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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui biaya produksi, 

produktivitas dan pendapatan usahatani jagung dengan sistem tandur jajar  dan jajar 

legowo; (2) Menganalisis tingkat kelayakan usahatani jagung dengan sistem tandur 

jajar dan sistem jajar legowo; dan (3) Membandingkan produktivitas, biaya produksi, 

dan pendapatan serta kelayakan  usahatani jagung dengan sistem tandur jajar  dan 

sistem jajar legowo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

Unit analisis usahatani jagung dengan sistem tandur jajar  dan  jajar legowo. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. 

Kecamatan Utan terdiri dari 9 desa. Dari 9 Desa tersebut, ditentukan dua desa sampel 

secara purposive sampling, yaitu Desa Tengah dan Desa Orong Bawa. 

Argumentasinya bahwa di kedua desa tersebut terdapat system tanam tandur jajar dan 

jajar legowo. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Rata - rata biaya produksi usahatani 

jagung dengan sistem tandur jajar sebesar Rp. 10.067.101,33,- per ha dengan 

produktivitas sebesar 73,82 ku per ha dan pendapatan sebesar Rp. 14.637.300,84,- per 

ha. (2). Rata-rata biaya produksi usahatani dengan sistem jajar legowo sebesar Rp. 

11.056.381,96,- per ha dengan rata-rata produktivitas 85,11 Ku per ha dan pendapatan 

Rp.  18.640.342,93,- per ha. (3). Usahatani jagung dengan sistem Tandur Jajar dan 

Jajar Legowo layak untuk diusahakan dengan nilai R/C masing – masing 2,45 dan 

2,69. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan: (1). Petani jagung di 

Kecamatan Utan disarankan menggunakan system tanam jajar legowo karena system 

tanam tersebut dapat memberikan produktivitas dan pendapatan lebih tinggi 

dibandingkan system tanam tandur jajar; (2).  Pemerintah melalui lembaga terkait 

diharapkan memberikan pembinaan dan pelatihan teknis budidaya jagung dengan 

system jajar legowo sehingga petani dapat melakukan usahataninya lebih intensif.  

 

Kata Kunci: Usahatani, Studi Komparasi, jagung. 

ABSTRACT 

FAUZY SAPUTRA. Comparative Study of Hybrid Corn Farming of Tandur 
Jajar System and Jajar Legowo in Utan District, Sumbawa Regency. Main Advisor: 

Nurtaji Wathoni, and Supervisor: Anas Zaini. 

The purpose of this research are: (1) To know production cost, productivity and 
income of corn farming with tandur jajar dan jajar legowo system; (2) to analyze the 
feasibility level of maize farming with tandur jajar dan jajar legowo system; and (3) 
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Comparing productivity, production cost, and income and feasibility of maize farm 
with tandur jajar dan jajar legowo system. 

The method used in this research is descriptive method with unit analysis of 
corn farming with tandur jajar dan jajar legowo system. 

This research was conducted in Utan District of Sumbawa Regency. Utan 
District consists of 9 villages, and from 9 villages were determined two sample 
villages by purposive sampling, namely Central Village and Village Orong Bawa. The 
argument is that a tandur jajar dan jajar legowo system applicated in both villages. 

 The results showed that: (1). Average cost of production of corn farming with 
tandur jajar system of Rp. 10,067,101,33, - per ha with productivity of 73,82 ku per ha 
and income equal to Rp. 14,637,300,84, - per ha. (2). Average cost of farming 
production with jajar legowo system of Rp. 11,056,381,96, - per ha with productivity 
average 85,11 ku per ha and income Rp. 18,640,342.93, - per ha. (3). Both maize 
farming with Tandur Jajar and Jajar Legowo systems are feasible to cultivate with    
R/C values of 2.45 and 2.69 respectively. 

Based on the results of research can be suggested: (1). Corn farmers in Utan 
District are advised to use jajar legowo planting system doe to the planting system 
can provide higher productivity and income than tandur jajar planting system; (2). 
The government through related institutions is expected to provide technical coaching 
and training of corn cultivation with jajar legowo system so that farmers can do more 
intensive farming. 
_____________________________ 
Keywords: Farming, Comparative Study, Maize. 
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PENDAHULUAN 

 

Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Sumbawa sebagian besar menanam 

jagung setelah panen padi. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumbawa itu adalah 

Kecamatan Utan karena di Kecamatan Utan memiliki potensi dalam pengembangan 

tanaman jagung dengan luas panen sebesar 3.396 ha. Petani jagung di Kecamatan 

tersebut menggunakan cara tanamnya menggunakan dua sistem, ada yang 

menggunakan cara tanam tandur jajar atau tanam biasa dan ada juga yang 

menggunakan cara tanam jajar legowo. 

Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi tanaman jagung telah dilakukan 

oleh petani, baik dengan penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat, pengairan 

yang cukup, pengendalian hamapenyakit dan lain sebagainya. Pemerintah juga dalam 

hal ini Departemen Pertanian melalui Badan Pengembangan dan Penelitian telah 

banyak mengeluarkan rekomendasi untuk diaplikasikan oleh petani. Salah satu 

rekomendasi ini adalah penerapan sistem yang benar dan baik melalui pengaturan 

jarak tanam yang di kenal dengan sistem jajar legowo, dimana sebelumnya petani 

menggunakan sistem tanur jajar atau sistem tanam biasa. Dari kedua sistem tanam 

tersebut, produksi yang dihasilkan tentunya akan berbeda, sehingga berpengaruh 

terhadap penerimaan dan pendapatan petani. Dilain pihak, kedua sistem tanam 

tersebut, tentu juga membutuhkan faktor-faktor produksi yang berbeda, sehingga 

biaya produksi juga berbeda. Permasalahannya adalah apakah ada perbedaan biaya 

produksi, produktifitas dan pendapatan pada kedua sistem tersebut. Bagaimana 

kelayakan usahatani dengan sistem tanam jajar legowo dan tandur jajar. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “ Studi Komparasi 

Usahatani Jagung Hibrida Dengan Sistem Tandur Jajar Dan Jajar Legowo di 

Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”. 

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui biaya produksi, 

produktivitas dan pendapatan usahatani jagung dengan sistem tandur jajar  dan jajar 

legowo, 2. Menganalisis tingkat kelayakan usahatani jagung dengan sistem tandur 

jajar dan sistem jajar legowo, dan 3. Membandingkan produktivitas, biaya produksi, 

dan pendapatan serta kelayakan  usahatani jagung dengan sistem tandur jajar  dan 

sistem jajar legowo. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani jagung dengan sistem tandur jajar  

dan  jajar legowo. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data  

kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka 

yang meliputi data pendapatan petani, jumlah penduduk, luas lahan dan sebagainya. 
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Sedangkan data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka, meliputi gambaran 

umum daerah penelitian, kelembagaan, pola usahatani dan lain-lain. 

Daerah penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. 

Kecamatan Utan terdiri dari 9 desa. Diantara 9 Desa ditentukan Desa Tengah dan 

Desa Orong Bawa sebagai daerah sampel penelitian. Penentuan Desa sampel 

ditetapkan dengan sistem “purposive sampling” atas dasar pertimbangan bahwa di 

desa tersebut merupakan daerah produksi jagung yang melakukan sistem tandur jajar  

dan jajar legowo. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari petani berdasarkan 

hasil wawancara secara langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyan yang 

sudah sipersiapkan sebelumnya. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari 

instansi atau dinas-dinas terkait dengan penelitian ini, yaitu statistik provinsi NTB, 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sumbawa, BP3K Kecamatan Utan. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa produktivitas, biaya produksi, 

pendapatan dan R/C pada system tandur jajar lebih kecil dibandingkan dengan system 

jajae legowo. Pengujian digunakan uji-F dan uji-t  pada taraf nyata 5%. Produktivitas 

dan pendapatan signifikan pada taraf nyata 0,05; sedangkan biaya produksi dan R/C 

nonsignifikan pada taraf nyata 0,05. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini petani yang digunakan sebagai responden, yaitu petani 

yang melakukan usahatani jagung yang dengan sistem Tandur Jajar dan sistem Jajar 

Legowo di kecamatan Utan kabupaten Sumbawa. Karakteristik responden  yang akan 

dibahas dalam penelitian  ini meliputi:  umur responden, tingkat pendidikan, 

tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani, luas lahan garapan dan status 

kepemilikan  lahan. Untuk lebih jelasnya masing-masing parameter karakteristik 

responden tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. Umur Penelitian ini bertujuan 

mengetahui produktivitas tenaga kerja sebab umur berpengaruh terhadap kemampuan 

fisik seseorang dalam mengelolah usahataninya. Setelah melewati umur tertentu maka 

kemampuan bekerja relatif menurun. Selain itu umur juga merupakan salah satu faktor 

yang menentukan produktivitas. Menurut Soekartawi (2002) umur produktif berkisar 

antara 15-64 tahun. 2. Tingkat pendidikan merupakan gambaran secara umum untuk 

melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disuatu wilayah. Hal ini 

karena pendidikan berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan keterampilan serta 

kemampuan adaptasi dan adopsi terhadap teknologi baru sehingga mampu 

meningkatkan pendapatannya. 3. Jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi 

besarnya biayahidup yang harus ditanggung oleh seluruh keluarga. Semakin banyak 

tanggungan keluarga, maka semakin besar pula biaya hidup yang harus dikeluarkan 

oleh sebuah keluarga. Jumlah tanggungan sendiri akan mempengaruhi penghasilan 



5 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

yang diperoleh petani responden melalui usahataninya. 4. Status dan luas lahan 

garapan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya biaya produksi 

yang akan dikeluarkan petani. Namun penggunaan lahan yang luas akan berpengaruh 

terhadap tingginya produksi dan pendapatan yang diterima oleh petani responden itu 

sendiri. Sedangkan status lahan menjadikan motivasi tersendiri bagi petani responden 

untuk meningkatkan produksinya. Dilihat dari status penguasaan lahan, petani 

responden rata-rata mengusahakan lahan milik sendiri. 

Produktivitas, Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan serta Kelayakan 

Usahatani  Jagung Sistem Tandur Jajar dan Sistem Jajar Legowo  

  Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah produksi yang 

dihasilkan pada usahatani jagung dalam satuan kilogram. Nilai produksi adalah hasil 

kali antara jumlah produksi jagung dengan harga produksi jagung. Sedangkan 

pendapatan adalah hasil dari nilai produksi jagung dikurangi total biaya dalam 

usahatani. Rata-rata produksi, nilai produksi dan pendapatan usahatani jagung Sistem 

Tandur Jajar dan Sistem Jajar Legowo  di Kecamatan Utan dapat dilihat pada Tabel 

4.1. berikut: 

Tabel 4.1.Rata-Rata Produksi, Nilai Produksi, Biaya Produksi, Pendapatan dan 

Efisiensi Per Hektar Petani Responden Usahatani Jagung Sistem Tandur 

Jajar dan Sistem Jajar Legowo  di Kecamatan Utan, Tahun 2017. 

No. 

Jenis Sumberdaya 

Pertanian, Produksi 

dan Pendapatan 

Satuan 

Fisik 

Sistem Usahatani 

Tandur Jajar Jajar Legowo 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

Jumlah 

Fisik 
Nilai (Rp.) 

1 Produksi/Penerimaan (ku/ha) 73,82 24.704.402,17 85,11 29.696.724,89 

2 Sarana Produksi (Rp/ha)   3.045.798,91   3.750.917,03 

3 Tenaga Kerja :   124,57 6.560.869,57 131,97  6.985.152,84 

4 Biaya Variabel lain: (Rp/ha) 

 

1.476,30 

 

1.702,18 

5 Biaya Tetap: (Rp/ha)   458.956,55   318.609,91 

6 Total Biaya Produksi (Rp/ha)   10.067.000,00   11.056.381,96 

7 PENDAPATAN (Rp/ha)   14.637.500,00   18.640.342,93 

8 R/C-ratio     2,45   2,69 
Sumber : Data Primer diolah, (2018). 

  Produktivitas Usahatani. Berdasarkan data Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh petani responden yang menggunakan 

sistem tandur jajar adalah sebesar 73,82 ku/ha. Sedangkan rata-rata produktivitas yang 

dihasilkan oleh petani yang menggunakan sistem jajar legowo adalah sebesar 85,11 

ku/ha. Terdapat perbedaan produksi jagung petani Sistem Tandur Jajardan Sistem 

Jajar Legowo  sebesar 11,29 ku/ha (13,27%). Tingginya hasil produksi jagung pada 

Sistem Jajar Legowo dibandingkan dengan Sistem Tandur Jajar  ini dipengaruhi oleh 

adanya perbedaan penerapan teknologi yang dilakukan oleh petani responden, yaitu 

pada penerapan jenis benih dan jumlah pupuk yang digunakan serta perlakuan petani 
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responden terhadap tanaman jagung itu sendiri. Pada usahatani jagung Sistem Jajar 

Legowo terdapat sebagian petani responden yang menggunakan sistem tanam Tandur 

Jajar dan sistem bebas, sedangkan pada usahatani jagung Sistem Tandur Jajar  rata-

rata petani responden menggunakan sistem tanam bebas. Akan tetapi produktivitas 

yang dihasilkan oleh petani responden dari kedua sistem tanam tersebut belumlah 

maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti mutu benih, jarak tanam, 

penggunaan atau takaran pupuk, dan pemeliharaan. Oleh karena itu peran penyuluh 

sangat penting dalam membimbing dan memberikan pengetahuan kepada petani guna 

agar petani dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal. 

  Penerimaan. Berdasarkan data Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata 

produktivitas yang dihasilkan oleh petani responden yang menggunakan sisitem 

tandur jajar adalah sebesar 73,82 ku/ha dengan jumlah total penerimaan sebesar Rp. 

24.704.402,17,- dengan harga jual sebesar Rp. 3.297,-. Sedangakan rata-rata 

produktivitas yang dihasilkan oleh petani responden yang menggunakan sistem jajar 

legowo adalah sebesar 124,57 ku/ha dengan jumlah total penerimaan dengan harga 

jual yang sama yaitu sebesar Rp. 29.696.724,89,-. Terdapat perbedaan penerimaan 

sebesar Rp. 4.992.322,72,-/ha antara petani responden usahatani jagung sistem tandur 

jajar dengan sistem jajar legowo yang dimana petani responden yang menggunakan 

sistem jajar legowo memperoleh penerimaan yang lebih tinggi.  

  Biaya Produksi. Berdasarkan data Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata 

jumlah biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani responden yang 

menggunakan sisitem tandur jajar adalah sebesar Rp. 3.045.798,91,-/ha, biaya TK 

sebesar Rp. 6.560.869,57,-/ha, biaya variabel lain sebesar Rp. 1.476,30,-/ha dan biaya 

tetap sebesar Rp. 458.956,55,-/ha dengan total biaya produksi sebesar Rp. 
10.067.101,33,-/ha. Sedangkan rata-rata jumlah biaya sarana produksi yang 

dikeluarkan oleh petani responden yang menggunakan sisitem jajar legowo adalah 

sebesar Rp. 3.750.917,03,-/ha, biaya TK sebesar Rp. 6.985.152,84,-/ha, biaya variabel 

lain sebesar Rp. 1.702,18,-/ha dan biaya tetap sebesar Rp. 318.609,91,-/ha dengan 

total biaya produksi sebesar Rp. 11.056.381,96,-/ha. Terdapat perbedaan jumlah 

pengeluaran biaya produksi antara sistem tandur jajar dengan jajar legowo sebesar Rp. 

989.280,63,-. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penggunaan benih dan jumlah 

tenaga kerja antara kedua jenis sistem tanam tersebut. 

  Pendapatan. Berdasarkan data Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata 

jumlah pendapatan yang didapat oleh petani responden yang menggunakan sistem 

tandur jajar dengan rata-rata produksi sebesar 73,82 ku/ha adalah sebesar Rp. 

14.637.300,84,-/ha. Sedangkan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh petani 

responden yang menggunakan sistem jajar legowo dengan rata-rata produksi sebesar 

124,57 ku/ha adalah sebesar Rp. 18.640.342,93,-/ha. 

  Kelayakan Usahatani. Suatu kegiatan usaha dikatakan layak untuk 

dikembangkan apabila nilai efisiensi usaha (R/C) > 1. Efisiensi usaha diperoleh dari 

hasil pembagian antara total penerimaan (total revenue) dengan total biaya (total cost) 

pada usahatani jagung. Berdasarkan data Tabel 4.1 dapat diketahui nilai R/C ratio 



7 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

yang diperoleh petani responden pada usahatani jagung Sistem tandur jajar  sebesar 

(2,45) > 1, artinya setiap Rp. 1.000,- biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan 

penerimaan sebesar Rp. 2.450,-. Sedangkan nilai R/C ratio yang diperoleh oleh petani 

responden usahatani jagung sistem jajar legowo sebesar (2,69) > 1, artinya setiap Rp. 

1000,- biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2.690,-. 

Hal ini menunjukkan bahwa usahatani jagung di Kecamatan Utan baik usahatani 

jagung Sistem Tandur Jajar maupun Sistem Jajar Legowo  efisien secara ekonomis 

dan layak diterapkan dalam usahatani jagung di Kecamatan Utan. 

Analisis Komparasi Produktivitas dan Pendapatan Petani Jagung 

  Untuk melihat perbandingan/perbedaan produkstivitas dan pendapatan 

usahatani jagung Sistem Tandur Jajardan Sistem Jajar Legowo  di Kecamatan Utan 

dilakukan analisis uji t-test untuk data berpasangan menggunakan Microsoft Excel 

2007. 

  Hasil analisis komparasi produktivitas dan pendapatan usahatani jagung 

Sistem Tandur Jajardan Sistem Jajar Legowo  di Kecamatan Utan Tahun 2017 

disajikan pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2.  Analisis Komparasi Produktivitas dan Pendapatan Usahatani Jagung 

Sistem Tandur Jajardan Sistem Jajar Legowo  di Kecamatan Utan Tahun 

2017. 

No. Jenis Biaya Tetap 
Tandur 

Jajar 

Jajar 

Legowo 

Nilai 

t-hit. 

Nilai 

t-tab. 
Kriteria Ket. 

1 Produktivitas UT (ku/ha) 73,82 85,11 -7,97 -2,05 t-hit>t-tab Sig. 

2 Biaya Produksi (Rp/ha) 10.067.101,33 11.056.381,96 -0,54 -2,10 t-hit<t-tab Non-sig  

3 Pendapatan (Rp/ha) 14.637.300,84 18.640.342,93 -3,80 -2,15 t-hit>t-tab Sig. 

4 Kelayakan UT(R/C) 2,45 2,69 -1,39 -2,06 t-hit<t-tab Non-sig  

Sumber : Data Primer diolah, (2018). 

  Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan 

produktivitas diantara kedua sistem tanam tersebut sebesar 11,29 ku/ha (13,27%). 

Dapat dilihat bahwa rata-rata produktivitas usahatani jagung Sistem Tandur Jajar 

mencapai 73,82 Ku/Ha, produktivitas tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

produktivitas usahatani jagung Non Sistem Tandur Jajar (jajar legowo) yang mencapai 

85,11 Ku/Ha. Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat juga diketahui bahwa terdapat 

perbedaan pendapatan yang diperoleh dari kedua sistem tersebut sebesar Rp. 

4.003.042,09,-/ha. Rata-rata pendapatan usahatani jagung Sistem Tandur Jajar adalah 

sebesar Rp. 14.637.300,84,-/ha dengan jumlah total biaya produksi yang dikeluarkan 

sebesar Rp. 10.067.101,33,-/ha. Pendapatan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan 

pendapatan usahatani jagung Sistem Jajar Legowo yaitu sebesar Rp. 18.640.342,93,-

/ha dengan jumlah total biaya produksi sebesar Rp. 11.056.381,96,-/ha.  

  Setelah dilakukan pengujian statistik menggunakan uji t  pada taraf nyata (α 

0,05) menunjukkan t-hitung (7,97) lebih besar dari t-Tabel (2,05). Dengan demikian 

tingkat signifikansi pengujian tersebut (.000) lebih kecil dari taraf nyata (α 0,05) yang 
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artinya perbedaan tersebut termasuk kategori signifikan (berbeda nyata). Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

pendapatan usahatani jagung Sistem Tandur Jajardan Sistem Jajar Legowo  diterima 

(H0 ditolak dan H1 diterima). Perbedaan pendapatan yang diterima oleh petani pada 

usahatani jagung Sistem Tandur Jajardan Sistem Jajar Legowo  ini dipengaruhi karena 

adanya perbedaan hasil produksi serta perbedaan harga jual yang diperoleh petani dan 

dapat juga dipengaruhi oleh biaya input yang dikeluarkan petani pada usahatani 

jagung Sistem Tandur Jajardan Sistem Jajar Legowo . 

  Selain itu setelah dilakukan pengujian statistik menggunakan uji t  pada taraf 

nyata (α 0,05) menunjukkan t-hitung (3,80) lebih besar dari t-Tabel (2,15). Dengan 

demikian tingkat signifikansi pengujian tersebut (.000) lebih kecil dari taraf nyata (α 

0,05) yang artinya perbedaan tersebut termasuk kategori signifikan (berbeda nyata). 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara produktivitas usahatani jagung Sistem Tandur Jajar dangan Sistem Jajar 

Legowo diterima (H0 ditolak dan H1 diterima).Tingginya hasil produksi jagung pada 

Sistem Tandur Jajar dibandingkan dengan Sistem Jajar Legowo  ini dipengaruhi oleh 

adanya perbedaan penerapan teknologi yang dilakukan oleh petani responden, yaitu 

pada penerapan jenis benih dan jumlah pupuk yang digunakan serta perlakuan petani 

responden terhadap tanaman jagung itu sendiri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan penelitian, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Total biaya produksi usahatani jagung dengan sistem tandur jajar sebesar Rp. 

10.067.101,33,-/ha dengan total produktivitas sebesar 73,82 ku/ha dan 

pendapatan sebesar Rp. 14.637.300,84,-/ha. 

2. Total biaya produksi usahatani dengan sistem jajar legowo sebesar Rp. 

11.056.381,96,-/ha dengan total produktivitas sebesar 85,11 Ku/ha dan 

pendapatan sebesar 18.640.342,93,-/ha. 

3.  Usahatani jagung dengan sistem Tandur Jajar dan Jajar Legowo layak untuk 

diusahakan dengan nilai R/C yang masing – masing 2,45 dan 2,69. 

5.2. Saran 

1. Dalam berusahatani jagung petani diharapkan menggunakan sistem jajar 

legowo karena sistem tanam jajar legowo lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan sistem tandur jajar baik dari segi produktivitas ataupun pendapatan.   

2. Pemerintah atau instansi terkait diharapkan memberikan pengetahuan kepada 

petani tentang keuntungan menggunakan sistem tanam jajar legowo melalui 
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penyuluhan ataupun pembimbingan agar merangsang kemauan petani untuk 

menggunakan sistem jajar legowo dalam berusahatani jagung. 
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