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ABSTRAK 

MUHAMMAD KHARNOTO. Analisis Pendapatan Berbagai Pola Usahatani di 

Daerah Transmigrasi Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 

Pembimbing Utama: Nurtaji Wathoni dan Pembimbing Pendamping:  Wuryantoro. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui jenis usahatani dan pola 

usahatani yang dikembangkan di setiap musim tanam per tahun di daerah transmigrasi 

Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu; (2) Untuk mengetahui 

pendapatan petani dari berbagai jenis usahatani dan pola usahatani yang dilakukan petani 

di setiap musim tanam di daerah transmigrasi Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu; (3) Untuk mengetahui masalah yang dihadapi petani dalam 

pengembangan usahatani di daerah transmigrasi Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik survai. Unit analisis adalah petani yang melakukan pola 

usahatani di daerah transmigrasi di Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu. Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dipilih secara “Purposive 

Sampling”. Dari 20 kelompok tani, ditentukan secara purposive sampling sebanyak 3 

kelompok tani. Jumlah petani responden di tentukan secara Quota Sampling sebanyak 30 

orang responden yang terditribusi secara propotional sampling. Data yang digunakan 

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

sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat 13 pola usahatani yang 

merupakan gabungan dari usaha tanaman jagung, kacang tanah, padi dan ternak sapi, 

kambing dan ternak ayam; (2) Dari ke-13 pola usahatani, pola usahatani yang 

memberikan pendapatan tertinggi yaitu pola usahatani (J): kacang tanah + jagung + 

ternak sapi + ternak kambing, dengan total biaya sebesar Rp 28.094.166,67/th  dan untuk 

pola usahatani pendapatan paling rendah yaitu pola usahatani (B): kacang tanah sebesar 

Rp 2.387.111.11/th dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 9.113.000.00; (3) 

Masalah-masalah yang dihadapi petani meliputi: masalah ketersediaan sarana produksi 

(pupuk dan irigasi), iklim yang tidak mendukung, rendahnya frekuensi kegiatan 

penyuluhan, serta penyakit pada ternak sapi dan kambing.  

___________________________________ 

Kata Kunci: Pola Usahatani, Daerah Transmigrasi. 

 

 

 



2 
 

 

ABSTRACT 

MUHAMMAD KHARNOTO. Income Analysis of Various Farming Patterns in 

Transmigration Area of Nanga Kara Village, Pekat District, Dompu Regency. Main 

Advisor: Nurtaji Wathoni and Supervisor: Wuryantoro. 

The purpose of this research are: (1) To know the type of farming and farming 

pattern developed in every planting season per year in transmigration area of Nanga 

Kara Village, Pekat District, Dompu Regency; (2) To know the cost and income of 

farmers from various farming system and farming pattern conducted by farmers in every 

planting season in transmigration area of Nanga Kara Village, Pekat District, Dompu 

Regency; (3) To find out the problems faced by farmers in the development of farming in 

the transmigration area Nanga Kara Village Pekat District Dompu District. 

The research used descriptive method and data collection technique is done by 

survey technique. The unit of analysis is the farmers who conduct the farming pattern in 

the transmigration area in Nanga Kara Village, Pekat Subdistrict, Dompu Regency. This 

research conducted in Nanga Kara Village, Pekat District, Dompu Regency. The village 

of Nanga Kara Village, Pekat District, Dompu Regency was chosen by purposive 

sampling. From 20 farmer groups that exist, determined by purposive sampling as much 

as 3 farmer group. The number of farmers respondents are determined by Quota 

Sampling as many as 30 respondents who are proportionally distributed sampling. The 

data used are quantitative and qualitative data, and data sources are primary and 

secondary data. 

The results showed that: (1) There are 13 farming pattern which is a combination 

of corn, peanut, rice and cattle, goats and poultry cattle; (2) Of the 13 farming patterns, 

the highest income farming pattern is farming system (J): peanut + maize + cattle + 

goat, with total cost of Rp 28,094,166.67 / year and for farming pattern the lowest income 

is farming pattern (B): peanut Rp 2.387.111.11/th with total cost incurred as much as   

Rp 9.113.000.00; (3) Problems faced by farmers include: the problem of availability of 

production facilities (fertilizer and irrigation), unfavorable climate, low frequency of 

extension activities, and disease in cattle and goats. 

___________________________________ 

Keywords: Farming Pattern, Transmigration Area. 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Dompu merupakan 

salah satu kabupaten yang 

mempunyai daerah transmigrasi di 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara 

umum pelaksanaan urusan trans-

migrasi diarahkan pada program dan 

kegiatan yang mengarah pada 

pencarian dan identifikasi lahan 

transmigrasi, penempatan transmi-

grasi dan pembinaan trans-migrasi. 

Hasil dari program menunjukkan 

bahwa kegiatan di sektor pertanian 

lebih tinggi dibandingkan sektor 

lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat 

sebanyak 42 kelompok tani yang 

tersebar didaerah transmigrasi. 

Sedangkan populasi sektor lainnya 

berada dibawah angka 42 (Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Dompu, 

2015).  

Desa Nanga Kara Kecamatan 

Pekat Kabupaten Dompu merupakan 

salah satu desa transmigrasi dan 

sebagian besar penduduknya 

memiliki mata pencaharian di sektor 

pertanian. Program transmigrasi 

yang direalisasikan di Desa Nanga 

Kara yaitu transmigrasi umum pola 
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hemat lahan. Dalam realisasinya, 

petani mendapat bantuan yang 

bersumber dari APBN dan APBD 1 

(Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Dompu, 

2015).   

Desa Nanga Kara mempunyai 

kelompok tani sebanyak 20 

kelompok yang menjadi satu 

gabungan kelompok tani. Untuk 

mendukung kegiatan usahatani, 

petani transmigran memperoleh 

bantuan dari Pemerintah Kabupaten 

Dompu berupa Alsintan (Alat 

Produksi Tanaman ) hand tractor 

pada tahun 2013 sebanyak 3 unit, 

pada tahun 2014 sebanyak 4 unit 

sedangkan pada tahun 2015 

memperoleh hand tractor sebanyak 6 

unit dan memperoleh tresser 

sebanyak 4 unit pada tahun 2014 

serta memperoleh alat pengolah biji 

jarak/jagung sebanyak 1 unit pada 

tahun 2013 dan 1 unit pada tahun 

2015 (Badan Penyuluhan Pertanian 

Kecamatan Pekat, 2016). Petani di 

daerah transmigrasi di Desa Nanga 

Kara melakukan pola tanam yaitu 

Padi-Palawija-Bero. Pola tanam ini 

dilakukan dari Bulan Januari-

Desember. Namun, jenis tanaman 

dan pola usahatani yang dilakukan 

petani dalam setahun belum 

teridentifikasi. Berdasarkan uraian di 

atas, dilakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Pendapatan 

Berbagai Pola Usahatani di Daerah 

Transmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu”.  

Tujuan penelitian ini adalah: 

(1) Untuk mengetahui apa saja jenis 

usahatani dan pola usahatani yang 

dikembangkan di setiap musim 

tanam per tahun di daerah 

transmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu; (2) Untuk mengetahui 

besarnya biaya dan pendapatan 

petani dari berbagai jenis usahatani 

dan pola usahatani yang dilakukan 

petani per musim tanam di daerah 

transmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu; (3) Untuk mengetahui 

masalah yang dihadapi oleh petani 

dalam pengembangan usahatani di 

daerah transmigrasi Desa Nanga 

Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

deskriptif dan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik survai. 

Unit analisis adalah petani yang 

melakukan pola usahatani di daerah 

transmigrasi di Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu. Penelitian ini akan 

dilaksanakan di Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu. Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu 

dipilih secara “Purposive Sampling” 

dengan pertimbangan bahwa daerah 

tersebut merupakan daerah 

transmigrasi, dan petani di desa 

tersebut aktif melakukan pola 

usahatani atau pola tanam pada 

setiap musim tanam dengan pola 

tanam Padi-Palawija-Bero.  

Selanjutnya, dari 20 kelompok 

tani yang ada, ditentukan secara 

purposive sampling sebanyak 3 

kelompok tani atas dasar jumlah 

anggota kelompok tani lebih banyak 

dibandingkan kelompok tani lainnya. 

Ketiga kelompok tani tersebut adalah 

Kelompok Tani Mandiri sebanyak 42 

petani, Surya Jaya sebanyak 38 
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petani dan Harapan sebanyak 39 

petani. Total populasi petani pada 

ketiga kelompok tani sampel 

sebanyak 119 orang petani, 

selanjutnya jumlah petani responden 

di tentukan secara Quota Sampling 

sebanyak 30 orang responden yang 

terditribusi secara propotional 

sampling, yaitu 11 responden di 

Kelompok Tani Mandiri; 9 

responden di Kelompok Tani Surya 

Jaya; dan 10 responden di Kelompok 

Tani Harapan. Data yang digunakan 

adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif, dan sumber data adalah 

data primer dan data sekunder. 

Analisis Data.  

1) Untuk mengetahui jenis tanaman 

dan pola tanam di daerah 

transmigrasi dilakukan dengan 

cara mengidentifikasi jenis 

tanaman dan pola tanam yang 

diterapkan petani, kemudian 

menampilkan data dalam bentuk 

tabel dan di analisis secara 

deskriptif. 

2) Untuk menghitung pendapatan 

pola usahatani di daerah 

transmigrasi dalam kurun waktu 

satu tahun menggunakan rumus 

(Soekartawi et.al., 1986): 

TI = I1 + I2 + I3 

Keterangan : 
TI  = Total Pendapatan Pola 

Usahatani  

I1  =  Pendapatan Usahatani-1 

I2  =  Pendapatan Usahatani-2 

I3  =  Pendapatan Usaha Ternak 

Untuk menghitung pendapatan 

usahatani-1 ( I1 ), pendapatan 

usahatani-2 (I2), dan pendapatan 

usaha ternak ( I3 ) dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

Ii = TRi – TCi 

Keterangan : 
Ii  =  pendapatan usahatani-ke i 

dan Ternak 

TRi   = total penerimaan usahatani-

ke i dan Ternak 

TCi   = total biaya usahatani-ke i 

dan Ternak 

3) Untuk mengetahui masalah yang 

dihadapi petani dalam usahatani 

dilakukan dengan wawancara 

langsung yang berpedoman pada 

daftar pertanyaan. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara 

akan disusun dan diolah kemudian 

dianalisis secara deskrptif. 

Masalah yang dimakksud dalam 

penelitian ini adalah seluruh 

factor yang menjadi masalah 

dalam melakukan usahatani di 

daerah transmigrasi, seperti modal 

teknologi, tenaga kerja, dan 

masalah lainnya yang 

mempengaruhi keberlangsungan 

kegiatan usahatani. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden meliputi 

umur, tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan keluarga, luas lahan garapan 

serta pengalaman berusahatani. 

Umur Responden. Umur 

petani berkisar 15–64 tahun dengan 
rata-rata  umur 43,77 tahun. Responden 

pada kisaran `5-30 tahun sebanyak  2 

orang (6,67 %) dan terdapat 13 orang 

(43,33%) pada kisaran umur 31-45 

tahun. Responden pada kisaran umur 46-

64 sebanyak 15 orang (50%).  

Tingkat Pendidikan. Tingkat 

pendidikan formal merupakan salah satu 

faktor penting yang menentukan kualitas 

sumberdaya manusia di suatu wilayah. 
Demikian juga tingkat pendidikan 

formal yang dimiliki petani responden 

tentu saja memberi pengaruh terhadap 



5 
 

 

kemampuan petani melakukan 

pengelolaan usahataninya. Tingkat 

pendidikan petani responden  yaitu 

33,33% yang tidak tamat SD, 33,33% 

yang tamat SMA, 16,67% yang tamat 

SMP, 13,33% yang tamat SD serta 

(3,33%) yang sarjana (S1). 

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 anggota keluarga petani 

responden di daerah transmigrasi 1-2 

orang yaitu sebanyak 9 responden 

(30%), dan 3 – 4 orang sebanyak 15 

responden (50%), dan ≥5 orang 

sebanyak 1 responden (20%) dengan 

rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 

3 orang. 
Luas Lahan Garapan. Luas 

lahan garapan sangat mempengaruhi 

jumlah produksi yang diperoleh, 

semakin luas lahan garapan yang 

digunakan petani untuk usahatani 

maka semakin besar produksi yang 

akan diperoleh. Rata-rata luas lahan 

garapan petani di daerah transmigrasi 

Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu adalah 1,58 ha 

dengan kisaran 1-4 ha. Petani yang 

memiliki luas lahan 1 – 2 ha 

sebanyak 28 (93,33%) dan petani 

yang memiliki lahan garapan 

berkisar 3 – 4 ha sebanyak 2 orang 

dengan persentase 6,67%.   

Pengalaman Berusahatani. 

pengalaman berusahatani petani 

responden cukup berpengalaman 

dalam melakukan usahatani di 

daerah transmigrasi. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah responden yang 

memiliki pengalaman berusahatani 1 

– 10 tahun sebanyak 13 orang 

(43.33%), pada kisaran 11 – 20 tahun 

sebanyak 10 orang (33.33%), dan 

jumlah petani yang sangat 

berpengalaman karena sudah 

bertahun-tahun bergelut dalam dunia 

pertanian sebanyak 7 orang pada 

kisaran 21– 30 tahun (23.33%) 

dengan rata-rata pengalaman 

berusahatani 14 tahun. 

Gambaran Umum Pola Usahatani.  

Lahan usahatani di daerah 

transmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu, merupakan lahan kering. 

Pola usahatani yang digunakan oleh 

petani di daerah transmigrasi 

beraneka ragam. Berdasarkan hasil 

penelitian, terdapat 13 pola usahatani 

yang digunakan petani. Usahatani 

tanaman yang dilakukan cenderung 

monokultur. Selain usahatani 

tanaman, petani juga melakukan pola 

usahatani yang mengkombinasikan 

usahatani tanaman dan usaha ternak. 

Di antara petani di daerah 

transmigrasi juga menanam tanaman 

perkebunan seperti pisang, dan 

tanaman tahunan yaitu mangga. 

Namun demikian hasil yang 

diperoleh umumnya untuk di 

konsumsi sendiri. 

Jenis Usahatani dan Pola 

Usahatani. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa petani di daerah 

trasmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu, umumnya melakukan 

usahatani dengan menggunakan 

beberapa pola usahatani yaitu pola 

usahatani kombinasi. Kombinasi 
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antara usahatani tanaman sekaligus 

beternak. Pola usahatani yang 

digunakan oleh setiap petani dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1.  Jumlah Responden Berdasarkan Pola Usahatani yang Dilakukan 

Petani Petani di Daerah Transmigrasi Desa Nanga Kara Kecamatan 

Pekat Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

No. 

  

Pola Usahatani 

  

Jumlah   

(org) 

Persentase 

(%) 

1 Jagung 9 30,00 

2 Kacang Tanah 1 3,33 

3 Padi + Ternak Sapi 3 10,00 

4 Jagung + Padi 2 6,67 

5 Jagung + Padi + Ternak Sapi 1 3,33 

6 Kacang Tanah + Ternak Sapi 2 6,67 

7 Jagung + Ternak Sapi 6 20,00 

8 Jagung + Kacang Tanah 1 3,33 

9 Padi + Ternak Kambing 1 3,33 

10 Kacang Tanah+Jagung+TernakSapi+Ternak Kambing 1 3,33 

11 Padi+Ternak Sapi+Ternak Kambing+Ternak Ayam 1 3,33 

12 Jagung + Ternak Kambing 1 3,33 

13 Kacang Tanah + Ternak Kambing 1 3,33 

   Jumlah  30 100,00 

Sumber: Data Primer Diolah (2017). 

Dari hasil penelitian (Tabel 

4.1), diketahui bahwa terdapat 13 

pola usahatani yang dilakukan petani 

di Daerah Transmigrasi Kecamatan 

Pekat Kabupaten Dompu dengan 

kombinasi usahatani tanaman dan 

ternak. Pola usahatani terbanyak 

dilakukan petani adalah pola 

usahatani: jagung tanpa usahatani 

lainnya sebanyak 9 orang (30,00%), 

kemudian pola usahatani: jagung + 

ternak sapi sebanyak 6 orang 

(20,00%), selanjutnya pola 

usahatani: padi + ternak sapi 

sebanyak 3 orang (10,00%). Pola 

usahatani (jagung + padi), dan 

(kacang tanah + ternak sapi) masing-

masing sebanyak 2 orang (6,67%) 

dan sisanya melakukan pola 

usahatani: (kacang tanah, Jagung + 

Padi + Ternak Sapi), (Jagung + 

Kacang Tanah, Padi + Ternak 

Kambing), (Kacang Tanah + Jagung 

+ Ternak Sapi + Ternak Kambing), 

(Padi + Ternak Sapi + Ternak 

Kambing + Ternak Ayam), (Jagung 

+ Ternak Kambing, dan Kacang 

Tanah + Ternak Kambing) masing-

masing sebanyak 1 orang (3,33%). 

Dari uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari ke 13 

penggunaan pola usahatani di daerah 

Transmigrasi Desa Nanga Kara, pola 

usahatani yang paling dominan 

adalah pola usahatani Jagung tanpa 

usahatani lainnya dan pola usahatani 

kombinasi Jagung + Ternak Sapi.  

Biaya dan Pendapatan Berbagai 

Jenis Usahatani Tanaman dan 

Ternak Pada Setiap Pola 

Usahatani. 

Dari hasil penelitian menun-

jukkan bahwa terdapat 13 pola 

usahatani yang dilakukan oleh petani 

di daerah transmigrasi Desa Nanga 
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Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu dengan kombinasi usahatani 

tanaman dan ternak. Komponen dan 

jenis biaya-biaya yang dikeluarkan 

selama berusahatani baik dalam 

melakukan usahatani tanaman 

maupun ternak, sebagai berikut: 

Biaya dan Pendapatan Usahatani 

Tanaman. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh petani dalam melakukan 

usahatani meliputi: biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap meliputi 

pajak lahan/tanah. Biaya variabel 

meliputi biaya untuk pembelian 

sarana produksi seperti bibit, pupuk, 

dan pestisida serta untuk membayar 

tenaga kerja. 

Dari Tabel 4.2,  menunjukkan 

bahwa rata-rata biaya dan 

pendapatan per luas lahan garapan 

berdasarkan jenis usahatani dari 

semua pola usahatani yang ada yaitu: 

rata-rata biaya usahatani jagung 

sebesar Rp 8.418.897,44/LLG; 

usahatani kacang tanah sebesar      

Rp 2.980.897,44/LLG; dan rata-rata 

biaya produksi usahatani padi        

Rp 2.031.576,92/LLG. Ketiga jenis 

usahatani tersebut hanya dilakukan 

satu kali musim tanam dalam 

setahun.  

Rata-rata produksi jagung 

adalah 4.461,84 kg/LLG (4.650,65 

kg/ha dengan penerimaan sebesar Rp 

14.051.923,08/LLG atau Rp 

14.646.547,88/ha; sementara itu dari 

usahatani kacang tanah deperoleh 

rata-rata produksi 361,54 kg/LLG 

(1.175 kg/ha) dengan penerimaan 

sebesar Rp 3.615.384,62/LLG atau   

Rp 11.750.000,00/ha; dan rata-rata 

produksi padi adalah 676,92kg/LLG 

(2.070,59 kg/ha) dengan penerimaan 

usahatani padi Rp 2.369.230,77/LLG 

atau Rp 7.247.058,82/ha. 

Selanjutnya, dari selisih 

penerimaan dan biaya masing-

masing jenis usahatani diperoleh 

pendapatan masing-masing adalah: 

rata-rata pendapatan dari usahatani 

jagung adalah Rp 5.634.025,64/LLG 

(Rp 5.872.436,53/ha); dari usahatani 

kacang tanah diperoleh pendapatan 

sebesar Rp 634.487,18/LLG atau   

Rp 2.062.083,33/ha); dan rata-rata 

pendapatan dari usahatani padi 

sebesar  Rp 337.653,85/LLG atau  

Rp1.032.823,53/ha), sehingga rata-

rata total pendapatan petani dari 

ketiga jenis usahatani tanaman 

adalah Rp 6.621.616,67/LLG atau 

Rp 8.967.343,39/ha. 
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Tabel 4.2. Rata-rata Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Petani per Luas Lahan Garapan dari Usahatani Tanaman di Daerah 

Transmigrasi Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

  
No. 

  

Pola 
UT 

 

Usahatani MT 1 (Jagung) Usahatani MT 1(Kacang Tanah) Usahatani MT 1 (Padi) Total Pendptn. 
UT Tanaman 

(Rp) 
LLG 
(ha) 

Prod. 
(kg) 

Penerimaan 
(Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

LLG 
(ha) 

Prod. 
(kg) 

Penerimaan 
(Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

LLG 
(ha) 

Prod. 
(kg) 

Penerimaan 
(Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

1 A 1,72 10062,22 30.008.333,33 15.029.222,22 1.4979.111,11 - - - - - - - - - - 14.979.111,11 

2 B - - - - - 1,00 1250,00 11.500.000,00 9.113.000,00 2.387.000,00 - - - - - 2.387.000,00 

3 C 1,33 2966,67 10.383.333,33 8.085.444,44 2.297.888,89 - - - - - - - - - - 2.297.888,89 

4 D 1,00 5225,00 14.425.000,00 10.632.083,33 3.792.916,67 - - - - - 1,00 2.150,00 7.525.000,00 6.697.500,00 827.500,00 4.620.416,67 

5 E 3,00 14000,00 39.200.000,00 22.333.333,33 16.866.666,67 - - - - - 1,00 2100,00 7.350.000,00 5.388.333,33 1.961.666,67 18.828.333,33 
6 F - - - - - 1,00 1200,00 12.000.000,00 10.576.666,67 1.423.333,33 - - - - - 1.423.333,33 

7 G 1,42 7000,00 23.233.333,33 14.313.750,00 8.919.583,33 - - - - - - - - - - 8.919.583,33 

8 H 1,00 6000,00 19.200.000,00 9.918.333,33 9.281.666,67 1,00 1200,00 12.000.000,00 9.823.333,33 2.176.666,67 - - - - - 11.458.333,33 
9 I - - - - - - - - - - 1,00 2200,00 7.700.000,00 7.191.333,33 508.666,67 508.666,67 

10 J 1,00 5000,00 17.500.000,00 8.655.833,33 8.844.166,67 1,00 1100,00 11.000.000,00 9.468.333,33 1.531.666,67 - - - - - 10.375.833,33 
11 K - - - - - - - - - - 1,25 2350,00 8.225.000,00 7.133.333,33 1.091.666,67 1.091.666,67 

12 L 1,00 6500,00 17.225.000,00 11.351.666,67 5.873.333,33 - - - - - - - - - - 5.873.333,33 
13 M - - - - - 1,00 1200,00 12.000.000,00 8.883.333,33 3.116.666,67 - - - - - 3.116.666,67 

Rata2/LLG 0.96 4461,84 14.051.923,08 8.417.897,44 5.634.025,64 0,31 361,54 3.615.384,62 2.980.897,44 634.487,18 0,33 676,92 2.369.230,77 2.031.576,92 337.653,85 6.621.616,67 

Rata2/ha 1.00 4650,65 14.646.547,88 8.774.111,36 5.872.436,53 1,00 1175,00 11.750.000,00 9.687.916,67 2.062.083,33 1,00 2070,59 7.247.058,82 6.214.235,29 1.032.823,53 8.967.343,39 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Keterangan: 
A = Jagung H = Jagung + Kacang Tanah 

B = Kacang Tanah I = Padi + Ternak Kambing 

C = Padi + Ternak Sapi J = Kacang Tanah + Jagung +Ternak Sapi +Ternak Kambing 

D = Jagung + Padi K = Padi + Ternak Sapi + Ternak Kambing + Ternak Ayam 

E = Jagung + Padi + Ternak Sapi L = Jagung + Ternak Kambing 

F = Kacang Tanah + Ternak Sapi M = Kacang Tanah + Ternak Kambing 

G = Jagung + Ternak Sapi   

8
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Pendapatan Usaha Ternak. 

Di daerah transmigrasi Desa 

Nanga Kara Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu umumnya para 

petani, selain mengusahakan 

tanaman juga mengusahakan ternak. 

Hal ini disebabkan karena usahatani 

tanaman hanya dapat dilakukan satu 

kali tanam dalam setahun. Oleh 

karena itu, usaha pemeliharaan 

ternak menjadi pilihan pola usahatani 

di daerah tersebut. Beberapa jenis 

ternak yang pelihara meliputi: ternak 

sapi, kambing dan ayam. penerapan 

pola usahatani yang menggabungkan 

usahatani tanaman dan ternak, selain 

dapat mendambah total pendapatan 

petani juga tenaga kerja khususnya 

tenaga kerja dalam keluarga dapat 

tersebar menurut waktu, artinya 

petani dapat mengerjakan pekerjaan 

lain seperti mencari dan memberikan 

pakan ternak.  

Rata-rata biaya, penerimaan 

dan pendapatan petani dari usaha 

ternak di daerah transmigrasi Desa 

Nanga Kara Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu, tahun 2017 lebih 

jelas disajikan pada Tabel 4.3. 

Pada Tabel 4.3. menunjukkan 

bahwa rata-rata pendapatan petani di 

daerah transmigrasi Desa Nanga 

Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu dari usaha ternak yaitu sapi, 

kambing dan ayam sebesar Rp 

24.702.153,85/th dengan rata-rata 

total biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp 4.037.846,15/th. Dari total 

pendapatan usaha ternak tersebut, 

pendapatan terbesar di peroleh dari 

ternak sapi yaitu sebesar Rp 

17.580.000,00/th degan total biaya 

yang dikeluarkan sebesar    Rp 

2.670.000,00/th. Pendapatan dari 

usaha ternak kambing sebesar                     

Rp 6.993.692,31/th dengan total 

biaya yang dikeluarkan sebesar                         

Rp 1.344.769,23/th. Pada usaha 

ternak ayam diperoleh pendapatan 

Rp 128.461,54/th dengan total biaya 

yang dikeluarkan sangat kecil yaitu 

sebesar Rp 23.076,92/th . 
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Tabel 4.3. Rata-rata Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Petani dari Usaha Ternak di Daerah Transmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

  
No. 
  

Pola   
UT 
  

Ternak Sapi Ternak Kambing Ternak Ayam Total Usahatani Ternak 

Nilai Jual 
(Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

Nilai Jual 
(Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

Nilai Jual 
(Rp) 

Total 
Biaya 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

Nilai Jual 
(Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

1 A - - - - - - - - - - - - 

2 B - - - - - - - - - - - - 

3 C 17.166.666,67 6.233.333,33 10.933.333,33 - - - - - - 17.166.666,67 6.233.333,33 10.933.333,33 

4 D - - - - - - - - - - - - 

5 E 34.500.000,00 1.550.000,00 32.950.000,00 - - - - - - 34.500.000,00 1.550.000,00 32.950.000,00 

6 F 26.750.000,00 6.225.000,00 20.525.000,00 - - - - - - 26.750.000,00 6.225.000,00 20.525.000,00 

7 G 44.833.333,33 12.201.666,67 32.631.666,67 - - - - - - 44.833.333,33 12.201.666,67 32.631.666,67 

8 H - - - - - - - - - - - - 

9 I - - - 7.600.000,00 1.245.000,00 6.355.000,00 - - - 7.600.000,00 1.245.000,00 6.355.000,00 

10 J 114.500.000,00 2.350.000,00 112.150.000,00 71.900.000,00 7.620.000,00 64.280.000,00 - - - 186.400.000,00 9.970.000,00 176.430.000,00 

11 K 25.500.000,00 6.150.000,00 19.350.000,00 11.500.000,00 1.760.000,00 9.740.000,00 1.970.000,00 300.000,00 1.670.000,00 38.970.000,00 8.210.000,00 30.760.000,00 

12 L - - - 1.300.000,00 812.000,00 488.000,00 - - - 1.300.000,00 812.000,00 488.000,00 

13 M - - - 16.100.000,00 6.045.000,00 10.055.000,00 - - - 16.100.000,00 6.045.00,00 10.055.000,00 

Rata-rata 20.250.000,00 2.670.000,00 17.580.000,00 8.338.461,54 1.344.769,23 6.993.692,31 151.538,46 23.076,92 128.461,54 28.740.000,00 4.037.846,15 24.702.153,85 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Keterangan: 
A = Jagung H = Jagung + Kacang Tanah 

B = Kacang Tanah I = Padi + Ternak Kambing 

C = Padi + Ternak Sapi J = Kacang Tanah + Jagung +Ternak Sapi +Ternak Kambing 

D = Jagung + Padi K = Padi + Ternak Sapi + Ternak Kambing + Ternak Ayam 

E = Jagung + Padi + Ternak Sapi L = Jagung + Ternak Kambing 

F = Kacang Tanah + Ternak Sapi M = Kacang Tanah + Ternak Kambing 

G = Jagung + Ternak Sapi   1
0
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Pendapatan Pola Usahatani. 

Rata-rata biaya, penerimaan 

dan pendapatan pola usahatani di 

daerah transmigrasi Desa Nanga 

Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4.  Rata-Rata Biaya, Penerimaan dan Pendapatan Pola Usahatani di 

Daerah Transmigrasi Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu, Tahun 2017. 

No. Uraian 
Total Biaya 

(Rp) 

Total 

Penerimaan 

(Rp) 

Total 

Pendapatan 

Pola Usahatani 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1 Usahatani Tanaman:         

  (1) Jagung 7.716.897,44 13.167.307,69 5.450.410,26 17,41 

  (2) Kacang Tanah 3.681.897,44 4.500.000,00 818.102,56 2,61 

  (3) Padi 2.031.576,92 2.369.230,77 337.653,85 1,08 

  Sub Total (a) 13.430.371,79 20.036.538,46 6.606.166,67 21,10 

2 Usaha Ternak:         

  (1) Ternak Sapi 2.670.000,00 20.250.000,00 17.580.000,00 56,15 

  (2) Ternak Kambing 1.344.769,23 8.338.461,54 6.993.692,31 22,34 

  (3) Ternak Ayam 23.076,92 151.538,46 128.461,54 0,41 

  Sub Total (b) 4.037.846,15 28.740.000,00 24.702.153,85 78,90 

3 Total (Pola Tanam) 17.468.217,95 48.776.538,46 31.308.320,51 100,00 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

Tabel 4.4, menunjukkan 

bahwa rata-rata total pendapatan pola 

usahatani yang dilakukan petani di 

daerah transmigrasi Desa Nanga 

Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu adalah Rp 31.308.320,51/th. 

Dari total pendapatan pola usahatani 

tersebut, rata-rata pendapatan 

terbesar adalah dari usaha ternak, 

yaitu sebesar Rp 24.702.153,85/th 

atau 78,90% dari total pendapatan 

pola usahatani. Sementara itu, rata-

rata total pendapatan dari usahatani 

tanaman (jagung, kacang tanah dan 

padi) dapat memberikan total 

pendapatan Rp 6.606.166,67/th atau 

21,10% dari total pendapatan pola 

usahatani. 

Untuk dapat memperoleh total 

pendapatan yang lebih tinggi 

khususnya usahatani di daerah 

transmigrasi yang hanya 

mengandalkan pengairannya dari air 

hujan, penerapan pola usahtani yang 

mengkombinasikan berbagai jenis 

usahatani tanaman dan ternak 

merupakan alternatif yang dapat 

dilakukan dalam rangka 

meningkatkan pendapatan petani. 

Pemilihan jenis tanaman yang tepat, 

pengaturan pola tanam dan pola 

usahatani yang menggabungkan 

usaha tanaman dan ternak dapat 

mempengaruhi besarnya total 

pendapatan petani setiap tahunnya. 

Rata-rata pendapatan pola 

usahatani sebagaimana telah 

diuraikan di atas dapat dirinci 

besarnya pendapatan berdasarkan 

kelompok pola usahatani (13 

kelompok pola usahatani) yang lebih 

jelas disajikan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Rata-rata Pendapatan Petani Berbagai Pola Usahatani Tanaman dan Ternak  di Daerah Transmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Tahun 2017. 

  

No. 

  

Pola   

UT 

  

Pendapatan Usahatani Tanaman Pendapatan Usaha Ternak Total   

Pendapatan 

(Rp) 
Jagung  

(Rp) 

Kc. Tanah 

(Rp) 

Padi 

(Rp) 

Total (1) 

(Rp) 

Sapi 

(Rp) 

Kambing 

(Rp) 

Ayam 

(Rp) 

Total (2) 

(Rp) 

1 A 14.979.111,11 - - 14.979.111,11 - - - - 14.979.111,11 

2 B - 2.387.000,00 - 2.387.000,00 - - - - 2.387.000,00 

3 C 2.297.888,89 - - 2.297.888,89 10.933.333,33 - - 10.933.333,33 13.231.222,22 

4 D 3.792.916,67 - 827.500,00 4.620.416,67 - - - - 4.620.416,67 

5 E 16.866.666,67 - 1.961.666,67 18.828.333,33 32.950.000,00 - - 32.950.000,00 51.778.333,33 

6 F - 1.423.333,33 - 1.423.333,33 20.525.000,00 - - 20.525.000,00 21.948.333,33 

7 G 8.919.583,33 - - 8.919.583,33 32.631.666,67 - - 32.631.666,67 41.551.250,00 

8 H 9.281.666,67 2.176.666,67 - 11.458.333,33 - - - - 11.458..333,33 

9 I - - 508.666,67 508.666,67 - 6.355.000,00 - 6.355.000,00 6.863.666,67 

10 J 8.844.166,67 1.531.666,67 0,00 10.375.833,33 112.150.000,00 64.280.000,00 - 176.430.000,00 186.805.833,33 

11 K - - 1.091.666,67 1.091.666,67 19.350.000,00 9.740.000,00 1.670.000,00 30.760.000,00 31.851.666,67 

12 L 5.873.333,33 - - 5.873.333,33 - 488.000,00 - 488.000,00 6.361.333,33 

13 M - 3.116.666,67 - 3.116666,67 - 10.055.000,00 - 10.055.000,00 13.171.666,67 

Rata-rata 5.634.025,64 634.487,18 337.653,85 6.606.166,67 21.760.666,67 9.091.800,00 167.000,00 24.702.153,85 31.308.320,51 

Persentase (%) 18,00 2,03 1,08 21,10 56,15 22,34 0,41 78,90 100,00 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Keterangan: 
A = Jagung H = Jagung + Kacang Tanah 

B = Kacang Tanah I = Padi + Ternak Kambing 

C = Padi + Ternak Sapi J = Kacang Tanah + Jagung +Ternak Sapi +Ternak Kambing 

D = Jagung + Padi K = Padi + Ternak Sapi + Ternak Kambing + Ternak Ayam 

E = Jagung + Padi + Ternak Sapi L = Jagung + Ternak Kambing 

F = Kacang Tanah + Ternak Sapi M = Kacang Tanah + Ternak Kambing 

G = Jagung + Ternak Sapi   1
2
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Berdasarkan pola usahatani, 

dari 13 pola usahatani seperti yang 

disajikan pada Tabel 4.5, total 

pendapatan tertinggi adalah pada pola 

usahatani (J): kacang tanah + jagung + 

ternak sapi + ternak kambing, dengan 

total pendapatan sebesar Rp 

186.805.833,33/th. Pola usahatani lain 

yang memberikan pendapatan cukup 

besar adalah anata lain pola usahatani 

(E):  jagung + padi + ternak sapi 

dengan total pendapatan sebesar Rp 

51.778.333,33/th; pola usahatani (G): 

jagung + ternak sapi dengan total 

pendapatan Rp 41.551.250,00/th; pola 

usahatani (K): padi + ternak sapi + 

ternak kambing + ternak ayam dengan 

total pendapatan Rp 31.851.666,67/th; 

pola usahatani (F): kacang tanah + 

ternak sapi dengan total pendapatan 

sebesar Rp 21.948.333,33/th; pola 

usahatani (A): jagung dengan total 

pendapatan Rp 14.979.111,11/th; pola 

usahatani (C): padi + ternak sapi 

dengan total pendapatan sebesar Rp 

13.231.222,22/th; pola usahatani (M): 

kacang tanah + ternak kambing dengan 

total pendapatan Rp 13.171.666,67/th; 

pola usahatani (H): jagung + kacang 

tanah dengan total pendapatan sebesar 

Rp11.458.333,33/th. Sementara itu, 

pola usahatani yang memberikan 

pendapatan relatif kecing adalah pola 

usahatani (I): padi + ternak kambing 

dengan total pendapatan sebesar Rp 

6.863.666,67/th; pola usahatani   (L): 

jagung + ternak kambing dengan total 

pendapatan Rp 6.361.333,33/th; pola 

usahatani (D): jagung + ternak sapi 

dengan total pendapatan sebesar  Rp 

4.620.416,67/th, dan pola usahatani 

(B): kacang tanah dengan total 

pendapatan Rp 2.387.000,00/th. 

Usaha ternak memberikan 

kontribusi paling besar (78,90%) 

terhadap pendapatan usahatani di 

daerah transmigrasi, sementara 

usahatani tanaman memberikan 

kontribusi sebesar 21,10%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengembangan 

usaha ternak memiliki peran yang 

sangat strategis untuk meningkatkan 

pendapatan pola usahatani di daerah 

trasmigrasi. Dalam hal ini, untuk dapat 

meningkatkan pendapatan serta dapat 

mensejahterakan masyarakat yang 

tinggal di daerah transmigrasi maka 

dapat dilakukan pola usahatani 

kombinasi antara usahatani tanaman 

dan ternak. Dari hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa pola usahatani 

yang sangat menguntungkan untuk 

diusahakan yaitu pola usahatani (J): 

kacang tanah + jagung + ternak sapi + 

ternak kambing. Jika hal ini, dapat 

diberlakukan oleh ke-30 petani 

responden di Desa Nanga Kara, maka 

petani dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya dan dapat 

memperbaiki system ekonomi 

keluarganya. 

Masalah yang Dihadapi Oleh Petani 

di  Daerah Transmigrasi.  

Masalah yang dihadapi petani 

yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah persoalan-persoalan yang 

dihadapi petani dalam pelaksanaan 

usahatani di daerah transmigrasi, yang 

meliputi masalah teknis, ekonomi dan 

kelembagaan yang terkait dengan 

usahatani di daerah transmigrasi Desa 

Nanga Kara Kecamatan Pekat 

Kabupaten Dompu. 

Berdasarkan hasil penelitian 

secara umum, masalah-masalah yang 

dihadapi oleh petani di daerah 

transmigrasi meliputi: masalah 

ketersediaan sarana produksi, iklim 

yang kurang mendukung, kurangnya 

penyuluhan, ketersediaan pakan dan 

penyakit ternak. Masalah-masalah 

yang dihadapi petani di daerah 

transmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu 

disajikan pada Tabel 4.6.  
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4.6.  Jenis Masalah yang Dihadapi Petani Dalam Pengembangan Usahatani di 

Daerah Transmigrasi Desa Nanga Kara Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, 

Tahun 2017. 

No. Jenis Masalah Jumlah (Orang) 

1 

2 

3 

4 

5 

Ketersediaan sarana produksi (pupuk) 

Irigasi 

Iklim 

Lembaga Penyuluhan 

Penyakit Ternak 

30 

30 

30 

30 

13 
Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

Dalam proses berlangsungnya 

kegiatan usahatani, masalah yang 

selalu menjadi kendala bagi petani di 

daerah transmigrasi Desa Nanga Kara 

Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu 

adalah masalah ketersediaan sarana 

produksi yaitu pupuk. Permasalahan 

tersebut terjadi disebabkan karena 

tidak adanya ketersediaan yang cukup 

memfasilitasi petani dalam 

memperoleh sarana produksi serta 

pupuk. Hal ini juga diakibatkan oleh 

tidak adanya kios saprodi di dalam 

desa sehingga mengharuskan petani 

membeli pupuk di desa lain dengan 

harga yang ditawarkan juga jauh lebih 

mahal. Selain masalah ketersediaan 

sarana produksi, masalah ketersediaan 

irigasi yang belum mendukung, 

menyebabkan petani sulit untuk 

mengatur pola tanamnya. 

Masalah lain yang dihadapi oleh 

petani adalah iklim. Desa Nanga Kara 

merupakan daerah trasmigrasi yang 

termasuk  ke dalam lahan kering, 

sehingga setiap musim tanam 

berlangsung, petani hanya bisa 

mengandalkan air hujan untuk 

pengairannya yang menyebabkan 

frekuensi tanam hanya dimungkinkan 1 

kali dalam setahun. Terlebih lagi, curah 

hujan yang cenderung tidak menentu 

dan sistematis menyebabkan petani 

sulit dalam menentukan saat tanam dan 

pemupukan. Pada akhirnya, hal ini 

akan berpengaruh pada hasil panen 

yang akan diperoleh, sehingga ada 

beberapa petani yang memelihara 

ternak untuk memperoleh pendapatan 

tamabahan. 

Untuk aspek kelembagaan, 

masalah yang sering dijumpai petani 

adalah kurangnya frekuensi 

penyuluhan yang dilakukan oleh PPL, 

dalam arti petugas PPL umumnya 

hanya mengadakan pertemuan di Balai 

Desa. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan responden, diketahui bahwa 

petugas PPL pada umumnya, sangat 

jarang terlihat untuk turun secara 

langsung ke lahan petani untuk 

mengatasi persoalan-persoalan yang 

terjadi di lapangan. Selain itu, 

frekuensi penyuluhan dari PPL juga 

dirasakan kurang oleh para petani 

(hanya dilakukan 1 kali dalam 

setahun). 

Masalah lainnya yang juga 

dihadapi oleh petani adalah penyakit 

ternak yaitu umumnya terjadi pada 

ternak sapi dan kambing. Penyakit 

yang sering menjangkit ternak yaitu  

penyakit pada mata sapi dan kambing. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan 

pembahasan hasil pengamatan 

lapangan, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik dari penelitian ini adalah: 
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1) Terdapat 13 pola usahatani 

(kombinasi tanaman dan usaha 

ternak) yaitu:  

Pola usahatani A: jagung;  

Pola usahatani B: kacang tanah;  

Pola usahatani C: padi + ternak 

sapi;  

Pola usahatani D: jagung + padi;  

Pola usahatani E: jagung + padi + 

ternak sapi;  

Pola usahatani F: kacang tanah + 

ternak sapi;  

Pola usahatani G: jagung + ternak 

sapi;  

Pola usahatani H: jagung + kacang 

tanah;  

Pola usahatani I: padi + ternak 

kambing;  

Pola usahatani J: kacang tanah + 

jagung + ternak sapi + ternak 

kambing;  

Pola usahatani K: padi + ternak 

sapi + ternak kambing + 

ternak ayam;  

Pola usahatani L: jagung + ternak 

kambing; dan  

Pola usahatani M: kacang tanah + 

ternak kambing. 

2) Rata-rata total pendapatan pola 

usahatani yang dilakukan petani di 

daerah transmigrasi Desa Nanga 

Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu Rp 31.308.320,51/th. Dari 

total pendapatan pola usahatani 

tersebut, rata-rata pendapatan 

terbesar adalah dari usaha ternak, 

yaitu Rp 24.702.153,85/th atau 

78,90% dari total pendapatan pola 

usahatani. Sementara itu, rata-rata 

total pendapatan dari usahatani 

tanaman (jagung, kacang tanah 

dan padi) dapat memberikan total 

pendapatan Rp 6.606.166,67/th 

atau 21,10% dari total pendapatan 

pola usahatani. 

3) Masalah-masalah yang dihadapi 

petani meliputi: ketersediaan 

sarana produksi (pupuk dan 

irigasi), iklim yang tidak 

mendukung, rendahnya frekuensi 

kegiatan penyuluhan, serta 

penyakit pada ternak sapi dan 

kambing. 

Saran  

1) Untuk mengatasi masalah 

ketersediaan sarana produksi 

(pupuk dan irigasi) sesuai 

kebutuhan khususnya petani di 

daerah transmigrasi Desa Nanga 

Kara Kecamatan Pekat Kabupaten 

Dompu, disarankan kepada pihak 

swasta (pedagang/kios sarana 

produksi) dapat menyediakan 

sarana produksi yang di butuhkan 

petani tepat waktu, dan tepat 

jumlah. 

2) Kepada petugas PPL khususnya 

untuk di daerah transmigrasi Desa 

Nanga Kara Kecamatan Pekat 

Kabupaen Dompu, disarankan 

untuk meningkatkan frekuensi 

penyuluhan. Selain itu, disarankan 

untuk petugas PPL lebih sering 

melaksanakan tugasnya dengan 

cara turun langsung ke lapangan 

sehingga dapat mengetahui lebih 

jelas persoalan-persoalan yang 

dijumpai petani pada usahatani di 

daerah transmigrasi. Dengan cara 

demikian, penyuluhan yang 

dilakukan PPL akan lebih efektif. 

3) Disarankan kepada para petani 

khususnya di daerah transmigrasi 

Desa Nanga Kara Kecamatan 

Kempo Kabupaten Dompu untuk 

memperkuat kelompok tani yang 

sudah ada sehingga lebih dapat 

mengatasi persoalan-persoalan 

yang dihadapi oleh para petani, 

terutama dalam pengadaan sarana 

produksi agar kebutuhan petani 

dapat terpenuhi dengan cara tepat 

waktu. 
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