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LIVESTOCK BALI) IN SIDE DISTRICT NORTH LOMBOK REGENCY 

Hul Hayati* M. Yusuf ** dan Ibrahim** 

Mahasiswa* Dosen Pembimbing Utama**dan Dosen Pembimbing Pendamping** 

ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis besarnya pendapatan dan kelayakan ekonomi 

dari sistem usahatani terpadu (tanaman dan ternak sapi Bali) di Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani dalam 

pengembangan sistem usahatani (terpadu tanaman dan ternak sapi) di Kecamatan 

Gangga Kabupaten Lombok Utara.  

Metode yang digunakan adalah deskriptif, sedangkan untuk pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik survei. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang 

melakukan usahatani terpadu (tanaman dan ternak sapi) di Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara. Analisis data meliputi : analisis deskriptif, analisis biaya 

dan pendapatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga petani dari 

usahatani terpadu (tanaman dan ternak sapi bali) sebesar Rp 34.112.631,-/tahun. 

Kontribusi yang terbesar adalah dari usahatani kacang tanah sebesar Rp 12.867.593,-

/tahun atau 37.72%. Ditinjau dari kelayakan usaha nilai R/C rasio usahatani kacang 

tanah  sebesar 3.03, diikuti tanaman padi sebesar Rp 11.240.525,-/ha/tahun atau 

32.95%. Ditinjau dari kelayakan usaha nilai R/C rasio usahatani padi sebesar 3.42, 

sedangkan kontribusi usahatani kakao yaitu sebesar Rp 6.209.513,-/ha/tahun atau 

18.20%. Ditinjau dari kelayakan usaha nilai R/C rasio usahatani kakao sebesar 6.18. 

Sementara itu kontribusi yang terkecil dari usaha ternak sapi Bali sebesar Rp 

3.795.000,-/6 bulan atau 11.13%. Ditinjau dari kelayakan usaha nilai R/C rasio usaha 

ternak sapi Bali sebesar 1.32. Berdasarkan nilai R/C rasio usahatani  terpadu 

(tanaman dan ternak sapi Bali) di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 

layak untuk diusahakan serta kendala-kendala yang dihadapi petani responden dalam 

menjalankan usahatani terpadu (tanaman dan ternak sapi) di Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 meliputi 1) tanaman pangan (padi dan kacang 

tanah : hama dan penyakit dan fluktuasi harga,  2) tanaman kakao : busuk buah dan 

kanker batang,  3) ternak sapi : pakan dan diare. 

Kata kunci : Usahatani Terpadu (Tanaman dan Ternak Sapi Bali), Pendapatan, 

Kelayakan. 

Abstract 

The research aims to analyze the income and economic viability of integrated 

farming system (cattle and livestock) in Gangga District, North Lombok regency, and 
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to identify constraints faced by farmers in developing farming system (integrated 

cattle and livestock) in Gangga Sub District, North Lombok Regency . 

The method used is descriptive, while for data collection is done by survey technique. 

The unit of analysis in this study is the farmers who conduct integrated farming 

(crops and cattle) in the District Gangga North Lombok regency. Data analysis 

includes: descriptive analysis, cost and revenue analysis. 

The results showed that the average income of farm households from integrated 

farming (crops and cattle) of Rp 34.112.631,-/year. The biggest contribution is from 

peanut farming amounting to Rp 12,867,593,-/year or 37.72%. Judging from the 

business feasibility R/C ratio of peanut farming amounted to 3.03, followed by rice 

plant of Rp 11.240.525,-/ha/year or 32.95%. Judging from the business feasibility 

R/C value of rice farming ratio of 3.42, while the contribution of cocoa farming is Rp 

6.209.513, - / ha / year or 18.20%. Judging from the business feasibility of R/C ratio 

of cocoa farming is 6.18. Meanwhile, the smallest contribution of Bali cattle business 

is Rp 3,795,000,-/6 months or 11.13%. Judging from the business feasibility value of 

R/C ratio of Bali cattle business of 1.32. Based on the R/C ratio of integrated farming 

system (Balinese cattle and livestock) in Gangga District, North Lombok Regency is 

feasible to be cultivated and constraints faced by farmers of respondents in running 

integrated farming (cattle and livestock) in Gangga District, North Lombok Regency 

2017 including 1) food crops (rice and peanuts: pests and diseases and price 

fluctuations; 2) cacao plants: fruit rot and stem cancers; 3) cattle: feed and diarrhea. 

Key words: Integrated Farming (Balinese Cattle and Livestock), Revenue, 

Feasibility. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bagi negara agraris seperti Indonesia, sektor pertanian memiliki peranan 

penting dalam mendukung perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena 

peranan sektor pertanian yang cukup besar terutama sebagai sumber mata 

pencaharian, penyedia bahan pangan, sumber lapangan pekerjaan, sumber devisa dan 

penyangga sektor lainnya. Ironisnya, perhatian terhadap sektor pertanian masih 

kurang dibandingkan sektor lainnya (Fadly, 2013). 

Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi NTB yang 

menjadikan pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena wilayah ini memiliki lahan cukup luas dan tanah yang subur, 

petani sudah terbiasa mengusahakan pertanian dan peternakan. Selain itu Kabupaten 

Lombok Utara juga memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar terutama 

penduduknya mencapai 212,265 jiwa yang terdiri laki-laki sebanyak 104,573 jiwa 

dan perempuan sebanyak 107,692 jiwa. Lombok Utara juga mempunyai luas wilayah 

yang terdiri atas daratan selaus 809,53     (99.6%) dan luas perairan Lombok Utara 

sekitar 594,71     dengan panjang pantai 127    . Salah satu kecamatan di KLU 

yang memiliki potensi lahan pertanian yang cukup besar yang bisa dikembangkan  

untuk pengembangan pertanian secara terpadu adalah Kecamatan Gangga dengan 

luas lahan subur mencapai 28,157 ha di luar kawasan hutan. Usahatani yang 

umumnya diusahakan di Kecamatan Gangga diantaranya adalah padi, jagung, kakao, 

kopi sementara peternakan meliputi sapi, kambing. 

Kecamatan Gangga memiliki luas panen yang cukup luas, begitu pula dengan 

produksi tanaman yang terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa 

semakin meningkatnya produksi tanaman maka semakin meningkat pula limbah yang 

di hasilkan yang dapat berdampak buruk apabila tidak diimbangi dengan adanya 

pemanfaatan secara terpadu dengan sapi. Masyarakat petani di Kecamatan Gangga ini 

telah lama melakukan sistem integrasi antara tanaman dengan ternak sapi. Sistem 

usahatani terpadu yang dijalankan masyarakat sangat bermanfaat sebagai sumber 

pendapatan. Oleh karna itu berhasilnya pendapatan petani di Kecamatan Gangga 

secara langsung berimplikasi pada tingkat kesejahteraan petani dalam memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga mereka. Tingginya produksi sistem pertanian terpadu 

tanaman dan ternak sapi yang diperoleh persatuan luas lahan dan jumlah ternak 

belum menjamin tingginya pendapatan yang akan diterima petani, hal ini disebabkan 

karna penerimaan petani dipengaruhi oleh harga dan berpengaruh pada layak 

tidaknya sistem pertanian terpadu tersebut untuk diusahakan. Dalam berusahatani 

petani tidak lepas dari berbagai kendala, diantaranya keterbatasan modal, 

infrastruktur, sistem usahatani (pertanian dan peternakan) masih tradisional. Selain 

itu dalam berusahatani khususnya usaha ternak sapi masyarakat masih 

menganggapnya sebagai usaha sampingan karena kehidupan masyarakat umumnya 
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masih bertumpu pada usaha pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan sebagai 

usaha pokoknya 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Ekonomi Usahatani Terpadu (Tanaman dan Ternak Sapi Bali) di 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara”. 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pendapatan dan kelayakan 

ekonomi sistem usahatani terpadu (tanaman dan ternak sapi) di Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani pada 

sistem usahatani (terpadu tanaman dan ternak sapi) di Kecamatan Gangga Kabupaten 

Lombok Utara. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode 

yang tertuju pada pemecahan maslah yang ada pada saat sekarang dengan cara 

mengumpulkan data, menysun, menganalisa, dan menjelaskan dan menarik 

kesimpulan (Surakhmad, 2003). Pengumpulan data dengan teknik survey di 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Responden penelitian adalah 

petani/peternak yang aktif berusahatani, pengambilan data dan berdasarkan kriteria 

ini ditemukan sebanyak 37 orang. 

Penetuan daerah sampel  secara Purposive Sampling, penetuan jumlah  

responden dengan  Quota Sampling sebanyak 37 responden  atau 4% dari  jumlah 

populasi (933 Petani/Peternak). Sementara itu penentuan responden pada masing-

masing Desa secara Proportional Sampling , yaitu sebagai berikut : 

1. Desa Genggelang =  
   

   
   37 = 21 

2. Desa Rempek   =  
   

   
   37 = 16 

Selanjutnya pengambilan sampel responden dilakukan dengan cara Accidental 

Sampling.  Analisis data meliputi : analisis deskriptif , analisis biaya dan pendapatan 

serta kelayakan usahatani Terpadu (Tanaman dan Ternak sapi Bali). 

Variabel yang diukur dan berkaitan dengan penelitian ini mencakup: produksi, 

nilai produksi, biaya produksi, pendapatan petani dari usahatani terpadu (tanaman dan 

ternak sapi Bali), kelayakan. 

Untuk mengetahui pendapatan dan kelayakan petani dari usahatani tepadu 

(tanaman dan ternak sapi Bali) dianalisis menggunakan analisis pendapatan 

  = TR – TC 

Keterangan : 

  =  Total pendapatan yang diperoleh petani (Rp/Thn) 

TR = total revenure / total penerimaan yang diterima petani (Rp/Thn) 

TC = Total cost / biaya yang dikeluarkan petani (Rp/Thn).   
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Untuk mengetahui kelyakan usahatani terpadu (tanaman dan ternak sapi Bali) 

dianalisi dengan rumus : 

  ⁄  
  

  
 

Keterangan :  

TR = total reventure (total penerimaan) 

TC = Total Cost (total biaya) 

dengan ketentuan apabila : 

R/C ratio >1,  maka usaha tersebut layak untuk diusahakan. 

R/C ratio <1,  maka usaha tersebut tidak layak untuk diusahakan. 

R/C ratio =1,  maka usaha tersebut BEP. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

 Umur seseorang berkaitan erat dengan produktivitas kerja dan cara berfikir. 

Untuk golongan umur muda samapai dewasa umurnya memiliki kemampuan fisik 

yang semakin meningkat. Kenyataan ini sesuai dengan temuan dilapangan bahwa 

petani terpadu (tanaman dan ternak sapi Bali) memiliki rata-rata usia 40 tahun dengan 

kisaran 26-60 tahun. 

 Pengalaman berusaha yang terlama adalah 30 tahun dan tersingkat 5 tahun 

dengan rata-rata 17.34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman usaha 

responden tergolong cukup berpengalaman. Dengan demikian petani diharpkan dapat 

mengambil keputusan-kepurusan yang tepat dalam meneglola usahataninya. 

 

Analisis Pendapatan 

Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Tanaman Pangan 

Analisis biaya dan pendapatan difokuskan pada analisis biaya produksi (biaya 

variabel dan biaya tetap), produksi, nilai produksi dan pendapatan usahatani terpadu 

(tanaman dan ternak sapi Bali). Biaya variabel yang di keluarkan dalam usahatani 

terpadu (tanaman dan ternak Bali) di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 

terdiri meliputi atas (1) biaya saprodi (bibit, pupuk dan obat-obatan dan (2) biaya 

tenaga kerja sedangkan biaya tetap terdiri atas biaya penyusutan alat, pajak dan biaya 

irigasi. 
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Tabel 1 Rata-Rata Biaya Variabel dan Biaya Tetap Usahatani Tanaman Pangan (Padi 

dan Kacang Tanah) di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Tahun 

2017 

 

No 

 

Uraian 

Padi (0,38 ha) Kacang Tanah (0,34 ha) 

Fisik 

(kg/ml/bks/ 

lbr/hko) 

Nilai  

(Rp) 

Fisik 

(Kg/ml/bks/lbr

/hko) 

Nilai  

(Rp) 

Llg ha Llg ha     

 Biaya Produksi         

1. Biaya Variabel         

 a. Benih/Bibit 15 41 108.063 286.258 23 69 465.000 1.377.778 

 b. Pupuk  

- Urea  

- NPK  

- ZA 

 

73 

 

196 

 

133.088 

 

352.550 

 

17 

 

50 

 

30.375 

 

34 104 90.275 239.139 34 100 77.625  

23 61 23.375 85.762     

 Jlh Biaya Pupuk    255.738 677.450   108.000  

 c. Obat-obatan 

- Klenset 

- Skor 

- Delsen 

- Dopsil D 

- Repaton 

- Rentonik 

- Marsal 

- Amistortop 

- Polikur  

 

1 

 

2 

 

20.313 

 

53.808 

    

1 2 39.688 105.135 1 3 56.250 166.667 

1 2 23.438 62.086     

0.31 1 15.625 41.391     

0.13 0.33 5.000 13.245     

0.19 0.50 2.813 7.450     

    2 7 14.375 42.593 

    1 3 55.000 162.963 

    1 2 27.500  

 Jlh Biaya Obatan   106.875 283.133   153.125 453.704 

 d. Tenaga Kerja 18.75 49.65 1.017.304 2.694.844 23.82 70.55 1.250.625 3.705.556 

 e. Pembelian 

Karung  

18 48 90.313 239.239 13 37 51.250 

 

151.852 

 Total By variabel    1.509.202 4.997.886   2.028.000 6.008.889 

2. Biaya Tetap          

 a. Penyusutan Alat    90.313 239.238   90.313 267.593 

 b. By Pajak Lahan    18.875 50.000   18.875 50.000 

 c. Biaya Irigasi    135.813 359.768     

 Total Biaya Tetap    245.000 649.007   109.188 323.519 

3. Tot By Produksi    1.754.892 4.646.892   2.137.188 6.332.407 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata total biaya produksi yang 

dikeluarkan dalam usahatani tanaman pangan (padi dan kacang tanah) di Kecamatan 
Gangga Kabupaten Lombok Utara masing –masing sebesar Rp 1.823.291,-/Llg atau 

Rp 4.829.910,-/ha untuk usahatani padi sedangkan untuk usahatani kacang tanah 

sebesar Rp 2.137.188,-/Llg atau Rp 6.332.407,-/ha. Komponen biaya  produksi 

terbesar usahatani tanaman pangan (padi dan kacang tanah)  adalah variabel (biaya 

pembelian benih, pupuk, pestisida (Saprodi) dan biaya tenaga kerja), sedangkan 
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komponen biaya kecil adalah biaya tetap (biaya penyusutan alat, pajak dan iuran 

irigasi). 

Analisis Pendapatan Tanaman Pangan 

Tabel 2 Rata-rata Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan Usahatani (Padi dan 

Kacang Tanah) di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 

 

No 

 

Uraian 

Padi Kacang tanah 

per LLG 

(0,38 ha) 

Ha 

(1,00) 

per LLG 

(0,34 ha) 

Ha 

(1,00) 

1 Produksi (Kg) 1.499 3.972 540 1.600 

2 Harga Produksi (Rp) 4.000 4.000 12.000 12.000 

3 Nilai Produksi (Rp) 5.997.500 15.887.417 6.480.000 19.200.000 

4 Biaya Produksi (Rp) 1.754.202 4.646.910 2.137.188 6.332.407 

5 Pendapatan (Rp) 4.243.298 11.240.525 4.324.183 12.867.593 

6 R/C 3.42 3.42 3.03 3.03 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata produksi yang dihasilkan 

usahatani tanaman pangan padi  masing-masing sebanyak 1.499 kg/Llg atau 3.972 

kg/ha/MT, sedangkan kacang tanah sebanyak 675 kg/Llg atau 2.000 kg/ha/MT. 

Dengan harga jual ditingkat petani untuk padi  sebesar Rp 4.000 kg dan kacang tanah 

sebesar Rp 12.000 kg. Maka diperoleh nilai produksi untuk padi sebesar Rp 

5.997.500,-/Llg atau Rp 15.887.417,-/ha/MT. Sedangkan untuk kacang tanah  biaya 

produksi sebesar Rp 6.480.000,-/Llg atau Rp 19.200.000,-/ha. Sementara itu, 

pendapatan padi sebesar Rp 1.754.202,-/Llg atau Rp 4.646.910,-/ha/MT dan kacang 

tanah sebesar Rp 2.137.813,-/Llg atau Rp 6.332.407,-/ha/MT. Maka diperoleh 

pendapatan untuk padi sebesar  Rp 4.243.298,-/Llg atau Rp 11.240.525,-/ha/MT, 

sedangkan kacang tanah Rp 4.324.813,-/Llg atau Rp 12.867.593,-/ha. 

Ditinjau dari kelayakan usahatani dengan R/C rasio menunjukkan bahwa nilai 

R/C petani tanaman pangan untuk padi sebesar 3,42, artinya setiap penggunaan input 

untuk padi sebesar Rp 1 akan diperoleh penerimaan output sebesar 3,42,  sedangkan 

untuk kacang tanah sebesar 3.03. artinya setiap penggunaan input sebesar Rp 1 akan 

diperoleh penerimaan output sebesar 3.03. Sehingga kesimpulan bahwa usahatani 

(padi dan kacang tanah) layak dikembangkan berdasarkan  R/C > 1. 
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Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Kakao 

Tabel 3 Analisis Biaya dan Pendapatan Kakao di Kecamatan Gangga, Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 2017 

 

No 

 

Uraian 

LLG (0,79 ha) Ha (1.00) 

Fisik 

(Kg/HKO) 

Nilai  

(Rp) 

Fisik   

(Kg)  

Nilai  

(Rp) 

I Biaya Produksi     

1. Biaya Variabel     

 a. Bibit  238 104.552 302 133.067 

 b. Pupuk kompos 145 206.219 185 262.461 

 c. BiayaTenaga kerja  13.62 589.116 17.24 749.784 

 Total Biaya Variabel   795.335  1..012.244 

2. Biaya tetap      

 a. Penyusutan Alat  84.095  107.030 

 b. Pajak   63.096  80.303 

 Total Biaya Tetap  147.190  187.333 

 Total Biaya Produksi  942.525  1.199.577 

II Produksi  235 24.762 299 31.515 

 Harga  25.000  25.000 

III Nilai Produksi    5.821.429 7.409.091 

IV Pendapatan    4.878.903 6.209.513 

 R/C   6.18 6.18 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

Rata-rata total biaya produksi yang di keluarkan dalam usahatani kakao di 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar Rp 942.525,-/LLG atau 

sebesar Rp 1.199.777,-/Ha. sedangkan untuk rata-rata total nilai produksi sebesar Rp 

5.821.429,-/LLG atau Rp 7.409.091,-/Ha. Sehingga pendapatan dari usahatani kakao 

sebesar Rp 4.878.903,-/LLG atau Rp 6.209.513,-/Ha. 

RC rasio (Revenue Cost Ratio) untuk usahatani kakao di Kecamatan Gangga, 

Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar 6.18. Artinya setiap penggunaan input 

sebesar Rp 1 akan diperoleh penerimaan output sebesar 6.18. Sehingga disimpulkan 

bahwa usahatani kakao di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara layak untuk 

dikembangkan berdasarkan  R/C > 1.  
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Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak Sapi Bali 

Tabel 4 Analisis Biaya dan Pendapatan Ternak Sapi di Kecamatan Gangga, 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 

No. Uraian Fisik 

(Ekor/HKO) 

Ternak 

(Nilai) (Rp) 

I Biaya Produksi   

1. Biaya Variabel   

 a. Biaya Produksi   

 - Bibit  2 15.540.541 

 - Pakan  1.800.000 

 - Obat-obatan  150.000 

 b. BiayaTenaga kerja 11.8 2.016.000 

 Total Biaya Variabel   11.830.865 

2. Biaya tetap   

 a. Penyusutan Alat  43.865 

 b. Sewa Lokasi  50.000 

 c. Biaya lain-lain  10.000 

 Total Biaya Tetap  103.865 

 Total Biaya Produksi  11.943.730 

II Produksi  1 7.864.865 

III Nilai Produksi   15.729.730 

IV Pendapatan  3.795.000 

 R/C  1.32 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

Total biaya produksi  yang dikeluarkan pada usaha ternak sapi bali sebesar Rp 

11.943.730/ekor. Sedangkan untuk rata-rata total nilai produksi sebesar Rp 

15.729.730. Sehingga pendapatan dari usaha ternak sapi bali sebesar Rp 

3.795.000/ekor. 

 R/C rasio (Revenure Cost Ratio) untuk usaha ternak sapi di Kecamatan 

Gangga, Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar 31.32. Artinya setiap penggunaan 

input sebesar Rp 1 akan diperole penerimaan output sebesar 1.32. Sehingga  

disimpulkan bahwa usaha ternak sapi di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok 

Utara layak dikembangkan berdasarkan R/C > 1. 
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Total Pendapatan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu (Tanaman dan 

Ternak Sapi Bali) 

Tabel 5 Total Pendapatan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu (Tanaman dan 

Ternak Sapi) di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara 

No  Nama  Pendapatan (Ha) Persentase (%) 

1 Tanaman Pangan 

- Padi  

 

11.240.525 

 

32.95 

- Kacang Tanah 12.867.593 37.72 

2 Tanaman Kakao 6.209.513 18.20 

3 Ternak Sapi  3.795.000 11.13 

Total  34.112.631 100 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pendapatan rumah tangga yang 

terbanyak di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara ini adalah dari  usahatani 

kacang tanah sebesar Rp 12.867.593,-/ha/tahun atau 37.72%, kontribusi terbesar 

kedua dari tanaman padi memberikan kontribusi sebesar Rp 11.240.525,-/ha/tahun 

atau 32.95%, kemudian diikuti tanaman kakao sebesar Rp 6.107.477,-/ha/tahun atau 

18.20%, sedangkan yang terkecil dari ternak sapi Bali sebesar Rp 3.795.000,-/6 

bulan. Total pendapatan rumah tangga petani dari usahatani terpadu (tanaman dan 

ternak sapi Bali) sebesar Rp 34.112.631,-/tahun. 

 

Kendala-Kendala yang Dihadapi Petani dalam Usahatani Terpadu (Tanaman 

dan Ternak Sapi) 

Tabel 6 Kendala Petani dalam Berusahatani Terpadu (Tanaman dan Ternak Sapi) di 

Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara  Tahun 2017 

No Uraian Kendala Jumlah Petani (Orang) 

1 Tanaman 

Pangan 

(Resp 16 

orang) 

- Hama dan Penyakit 

- Fluktuasi Harga 

16 (100%) 

10 (62.5%) 

2 Tanaman 

Kakao 

(21 orang) 

- Busuk Buah 

- Kanker Batang 

21 (100%) 

10 (47.62%) 

3 Ternak Sapi 

( 16 orang) 

- Pakan  

- Diare 

10 (62.5%) 

5 (31.25%) 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi petani 

responden pada tanaman pangan (padi dan kacang tanah) adalah\ hama dan penyakit 

yang menyerang tanaman dikeluhkan oleh 16 orang petani responden (100%), dan 
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naik turunya harga dipasaran dikeluhkan oleh 10 orang petani responden (62.5%), 

pada tanaman kakao adalah busuk buah dikeluhkan oleh 21 orang petani responden 

(100%), kanker batang dikeluhkan oleh 10 orang petani responden (47.62%). 

Sementara itu, kendala ternak adalah  pakan 10 orang petani responden (62.5%) dan 

diare dikeluhkan 5 orang petani responden (31.25%). 

 

KESIMPULAN 

1. Rata-rata pendapatan rumah tangga petani dari usahatani terpadu (tanaman 

dan ternak sapi bali) sebesar Rp 34.112.631,-/tahun. Kontribusi yang terbesar 

adalah dari usahatani kacang tanah sebesar Rp 12.867.593,-/tahun atau 

37.72%. Ditinjau dari kelayakan usaha nilai R/C rasio usahatani kacang tanah  

sebesar 3.03, diikuti tanaman padi sebesar Rp 11.240.525,-/ha/tahun atau 

32.95%. Ditinjau dari kelayakan usaha nilai R/C rasio usahatani padi sebesar 

3.42, sedangkan kontribusi usahatani kakao yaitu sebesar Rp 6.209.513,-

/ha/tahun atau 18.20%. Ditinjau dari kelayakan usaha nilai R/C rasio 

usahatani kakao sebesar 6.18. Sementara itu kontribusi yang terkecil dari 

usaha ternak sapi Bali sebesar Rp 3.795.000,-/6 bulan atau 11.13%. Ditinjau 

dari kelayakan usaha nilai R/C rasio usaha ternak sapi Bali sebesar 1.32. 

Berdasarkan nilai R/C rasio usahatani  terpadu (tanaman dan ternak sapi Bali) 

di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara layak untuk diusahakan.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi petani responden dalam menjalankan 

usahatani terpadu (tanaman dan ternak sapi) di Kecamatan Gangga Kabupaten 

Lombok Utara tahun 2017 meliputi 1) tanaman pangan (padi dan kacang 

tanah : hama dan penyakit dan fluktuasi harga,  2) tanaman kakao : busuk 

buah dan kanker batang,  3) ternak sapi Bali : pakan dan diare. 
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