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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani buah naga dengan 

pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Perina. 2) mengetahui besarnya kontribusi pemanfaatan lahan pekarangan untuk 

usahatani buah naga terhadap pendapatan rumahtangga petani di Desa Perina. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif dengan unit analisis rumahtangga petani yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk usahatani buah 

naga. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa : 1) Rata-rata pendapatan petani di Desa Perina yang diperoleh dari usahatani 

buah naga dengan pemanfaatan lahan pekarangan adalah sebesar  Rp. 3.925.610 per tahun. 2) Kontribusi dari pemanfaatan 

lahan pekarangan untuk usahatani buah naga sebesar    Rp. 3.925.610 (13,05%) per tahun terhadap pendapatan rumahtangga 

petani  (Rp. 30.074.698). Sedangkan dari usahatani selain buah naga di lahan pekarangan sebesar RP. 330.375 (1,10%), 

dari usahatani sebesar Rp. 12.638.963 (42,03%) dan dari luar usahatani yaitu sebesar Rp. 13.179.750 (43,82%). 

 

Kata Kunci: Kontribusi, Pendapatan, Usahatani Buah Naga dan Lahan Pekarangan  
 

ABSTRACT 

 This study aims to: 1) know the amount of income obtained by farmers from dragon fruit farming with the utilization of 

yard in the village of Perina. 2) to know the amount of contribution of home garden utilization for dragon fruit farming to 

farmer household income in Perina Village. The research method used is descriptive method with farmer household 

analysis unit that utilize yard area for dragon fruit farming. The results showed that: 1) The average income of farmers in 

Perina Village obtained from dragon fruit farming with the utilization of yard area is Rp. 3,925,610 per year. 2) 

Contribution from the utilization of yard land for dragon fruit farming is Rp. 3,925,610 (13.05%) per year to household 

income of farmers (Rp 30,074,698). While from the farm other than dragon fruit in the yard area of RP. 330,375 (1.10%), 

from the farming of Rp. 12,638,963 (42,03%) and from outside farming that is equal to Rp. 13,179,750 (43.82%). 

 

Keywords: Contribution, Revenue, Dragon Fruit Farming and Yard 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sumber daya lahan merupakan tumpuan kehidupan manusia. Apabila dikelola secara optimal mampu 

menunjang pendapatan rumahtangga diantaranya sumber daya lahan pekarangan. Lahan pekarangan 

dapat ditanami berbagai macam jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, salah satunya tanaman 

hortikultura yaitu buah naga. Usahatani buah naga dengan pemanfaatan lahan pekarangan sudah 

diusahakan sejak 10 tahun yang lalu oleh petani di Desa Perina. Usahatani buah naga dengan 

pemanfaatan lahan pekarangan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

rumahtangga petani, maka dilakukan penelitian tentang “Kontribusi Pendapatan Usahatani Buah Naga 

dari Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terhadap Pendapatan Rumahtangga Petani di Desa Perina 

Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) besarnya pendapatan yang diperoleh petani 

dari usahatani buah naga dengan pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Perina, 2) mengetahui 
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besarnya kontribusi pemanfaatan lahan pekarangan untuk usahatani buah naga terhadap pendapatan 

rumahtangga petani di Desa Perina. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan unit analisis rumahtangga petani 

yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk usahatani buah naga. Teknik penentuan daerah sampel 

secara Purposive Sampling dengan pertimbangan bahwa  Dusun Perina Lauk dan Dusun Perina Daye  

merupakan dusun yang warganya banyak memanfaatkan lahan pekarangan untuk usahatani buah naga. 

Jumlah responden sebanyak 20 responden. Penentuan jumlah responden dilakukan secara “Quota 

Sampling” yaitu dengan mengambil 10 responden dari masing-masing dusun, karena di Dusun Perina 

Lauk dan Dusun Perina Daye jumlah responden yang memanfaatkan pekarangan untuk usahatani buah 

naga sama, yaitu sebanyak 19 orang. Sedangkan untuk pemilihan responden ditentukan secara 

“Random Sampling”. Analisis data meliputi biaya produksi, penerimaan, pendapatan, kelayakan 

usahatani, dan kontribusi usaha. 

1. Untuk mengetahui besarnya biaya produksi usahatani lahan pekarangan maupun non lahan 

pekarangan seperti lahan sawah dapat dianalisis dengan menggunakan rumus (Soekartawi, 

2006) : 

       TC = TFC + TVC 

Keterangan: 

 TC     = Total Biaya (Rp) 

 TVC  = Total Biaya Variabel (Rp) 

 TFC   = Total Biaya Tetap (Rp) 

 

2. Untuk menghitung penerimaan dan pendapatan rumahtangga petani baik dari usahatani lahan 

pekarangan maupun usahatani non lahan pekarangan seperti lahan sawah dianalisis dengan 

menggunakan rumus (Soekartawi, 2006) sebagai berikut : 

a. Penerimaan 

             TR = P x Q  

      Keterangan:  

      TR = Total Penerimaan (Total Revenue) 

       P    = Harga Produksi (Rp/Kg) 

    Q   = Jumlah Produksi (Kg) 

b. Pendapatan 

              Pd = TR – TC  

      Keterangan:  

     Pd  = Pendapatan Usahatani 

     TR = Total Penerimaan (Total Revenue) 

      TC = Total Biaya (Total Cost) 

3. Untuk mengetahui kelayakan usahatani buah naga digunakan perhitungan R/C ratio:            

                R/C ratio = 
𝐓𝐑

𝐓𝐂
 

Dimana :  

R/C = Return Cost Ratio  

TR = Penerimaan usahatani (Rp)  

TC = Biaya total usahatani (Rp)  

Kriteria :  

R/C > 1, usahatani layak diusahakan  

R/C < 1, usahatani tidak layak diusahakan  

R/C = 1, usahatani dikatakan impas 
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4. Untuk menegetahui besarnya kontribusi pendapatan usahatani buah naga dari pemanfaatan 

lahan pekarangan terhadap pendapatan rumahtangga petani di Desa Perina dapat dihitung 

dengan rumus (Dajan, 1993 dalam Mustafa 2009): 

  K = 
𝐏𝟏

𝐏𝐓
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 Keterangan: 

K = Kontribusi pendapatan uasahatani buah naga dari pemanfaatan lahan pekarangan 

terhadap   pendapatan rumahtangga petani (%) 

P1 = Pendapatan dari usahatani buah naga (Rp) 

PT = Total pendapatan rumahtangga petani (Rp) 

Kriteria penilaian kontribusi usaha menurut (Suratiyah, 2008) yaitu:  

Dominan           :  Pendapatan Usahatani Buah Naga > 50%  

       Tidak Dominan : Pendapatan Usahatani Buah Naga < 50%   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Biaya Produksi Usahatani Buah Naga  

   Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi, bahwa biaya produksi yang dikeluarkan 

responden untuk usahatani buah naga dengan pemanfaatan lahan pekarangan meliputi biaya variabel 

dan biaya tetap. 

a. Biaya Variabel  

Biaya variabel yang dikeluarkan responden untuk usahatani buah naga meliputi biaya sarana 

produksi (biaya pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan) dan biaya transportasi yang digunakan untuk 

membawa hasil panen ke pasar.  

Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan untuk produksi buah naga yaitu rata-rata 

sebesar Rp. 733.375 per tahun atau sebesar 90,48% dari total biaya variabel yang meliputi biaya 

pembelian bibit sebesar Rp. 503.500, biaya pembelian pupuk sebesar Rp. 209.875 per tahun dan biaya 

pembelian obat-obatan sebesar Rp. 20.000 per tahun. Biaya sarana produksi yang meliputi pembelian 

pupuk dan obat-obatan tidak dikeluarkan setiap panen , namun hanya dikeluarkan 1 kali dalam setahun, 

karena tanaman buah naga tidak memerlukan pemupukkan yang terlalu sering, cukup hanya 1 kali 

dalam setahun bahkan tanpa pemupukan pun buah naga dapat terus berproduksi. Perbedaan antara 

buah naga yang dipupuk dengan yang tidak dipupuk yaitu produksi buah naga yang dipupuk lebih 

banyak dan buahnya lebih besar dibandingkan dengan yang tidak dipupuk, buah naga yang tidak 

dipupuk rasanya lebih manis dibandingkan dengan yang dipupuk menggunakan pupuk kimia. 

Sedangkan untuk bibit buah naga hanya 1 kali tanam saja dan tidak perlu dirusak setiap kali panen, 

karena tanaman buah naga sama seperti tanaman-tanaman tahunan lainnya yang dapat terus 

berproduksi tanpa harus menanam bibit baru lagi, hanya saja tanaman buah naga ini setiap 8 bulan 

sekali atau setelah panen terakhir ada sebagian batang yang harus ditebang agar nantinya dapat tumbuh 

tunas-tunas baru.  

Rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan untuk pemasaran buah naga sebesar Rp. 9.650 

setiap panen. Sehingga total biaya transportasi yang dikeluarkan per tahun yaitu sebesar Rp. 77.200 

atau sebesar 9,52% dari total biaya variabel. Dari uraian kedua biaya variabel tersebut, jadi rata-rata 

total biaya variabel yang dikeluarkan responden yaitu sebesar Rp. 810.575 per tahun. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1. Jumlah Biaya Variabel Usahatani Buah Naga 

No. Biaya Variabel 
Nilai Persentase  

(%) 

1 Biaya Saprodi: 

- Bibit (Rp) 

- Pupuk (Rp/Tahun) 

- Obat-obatan (Rp/Tahun) 

Jumlah  

 

503.500 

209.875 

20.000 

733.375 

 

62,12 

25,89 

2,47 

90,48 

2 Biaya Transport: 

- Bensin  

Jumlah 

 

77.200 

77.200 

 

9,52 

9,52 

        Total (Rp/Tahun) 810.575 100 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 4.1 menunjukkan, bahwa biaya sarana produksi yang dikeluarkan responden lebih besar 

dibandingkan dengan biaya transportasi yaitu dengan persentase 90,48% dari total biaya variabel. Hal 

ini karena, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sarana produksi lebih banyak yaitu meliputi biaya 

pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan.  

Pada penelitian ini responden tidak mengeluarkan biaya tenaga kerja karena tenaga kerja yang 

dipakai adalah tenaga kerja dalam keluarga itu sendiri, kalaupun biaya tenaga kerja diperhitungkan 

maka secara otomatis biaya tersebut akan menjadi pendapatan rumahtangga petani itu sendiri. 

b. Biaya Tetap  

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa biaya tetap yang dikeluarkan responden untuk usahatani 

buah naga meliputi biaya penyusutan alat (sprayer, gunting pemangkas, cangkul, parang, arcko, 

linggis, beton penyangga, ban penyangga, ember dan sabit) dan biaya pajak tanah. 

Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan responden untuk usahatani buah naga adalah sebesar 

Rp. 52.940 per tahun yang meliputi biaya penyusutan alat sebesar Rp. 24.252 per tahun dengan rincian 

biaya pembelian sprayer sebesar Rp. 953, gunting pemangkas sebesar Rp. 329, cangkul sebesar Rp. 

894, parang sebesar Rp. 623, arcko sebesar Rp. 1.465, linggis sebesar Rp. 280, beton penyangga 

sebesar Rp. 18.569, ban penyangga sebesar Rp. 76, ember sebesar Rp. 638, dan sabit sebesar Rp. 423. 

Sedangkan biaya pajak tanah sebesar Rp. 28.688 per tahun. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.2. Biaya Tetap Usahatani Buah Naga 

No. Biaya Tetap Nilai/ Tahun 

1 Biaya Peny. Alat (Rp) 

- Sprayer  

- Gunting pemangkas 

- Cangkul  

- Parang  

- Arcko  

- Linggis  

- Beton penyangga 

- Ban penyangga 

- Ember  

- Sabit  

Jumlah  

 

953 

329 

894 

623 

1.465 

280 

18.569 

76 

638 

423 

24.252 

2 Biaya Pajak Tanah (Rp) 

Jumlah 

28.688 

28.688 

         Total  52.940 

 



7 
 

Artikel Ilmiah: Kontribusi Pendapatan Usahatani Buah Naga dari Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terhadap 

Pendapatan Rumahtangga Petani di Desa Perina Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah 

 

Tabel 4.2 menunjukkan, bahwa pada biaya tetap, biaya terbesar yang dikeluarkan responden 

untuk usahatani buah naga yaitu pada biaya pajak tanah dengan persentase 54,19% dari total biaya 

tetap. Jadi dari kedua uraian kelompok biaya di atas, maka rata-rata jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan responden untuk usahatani buah naga adalah Rp. 863.515 per tahun. jika dibandingkan 

antara biaya variabel dengan biaya tetap, maka biaya terbesar yang dikeluarkan petani untuk usahatani 

buah naga di lahan pekarangan didominasi oleh biaya variabel. 

 

4.2. Penerimaan dan Pendapatan dari Usahatani Buah Naga di Lahan Pekarangan  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata produksi buah naga dengan pemanfaatan lahan 

pekarangan di Desa Perina yaitu sebesar 44 kg per panen dengan rata-rata total pendapatan sebesar 

Rp. 598.640 per panen dan rata-rata harga buah naga sebesar Rp. 13.875 per kg dengan kisaran harga 

Rp. 10.000 – Rp. 20.000 per kg. Harga buah naga pada setiap rumahtangga petani berbeda-beda, 

karena tidak ada kelompok tani untuk usahatani buah naga sehingga harga buah naga ditentukan sendiri 

oleh rumahtangga petani. Harga buah naga di Desa Perina selalu berfluktuasi yang dipengaruhi oleh 

produk buah naga yang dipasok dari luar daerah seperti pulau jawa karena harganya lebih murah dan 

buahnya lebih besar dibandingkan buah naga dari Desa Perina, tapi jika dibandingkan dengan rasa, 

tekstur dan warna, buah naga dari Desa Perina lebih manis dan teksturnya lebih mulus, serta warnanya 

mengkilap dibandingkan dengan buah naga yang dipasok dari luar daerah karena buah naga di Desa 

Perina ini di panen pada saat buahnya benar-benar sudah matang dan setelah dipanen buah naga 

dianginkan beberapa waktu agar rasanya lebih manis.   

Produksi buah naga per tahun sebesar 349 kg dengan rata-rata biaya produksi sebesar Rp. 

863.515 per tahun dan rata-rata pendapatan sebesar                 Rp. 3.925.610 per tahun. Penerimaan 

dan pendapatan yang diperoleh responden untuk setiap panen jumlahnya sama, karena responden tidak 

mengeluarkan biaya produksi untuk pupuk dan obat-obatan setiap panen, namun dikeluarkan setiap 

tahun. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwanti, pendapatan yang 

diperoleh dari usahatani buah naga lebih tinggi karena harga jualnya tinggi yaitu dengan kisaran harga 

Rp. 20.000 – Rp. 30.000 per kg dan produksi buah naga juga lebih banyak, yaitu setiap beton 

penyangga dapat menghasilkan 4 kg buah naga, sedangkan di Desa Perina setiap beton penyangga 

dapat menghasilkan 1,8 kg buah naga. Untuk lebih jelasnya mengenai penerimaan dan pendapatan dari 

usahatani buah naga dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.3. Pendapatan Petani dari Usahatani Buah Naga dengan Pemanfaatan Lahan Pekarangan 

 

No. Uraian Nilai/ Panen Nilai/Tahun 

1 

2 

3 

4 

5 

Produksi (Kg) 

Harga (Rp) 

Penerimaan (Rp) 

Biaya Produksi (Rp) 

Pendapatan (Rp) 

44 

13.875 

598.640 

- 

598.640 

349 

13.875 

4.789.125 

863.515 

3.925.610 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

Tabel 4.3 menunjukkan, bahwa rata-rata penerimaan yang diperoleh responden dari buah naga 

lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendapatan yang diperoleh responden dari usahatani buah naga dengan pemanfaatan lahan pekarangan 

sangat menguntungkan.  

 

4.3. Analisis Kelayakan Usahatani Buah Naga 

          Hasil analisis kelayakan usahatani buah naga dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.4. Analisis Kelayakan Usahatani Buah Naga dengan Pemanfaatan Lahan Pekarangan 

 

No. Uraian Nilai/ Panen Nilai/Tahun 

1 

2 

4 

5 

Penerimaan (Rp) 
Biaya Produksi (Rp) 

Pendapatan (Rp) 

R/C Ratio 

598.640 
- 

598.640 

- 

4.789.125 
1.384.839 

3.404.286 

3,46 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

  

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan kelayakan usahatani buah naga, 

diperoleh nilai R/C ratio sebesar 3,46 artinya setiap Rp. 1 yang dikeluarkan oleh petani akan diperoleh 

keuntungan sebesar Rp 3,46 per tahun. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa usahatani buah 

naga layak untuk diusahakan atau menguntungkan secara finansial  karena nilai R/C ratio > 1.  Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Karmila (2011) tentang “Analisis Ekonomi Usahatani Buah Naga di 

Kabupaten Lombok Tengah” menunjukkan bahwa usahatani buah naga menguntungkan dan layak 

untuk di usahakan. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa total keuntungan yang di peroleh per tahun 

sebesar Rp. 37.134.273,81/ha, nilai R/C Ratio sebesar 1,39, dan nilai rentabilitas sebesar 39,02% / 

tahun artinya usahatani buah naga tergolong efisien dari segi biaya dan keuntungan. 

 

4.4. Pendapatan dari Usahatani Selain Buah Naga di Lahan Pekarangan 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebanyak 20% (4 orang) responden selain memanfaatkan 

pekarangan untuk usahatani buah naga juga menanam pisang, pepaya, durian, dan alpukat. Jumlah 

pohon selain buah naga yang ditanam dipekarangan tidak terlalu banyak, hanya 1 – 5 pohon. Rata-rata 

produksi buah pisang 0,8 sisir per tahun, pepaya sebanyak 32,4 buah per tahun, durian sebanyak 3 

buah per tahun, dan alpukat sebanyak 1 kg per tahun. Rata-rata harga jual buah pisang Rp. 25.000 per 

sisir, buah papaya Rp. 5.000 per buah, durian Rp. 50.000 per buah dan alpukat Rp. 6.000 per kilo. 

Rata-rata penerimaan yang diperoleh responden yaitu sebesar Rp. 338.000 per tahun dan rata-rata 

pendapatan  sebesar Rp. 330.375 per tahun. 

 

4.5. Pendapatan dari Usahatani 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebanyak 70% (14 orang) dari total responden yang 

memiliki lahan sawah dan melakukan usahatani. Sedangkan sebanyak 30% (6 orang) tidak memiliki 

sawah. Dari 30% responden yang tidak memiliki sawah tersebut, sebanyak 15% (3 orang) bekerja 

sebagai buruh tani dan 15% (3 orang) bekerja di luar usahatani. Semua  responden yang memiliki 

sawah melakukan usahatani pokok sebanyak tiga kali musim tanam dalam setahun dengan pola tanam 

yang berbeda-beda. Dimana sebanyak 11 orang dengan pola tanam padi – padi – palawija, sedangkan 

dengan pola tanam padi – padi – padi sebanyak 2 orang dan sebanyak 1 orang dengan pola tanam padi 

– tomat – kacang panjang. Selain dari usahatani pokok, sebagian dari responden juga memperoleh 

pendapatan dari buruh tani. Untuk lebih jelasnya mengenai biaya dan pendapatan dapat dilihat pada 

penjelasan berikut. 

 

4.5.1. Biaya Produksi dari Usahatani 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa biaya produksi usahatani yang dikeluarkan responden 

meliputi biaya variabel dan biaya tetap. 

a. Biaya Variabel 

Biaya variabel yang dikeluarkan oleh responden pada penelitian ini meliputi biaya sarana 

produksi dan biaya tenaga kerja. Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani 

yaitu sebesar Rp. 3.841.350 per tahun dengan rincian rata-rata biaya sarana produksi usahatani yaitu 

sebesar Rp. 1.471.350 (38,30%) per tahun yang meliputi: biaya pembelian bibit sebesar Rp. 520.200, 

pupuk sebesar Rp. 775.150, dan obat-obatan sebesar Rp. 176.000. Sedangkan  rata-rata biaya tenaga 
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kerja yaitu sebesar Rp. 2.370.000 (61,70%) per tahun yang meliputi: biaya penyangkulan sebesar Rp. 

108.500, penanaman sebesar Rp. 405.000, penyiangan sebesar Rp. 2.000, pengendalian OPT sebesar 

Rp. 750, pemanenan sebesar Rp. 1.371.750 dan pembuatan bedengan sebesar Rp. 35.000. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.5. Biaya Variabel Usahatani 

 

No. Biaya Variabel Nilai/LLG 

1 

Biaya Saprodi (Rp): 

- Bibit 

- Pupuk  

- Obat-obatan 

520.200 

775.150 

176.000 

 Jumlah  1.471.350 

2 

Biaya Tenaga Kerja (Rp): 

- Penyangkulan  

- Penanaman 

- Penyiangan 

- Pengendalian OPT 

- Pemanenan 

- Pembuatan bedengan 

 

108.500 

405.000 

2.000 

750 

1.371.750 

35.000 

 Jumlah                                                                                       2.370.000 

           Total                                                                                          3.841.350 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja yang dikeluarkan responden untuk usahatani 

lebih besar dibandingkan dengan biaya sarana produksi. Hal ini disebabkan karena pada biaya tenaga 

kerja banyak biaya- biaya yang harus dikeluarkan terutama pada saat pemanenan biaya yang 

dikeluarkan lebih banyak dibandingkan pada kegiatan-kegiatan usahatani lainnya. 

b. Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dikeluarkan responden dalam proses produksi usahatani yaitu berupa biaya 

penyusutan alat-alat pertanian dan biaya pajak tanah.  

Rata-rata biaya penyusutan alat yang dikeluarkan sebesar Rp. 41.288 per tahun dengan 

persentase 53,49% dari total biaya tetap yang meliputi: biaya pembelian cangkul sebesar Rp. 9.501, 

sabit sebesar Rp. 6.517, parang sebesar Rp. 6.171, dan sprayer sebesar Rp. 19.098. Sedangkan untuk 

biaya pajak tanah yang dikeluarkan sebesar Rp. 35.900 per tahun dengan persentase 46,51% dari total 

biaya tetap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.6. Biaya Tetap Usahatani 

 

No. Biaya Tetap Nilai/LLG 

1 

 

 

 

 

Biaya Peny. Alat (Rp) 

- Cangkul 

- Sabit 

- Parang 

- Sprayer  

Jumlah  

 

9.501 

6.517 

6.171 

19.098 

41.288 

2 Biaya Pajak Tanah (Rp)                                      35.900 

         Total  77.188 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Tabel 4.6 menunjukkan, bahwa biaya penyusutan alat-alat pertanian yang dikeluarkan lebih 

besar dibandingkan dengan biaya pajak tanah yaitu sebesar Rp. 41.288 per tahun dengan persentase 

sebesar 53,49% dari total biaya tetap. Besarnya biaya penyusutan alat-alat pertanian yang dikeluarkan  

dipengaruhi oleh harga dan lama pemakaian peralatan tersebut. 

Rata-rata biaya produksi usahatani yaitu sebesar Rp. 3.918.538 per tahun. Dari kedua biaya 

yang diuraikan di atas maka biaya terbesar yang dikeluarkan oleh petani yaitu pada biaya variabel 

karena pada biaya tersebut banyak komponen yang harus dibiayai oleh petani. Dari komponen-

komponen biaya variabel, petani lebih banyak mengeluarkan biaya pada penggunaan biaya tenaga 

kerja, terutama pada kegiatan pemanenan hasil usahatani. 

 

4.5.2. Penerimaan dan Pendapatan Usahatani 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh total rata-rata pendapatan responden dari usahatani dan 

buruh tani yaitu sebesar Rp. 12.638.963 per tahun yang bersumber dari berbagai macam usahatani 

yang meliputi: usahatani padi, kacang panjang, jagung, tomat, dan kacang tanah. Dari lima macam 

usahatani tersebut terdapat tiga macam pola tanam yaitu: a. padi-padi-palawija, b. padi-padi-padi, dan 

c. padi-tomat-kacang panjang. Selain dari usahatani pokok, sebagian dari responden juga memperoleh 

pendapatan dari buruh tani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.7. Pendapatan Petani dari Usahatani dan Buruh Tani 

 

No. Uraian Nilai 

1 

2 

3 

4 

Penerimaan (Rp/LLG) 

Biaya Produksi (Rp/LLG) 

Pendapatan Usahatani (Rp/LLG) 

Pendapatan Buruh Tani (Rp/ Tahun) 

14.542.500 

3.918.538 

10.623.963 

2.015.000 

 Total Pendapatan Usahatani dan Buruh Tani 

(Rp/ Tahun) 
12.638.963 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

Tabel 4.7. menunjukkan, bahwa rata-rata penerimaan yang diperoleh responden dalam setahun 

yaitu sebesar Rp. 14.542.500 per tahun dengan jumlah biaya produksi sebesar Rp. 3.918.538 per tahun. 

Sehingga diperoleh pendapatan dalam setahun sebesar Rp. 10.623.963 per luas lahan garapan. 

Sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dari buruh tani yaitu sebesar Rp. 2.015.000 per tahun.  

 

4.6.  Pendapatan Rumahtangga Petani dari Luar Usahatani 

 Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pendapatan rumahtangga petani dari luar usahatani 

berasal dari anggota keluarga yang bekerja sebagai tukang bangunan, guru, pedagang, montir, dan 

sopir angkutan. Dari kegiatan di luar usahatani tersebut diketahui bahwa jumlah rumahtangga petani 

responden yang melakukan kegiatan di luar usahatani adalah sebanyak 13 orang atau sebesar 65% dari 

total responden yang meliputi: sebagai tukang bangunan sebanyak 4 orang (20%), guru sebanyak 5 

orang (25%), pedagang sebanyak 2 orang (10%), montir sebanyak 1 orang (5%) dan sopir angkutan 

sebanyak 1 orang (5%).  Sedangkan untuk istri dan anak hanya sebagian yang bekerja, dimana jumlah 

istri yang bekerja sebanyak 6 orang yang meliputi: sebagai guru sebanyak 4 orang dan masing-masing 

1 orang bekerja sebagai karyawan, dan pedagang. Jumlah anak yang bekerja sebanyak 3 orang, dimana 

masing-masing 1 orang bekerja sebagai guru, karyawan, dan pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.8. Pendapatan Luar Usahatani dari Suami 

 

No. Jenis Pekerjaan Suami 
Nilai 

(Rp/ Tahun) 

1 

2 

3 

4 

5 

Tukang Bangunan 

Guru  

Pedagang 

Montir 

Sopir Angkutan 

519.750  

5.370.000 

1.980.000 

120.000 

240.000 

            Jumlah                                                                                      8.229.750 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 4.9. Pendapatan Luar Usahatani dari Istri 

 

No. Jenis Pekerjaan Istri 
Nilai 

(Rp/ Tahun) 

1 

2 

3 

Karyawan 

Guru  

Pedagang 

720.000 

3.090.000 

300.000 

           Jumlah  4.110.000 
 Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

Tabel 4.10. Pendapatan Luar Usahatani dari Anak 

 

No. Jenis Pekerjaan Anak 
Nilai 

(Rp/ Tahun) 

1 

2 

3 

Karyawan 

Guru  

Pedagang  

  510.000 

  90.000 

240.000 

               Jumlah  840.000 

Total Pendapatan dari Luar Usahatani   13.179.750 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

Berdasarkan uraian ketiga tabel di atas yaitu tabel 4.8, 4.9, dan 4.10  menunjukkan, bahwa rata-

rata pendapatan luar usahatani yang diperoleh dari suami sebesar Rp. 8.229.750 per tahun, dari istri 

sebesar Rp. 4.110.000 per tahun, dan dari anak sebesar Rp. 840.000 per tahun. Sehingga rata-rat total 

pendapatan yang diperoleh rumahtangga responden yang bekerja di luar usahatani yaitu sebesar Rp. 

13.179.750 per tahun. Pendapatan tertinggi yaitu pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai 

guru. Data pendapatan rumahtangga petani dari luar usahatani disajikan pada lampiran 22. 

 

 4.7. Kontribusi Pendapatan Usahatani Buah Naga dari Pemanfaatan Lahan Pekarangan   

 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kontribusi pendapatan usahatani buah naga dari 

pemanfaatan lahan pekarangan terhadap pendapatan rumahtangga petani di Desa Perina Kecamatan 

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar 13,05% per tahun, untuk kegiatan usahatani lahan 

pekarangan selain buah naga memberikan kontribusi sebesar 1,10% per tahun, kontribusi dari kegiatan 

usahatani sebesar 42,03% per tahun, dan kontribusi yang diberikan kegiatan luar usahatani sebesar 

43,82% per tahun. Data kontribusi pendapatan usahatani buah naga dari pemanfaatan lahan 

pekarangan terhadap pendapatan petani di Desa Perina disajikan pada grafik berikut ini. 
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Grafik 4.7. Kontribusi Pendapatan Usahatani Buah Naga di Lahan Pekarangan di Desa Perina 

 

  
 

Grafik 4.7 di atas menunjukkan bahwa pendapatan usahatani buah naga dari pemanfaatan lahan 

pekarangan memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah kegiatan luar usahatani dan usahatani.  

Berdasarkan kriteria kontribusi menurut Suratiyah jika > 50% termasuk kategori dominan dan < 50% 

termasuk kategori tidak dominan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan 

usahatani buah naga dari pemanfaatan lahan pekarangan ini termasuk kategori tidak dominan. 

Meskipun kontribusinya tidak dominan, namun pendapatan usahatani buah naga dari pemanfaatan 

lahan pekarangan dirasakan petani berperan cukup penting dalam menambah pendapatan rumah 

tangga.  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 

        Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa: 

1) Rata-rata pendapatan petani di Desa Perina yang diperoleh dari usahatani buah naga dari 

pemanfaatan lahan pekarangan adalah sebesar Rp. 3.925.610 per tahun. 

2) Kontribusi pendapatan dari  usahatani buah naga dari pemanfaatan lahan pekarangan sebesar Rp. 

3.925.610 (13,05%) per tahun terhadap pendapatan rumahtangga petani (Rp. 30.074.698). 

Kontribusi pendapatan dari luar usahatani buah naga yaitu usahatani selain buah naga di lahan 

pekarangan sebesar Rp. 330.375 (1,10%), dari usahatani pokok sebesar  Rp. 12.638.963 (42,03%), 

dan dari luar usahatani yaitu sebesar Rp. 13.179.750 (43,82% ). 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang diberikan kepada petani di Desa Perina yaitu: 

1) Disarankan kepada petani di Desa Perina untuk membentuk kelompok tani agar penentuan harga 

buah naga dapat ditentukan secara bersama-sama dan tidak ada perbedaan harga antara 

rumahtangga yang satu dengan yang lainnya sehingga membantu dalam menambah pendapatan 

rumahtangga. 

2) Disarankan kepada petani untuk menata lahan pekarangannya dengan bagus agar kelihatan bersih 

dan asri sehingga kedepannya Desa Perina mampu menjadi destinasi wisata dengan sistem 

pemasaran memetik buah naga sendiri. 

3) Disarankan kepada petani di Desa Perina agar tidak menanam buah naga secara bersamaan, 

sehingga buah naga tetap tersedia sepanjang tahun. 

 

 

 

 

 

Rp. 13.179.750

(43,82%)
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