung hibrida 

di Kecamatan Manggalewa 

Kabupaten Dompu, Tahun 2017 

tampak pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1.  Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usahatani Jagung Hibrida di 

Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. Uraian Satuan Besaran 

1 Rata-rata Luas Garapan (ha) 1,21 

2 Rata-rata Produksi (ku/LLG) 75,57 

3 Rata-rata Penyerapan TK (HKO/LLG) 108,20 

4 Penyerapan TK (3:1) (HKO/ha) 89,43 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

 Berdasarkan Tabel 4.1, 

besaran penyerapan tenaga kerja 

dalam usahatani jagung hibrida 

sebesar 89,43 HKO/ha, yang terdiri 

atas  Berdasarkan jenis kegiatan 

dalam usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggalewa Kabupaten 

Dompu, Tahun 2017 meliputi: 

penyiapan lahan, penanaman, 

pemupukan, penyiangan, penyem-

protan, pengairan, panen, penjemur-

an dan perontokan. Rata-rata 

penyerapan tenaga kerja pada setiap 

kegiatan tersebut lebih jelas 

dirincikan pada Tabel 4.2. 

Berdasarkan Tabel 4.2, 

penyerapan tenaga kerja dalam 

keluarga di Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu paling tinggi 

pada proses penjemuran sebesar 

10.18 HKO/LLG  atau 8.41 

HKO/Ha dengan  jumlah persentase 

sebesar 9.40 %, selanjutnya 

penyerapan tenaga kerja yang kedua 

terendah di Kecamatan Manggelewa 

adalah pada proses pemupukan 7.24 

HKO/LLG atau 5.99  HKO/Ha 

dengan jumlah persentase sebesar 

6.69%, sedangkan penyerapan 

tenaga kerja yang paling rendah di 

Kecamatan Manggelewa pada 

proses pengikatan dan pengarungan 

1.11 HKO/LLG atau 0.92 HKO/Ha 

dengan jumlah persentase sebesar 

1.03% dan 0.09 HKO/LLG atau 

0.07 HKO/Ha dengan jumlah 

persentase sebesar 0.08%. Dengan 

total penyerapan tenaga kerja dalam 

keluarga di Kecamatan Manggelewa 

sebesar 44.22 HKO/LLG atau 36.54 

HKO/Ha dengan jumlah persentase 

sebesar 40.87%. 

Penyerapan tenaga kerja luar 

keluarga di Kecamatan Manggelewa 

paling tinggi pada saat proses panen 

21.34 HKO/LLG atau 17.64 

HKO/Ha dengan jumlah persentase 

19.72%, sedangkan penyerapan 

tenaga kerja kedua terendah di 

Kecamatan Manggelewa pada 

kegiatan pemupukan, yaitu 14.75 

HKO/LLG atau 12.19 HKO/Ha 

dengan jumlah persentase sebesar 

13.63% (Tabel 4.2). 
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Tabel 4.2.  Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usahatani Jagung Hibrida 

Berdasarkan Jenis Kegiatan Usahatani di Kecamatan Manggalewa 

Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. Jenis Kegiatan Usahatani 

Penyerapan Tanaga Kerja 

per LLG 

(HKO/LLG) 

per ha 

(HKO/ha) 

Persentase 

(%) 

1. Luas Garapan 1,21 1,00   

2 Tenaga Kerja Dalam Keluarga:       

  Penyiapan Lahan 3,43 2,83 3,17 

  Penanaman 4,54 3,75 4,20 

  Pemupukan 7,08 5,85 6,54 

  Penyiangan 1,61 1,33 1,49 

  Penyemprotan 3,13 2,58 2,89 

  Pengairan 4,07 3,36 3,76 

  Panen 7,24 5,99 6,69 

  Pengikatan 1,11 0,92 1,03 

  Perontokan 1,74 1,44 1,61 

  Penjemuran 10,18 8,41 9,40 

  Pengarungan 0,09 0,07 0,08 

  Total TKDK 44,22 36,54 40,87 

3. Tenaga Kerja Luar Keluarga:       

  Penyiapan Lahan 3,56 2,94 3,29 

  Penanaman 18,57 15,35 17,16 

  Pemupukan 14,75 12,19 13,63 

  Penyiangan 0,21 0,18 0,20 

  Penyemprotan 0,34 0,28 0,32 

  Pengairan 1,03 0,85 0,95 

  Panen 21,34 17,64 19,72 

  Pengikatan 0,04 0,04 0,04 

  Perontokan 0,94 0,78 0,87 

  Penjemuran 2,31 1,91 2,14 

  Pengarungan 0,88 0,72 0,81 

  Total TKLK 63,99 52,88 59,13 

       Total Penggunaan Tenaga Kerja : 108.20 89,43 100,00 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Penyerapan tenaga kerja yang 

paling rendah di Kecamatan 

Manggelewa adalah pada proses 

pengikatan dan penyiangan 0.04 

HKO/LLG atau 0.04 HKO/Ha dengan 

jumlah persentase sebesar 0.04% dan 

0.21 HKO/LLG atau 0.18 HKO/Ha 

dengan jumlah persentase 0.20%. 

Dengan total penyerapan tenaga kerja 

luar keluarga di Kecamatan 

Manggelewa sebasar 63.99 HKO/LLG 

atau 52.88 HKO/Ha dengan jumlah 

persentase 59.13%. 

Penyerapan tenaga kerja dalam 

usahatani jagung hibrida yang di 

Kecamatan Manggelewa. Peneyerapan 

tenaga kerja luar keluarga lebih tinggi 

disbanding tenaga kerja dalam 

keluarga, disebabkan oleh tingkat upah 

yang lebih di Kecamatan Manggelewa 

menyebabkan peneyerapan tenaga 

kerja dalam keluarga lebih rendah 

dibandingkan dengan penyerapan 

tenaga kerja luar keluarga. Dengan 

total penyerapan tenaga kerja di 

Kecamatan Manggelewa sebesar 
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108/20 HKO/LLG atau 89.43 HKO/Ha 

dengan jumlah persentase sebesar 

100.00%. 

Dengan hal ini dari rata-rata 

biaya tenaga kerja yang dikeluarkan 

sangat terlalu besar oleh petani dalam 

usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa tersebut. Hal ini 

disebabkan oleh dalam kegiatan 

usahatani tersebut dan banyaknya 

tenaga kerja yang digunakan akan 

menyebabkan kurang ketelitian dalam 

proses kegiatan usahatani dan dilihat 

dari segi sosial tenaga kerja yang ada 

di Kecamatan Manggelewa sangatlah 

tinggi dibandingkan dengan tenaga 

kerja yang ada diluar Kecamatan 

Manggelewa dalam melakukan proses 

kegiatan usahatani tersebut.  

Produktivitas Tenaga Kerja 

Produktivitas tenaga kerja dalam 

penelitian ini adalah kemampuan 

tenaga kerja (per satuan tenaga kerja) 

dalam menghasilkan suatu produk. 

Besarnya produktivitas lahan atau 

usahatani dapat dihitung melalui 

perbandingan antara total produksi 

yang diperoleh dengan total 

penyerapan tenaga kerja (Suratiyah, 

Ken, 1995). Rata-rata produktivitas 

tenaga kerja pada usahatani jagung 

hibrida di Kecamatan Manggalewa 

Kabupaten Dompu, Tahun 2017 

tampak pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Rata-rata Produktivitas Tenaga Kerja Pada Usahatani Jagung Hibrida  di 

Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. Uraian Satuan Besaran 

1 Rata-rata Luas Garapan (ha) 1,21 

2 Rata-rata Produksi (ku/LLG) 75,57 

3 Rata-rata Penyerapan TK (HKO/LLG) 108,20 

4 Produktivitas TK (2:3) (ku/HKO) 0,70 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, bahwa 

rata-rata produksi petani jagung hibrida 

di Kecamatan Manggelewa sebesar 

75,57 ku/LLG, dengan dengan 

menyerap tenaga kerja sebesar 108,20 

HKO per luas lahan garapan, sehingga 

diperoleh produktivitas tenaga kerja 

pada usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa sebesar 0,70 

ku/HKO. Nilai tersebut berarti setiap 

satu HKO dapat menghasilkan 

produksi sebesar 0,70 ku.  

Produktivitas Lahan 

Produktivitas lahan dalam 

penelitian ini adalah kemampuan lahan 

(per satuan luas) dapat menghasilkan 

suatu produk. Produktivitas lahan dapat 

dihitung melalui perbandingan total 

produksi yang diperoleh dengan luas 

lahan garapan (Suratiyah, Ken, 1995). 

Rata-rata produktivitas lahan usahatani 

jagung hibrida di Kecamatan 

Manggalewa Kabupaten Dompu, 

Tahun 2017 tampak pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Rata-rata Produktivitas Lahan Pada Usahatani Jagung Hibrida di 

Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. Uraian Satuan Besaran 

1 Rata-rata Luas Garapan (ha) 1,21 

2 Rata-rata Produksi (ku/LLG) 75,57 

3 Rata-rata Penyerapan TK (HKO/LLG) 108,20 

4 Produktivitas Lahan (2:1) (ku/ha) 62,45 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.4, 

menunjukan bahwa rata-rata luas lahan 

garapan petani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa sebesar 

1.21/Ha sehingga  produktivitas lahan 

pada usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa sebesar 62.45 

ku/Ha. Sehingga dari produktivitas 

lahan pada usahatani jagung hibrida 

tersebut lebih besar dari sebelumnya 

dan dalam usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa sangat lebih 

besar dari wilayah yang lainnya 

tersebut. 

Analisis Biaya dan Pendapatan 

Sebuah usahatani sebagaimana 

usahatani jagung hibrida yang 

dilakukan petani di Kecamatan 

Manggalewa adalah kegiatan bisnis. 

Oleh karana itu, menghitung biaya 

produksi dengan cermat, produksi dan 

penerimaan adalah sangat penting, 

sehingga pendapatan dapat diketahui 

dengan baik. 

Biaya Produksi 

 Upaya yang dilakukan dalam 

setiap pengembangan usahatani 

nsangat tergantung dar tersedianya 

sumber daya yang merupakan faktor 

produksi,pada umumnya sumber daya 

tersebut jumlahnya terbatas. Tipe dan 

kualitas sumber daya yang tersedia 

meupakan batasan usahatani tentang 

apa yang diusahakan. Biaya produksi 

merupakan penjumlahan dari semua 

biaya-biaya yang dikelurkan oleh para 

petani selam proses produksi pada 

usashatani. Biaya yang diperhitungkan 

adalah keseluruhan biaya yang 

dikorbankan dalam kegiatan usahatani 

tersebut. 

Dalam setiap proses produksi 

biaya (modal) sangat memegang 

peranan penting terutama dalm hal 

mengambil keputusan jenis usahatani 

yang akan di kerjakan, besarnya biaya 

yang akan menentukan harga produk 

yang akan dihasilkan. Besarnya biaya 

yang dikelurkan dalam proses produksi 

pertanian berbeda-beda dari jenis 

cabang usahataninya. 

Biaya Sarana Produksi 

Biaya sarana produksi 

merupakan biaya yang dikeluarkan 

oleh petani jagung hibrida terdiri atas 

pembelian (benih,pupuk dan pestisida. 

Tingkat penggunaan saran produksi 

dan besarnya biaya yang dikelurkan 

pada usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu pada Tabel 4.5 

Berdasarkan Tabel 4.5, pada 

usahatani jagung hibrida mengeluarkan 

rata-rata biaya sarana produksi yang 

dikeluarkan petani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu yang tertinggi adalah biaya 

pembelian pupuk (urea dan NPK 

phonska) Rp.1.221.491,67/LLG atau 

Rp 1.009.497,25/ha. Rata-rata biaya 
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untuk pembelian benih yang 

dikeluarkan petani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa sebesar 

Rp.1.723.333,33/luas lahan garapan 

atau Rp 1.424.242.42/ha. Rata-rata 

biaya untuk pestisida (Herbisida/ 

Rondup, Calaris, Gromoson, Supretox, 

Lindomil, Antracol, Bom Jagung dan 

Sidametrix) sebesar Rp. 857.583,33/ 

LLG atau  Rp 708.746,56/ha, sehingga 

total biaya sarana produksi yang 

dikelurkan oleh petani jagung hibrida 

di Kecamatan Manggelewa sebesar  

Rp. 3.802.408,33/luas lahan garapan 

atau Rp.3.142.486,23/ha.  

Tabel 4.5.  Rata-rata Biaya Sarana Produksi Pada Usahatani Jagung Hibrida  di 

Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. Sarana Produksi 
Satuan 

Fisik 

Nilai Input-Output 

per Luas Lahan Garapan per Hektar 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

1 Luas Garapan (ha) 1,21   1,00   

2 Benih (kg) 24,47 1723.333,33 20,22 1424.242.42 

3 Pupuk :           

  Urea (kg) 272,07 612.866,67 224,85 506.501.38 

  NPK Phonska (kg) 231,17 608.625,00 191,05 502.995.87 

  Jumlah Pupuk: (Rp)   1.221.491,67   1.009.497.25 

4 Pestisida :           

  Herbisida/Rondup (ltr) 3,28 468.666,67 2,71 387.327.82 

  Calaris (ltr) 1,03 312.666,67 0,85 258.402.20 

  Gromoson (ltr) 0,40 24.166,67 0,33 19.972.45 

  Supretox (ltr) 0,37 20.166,67 0,30 16.666.67 

  Lindomil (ltr) 0,23 15.333,33 0,19 12.672.18 

  Antracol (ltr) 0,03 2.500,00 0,03 2.066.12 

  Bom Jagung (ltr) 0,07 4.333,33 0,06 3.581.27 

  Sidametrix (ml) 0,28 9.750,00 0,23 8.057.85 

  Jumlah Pestisida:     857.583,33   708.746.56 

      Total Saprodi (Rp)   3.802.408,33   3.142.486,23 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Dalam penggunaan sarana 

produksi terutama pada pembelian 

pupuk petani responden di Kecamatan 

Manggelewa melakukan pemupukan 

satu kali atau dua kali. Dan pada 

penggunaan pestisida petani di 

Kecamatan Manggelewa melakukan 

penyemprotan satu kali atau dua kali 

pada saat sebelum tanam dan sesudah 

tanam jagung hibrida. 

Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja dalam hal ini 

seperti kegiatan penyiapan lahan, 

penanaman, pemupukan, penyiangan, 

penyemprotan, pengairan, panen, 

pengikatan, perontokan, penjemuran, 

dan pengarungan. Keperluan akan 

tenaga kerja tergantung dari faktor 

jenis kegiatan yang dikerjakan makin 

banyak kegiatan yang dilakukan maka 

semakin banyak tenaga kerja yang 

dibutuhkan,karena tenaga kerjalah 

yang akan melakukan kegiatan 

tersebut. Berikut besarnya rata-rata 

biaya tenaga kerja yang dikeluarkan 

petani dalam usahatani jagung hibrida 

di Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu dapat dilihat pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Pada Usahatani Jagung Hibrida di 

Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. Jenis Kegiatan Usahatani 

Penggunaan dan Biaya Tenaga Kerja 

per Luas Lahan Garapan per Hektar 

Jumlah 

(HKO) 
Nilai (Rp.) 

Jumlah 

(HKO) 
Nilai (Rp.) 

1 Luas Garapan 1,21   1,00   

2 Tenaga Kerja Dalam Keluarga:         

  Penyiapan Lahan 3,43 172.000,00 2,83 142.148,76 

  Penanaman 4,54 224.833,33 3,75 185.812,67 

  Pemupukan 7,08 350.333,33 5,85 289.531,68 

  Penyiangan 1,61 77.333,33 1,33 63.911,85 

  Penyemprotan 3,13 153.166,67 2,58 126.584,02 

  Pengairan 4,07 159.666,67 3,36 131.955,92 

  Panen 7,24 367.166,67 5,99 303.443,53 

  Pengikatan 1,11 53.166,67 0,92 43.939,39 

  Perontokan 1,74 84.166,67 1,44 69.559,23 

  Penjemuran 10,18 436.500,00 8,41 360743,80 

  Pengarungan 0,09 15.000,00 0,07 12.396,69 

  Total TKDK 44,22 2.093.333,33 36,54 1.730.027,55 

3 Tenaga Kerja Luar Keluarga:       .  

  Penyiapan Lahan 3,56 186.000,00 2,94 153.719,01 

  Penanaman 18,57 941.666,67 15,35 778.236,91 

  Pemupukan 14,75 675.000,00 12,19 557.851,24 

  Penyiangan 0,21 11.000,00 0,18 9.090,91 

  Penyemprotan 0,34 17.666,67 0,28 14.600,55 

  Pengairan 1,03 38.666,67 0,85 31.955,92 

  Panen 21,34 1.055.333,33 17,64 872.176,31 

  Pengikatan 0,04 1.666,67 0,04 1.377,41 

  Perontokan 0,94 147.000,00 0,78 121.487,60 

  Penjemuran 2,31 411.000,00 1,91 339.669,42 

  Pengarungan 0,88 111.000,00 0,72 91.735,54 

  Total TKLK 63,99 3.596.000,00 52,88 2.971.900,83 

       Total Tenaga Kerja : 108,20 5.689.333,33 89,43 4.701.928,37 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dari hasil 

penelitian rincian biaya tenaga kerja 

dalam keluarga yang paling tinggi 

dikeluarkan pada proses penjemuran 

Rp.436.500,00/LLG dengan jumlah 

tenaga kerja yang dihasilkan sebesar  

10,18/HKO  atau dengan jumlah per 

hektarnya sebesar Rp.360.743,80/Ha 

atau 8,41/HKO dan biaya yang paling 

rendah dikeluarkan pada saat 

pengikatan yaitu sebesar 

Rp.53.166,67/LLG dengan jumlah 

tenaga kerja yang dihasilkan sebesar 

1,11/HKO atau dengan jumlah per 

hektarnya sebesar Rp.43.939,36/Ha 

atau 0.92/HKO, sehingga total biaya 

tenaga kerja dalam keluarga yang 

dihasilkan di Kecamatan Manggelewa 

sebesar Rp.2.093.333,33/LLG dengan 

jumlah tenaga kerja yang dihasilkan 
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sebesar 44,22/HKO atau dengan 

jumlah per hektarnya sebesar 

Rp.1.730.027,55/Ha atau 36,54/HKO 

sehingga penggunaan tenaga kerja 

dalam keluarga di Kecamatan 

Manggelewa mulai dari penyiapan 

lahan sampai pengarungan hanya 

melakukan sekali pekerjaan tanpa 

bergantian dalam proses melakukan 

kegiatan usahatani jagung hibrida 

tersebut. 

Penggunaan tenaga kerja luar 

keluarga di Kecamatan Manggelewa 

yang paling tinggi dikeluarkan pada 

proses panen sebesar 

Rp.1.055.333,33/LLG dengan jumlah 

tenaga kerja yang dihasilkan sebesar 

21,34/HKO dengan jumlah per 

hektarnya sebesar Rp.872.176,36/Ha 

atau 17,64/HKO. Sedangkan 

penggunaan tenaga kerja luar keluarga 

yang paling rendah di Kecamatan 

Manggelewa pada proses pengikatan 

sebesar Rp.1.666,67/LLG dengan 

jumlah tenaga kerja luar keluarga yang 

dihasilkan sebesar 0,04/HKO atau 

dengan jumlah per hektarnya sebesar 

Rp.1.377,41 atau 0,04/ha sehingga 

total biaya tenaga kerja luar keluarga di 

Kecamatan Manggelewa sebesar 

Rp.3.596.000,00/LLG dengan jumlah 

tenaga kerja yang dihasilkan yaitu 

63,99/HKO atau dengan jumlah per 

hektar sebesar Rp.2.971.900,83/Ha 

atau 52,88/HKO sehingga penggunaan 

tenaga kerja luar keluarga di 

Kecamatan Manggelewa pada tingkat 

upah tenaga kerja tersebut lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang lainnya dan 

penggunaan tenaga kerja pun lebih 

besar pada usahatani jagung tersebut. 

Total biaya tenaga kerja yang 

digunakan pada usahatani jagung 

hibrida baik tenaga kerja dalam 

keluarga maupun tenaga kerja luar 

keluarga di Kecamatan Manggekewa 

sebesar Rp.5.689.333,33/LLG dengan 

jumlah tenaga kerja yang dihasilkan 

sebesar 108,20/HKO atau dengan 

jumlah dalam mper hektarnya sebesar 

Rp.4.701.928,37/Ha atau 89,43/HKO. 

Sehingga  dalam penggunaan  biaya 

tenaga kerja dalam keluarga maupun 

luar keluarga terdapat pada tingkat 

upah dan pada saat proses kegiatan 

usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa. Oleh sebab itu biaya 

tenaga kerja yang dikeluarkan oleh 

petani di kecamatan Manggelewa lebih 

tinggi dan mempunyai suatu ketelitian 

yang lebih karena dapat dilihat dari 

produksi jagung hibrida yang lebih 

tinggi dan upah tenaga kerja lebih 

tinggi akan mempengaruhi 

produktivnya tenaga kerja yang 

dihasilkan pada usahatani jagung 

hibrida tersebut.   

Biaya Variabel lain 

Biaya variabel lain merupakan 

suatu bentuk pengeluaran oleh petani  

dalam suatu usahatani jagung hibrida 

di Kecamatan Manggelewa yang 

meliputi pembelian karung dan tali 

rafia,disajikan pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7. Rata-rata Biaya Variabel lain Pada Usahatani Jagung Hibrida di 

Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. Uraian Fisik 

per Luas Lahan Garapan per Hektar 

  Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

1 Luas Garapan (ha) 1,21   1,00   

2 Biaya Variabel lain 

 

        

      (1)  Karung (Rp)   164.100,00   135.619,83 

      (2)  Tali Rafia (Rp)   10.000,00   8.264,47 

 Total Biaya Var. Lain (Rp)   174.100,00   143.884,30 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 
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Berdasarkan Tabel 4.7. dari hasil 

penelitian rata-rata biaya variabel lain 

di Kecamatan Manggelewa pada 

usahatani jagung hibrida yaitu 

pembelian karung Rp.164.100,00/LLG 

atau jumlah per hektarnya sebesar 

Rp.135.619,83/ha. Pembelian tali rafia 

sebesar Rp.10.000,-/LLG, atau Rp. 

8.264,47/ha, dan sehingga total biaya 

variabel lain Rp.174.100,-/LLG atau 

Rp.143.884,30/ha.  

 

 

Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dikeluarkan 

petani dalam usahatani jagung hibrida 

terdiri dari biaya penyusutan alat 

seperti: cangkul, sabit, tembilang, 

sprayer, ember, terpal, biaya tetap yang 

lain yaitu pajak tanah. Menurut 

Mubyarto (1989) biaya tetap adalah 

biaya yeng besar kecilnya tidak 

tergantung pada besar kecilnya 

produksi. Besarnya biaya tetap (biaya 

penyusutan alat dan pajak tanah) dalam 

usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa disajikan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Rata-rata Biaya Biaya Tetap Pada Usahatani Jagung Hibrida di Kecamatan 

Manggalewa Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. Jenis Biaya Tetap 

Biaya Tetap 

per LLG 

(Rp) 

per ha 

(Rp) 

1 Luas Garapan 1,21 1,00 

2 Pajak Tanah: 8.921,11 7.372,82 

3 Penyusutan Alat: 

    Cangkul 6.654,76 5.499,80 

  Sabit 21.333,33 17.630,85 

  Tembilang 4.972,22 4.109,27 

  Sprayer 251.666,67 207.988,98 

  Ember 5.000,00 4.132,23 

  Terpal 268.888,89 222.222,22 

  Total Penyusutan Alat 558.515,87 461.583,37 

       Total Biaya Tetap 567.436.98 468956,19 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Tabel 4.8 menunjukan bahwa 

rata-rata biaya penyusutan alat yaitu 

sebesar Rp.55.851.5,87/luas lahan 

garapan atau Rp.46.158.337/ha. 

Sementara itu, besarnya biaya pajak 

tanah ditentukan oleh luas lahan yang 

dimiliki oleh petani karena semakin 

luas lahan yang dimiliki petani maka 

makin besar pula pajak yang akan 

dibayar petani,yaitu rata-rata pajak 

tanah sebesar Rp.8.921,11/luas lahan 

garapan atau sebesar Rp.7.372,82/ha. 

Hal ini menunjukan bahwa jumlah 

biaya pajak yang dikeluarkan oleh 

petani di Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu cukup rendah, jadi 

rata-rata keseluruhan dari biaya tetap 

sebesar Rp.558.515,87/luas lahan 

garapan atau Rp.461.583,37/ha. 

Total Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan total 

biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi pada usahatani jagung hibrida 

di Kecamatan Manggelewa yang 

berlangsung selama proses produksi. 

Total biaya produksi dapat disajikan 

pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9. Rata-rata Total Biaya Produksi Pada Usahatani Jagung Hibrida di 

Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. 
Jenis Sumberdaya Pertanian, 

Produksi dan Pendapatan 

Satuan 

Fisik 

Nilai Input-Output 

per Luas Lahan Garapan per Hektar 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

1 Luas Garapan (ha) 1.21   1,00   

2 Sarana Produksi     3.802.408,33    3.142.486,23  

3 Tenaga Kerja :     5.689.333,33    4.701.928,37  

4 Biaya Variabel lain: 

  

174.100,00  

 

143.884,30  

5 Biaya Tetap: (Rp)   567.436,98    468.956,19  

6 Total Biaya Produksi (Rp)   10.233.278,65   8.457.255,08 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.9. dari 

hasil penelitian total biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh  petani yang ada 

di Kecamatan Manggelewa sebesar 

Rp.10.233.278,65/LLG atau 

Rp.8.457.225,08/ha, sehingga dari total 

biaya  produksi yang dikeluarkan oleh 

petani sanggat lebih tinggi pada 

usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa pada selama satu musim 

tanam. 

Produksi, Penerimaan dan 

Pendapatan  

Rata-rata produksi yang 

diperoleh pada usahatani jagung 

hibrida di  Kecamatan Manggelewa 

dapat disajikan pada Tabel 4.10  

Tabel 4.10. Rata-rata Produksi, Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan 

Usahatani Jagung Hibrida di Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu, 

Tahun 2017. 

No. Uraian 
per LLG 

(Rp) 

per ha 

(Rp) 

1 Luas Garapan 1,21 1,00 

2 Produksi Jagung 75,57 62,45 

3 Penerimaan Usahatani Jagung 26.147.016,67 21.609.104,68 

3 Biaya Produksi Jagung 10.233.278,65 8.457.255,08 

4 Pendapatan Usahatani Jagung 15.913.738,02 13.151.849,60 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

Berdasarakan Tabel 4.10,  

menunjukkan bahwa besarnya jumlah 

penerimaan dalam usahatani jagung 

hibrida sebesar Rp.26.147.016,67/LLG 

atau Rp.21.609.104,68/ha. Besar 

kecilnya dalam penerimaannya 

tergantung pada jumlah produksi dan 

jumlah harga jual pada usahatani 

jagung, sedangkan dari rata-rata biaya 

produksi usahatani jagung adalah 

Rp.10.233.278,65/LLG atau 

Rp.8.457.225,08/ha, sedangkan rata-

rata dari jumlah pendapatan dalam 

usahatani jagung sebesar 

Rp.15.913.738,02/LLG atau 

Rp.13.151.849,60/ha.   

Kendala yang Dihadapi Petani 

Usahatani Jagung Hibrida 

Usahatani jagung tidak 

selamanya berjalan dengan lancar, hal 

ini dapat dilihat dari adanya beberapa 

kendala yang dihadapin oleh petani 

dalam memproduksi, dari data yang 
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dikumpulkan melalui wawancara 

langsung dengan petani, maka 

Terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi petani dalam melakukan 

usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Manggalewa Kabupaten Dompu, yaitu 

meliputi: Benih, Pupuk, Pestisida dan 

dapat dilihat dari Tabel 4.11 

Tabel 4.11. Kendala yang Dihadapi Petani Dalam Usahatani Jagung Hibrida di 

Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2017 

No. Kendala Petani 
Jumlah Petani  

(orang) 

Persentase 

(%) 

1 Benih 2 6,67 

2 Pupuk 26 86,67 

3 Pestisida  2 5,67 

 Jumlah  30 100,00 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

Tabel 4.11 menunjukan bahwa 

kendala yang paling banyak dihadapin 

oleh petani jagung hibrida di 

Kecamatan Manggelewa Kabupaten 

Dompu adalah keterbatasan benih 

6.67%, pupuk 86.67% dan pestisida 

5.67%. 

Dari jumlah responden yang 

paling banyak kendala yang dihadapi 

adalah jenis pupuk, sehinnga Pupuk 

dalam usahatani jagung hibrida 

tersebut sangat sulit didapatkan oleh 

petani karena disebabkan kuotanya 

terbatas meskipun ada yang dibagikan 

oleh pemerintah dalam kelompok tani 

yang mereka bangun tidak semua 

mendapatkannya dan petani juga 

membeli ke pasar atau kios saprodi 

terdekat dan itupun harganya sangat 

tinggi sehingga petani terpaksa 

membeli pupuk untuk tanaman jagung 

yang mereka tanam tersebut. 

Benih dan pestisida dalam 

usahatani jagung hibrida, petani tidak 

mengalami kesulitan mendapatkan 

kedua jenis sarana produksi tersebut. 

Khusus untuk benih jagung hibrida, 

petani mendapatkan bantuan dari 

pemerintah melalui kelompok tani, 

kecuali pestisida. Untuk perstisida, 

petani umumnya membeli sendiri di 

kios saprodi terdekat, dengan harga 

bervariasi tergantung jenis pestisida 

yang digunakan petani. 

. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Penyerapan tenaga kerja pada 

usahatani jagung hibrida tahun 

2017 sebesar 108,20 HKO per luas 

lahan garapan atau 89,43 HKO per 

hektar. Penyerapan tenaga kerja 

dalam keluarga sebesar 44,22 

HKO per luas lahan garapan atau 

36,54 HKO per hektar (40,87%) 

dan tenaga kerja luar keluarga 

63,99 HKO per luas lahan garapan 

atau 52,88 HKO per hektar 

(59,13%). 

2) Produktivitas tenaga kerja pada 

usahatani jagung hibrida tahun 

2017 sebesar 0,70 kuintal per 

HKO, artinya  setiap satu HKO 

dapat menghasilkan produksi 

sebesar 0,70 ku. 

3) Produktivitas lahan pada usahatani 

jagung hibrida di Kecamatan 

Manggalewa Kabupaten Dompu 
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tahun 2017 sebesar 62,45 kuintal 

per hektar. 

4) Rata-rata produksi jagung hibrida 

di Kecamatan Manggalewa 

Kabupaten Dompu adalah 75,57 

ku per luas lahan garapan atau 

62,45 ku per hektar dengan 

penerimaan sebesar Rp 

26.147.016,67 per luas lahan 

garapan atau Rp 21.609.104,68 per 

hektar. Total  biaya produksi 

adalah Rp 10.233.278,65 per luas 

lahan garapan atau Rp 

8.457.255,08 per hektar, sehingga 

diperoleh pendapatan sebesar 

Rp.15.913.738,02 per luas lahan 

garapan atau Rp.12.151.849,60 per 

hektar, dengan nilai R/C = 2,56 > 

1, artinya usahatani jagung hibrida 

secara ekonomi layak 

dikembangkan. 

5) Kendala yang dihadapi oleh petani 

jagung hibrida di Kecamatan 

Manggelewa Kabupaten Dompu 

tahun 2017 adalah ketersediaan 

pupuk di kios saprodi seringkali 

tidak tepat waktu (kuantitas 

terbatas). Petani mengatasinya 

dengan cara membeli pada 

pedagang lain dengan harga relatif 

lebih mahal. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

1) Menyediakan pupuk sesuai jumlah 

yang dibutuhkan petnai di wilayah 

Kecamatan Manggalewa 

Kabupaten Dompu, sehingga tepat 

waktu dan tepat jumlah.  

2) Kepada petani disarankan untuk 

memberdayakan kelompok tani 

terutama dalam upaya 

menyediakan sarana produksi yang 

dibutuhkan oleh anggota 

kelompok tani sehingga 

keterlambatan pendistribusian 

pupuk dapat lebih mudah diatasi. 
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