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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Untuk menganalisis perbandingan 

biaya dan pendapatan usahatani 

tembakau rakyat “Senang” dengan 

tembakau rakyat “biasa” di Kabupaten 

Lombok Timur. 2) Untuk menganalisis 

perbandingan profitabilitas usahatani 

tembakau rakyat “senang” dan 

tembakau rakyat “biasa”. 3) Untuk 

menganalisis tingkat efisiensi ekonomi 

usahatani tembakau rakyat “Senang” 

dan tembakau rakyat “biasa”  di 

Kabupaten Lombok Timur. 

 Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode deskriptif. 

Penentuan daerah sampel ditentukan 

secara “purposive sampling”. 

Penentuan responden ditentukan 

secara (accidental sampling). Analisis 

data yang digunakan untuk 

membandingkan profitabilitas 

usahatani tembakau rakyat senang 

dengan tembakau rakyat biasa 

dilakukan dengan uji t-test sampel 

tidak berpasangan pada taraf nyata 5%. 

Sumber data terdiri dari dua yaitu data 

primer dan data skunder.  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Rata-rata biaya produksi 

pada usahatani tembakau rakyat 

senang sebesar Rp.20.727.385 per 

hektar lebih besar dibandingkan 

usahatani tembakau rakyat biasa 

sebesar  Rp.18.560.671 per hektar. 

Rata-rata pendapatan  usahatani 

tembakau rakyat senang lebih besar 

dibandingkan usahatani tembakau 

rakyat biasa sebesar Rp.58.175.950 per 
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hektar pada tembakau rakyat 

senang sedangkan rata-rata pendapatan 

usahatani tembakau rakyat biasa 

sebesar Rp.14.589.009 per hektar. (2) 

Perbandingan besarnya nilai 

profitabilitas usahatani tembakau 

rakyat senang dengan tembakau rakyat 

biasa 280,67 % : 78,60 %. Setiap biaya 

sebesar Rp 1  akan menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 280,67;  setiap 

biaya sebesar Rp 1 akan menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp 78,60. Nilai 

profitabilitas tersebut lebih besar dari 

pada suku bunga deposito Bank yang 

berlaku yaitu 1,5 % perbulan, sehinga 

usahatani tembakau rakyat senang 

lebih menguntungkan dari pada 

usahatani tembakau rakyat biasa di 

Kabupaten Lombok Timur. (3) Nilai 

R/C ratio usahatani tembakau rakyat 

senang sebesar 3,81 dan nilai R/C ratio 

usahatani tembakau rakyat biasa 

sebesar 1,79. Usahatani tembakau 

rakyat senang dengan usahatani 

tembakau rakyat biasa menguntungkan 

untuk diusahakan namun usahatani 

tembakau senang lebih 

menguntungkan dari pada usahatani 

tembakau biasa. 

Dari hasil penelitian 

disarankan: (1) Perlu dilakukan uji 

coba kesesuaian tanah, lahan dan uji 

tembakau senang diluar wilayah dusun 

senang. (2) Perlu upaya pemerintah 

untuk menfasilitasi agar tembakau 

rakyat senang dapat ditanam di semua 

daerah. (3) Diharapkan kepada 

penyuluh untuk berperan aktif dalam 

mengembangkan usahatani tembakau 

rakyat senang diluar wilayah dusun 

senang. 

Kata Kunci: Tembakau “Senang”, 

Tembakau “Biasa”, Komparasi 

Profitabilitas.  

 

ABSTRACT 

This research aims to: (1 ) To analyze 

the comparison of the costs and 

income of smallholder tobacco 

farming "senang" with "ordinary" 

tobacco in East Lombok Regency, (2) 

o analyze the comparison of the 

profitability of people's tobacco 

farming "senang" and "ordinary" 

people's tobacco; (3) To analyze the 

level of economic efficiency of 

people's tobacco farming "Senang" and 

"ordinary" people's tobacco in East 

Lombok Regency. 

The method used is 

descriptive method. Determination of 

sample location is done by purposive 

sampling method. Determination of 

the respondents conducted by 

accidental sampling. Analysis of the 

data used to compare the profitability 

of popular tobacco farming with folk 

tobacco is usually done by unpaired 

sample t-test at a significant level of 

5%. Data sources consist of two 

primary data and secondary data 

The result of the research 

shows that: (1) The average production 

cost of popular tobacco farming is Rp 

20.727.385 per hectare greater than 

ordinary people's tobacco farming ”of 

Rp. 18.560.671 per hectare.; The 

average people's tobacco farming 

income is greater than ordinary 

people's tobacco farming of Rp. 

58.175.950 per hectare in people's 

tobacco, while the average ordinary 
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people's tobacco farming income is 

Rp. 14.589.009 per hectare. (2) 

Comparison of the amount of 

profitability of people's tobacco 

farming happy with ordinary people's 

tobacco 280,67%: 78,60%. Every fee 

of IDR 1 will generate a profit of IDR 

280,67; every fee of Rp. 1 will 

generate a profit of Rp. 78,60. The 

profitability value is greater than the 

prevailing bank deposit interest rate of 

1,5% per month, so that people's 

tobacco farming is more profitable 

than ordinary people's tobacco farming 

in East Lombok Regency. 3) The value 

of the R / C ratio of the people's 

tobacco farming is 3,81 and the R / C 

ratio of ordinary people's tobacco 

farming is 1,79. Folk tobacco farming 

is senang with ordinary people's 

tobacco farming profitable to cultivate 

but tobacco farming is more profitable 

than ordinary tobacco farming. 

 From the research results 

suggested: (1) It is necessary to test the 

suitability of land, land and test 

tobacco senang outside the Senang 

hamlet area. (2) Government efforts 

are needed to facilitate the use of 

popular tobacco to be planted in all 

regions. (3) It is expected that the 

extension agents to play an active role 

in developing people's tobacco 

farming is senang outside the Senang 

hamlet area. 

Keywords:  
Tobacco “Senang”, Tobacco 

"Ordinary", Comparison of 

profitability 

 

I. PENDAHULUAN 

Pertanian merupakan salah satu 

sektor potensial yang berperan penting 

dalam memperkuat landasan 

pembangunan nasional. Pembangunan 

pertanian di era reformasi ini masih 

tetap menjadi prioritas utama dan 

diharapkan mampu mendukung sektor 

ekonomi rakyat yang sedang 

mengalami krisis. Hal ini disebabkan 

karena sektor pertanian berperan 

secara langsung dalam pembentukan 

PDB (Product Domestik Bruto), 

penyerapan tenaga kerja, peningkatan 

pendapatan masyarakat dan perolehan 

devisa negara, serta sumbangan tidak 

langsung melalui penciptaan yang 

kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan dan hubungan sinergi 

dengan sektor lain (Departemen 

Pertanian, 2010). 

Salah satu sub sektor di bidang 

pertanian yang memberikan kontribusi 

besar dalam penciptaan lapangan kerja 

dan peningkatan pendapatan petani di 

pedesaan adalah subsektor 

perkebunan. Tembakau merupakan 

salah satu komoditas perkebunan yang 

sangat penting bagi Indonesia sebagai 

penghasil devisa negara dan cukai, 

juga dapat menyerap tenaga kerja yang 

cukup besar terutama di sektor 

agribisnis primer (budidaya), 

agribisnis sekunder (industri rokok), 

maupun jasa (perdagangan, 

transportasi, perbankan, dan 

perkebunan tembakau).
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Nusa Tenggara Barat sebagai 

daerah potensial pengembangan 

usahatani tembakau dengan sentra 

penghasil terbesar yaitu di Kabupaten 

Lombok Timur. Jenis tembakau yang 

dibudidayakan di Kabupaten Lombok 

Timur yaitu tembakau virginia dan 

tembakau rakyat. Luas pengembangan 

tembakau virginia sebesar 9.496,79 ha 

dengan produksi sebesar 20.782,30 

ton; dan luas pengembangan  

tembakau rakyat sebesar 5.038,14 ha 

dengan produksi sebesar 3.384,79 ton.  

 Tembakau rakyat yang umum 

dijumpai adalah tembakau senang dan 

tembakau biasa dimana kedua 

tembakau ini memiliki varietas sama 

yaitu kasturi, banyak digemari oleh 

konsumen. Pangsa pasar varietas 

kasturi ini telah meluas sampai Pulau- 

pulau Jawa sejalan dengan itu 

permintaan terhadap tembakau rakyat 

ini semakin meningkat. Tembakau 

rakyat senang memiliki keunggulan 

komparatif dimana harga dari 

tembakau rakyat senang ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan tembakau 

rakyat biasa karena cita rasa serta 

kualitas lebih bagus dibandingkan 

dengan yang biasa. 

Harga yang tinggi diakibatkan 

dari permintaan tembakau senang lebih 

banyak dari pada tembakau rakyat 

biasa dan supply tembakau senang ini 

hanya bisa tumbuh di Dusun Senang 

saja yang luas lahan garapan Dusun 

Senang sangat sedikit dan tembakau 

rakyat senang ini dikatakan langka. 

Sedangkan tembakau rakyat biasa ini 

bisa ditanam di seluruh wilayah di 

Kabupaten Lombok Timur tanpa 

dipengaruhi oleh wilayah penanaman 

walaupun cita rasanya tidak seperti 

tembakau senang dan mengakibatkan 

harga tembakau rakyat biasa lebih 

rendah, namun permintaannya tinggi 

mudah dijangkau oleh semua kalangan 

masyarakat dibandingkan dengan 

tembakau senang karena supply 

tembakau ini tidak terbatas, banyak 

petani yang mengusahakan di berbagai 

wilayah Kabupaten Lombok Timur, 

walaupun cita rasa tembakau senang 

lebih unggul tetapi yang membedakan 

hanyalah dari selera konsumen. 

 Dengan adanya perbedaan-

perbedaan seperti harga, cita rasa, dan 

selera konsumen terhadap tembakau 

rakyat senang dan tembakau rakyat 

biasa tersebut, maka hal itu juga 

menyebabkan terjadinya perbedaan 

pendapatan serta profitabilitas antara 

petani tembakau rakyat senang dan 

tembakau rakyat biasa.  

Berdasarkan uraian-uraian di 

atas, maka perlu untuk dilakukan 

kajian tentang “Analisis Komparasi 

Profitabilitas Usahatani Tembakau 

Rakyat “Senang” dengan Tembakau 

Rakyat “Biasa” di Kabupaten 

Lombok Timur” 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif.  

Unit analisis dari penelitian ini adalah 

usahatani tembakau rakyat “senang” 

dan tembakau rakyat biasa. Penelitian 

ini akan dilakukan di Kabupaten 

Lombok Timur dengan memilih 

Kecamatan Pringgabaya dan Suela 

dengan cara (purposive sampling) 

sebagai lokasi penelitian karena kedua 

kecamatan tersebut merupakan salah 
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satu sentra produksi usahatani 

tembakau rakyat. Dalam penelitian ini 

metode penentuan responden 

dilakukan dengan cara teknik 

pengambilan sampel aksidental 

(accidental sampling). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian adalah 

data kualitatif dan kuantitatif dan 

sumber datanya terdiri dari dua sumber 

yaitu data primer dan data sekunder. 

Cara pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan cara 

wawancara langsung. 

2.1. Analisis Data 

1. Untuk mengetahui  Biaya Total 

digunakan rumus: 

  TC = TFC + TVC 

Dimana:   

TFC = Total Biaya Tetap (Total   

Fixed Cost) 

TVC = Total Biaya Tidak Tetap 

(Total Variabel Cost) 

2. Untuk mengetahui penerimaan 

digunakan rumus: 

 TR = P x Q 

Dimana:  

P = Price (Harga) 

  Q = Quantity (Barang) 

3. Untuk mengetahui pendapatan 

digunakan rumus: 

 

  𝐈𝐝 = 𝐓𝐑 − 𝐓𝐂 

Dimana: 

 Id = Pendapatan 

   TR = Total Penerimaan (Total 

Revenue) 

     TC = Total Biaya (Total Cost) 

4. Untuk mengetahui profitabilitas 

digunakan rumus: 

 

Profitabilitas = 
𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒐𝒔𝒕
 × 𝟏𝟎𝟎 % 

Kriteria Profitabilitas:  

a. Profitabilitas > suku bunga 

bank yang berlaku: 

Menguntungkan 

b. Profitabilitas ≤  suku bunga 

bank yang berlaku : Tidak 

Menguntungkan. 

 

5. Untuk mengetahui efisiensi 

usahatani menggunakan rumus: 

 R/C ratio = 
𝐓𝐑

𝐓𝐂
  

Dimana: 

R/C = Return Cost 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Cost/ biaya total 

 

6. Untuk Perbandingan  

profitabilitas Usahatani 

Tembakau Rakyat 

Untuk membandingkan apakah 

profitabilitas usahatani tembakau 

rakyat senang dan tembakau rakyat 

biasa berbeda nyata atau tidak maka 

dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan uji t pada taraf  nyata 

5%.  

Rumusan Hipotesis: 

  𝐻0: X ≤ Y 

  𝐻 1: X > Y  

Keterangan:  

X = profitabilitas usahatani 

tembakau rakyat 

senang 
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Y = profitabilitas usahatani tembakau rakyat biasa 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Biaya Produksi dan Pendapatan 

Usahatani Tembakau Rakyat 

“Senang” dengan Tembakau Rakyat 

“Biasa” 

 Dalam penelitian ini analisis biaya 

dan pendapatan difokuskan pada 

analisis biaya tetap (fixed cost), biaya 

variabel (variabel cost), produksi dan 

nilai produksi pada usahatani 

tembakau rakyat “senang” dengan 

tembakau rakyat “biasa” di Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2018.  

3.1.1. Analisis Biaya  

Tabel 3.1. Rata-rata Biaya Produksi Usahatani tembakau rakyat senang dan  usahatani 

tembakau rakyat biasa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 

No Jenis Biaya Tembakau Rakyat 

Senang (Rp/Ha) 

Tembakau Rakyat 

 Biasa (Rp/Ha) 

1 Biaya Variabel   

Sarana Produksi 1.437.835 2.135.326 

Tenaga Kerja                                    17.587.334 15.962.326 

 Jumlah 19.025.169 18.097.652 

2 Biaya Tetap   

Penyusutan Alat 1.372.483 142.656 

Pajak Lahan 86.400 77.609 

Iuran Irigasi 243.333 242.754 

 Jumlah 1.702.216 463.019 

3 Total Biaya Produksi 20.727.385 18.560.671 
Sumber : Primer Data Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.1. total biaya 

produksi untuk tembakau rakyat 

senang per hektar sebesar Rp 

20.727.385/ha dengan biaya variabel 

sebesar Rp 19.025.169 dan biaya tetap 

sebesar Rp 1.702.216; sedangkan 

untuk tembakau rakyat biasa total 

biaya produksi sebesar Rp 18.560.671 

dengan biaya variabel sebesar Rp 

18.097.652 dan biaya tetap sebesar Rp 

463.019. 
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3.1.2. Analisis Pendapatan 

Tabel 3.2. : Rata-rata Hasil Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan Usahatani 

Tembakau Rakyat Senang dan Usahatani Tembakau Rakyat Biasa Per 

Hektar di Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2018. 

No Uraian Usahatani 

Temabakau 

Rakyat Senang 

Usahatani 

Tembakau 

Rakyat Biasa 

Selisih 

1 Produksi (Kg/Ha) 16.693 12.884 3.809 

2 Harga (Rp/Kg) 9.617 5.688 3.929 

3 Nilai Produksi (Rp/Ha) 78.903.333 33.144.928 45.758.405 

4 Biaya Produksi (Rp/Ha) 20.727.385 18.560.671 2.166.714 

5 Pendapatan (Rp/Ha) 58.175.950 14.589.009 43.586.941 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 3.2. dapat dijelaskan bahwa 

rata-rata produksi usahatani tembakau 

rakyat senang sebesar 16.693 Kg/Ha 

dengan harga sebesar Rp 9.617 per 

kilogramnya, dan memperoleh nilai 

produksi sebesar Rp.78.903.333 per 

hektar. Sedangkan usahatani tembakau 

rakyat biasa, rata-rata produksi sebesar 

12.884 Kg/Ha dengan harga sebesar 

Rp 5.688 per hektarnya. Rata-rata nilai 

produksi usahatani tembakau rakyat 

senang lebih tinggi dari pada rata-rata 

nilai produksi tembakau rakyat biasa 

dengan selisih Rp 3.809. Perbedaan 

tingkat harga untuk tembakau rakyat 

senang dengan tembakau rakyat biasa 

diakibatkan dari tingkat supply. 

Dimana supply dari tembakau rakyat 

senang lebih sedikit dibandingkan 

dengan yang tembakau rakyat 

biasa.Hal ini disebabkan karena rata-

rata produksi dan harga per 

kilogramnya usahatani tembakau 

rakyat senang lebih tinggi dari pada 

usahatani tembakau rakyat biasa.  

Rata-rata pendapatan yang 

diterima usahatani tembakau rakyat 

senang yaitu sebesar Rp 58.175.950 

per hektar lebih tinggi dibandingkan 

rata-rata pendapatan yang diterima 

oleh usahatani tembakau rakyat biasa 

yakni sebesar Rp 14.589.009 per 

hektar dan menghasilkan selisih 

pendapatan sebesar Rp.43.586.941 per 

hektar. 
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3.2. Analisis Perbandingan Produksi, Biaya dan Pendapatan Usahatani 

Tembakau Rakyat Senang dan Tembakau Rakyat Biasa. 

Tabel 3.3. Uji Statistik t-test untuk Produksi, Biaya, dan Pendapatan Usahatani 

Tembakau  Rakyat Senang dan Tembakau Rakyat Biasa di Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2018 

Produksi 

Variabel 1 Variabel 2 Observat

ions 

t-hitung t-tabel 

Mean Variance Mean Variance 

8346,666667 22697747,13 5926,666667 10059264,37 30 2,316 2,002 

 

Total Biaya 

Variabel 1 Variabel 2 Observat

ions 

t-hitung t-tabel 

Mean Variance Mean Variance 

10363691.33 10363691.33 8535722.63
3 

8535722.63
3 

30 1,498 
 

2,002 
 

 

Pendapatan 

Variabel 1 Variabel 2 Observat

ions 

t-hitung t-tabel 

Mean Variance Mean Variance 

29090308.67 29090308.67 6710944.03
3 

6710944.03
3 

30 6,697 
 

2,002 
 

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2018 

Berdasarkan hasil uji t antara 

rata-rata produksi usahatani tembakau 

rakyat senang dan tembakau rakyat 

biasa per hektar pada taraf nyata 

kesalahan (α) 5% menunjukkan nilai t 

hitung (2,316) lebih besar dari pada t 

tabel (2,002). Berarti 𝐻0 ditolak, dan 

𝐻1 diterima. Kesimpulannya terdapat 

perbedaan produksi yang nyata antara 

tembakau rakyat senang dan tembakau 

rakyat biasa. Artinya bahwa produksi 

usahatani tembakau rakyat senang 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

produksi usahatani tembakau rakyat 

biasa.  

Selanjutnya hasil uji t antara 

rata-rata biaya produksi uasahatani 

tembakau rakyat senang dan tembakau 

rakyat biasa per hektar pada taraf nyata 

kesalahan (α) 5% menunjukkan nilai t 

hitung (1,498) lebih kecil dari pada t 

tabel (2,002), berarti 𝐻0 diterima, 𝐻1 

ditolak. Kesimpulannya terdapat 

perbedaan biaya produksi yang nyata 

antara tembakau rakyat senang dan 

tembakau rakyat biasa 

Berikutnya hasil uji t antara 

rata-rata pendapatan usahatani pada 

tembakau rakyat senang dan tembakau 

rakyat biasa per hektar pada taraf nyata 

kesalahan (α) 5% menunjukkan nilai t 

hitung (6,697) lebih besar dari pada t 

tabel (2,002), berarti 𝐻0 ditolak, 𝐻1 

diterima. Kesimpulannya terdapat 

perbedaan yang nyata antara usahatani 

tembakau rakyat senang dan tembakau 

rakyat biasa. Artinya pendapatan 

usahatani tembakau rakyat senang 
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lebih tinggi dibandingkan 

dengan pendapatan usahatani 

tembakau rakyat biasa. Hal tersebut 

disebabkan karena perbedaan harga 

dari kedua komoditi tersebut yakni 

untuk usahatani tembakau rakyat 

senang bisa mencapai Rp 6000 per kilo 

sedangkan untuk tembakau rakyat 

biasa hanya pada kisaran Rp 2500-

3000 per kilo.

 

3.3. Analisis Efisiensi Usahatani Tembakau Rakyat Senang dan Tembakau 

Rakyat Biasa. 

Tabel 3.4. Rata-rata efisiensi Usahatani Tembakau rakyat senang dan Tembakau 

Rakyat Biasa di Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 

No Uraian Satuan Usahatani 

tembakau Rakyat 

Senang 

Usahatani Tembakau 

Rakyat Biasa 

1 Total Penerimaan (Rp/Ha) 78.903.333 33.144.928 
2 Total Biaya (Rp/Ha) 20.727.385 18.560.671 

 R/C Ratio  3,81 1,79 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 3.4. 

menunjukkan bahwa R/C Ratio kedua 

usahatani >1, hal ini menunjukkan 

bahwa kedua usahatani efisien, dengan 

nilai R/C Ratio pada usahatani 

tembakau rakyat senang sebesar 3,81 

lebih tinggi dari pada usahatani 

tembakau rakyat biasa sebesar 1,79 

artinya dengan biaya input sebesar Rp 

1 maka akan memberikan penerimaan 

sebesar Rp 3,81 pada usahatani 

tembakau rakyat senang sedangkan 

pada usahatani tembakau rakyat biasa 

artinya dengan biaya input Rp 1 maka 

akan memberikan penerimaan sebesar 

Rp. 1,79 

Perbedaan nilai R/C ratio ini 

disebabkan oleh biaya dan  pendapatan 

yang dikeluarkan dalam usahatani 

tembakau rakyat senang lebih besar 

dibandingkan dengan biaya dan 

pendapatan yang dikeluarkan dalam 

usahatani tembakau rakyat biasa 

sehingga nilai R/C ratio tembakau 

rakyat senang lebih besar dari pada 

tembakau rakyat biasa.   
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3.4. Analisis Komparasi Profitabilitas Usahatani Tembakau Rakyat Senang dan 

Tembakau Rakyat Biasa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018. 

Tabel 3.5. Perhitungan Profitabilitas pada Usahatani Tembakau Rakyat Senang dan 

Tembakau Rakyat Biasa di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 

Uraian Tembakau 
Rakyat Senang 

Tembakau 
Rakyat Biasa 

t- 
Hitung 

t-Tabel 

Nilai Per 

Hektar  

Nilai Per 

Hektar  

  

Profit 58.175.950 14.589.009 10,593 2,002 

Total Cost 20.727.385 18.560.671 

Profitabilita

s 

280,67% 78,60% 

Sumber: Data Primer diolah, Tahun 2018 

Tabel 3.5. Menunjukan bahwa 

besarnya profitabilitas dari usahatani 

tembakau rakyat senang lebih besar 

dibandingkan dengan tembakau rakyat 

biasa yaitu sebesar 280,67 %, artinya 

setiap modal sebesar Rp 1 akan 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp 

280,67; sedangkan pada tembakau 

rakyat biasa sebesar 78,60 %, artinya  

setiap modal sebesar Rp 1 akan 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 

78,60. Nilai profitabilitas tersebut 

lebih besar dari suku bunga deposito 

Bank yang telah ditetapkan yaitu 1,5 

% perbulan dan mampu membayar 

suku bunga deposito Bank yang 

berlaku atas penggunaan modal, 

sehingga usahatani tembakau rakyat 

senang dan usahatani tembakau rakyat 

biasa di Kabupaten Lombok Timur 

menguntungkan untuk diusahakan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Rata-rata biaya produksi pada 

usahatani tembakau rakyat senang 

sebesar    Rp.20.590.115 per 

hektar lebih besar dibandingkan 

usahatani tembakau rakyat biasa 

sebesar  Rp.18.582.846 per hektar. 

Rata-rata pendapatan  usahatani 

tembakau rakyat senang lebih 

besar dibandingkan usahatani 

tembakau rakyat biasa sebesar 

Rp.57.790.680 per hektar pada 

tembakau rakyat senang 

sedangkan rata-rata pendapatan 

usahatani tembakau rakyat biasa 

sebesar Rp.14.610.187 per hektar. 

2) Perbandingan besarnya nilai 

profitabilitas usahatani tembakau 

rakyat senang dengan tembakau 

rakyat biasa 280,67 % : 78,62 %. 

Setiap biaya sebesar Rp 1  akan 

menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp 280,67;  setiap biaya sebesar 

Rp 1 akan menghasilkan 



11 
 

3) keuntungan sebesar Rp 78,62. Nilai profitabilitas tersebut 

4) lebih besar dari pada suku bunga 

deposito Bank yang berlaku yaitu 

1,5 % perbulan, sehinga usahatani 

tembakau rakyat senang lebih 

menguntungkan dari pada 

usahatani tembakau rakyat biasa 

di Kabupaten Lombok Timur. 

5) Nilai R/C ratio usahatani 

tembakau rakyat senang sebesar 

3,81 dan nilai R/C ratio usahatani 

tembakau rakyat biasa sebesar 

1,79. Usahatani tembakau rakyat 

senang dengan usahatani 

tembakau rakyat biasa 

menguntungkan untuk diusahakan 

namun usahatani tembakau senang 

lebih menguntungkan dari pada 

usahatani tembakau biasa. 

 

4.2. Saran 

1) Perlu dilakukan uji coba 

kesesuaian tanah, lahan dan uji 

tembakau senang diluar wilayah 

dusun senang. 

2) Perlu upaya pemerintah untuk 

menfasilitasi agar tembakau 

rakyat senang dapat ditanam di 

semua daerah.  

3) Diharapkan kepada penyuluh 

untuk berperan aktif dalam 

mengembangkan usahatani 

tembakau rakyat senang diluar 

wilayah dusun senang
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