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ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui biaya dan pendapatan, efisiensi penggunaan input
serta kendala yang dihadapi petani dalam usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan
teknik pegumpulan data dilakukan dengan teknik survei.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Rata-rata biaya produksi pada usahatani kubis di
Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur per luas lahan garapan (0,5 ha) musim tanam
II tahun 2017 sebesar Rp 9.694.947 atau Rp 19.389.894/ha dengan produksi 16.550 kg/LLG
atau 33.100 kg/ha/MT. Rata-rata nilai produksi sebesar Rp 26.480.000/LLG atau Rp
52.960.000/ha diperoleh pendapatan sebesar Rp 17.038.077/LLG atau Rp 34.076.154/ha; (2)
Efisiensi penggunaan input pada usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok
Timur menunjukkan bahwa penggunaan input lahan, pupuk NPK dan pupuk kandang belum
efisien, sedangkan benih, pupuk ZA, obat-obatan dan tenaga kerja tidak efisien; (3) Kendala
utama yang dihadapi oleh petani responden dalam usahatani kubis di Kecamatan Sembalun
Kabupaten Lombok Timur adalah kondisi cuaca, hama dan penyakit tanaman, fluktuasi harga
jual kubis, biaya produksi (benih dan obat-obatan) dan intensitas penyuluhan.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan
prioritas utama dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena Negara Indonesia
merupakan negara agraris yang berarti sektor pertanian memegang peranan penting dari
keseluruhan sistem perekonomian nasional mengingat sebagian besar penduduk Indonesia hidup
dan bekerja pada sektor pertanian. Selain itu sektor pertanian berperan penting sebagai sumber
devisa negara, penyediaan bahan pangan, penunjang sektor industri dan sebagainya. Dengan
demikian pembangunan pertanian merupakan salah satu syarat berhasilnya pelaksanaan
pembangunan dibidang ekonomi (Sa’diyah dan Muljawan, 2011).

Salah satu subsektor pertanian yang dapat menunjang peningkatan pendapatan dan
perekonomian nasional adalah subsektor hortikultura. Komoditas hortikultura di Indonesia
meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan biofarmako yang merupakan salah satu
sumber devisa negara yang cukup penting. Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan
komoditas hortikultura memiliki prospektif ekonomi yang cukup menjanjikan.

Salah satu tanaman hortikultura yang mempunyai peran yang penting dalam peningkatan
pendapatan dan gizi masyarakat adalah tanaman sayur-sayuran. Sayuran mengandung banyak
vitamin, mineral, serat, karbohidrat, dll. Selain itu sayuran telah diklaim mengandung zat anti
oksidan, anti bakteri, anti jamur, maupun zat anti racun (Widyaningsih dan Mutholib, 1996).
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Salah satu tanaman sayur-sayuran yang banyak diusahakan dan dibudidayakan masyarakat
di Kabupaten Lombok Timur khususnya Kecamatan Sembalun adalah tanaman kubis. Produksi
kubis di Kecamatan Sembalun  mengalami fluktuasi. Sebagai contoh, tahun 2012 sebesar 36.905
ku mengalami penurunan menjadi 26.274 ku pada tahun 2013, kemudian tahun 2014 dan 2015
mengalami peningkatan yaitu  masing masing menjadi 32.867 ku dan 39.000 ku. Selanjutnya
tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 24.814 ku.

Berfluktuasinya produksi kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
disebabkan oleh belum optimalnya penggunaan faktor produksi (input). Selain itu juga terdapat
faktor lain seperti kurangnya motivasi petani, modal yang terbatas, dan sebagainya. Faktor
produksi yang diduga banyak berpengaruh terhadap produksi tanaman kubis di wilayah ini
adalah luas lahan, benih, penggunaan pupuk dan obat-obatan, tenaga kerja yang belum efisien.
Keadaan tersebut dapat menyebabkan produksi kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur belum maksimal. Petani akan mendapatkan produksi yang maksimal apabila
kombinasi input yang digunakan tepat dan efisien.

Berdasasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1)
Seberapa besar biaya dan pendapatan usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur?; (2) Apakah penggunaan faktor produksi (input) pada usahatani kubis di
Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur sudah efisien?; (3) Kendala-kendala apa saja
yang dihadapi petani dalam usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur?

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk : (1) Menganalisis biaya dan pendapatan usahatani kubis di
Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur; (2) Menganalisis efisiensi penggunaan input
pada usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur; (3) Mengetahui
kendala-kendala yang dihadapi petani dalam usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode dasar penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif,
sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Unit analisis dalam
penelitian ini adalah petani yang mengusahakan usahatani kubis di Kecamatan Sembalun
Kabupaten Lombok Timur.

Teknik Penentuan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sembalun dengan menggunakan data tanam
2017. Kecamatan Sembalun terdiri atas enam desa. Dari enam desa tersebut ditetapkan dua desa
sebagai sampel secara purposive sampling, yaitu Desa Sembalun Bumbung dan Desa Sembalun
Timba Gading atas pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki jumlah petani terbanyak.

Responden dalam penelitian ini adalah petani yang mengusahakan usahatani kubis di
Kecamatan Semabalun. Penentuan jumlah responden dilakukan secara sengaja sebanyak 45
responden (25 % dari total populasi 178). Penentuan responden masing-masing desa sampel
dilakukan secara proportional sampling sebagai berikut :
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1. Desa Sembalun Bumbung : x 45 = 24 petani

2. Desa Sembalun Timba Gading  : x 45= 21 petani

Penentuan petani responden masing-masing desa sampel dilakukan secara accidental
sampling.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan,
sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.

Variabel dan Cara Pengukuran

Variabel-variabel yang diukur dan cara pengukurannya dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Lahan (X1), yaitu luas lahan petani responden yang dnyatakan dalam satuan Hektar (ha).
2. Benih (X2), yaitu jumlah benih kubis yang digunakan oleh petani per luas lahan garapan

yang dinyatakan dalam satuan kilogram pe luas lahan garapan (kg/LLG)
3. Pupuk NPK Phonska (X3), yaitu jumlah pemakaian pupuk NPK Phonska yang digunakan

yang dinyatakan dalam satuam kilogram per luas lahan garapan (kg/LLG)
4. Pupuk Kandang (X4), yaitu jumlah pupuk kandang yang digunakan dalam satu kali

proses produksi yang dinyatakan dalam satuan kilogram per luas lahan garapan (kg/LLG)
5. Pupuk ZA (X5), yaitu jumlah pupuk ZA yang digunakan dalam satu kali proses produksi

yang dinyatakan dalam satuan kilogram per luas lahan garapan (kg/LLG)
6. Obat-obatan (X6), yaitu jumlah fungisida, insektisida maupun herbisida yang digunakan

untuk pengendalian hama penyakit yang dinyatakan dalam satuan rupiah per luas lahan
garapan (Rp/LLG)

7. Tenaga Kerja (X7), yaitu jumlah tenaga kerja yang dipakai oleh petani selama melakukan
usahatani kubis, yang meliputi tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar
keluarga. Satuan ukuran tenaga kerja dinyatakan dalam Hari Kerja Orang (HKO) .

8. Output fisik (Y), yaitu produksi fisik yang dihasilkan dalam usahatani kubis yang
dinyatakan dalam satuan kilogram per hektar (kg/ha). Nilai produksi yaitu hasil dari
produksi dikalikan dengan harga per kilogram, dinyatakan dalam satuan rupiah per luas
lahan garapan (Rp/LLG).

9. Biaya produksi (TC) merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh petani kubis dalam
satu musim tanam untuk membiayai proses produksi dinyatakan dalam satuan rupiah
(Rp).

10. Pendapatan (FI) merupakan penerimaan bersih yang diterima petani yang diperoleh dari
nilai produksi dikurangi dengan total biaya, yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

Analisis Data

Untuk mengetahui besarnya biaya dan pendapatan usahatani kubis di Kecamatan Sembalun
Kabupaten Lombok Timur dianalisis dengan menggunakan analisis biaya dan pendapatan
(Abubakar, 2010) := −

di mana : = Pendapatan Usahatani
= Penerimaan total
= Biaya Total
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Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi produksi kubis di kecamatan
Sembalun kabupaten Lombok Timur dianalisis dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-
Douglas (Soekartawi, 1994):

Y =

Untuk mempermudah menentukan nilai , , , , , dan seterusnya maka fungsi
produksi Cobb-Douglas diubah menjadi persamaan regresi linear berganda yaitu dengan menarik
logaritma sehingga menjadi :

Log Y = log + log + log + log + log + log + log
+ log + e

Keterangan :

Y = Produksi usahatani kubis (kg/LLG)
X1= Luas lahan Petani responden (ha)
X2= Jumlah benih yang digunakan (kg/LLG)
X3 = Jumlah pupuk NPK Phonska (kg/LLG)
X4 = Jumlah pupuk Kandang (Kg/LLG)
X5 =  Jumlah pupuk ZA (kg/LLG)
X6= Jumlah penggunaan obat-obatan (Rp/LLG)
X7= Jumlah tenaga kerja (HKO)β = Intercept/konstanta− = koefisien arah regresi masing masing variabel bebas ….

= Gangguan atau kesalahan (Disturbance term)

Uji keberartian koefisien regresi dilakukan secara serentak dengan menggunakan F-test
pada taraf nyata 5% dengan rumus berikut (Gomez & Gomez, 1995) :

F-hitung = / ( )
Keterangan :

JK Reg = Jumlah kuadrat regresi
JK S = Jumlah kuadrat sisa
n = jumlah responden
k = jumlah variabel bebas

Pengujian koefisien regresi secara parsial digunakan uji t dengan rumus (Gomez &
Gomez, 1995) : = ( )

Keterangan :

= Koefisien Regresi( ) = Simpangan Baku
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Untuk menganalisis efisiensi penggunaan input pada usahatani kubis di Kecamatan
Sembalun digunakan rumus efisiensi harga (allocative efficiency):NPM = P
Dengan demikian Nilai produk marginal (NPM) faktor produksi X, dapat dituliskan sebagai
berikut :

NPM=
. .

di mana :

b = Elastisitas produksi
Y = Produksi

= Harga produksi
X = Jumlah harga faktor produksi X
Kondisi efisiensi harga menghendaki NPMx sama dengan harga faktor produksi X, atau

dapat dituliskan sebagai berikut :. .
=  Px

Untuk mengeahui kendala yang dihadapi petani kubis di Kecamatan Sembalun
digunakan analisis deskripif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik petani responden pada usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur disajikan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Karakteristik Petani Responden

No. Uraian Keterangan
1. Jumlah Sampel (n) 45 orang
2. Umur (Tahun)

a. Rata-rata
b. Kisaran

41
25-60

3. Jumlah Tanggungan Keluarga (orang)
a. rata-rata
b. Kisaran

4
1-8

4. Pendidikan
a. < SD
b. SD
c. SLTP
d. SLTA
e. D3
f. Sarjana

9     (20,0 %)
9     (20,0 %)
11    (24,5 %)
14    (31,1 %)

1    ( 2,2 %)
1     (2,2 %)

5. Luas lahan garapan (ha)
a. Rata-rata
b. Kisaran

0,498
0,3-1

6. Status kepemilikan lahan
a. Milik sendiri
b. Sewa

45
0

7. Pengalaman Berusahatani
a. Rata-rata
b. Kisaran

19
3-45

8. Pekerjaan
a. Pokok (petani)
b. Sampingan

- Perangkat desa
- Wiraswasta

45 (100%)

1 (2,2 %)
3 (6,6 %)

Sumber: Data primer diolah (2018)
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Analisis Usahatani Kubis

Analisis biaya usahatani kubis di Kecamatan Sembalun MT II tahun 2017 disajikan pada
Tabel 2

Tabel 2. Analisis Biaya Usahatani Kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

No Jenis Sumberdaya
Pertanian, Produksi

dan Pendapatan

Satuan Usahatani Kubis
per Lahan Garapan

(0,5 ha)
per Hektar

Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp)
I. Biaya Produksi:

Biaya Variabel:
1. Sarana Produksi

a. Benih gr 69,8 418.800,00 139,5 837.600,00

b. Pupuk
Pupuk NPK kg 275 687.500,00 550 1.375.000,00

Pupuk Kandang kg 871,7 348.666,00 1743,3 697.322,00

Pupuk ZA kg 195,6 352.080,00 391,1 703.998,00

Pupuk Urea kg 41,7 104.166,66 83,4 208.333,32

Pupuk SP-36 kg 129 293.181,00 258 586.362,00

c. Obat-Obatan
Insektisida padat gr 257,78 107.944,00 515,56 215.888,00

Insektisida Cair Lt 0,38 153.333,00 0,76 306.666,00

Hebisida Lt 2,12 148.555,00 4,24 297.110,00

Fungisida Kg 0,53 176.000,00 1,06 352.000,00

2. Tenaga Kerja HKO 66,53 6.652.698,41 133,06 13.305.396,82

Total biaya variable Rp 9.441.923,00 18.883.846,00

Biaya Tetap
1. Pajak lahan Rp 12.450,00 24.900,00

2. Penyusutan alat Rp 139.974,00 279.948,00

3. Iuran air Rp 99.600,00 199.200,00

Total biaya tetap Rp 252.024,00 504.048,00

II. Total Biaya Produksi Rp 9.694.947,00 19.389.894,00

Sumber : Data Primer Diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Biaya Produksi Usahatani Kubis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata total biaya produksi yang digunakan
dalam usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur MT II tahun 2017
sebesar Rp 9.694947/LLG/MT atau sebesar Rp 19.389.894 /ha/MT. Rincian biaya variabel dan
biaya tetap diuraikan sebagai berikut :

Biaya Variabel

Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usahatani kubis di Kecamatan Sembalun
Kaupaten Lombok Timur  terdiri atas : (1) Biaya saprodi (benih, pupuk dan obat-obatan); (2)
Upah tenaga kerja;

Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani dalam usahatani kubis di Kecamatan
Sembalun sebesar Rp 9.441.923/LLG/MT atau sebesar Rp 18.883.846/ha/MT. Biaya variabel
tersebut meliputi : (1) Benih; Rata-rata penggunaan benih pada usahatani kubis di Kecamatan
Sembalun  sebanyak 69,8 gr/LLG/MT atau 139,5 gr/ha/MT, dengan harga benih Rp 6000/gr,
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maka diperoleh biaya sebesar Rp 4.118.000/LLG/MT; (2) Pupuk; Rata-rata biaya pupuk yang
dikeluarkan petani dalam usahatani kubis  adalah  sebesar Rp 1.388.260/LLG/MT. Biaya pupuk
berasal dari: (a) Pupuk NPK Rp 687.500/LLG/MT; (b) Pupuk Kandang Rp 348.680 /LLG/MT;
(c) Pupuk ZA Rp 352.080 /LLG/MT; (d) Pupuk Urea sebesar Rp 104.166,66 /LLG/MT; (e)
Pupuk SP36 Rp 293.181/LLG/MT; (3) Obat-obatan; Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk
obat-obatan adalah Rp 502.500/LLG/MT. Biaya tersebut bersumber dari pembelian biaya obat-
obatan seperti: (a) Herbisida Rp 148.555/LLG/MT; (b) Insektisida cair Rp 153.333/LLG/MT; (c)
Insektisida padat Rp 107.944/LLG/MT; (d) Fungisida Rp 92.666/LLG/MT; (4) Biaya Tenaga
Kerja. Rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan adalah Rp 6.652.698,41/LLG/MT.

Biaya Tetap

Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan petani dalam usahatani kubis di Kecamatan
Sembalun Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 252.024 /LLG yang terdiri dari (1) biaya pajak
tanah sebesar Rp 12.450/ LLG/MT; (2) biaya penyusutan alat sebesar Rp 139.974/LLG/MT; (3)
Rata-rata iuran air yang dikeluarkan petani kubis di Kecamatan Sembalun sebesar  Rp 99.600
/LLG/MT.

Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan Usahatani Kubis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produksi kubis yang dihasilkan petani pada
di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur sebesar 16.550 kg/LLG/MT atau 33.100
kg/ha/MT, dengan harga jual ditingkat petani sebesar Rp 1.600/kg maka diperoleh nilai produksi
sebesar Rp 26.480.000/LLG/MT atau Rp 52.960.000/ha/MT. Sementara itu pendapatan yang
diperoleh petani kubis adalah sebesar Rp 17.038.077/LLG/MT atau Rp 34.076.154/ha.MT.
Rinciannya disajikan pada Tabel 3 berikut

Tabel 3. Analisis Pendapatan Usahatani Kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok
Timur

No Uraian Satuan per lahan garapan per Hektar
Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp)

I. Harga Kubis Rp/kg 1.600,00 1.600,00
II. Produksi

/Penerimaan
kg 16.550 26.480.000,00 33.100 52.960.000,00

III. Total Biaya
Produksi

Rp 9.694.947,00 19.389.894,00

IV. Pendapatan Rp 17.038.077,00 34.076.154,00
V R/C rasio 2,73 2,73

Sumber : Data primer diolah (2018)

Jika ditinjau dari nilai R/C rasio menunjukkan bahwa usahatani kubis di Kecamatan
Sembalun memiliki nilai 2,73. Hal ini berarti bahwa setiap penggunaan input sebesar Rp 1 akan
meningkatkan penerimaan sebanyak Rp 2,73.

Analisis Regresi dengan Fungsi Cobb-Douglass

Hasil analisis regresi penggunaan input pada usahatani kubis  di Kecamatan Sembalun
Kabupaten Lombok Timur  dengan fungsi Cobb-Douglas disajikan pada Tabel 4
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Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Usahatani Kubis di
Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur

Uraian Koef.regresi t-hitung p-value Keterangan
Konstanta
Luas lahan
Benih
NPK
Pupuk Kandang
Pupuk ZA
Obat-obatan
Tenaga Kerja

4,3112
1,2512
0,0030
0,0926
0,1213
-0,0652
0,0080
-0,1123

5,2959
3,6176
0,0667
2,0662
2,0262
-1,3013
0,1343
-0,3293

5,63518E-06
0,00088
0,9471
0,0458
0,0499
0,2011
0,8938
0,7437

S
NS
S
S

NS
NS
NSR

F-hitung
F-tabel
t-tabel

0,9517
104,175
2,2695
2,0261

Keterangan: S = Signifikan, taraf nyata 5%
NS = Non Signifikan, taraf nyata 5 %

Berdasarkan hasil analisis dengan fungsi Cobb-Douglass diperoleh fungsi produksi
sebagai berikut:

Y = 4,3112 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,
Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak

Hasil analisis data, diperoleh nilai F-hitung = 104,175 > dari F tabel (2,2695). Hal ini
berarti variabel bebas (Xi) secara serentak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y). Lebih
lanjut situasi tersebut ditunjang oleh nilai koefisien determinasi (R = 0,9517). Nilai tersebut
menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang masuk dalam model dapat menentukan variabel
terikatnya sebesar 95,17 %, sedangkan 4,83 % ditentukan oleh variabel lain diluar model.

Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Lahan. Berdasarkan hasil analisis fungsi Cobb-Douglass diperoleh nilai koefisien regresi
untuk lahan (b1= 1,2512) nilai tersebut artinya setiap penambahan luas lahan (X1) sebesar 1 %
akan memberikan tambahan produksi (Y) sebesar 1,2512%. Setelah diuji dengan t-test pada taraf
nyata 0,05 diperoleh t hitung (3,6176) > t tabel (2,0261) yang berarti Ho ditolak. Situasi tersebut
menunjukkan bahwa penambahan lahan sebesar 1 % akan menyebabkan persentase tambahan
produksi yang signifikan pada taraf nyata 0,05

Benih. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi untuk input benih (b2= 0,003),
artinya setiap penambahan input benih (X2) sebesar 1 % akan memberikan tambahan  produksi
(Y) sebesar 0,003 %. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh t hitung (0,06675)
< t tabel (2,0261), yang berarti Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa input benih berpengaruh
non signifikan terhadap tambahan produksi.

Pupuk NPK. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk input
pupuk NPK (b3) sebesar 0,0926, artinya setiap penambahan input pupuk NPK sebesar 1 % akan
meningkatkan produksi (Y) sebesar 0,0926. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05
diperoleh p-value sebesar 0,0458 < 0,05 atau t hitung (2,0662) > t tabel (2,0261), yang berarti
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Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan input pupuk NPK berpengaruh signifikan
terhadap tambahan produksi.

Pupuk Kandang. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk input
pupuk pupuk Kandang (b4) sebesar 0,1213, artinya setiap penambahan input pupuk kandang
sebesar 1 % akan meningkatkan produksi (Y) sebesar 0,1213 %. Setelah diuji dengan t-test pada
taraf nyata 0,05 diperoleh p-value sebesar 0,0499 < 0,05 atau t hitung (2,0266) > t tabel (2,0261),
yang berarti Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan input pupuk kandang
berpengaruh signifikan terhadap tambahan produksi.

Pupuk ZA. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk input pupuk
pupuk ZA  (b5) sebesar -0,0652 , artinya setiap penambahan input pupuk NPK sebesar 1 % akan
mengurangi produksi (Y) sebesar 0,0652 %. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05
diperoleh p-value sebesar 0,2011 > 0,05 atau t hitung (-1,3013) > (-2,0261), yang berarti Ho
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan input pupuk ZA sebesar 1 % berpengaruh non
signifikan terhadap tambahan produksi.

Obat-obatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk input obat-
obatan  (b6) sebesar 0,0080, artinya setiap penambahan input obat-obatan sebesar 1 % akan
meningkatkan produksi (Y) sebesar 0,0080%. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05
diperoleh p-value sebesar 0,8938 > 0,05 atau t hitung (0,1343) < t tabel (2,0261), yang berarti
Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan input obat-obatan berpengaruh non signifikan
terhadap tambahan produksi.

Tenaga Kerja. Berdasarkan hasil analisis fungsi Cobb-Douglass diperoleh nilai
koefisien regresi untuk input tenaga kerja (b7 = -0,1123) nilai tersebut artinya setiap penambahan
input tenaga kerja sebesar 1 % akan mengurangi produksi (Y) sebesar 0,1123%. Setelah diuji
dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh p-value 0,743 > α 0,05 atau t hitung (-0,3293) > t
tabel (-2,0261) yang berarti Ho diterima. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penambahan input
tenaga menyebabkan tambahan produksi yang non signifikan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Input

Hasil analisis efisiensi penggunaan input pada usahatani kubis di kecamatan Sembalun
Kabupaten Lombok Timur musim tanam II tahun 2017 disajikan pada Tabel 5 berikut

Tabel 5. Hasil Analisis Efisiensi Penggunaan Input pada Usahatani Kubis di Kecamatan
Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

No Input-Output Koef reg
Geomean

Harga input-
output

Nilai Efisiensi Kriteria efisiensi
Simbol Koef. Kriteria ket

1
Produksi (kg)

4,311
15.157,98 1600

2
Luas lhn (ha) β1

1,251
0,473034 10000000 6,41517 > 1

Belum
Ef.

3 Benih (gr) β2 0,003 65,3157 6000 0,19118 < 1 Tidak Ef.
4

Pupuk NPK (kg) β3
0,093

244,5389 2500 3,67614 > 1
Belum

Ef.
5 Pupuk Kandang

(kg) β4
0,121

826,4426 400 8,89710 > 1
Belum

Ef.
6

Pupuk ZA (kg) β5
-0,065

184,9188 1800 - 4,7517 < 1 Tidak Ef.
7 Obat-Obatan

(Rp) β6
0,008

473607,7
502500

0,000001 <  1 Tidak Ef.
8 TK(HKO) β7 -0,112 63,10306 100000 -0,43168 < 1 Tidak Ef.

Sumber: Data Primer Diolah (2018)
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Tabel 5 menunjukkan bahwa dilihat dari analisis efisiensi penggunaan input dapat
diketahui bahwa  dari 7 (tujuh) input yang dianalisis, terdapat 4 (empat) jenis input yang
penggunaannya tidak efisien dan 3 (tiga) input yang belum efisien.

Kendala-kendala dalam Berusahatani Kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur

Kendala utama yang dihadapi petani dalam usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur adalah kondisi cuaca diikuti hama dan penyakit. Tingginya biaya produksi,
fluktuasi harga dan intensitas penyuluhan. Rinciannya disajikan pada Tabel 3.7 berikut

Tabel 6. Kendala petani dalam Berusahatani Kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten
Lombok Timur

No Kendala/Hambatan Jumlah Petani (orang)
1
2
3
4
5

Kondisi Cuaca
Hama dan Penyakit
Fluktuasi Harga
Tingginya Biaya Produksi
Intensitas Penyuluhan

45 (100%)
45(100%)

14 (31,11%)
23 (51,11%)

3 (6,6 %)
Sumber: Data Primer Diolah (2018)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: (1)
Rata-rata biaya produksi pada usahatani kubis di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok
Timur musim tanam II tahun 2017 sebesar Rp 9.694.947/LLG/MT atau sebesar Rp
19.389.894/ha/MT dan produksi sebesar 16.550 kg/LLG/MT atau sebesar 33.100 kg/ha/MT,
dengan rata-rata nilai produksi sebesar Rp 26.480.000/LLG/MT atau Rp 52.960.000/ha/MT
diperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp 17.038.077/LLG/MT atau sebesar Rp
34.076.154/ha/MT; (2) Efisiensi penggunaan input pada usahatani kubis di Kecamatan Sembalun
Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa penggunaan input lahan, pupuk NPK dan pupuk
kandang belum efisien, sedangkan benih, pupuk ZA, obat-obatan dan tenaga kerja tidak efisien;
(3) Kendala utama yang dihadapi oleh petani responden dalam usahatani kubis di Kecamatan
Sembalun Kabupaten Lombok Timur adalah kondisi cuaca, hama dan penyakit tanaman,
fluktuasi harga jual kubis, biaya produksi (benih dan obat-obatan) dan intensitas penyuluhan.

Saran
(1) Untuk mengatasi kendala yang dikemukakan petani, penting adanya daya dukung dan

kerjasama dari pemerintah sebagai penentu kebijakan, pihak akademisi sebagai lembaga yang
menghasilkan metode pengembangan yang lebih baik, serta petani itu sendiri yakni
memfungsikan kembali kerjasama antar anggota kelompok sehingga akses informasi dapat
terpenuhi dan merata; (2) Penyuluhan perlu ditingkatkan intensitasnya, terutama yang berkaitan
dengan efisiensi penggunaan input pada usahatani kubis yakni penggunaan yang tepat waktu,
tepat guna, tepat dosis dan teapat sasaran.



12

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar. 2010. Agribisnis Teori & Aplikasi. Gaung Persada Press. Jakarata.

BPS. 2017. Kecamatan Sembalun Dalam Angka 2017. BPS. Lombok Timur

Gomez K.A., Gomez A.A. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. Diterjemahkan
oleh Endang Sjamsuddin dan Justika S.B. UI-PRESS. Jakarta

Sa’diyah A A., Muljawan R E. 2011. Kajian Ekonomi Usahatani Kubis di Kecamatan Sukapura
Kabupaten Probolinggo. Buana Sains 2:103-108

Soekartawi. 1994. Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Cobb-Douglas. PT
Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Widyaningsih S., Mutholib A. 1996. Sayuran Baby. PT Penebar Swadaya. Jakarta.


