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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan, efisiensi  dan 

hambatan usahatani tembakau virginia penjualan daun basah dan kering di 

Kecamatan Janparia  Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Penentuan daerah penelitian 

ditentukan secara Purposive Sampling.Data dikumpulkan menggunakan teknik 

survei dengan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah 

disiapkan. Jumlah responden ditentukan secara quota sampling sebanyak 32 orang 

terdiri dari 16 orang petani tembakau virginia penjualan daun basah dan 16 orang 

petani tembakau virginia penjualan daun kering. Pengambilan petani responden 

dilakukan secara accidental sampling. Alat analisis yang digunakan ialah analisis 

pendapatan dan R/C ratio. 
 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi tembakau virginia 

penjualan daun basah sebesar 26.942 Kg/ha dan produksi tembakau virginia 

penjualan daun kering sebesar 2.180 Kg/ha. penerimaan  usahatani tembakau 

virginia yang melakukan penjualan daun basah sebesar Rp. 56.577.525/ha 

sedangkan penerimaan usahatani tembakau virginia yang melakukan  penjualan 

daun  kering sebesar Rp. 86.894.583/ha. pendapatan usahatani tembakau virginia 

yang melakukan penjualan daun kering lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 

pendapatan usahtani melakukan penjualan daun basah. pendapatan usahtani 

melakukan penjulan daun kering adalah sebesar Rp. 37.218.907 per hektar 

Sedangkan  pendapatan usahatani penjualan daun basah adalah  Rp. 29.398.939  

per hektar. Petani penjualan usahatani tembakau virginia bentuk daun basah lebih 

efisiensi dibandingkan dengan usahatani tembakau virginia bentuk daun kering. 

RC-racio yang diperoleh petani  daun basah sebesar 2,08 dan kering sebesar 1,75. 

Hambatan pemasaran yang dihadapi Petani tembakau virginia penjulan daun 

basah dan kering yaitu hambatan harga, iklim dan pengecekan.  

 

 

Kata Kunci : Pendapatan usahatani, tembakau virginia, penjualan daun  basah dan 

kering. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the income, efficiency and constraints of 

virginia tobacco farming in wet leaf sales and in Janparia District, Central 

Lombok Regency. This research was conducted in the District of Janapria, Central 

Lombok Regency. Determination of the research area was determined by 

purposive sampling. Data was collected using survey techniques with interviews 

based on the list of questions that had been prepared. The number of respondents 

was determined by quota sampling as many as 32 people consisting of 16 Virginia 

tobacco farmers selling wet leaves and 16 virginia tobacco farmers selling dry 

leaves. The taking of the respondent farmers is done by accidental sampling. The 

analytical tool used is income analysis and R / C ratio. 

The results showed that virginia tobacco production of wet leaf sales was 

26,942 Kg / ha and virginia tobacco production of dry leaf sales was 2.180 Kg / 

ha. acceptance of virginia tobacco farming that sells wet leaves of Rp. 56.577.525/ 

ha while the acceptance of the virginia tobacco farming that sold the dried leaves 

was Rp. 86.894.583/ ha. Virginia tobacco farming income that sells dry leaves is 

greater than the average business income of selling wet leaves. income usahtani 

do penjulan leaf dry is Rp. 37.218.907 per hectare While farm income from 

selling wet leaves is Rp. 29.398.939 per hectare. Farmers selling virginia tobacco 

farming in the form of wet leaves are more efficient compared to virginia tobacco 

leaves in the form of dry leaves. RC-racio obtained by wet leaf farmers was 2.08 

and dry was 1.75. Marketing constraints faced by virginia tobacco growers of wet 

and dry leaves are price, climate and checks. 

 

 

Keywords: Farming Income, Virginia Tobacco Farming, Sales of wet and dry 

leaves. 
 

PENDAHULUAN 
 

Pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan 

merupakan bagian dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan petani, sekaligus terkait dengan upaya untuk membuka kesempatan 

kerja, peningkatanekspor, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam 

negeri, pemerataan pembangunan serta penciptaan pertumbuhan ekonomi regional 

suatu daerah.Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat 

penting bagi Indonesia, merupakan negara penghasil tembakau terbesar ke-6 di 

dunia setelah negara Cina, Brazilia, India, Amerika Serikat dan Argentina. 

Komoditas ini di samping sebagai penghasil devisa negara dan cukai, juga dapat 

menyerap tenaga kerja yang cukup besar terutama di sektor agribisnis primer 

(budidaya) dan agribisnis sekunder (industri rokok). Jenis tembakau yang 
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dikembagkan di Indonesia adalah tembakau rakyat dan tembakau virginia.   Luas 

areal pengembangan tembakau di Indonesia, sekitar 200-260 ribu hektar dan 

sekitar produksi pertahun mencapai 180-200 ribu ton atau sekitar 2,67%dari 

produksi tembakau dunia dan produksi tembakau di Indonesia terdiri  dari 75-

80%tembakau rakyat, 20-25% tembakau virginia dan sekitar  5% jenis tembakau 

lainnya. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama Pulau Lombok merupakan salah 

satu daerah penghasil tembakau Virginia terbesar di Indonesia, dengan luas areal 

berkisaran antara 24-25 ribu hektar dengan perkiraan produksi 35-45 ribu ton 

pertahun atau sekitar 80-90 % dari produksi tembakau nasional. Kabupaten 

Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTB yang potensial 

untuk mengembangkan usahatani Tembakau virginia. Salah satu Kecamatan di 

Kabupaten Lombok Tengah yang sebagian besar masyarakatnya melakaukan 

kegiatan usahatani tanaman tembakau virginia adalah Kecamatan Janapria. 

Berikut data perkembangan luas areal, produksi dan produktivitas tanaman 

tembakau virginia di Kecamatan Janapria tahun 2015: 

Tabel 1.1. Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tembakau 

Virginia di    Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2014 

No Kecamatan 

            Tembakau Virginia 

Luas (Ha) Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

1 Praya Barat 900,00 1.623,00 1,80 

2 Praya Barat Daya 8,00 12,60 1,58 

3 Pujut 180,00 302,00 1,68 

4 Praya Timur 1.486,00 2.709,45 1,82 

5 Janapria 3.633,00 6.474,65 1,78 

6 Kopang 831,55 1.512,74 1,82 

7 Praya 311,00 550,90 1,77 

8 Praya Tengah 272,00 434,45 1,60 

9 Jonggat 18,00 33,00 1,83 

10 Pringgarata - -  

11 Batukliang 134,90 238,83 1,77 

12 Batukliang Utara 6,00 9,60 1,6 

Jumlah   7.780,45 13.901,21 1,78 

2013  10.789,95 17.450,28 1,62 

2012  12.742,25 23.705,71 1,86 

2011  7.592,10 14.484,54 1,91 

2010  11.204 11.766,5 1,05 

   Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah 2015 
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Tujuan penelitian ini adalah : (1). Untuk menganalisis  pendapatan  

usahatani tembakau virginia penjualan daun basah dan kering di Kecamatan 

Janapria Kabupaten Lombok Tengah; (2). Untuk menganalisis efisiensi usahatani 

tembakau virginia penjualan daun basah dan kering di Kecamatan Janapria 

Kabupaten Lombok Tengah; (3) Untuk mengidentifikasi  hambatan yang dihadapi 

petani dalam melakukan penjualan tembakau virginia di Kecamatan Janapria 

Kabupaten Lombok Tengah.  

  

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah petani tembakau virginia yang menjual tembakau virginia 

bentuk daun basah dan kering di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. 

Penentuan daerah sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling, menurut (Sugiyono 2010) purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu bertujuan 

agar data yang diproleh nantinya biasa lebih tepat. Daerah sampel yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah di Desa Loang Maka dan Desa Setuta, karena atas 

pertimbangan bahwa kedua desa tersebut terdapat petani yang menerapkan 

penjualan daun basah dan kering tembakau Virginia. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survey yaitu data dikumpulkan 

dari sejumlah individu (unit sampling) dalam waktu bersamaan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. 

Jumlah responden ditentukan secara quota sampling sebanyak 32 orang 

terdiri dari 16 orang petani tembakau virginia penjualan daun basah dan 16 orang 

petani tembakau virginia penjualan daun kering. Pengambilan petani responden 

dilakukan secara accidental sampling dengan distribusi di setiap desa Jenis data 

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan 

efisiensi  pada usahatani tembakau virginia penjualan daun basah dan kering di 

Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.Untuk mengukur total biaya 

produksi dan pendapatan usahatani tembakau virginia, maka formulasinya adalah 

sebagai berikut:  
 

1) Total biaya produksi  

TC = FC + VC 

Keterangan:  

TC  = Total Biaya (Rp) 

FC  = Biaya Tetap (Rp)  

VC = Biaya Variabel (Rp) 
 

3) Pendapatan  

I = TR – TC     

   Keterangan: 

  I     = Pendapatan Usahatani (Rp) 

TR  =Total Penerimaan (Rp) 
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TC  =Total Biaya (Rp). 
 

Efisiensi dianalisis dengan R/C ratio, dengan rumus 

 R/C ratio = TR/TC 

R/C =  Revenue cost ratio 

TR  =  Total Penerimaan (Rp) 

TC  =  Total Biaya (Rp) 

Kriteria: 

R/C > 1 menunjukkan bahwa usaha efisien diusahakan 

R/C<1 menunjukkan bahwa usaha tidak efisien diusahakan 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.      Analisis Biaya Usahatani 

Biaya usahatani tembakau virginia pada penelitian ini adalah biaya produksi 

meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya sarana 

produksi, biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain. Biaya tetap terdiri atas biaya 

penyusutan alat pertanian, sewa laha, pajak tanah dan bunga modal atau biaya-

biaya  yang dikeluarkan oleh usahatani tembakau virginia yang terdiri dari biaya 

tahap persemaian, penanaman dan pengomprongan. 

2.         Biaya Tahap Persemian 

 Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini biaya yang di keluarkan oleh  

petani tembakau virginia penjualan daun kering seperti biaya variabel terdiri atas 

benih, pupuk, obat-obatan, biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain dan biaya tetap 

yang terdiri dari penyusutan alat dan sewa lahan sedangkan untuk petani menjual 

tembakau virginia daun basah tidak melakukan tahap persemaian bibit yang 

digunakan bersumber dari hasil pembelian dari penjual bibit tembakau virginia. 

Rincian biaya persemain yang dikeluarkan petani responden tembakau virginia 

penjual daun kering disajikan pada tabel 4.10. berikut: 
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Tabel 4.10. Rincian Biaya untuk Persemaian Usahatani Tembakau Virginia 

Penjualan Daun  Kering di Kecamatan Janapria Tahun 2017 

No. Jenis Biaya Satuan 

Petani  Daun Kering 

Per LLG Per Hektar 

Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

A Biaya Variabel 

     1 Biaya sarana produksi 

     

 

a. Benih (Bks) 2 127.500 1 85.000 

 

b. Pupuk 

     

 

-KNO3 (Kg) 0,3 3.469 0,2 2.313 

 
-SP-36/TSP (Kg) 1 3.125 1 2.083 

  -NPK (Kg) 8 56.625 5 37.750 

  Jumlah  Biaya Pupuk 

 

63.219 

 

42.146 

 

b. Obat-obatan 

     

 

-Metindo (Bks) 0,1 14.063 0,1 9.375 

 

-Antracol (Bks) 0,2 8.125 0,1 5.417 

 

-Decis (Botol) 0,1 4.688 0,1 3.125 

 

-Redumel (Bks) 0,2 4.063 0,1 2.708 

 

-Sivin (Bks) 0,3 313 0,2 208 

 

-Manzate (Bks) 0,1 10.357 0,1 6.905 

 
Jumlah Biaya Obat-obatan 

 
40.313 

 
26.875 

3 Biaya Tenaga Kerja 

     

 

  a.TK Dalam Keluarga (HKO) 6      294.375 4 196.250 

 

b. TK Luar Keluarga (HKO) 5 260.313 4 173.542 

 
Jumlah Biaya TK 

 
11 554.688 8 369.792 

4 Biaya Variabel lain 

     

 

a.Bambu (Batang) 4 65.938 3 43.958 

 

b.Plastik Penutup (Meter) 100 315.625 67 210.417 

 

Jumlah Biaya Variabel 

 

1.039.783 

 

693.188 

B Biaya Tetap 
     

 

a. Penyusutan Alat (Rp) 

 

19.750 

 

13.167 

 

b. Sewa Lahan (Rp) 

 

587.500 

 

391.667 

 
Total Biaya Persemaian 

 

2.432.753 

 

1.621.835 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.10. total biaya variabel persemaian yang di keluarkan 

oleh petani responden usahatani tembakau virginia yang menjual daun  kering 

sebesar Rp. 1.039.783/LLG atau Rp. 693.188/ha. Untuk rata-rata biaya pembelian 

pupuk yang dikeluarkan oleh petani responden tembakau virginia  penjualan daun 

kering  sebesar Rp. 63.219/LLG atau Rp. 42.146/ha. Jenis pupuk yang digunakan 

oleh petani responden yaitu pupuk KNO3, SP36/TSP dan NPK. Untuk Rata-rata 

biaya pembelian obat-obatan yang dikeluarkan oleh petani responden tembakau 

virginia  penjualan daun Kering  sebesar Rp. 40.313/LLG atau Rp. 26.875/ha. 

Untuk rata-rata biaya pengunaan tenaga kerja pada usahatani tembakau virginia 

penjualan daun kering berdasarkan perhitungan HKO yaitu 11 HKO dengan nilai 

tenaga kerja sebesar Rp. 554.688/LLG atau 8 HKO dengan nilai tenaga kerja 
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sebesar Rp. 369.792/ha dan untuk biaya tetap terdiri dari penyusutan alat sebesar 

Rp.19.750/LLG atau Rp.13.167/ha dan untuk sewa lahan yang dikeluarkan oleh 

petani tembakau virginia penjualan daun kering sebesar Rp. 587.500/LLG atau 

Rp. 391.667/ha. untuk total biaya persemaian yang dikeluarkan oleh petani 

responden usahatani tembakau virginia penjualan daun kering sebesar Rp.  

2.432.753/LLG atau Rp. 1.621.835/ha.  

3. Biaya Tahap Penanaman 

Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya penanaman  yang 

di keluarkan oleh petani responden tembakau virginia penjualan daun basah dan 

petani responden tembakau virginia penjualan daun kering seperti biaya variabel 

dan biaya tetap. 

a. Biaya Variabel 

Biaya Variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari sedikit 

atau banyaknya produk dan jasa yang akan dihasilkan. Biaya variabel dalam 

penelitian ini terdiri atas biaya sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan), 

biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain. Rincian biaya variabel untuk penanaman 

yang dikeluarkan petani responden tembakau virginia penjual daun basah dan 

kering disajikan pada tabel 4.11. berikut: 
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Tabel 4.11. Rincian Biaya Variabel untuk Penanaman Usahatani Tembakau 

Virginia Penjualan Daun Basah dan Kering di Kecamatan Janapria 

Tahun 2017 

No. 
Rincian Biaya 

Variabel 
Satuan 

Petani Daun Basah  Petani Daun Kering 

Per Hektar Per Hektar 

Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

1 Bibit (Biji) 15.363 768.137 

  

 

Pupuk 

     

 

Urea (Kg) 327 656.472 202 438.750 

 

KNO3 (Kg) 35 636.131 77 1.472.917 

 

ZA (Kg) 192 331.437 216 354.167 

 

SP-36/TSP (Kg) 377 945.235 244 615.208 

  NPK (Kg) 28 324.324 115 911.458 

  Jumlah  Biaya Pupuk 

 

2.893.599 

 

3.792.500 

2 Obat-obatan 

     

 

Sampurna D (Bks) 18 32.504 2 3.750 

 
Metindo (Bks) 4 169.986 1 95.833 

 

Virtako (Botol) 1 477.240 1 63.750 

 

Antracol (Bks) 4 254.623 2 191.667 

 

Prevathon (Botol) 1 46.230 0,2 10.833 

 
Gramoxon (Liter) 6 357.326 6 362.500 

 

Dupont (Botol) 1 55.382 0,1 11.667 

 

Matador (Liter) 1 21.337 0,3 7.917 

 

Green tonik (Liter) 

  

0,1 3.750 

  Roundup (Botol) 1 53.343 0,2 15.625 

 

Decis (Botol) 0,3 9.957 

  

 

Manzate (Bks) 0,1 8.962 

  

 

Jumlah Biaya Obat-obatan 

 

1.483.428 

 

767.292 

3 Biaya Tenaga Kerja 

     

 

  a.TK Dalam Keluarga (HKO) 88     3.740.398 38    1.560.000 

 

b. TK Luar Keluarga (HKO) 242 10.628.343 276 10.763.958 

 

Jumlah Biaya TK 

 

330 14.368.741 314 12.323.958 

4 Biaya Variabel lain 

     

 
a.Tali rapia (Rp) 

 
11.380 

 
3.333 

 

b.Tali Benang (Rp) 

   

44.583 

 

c.Iuran Irigsi  (Rp) 

 

348.506 

 

308.333 

 

d. Pengangkutan (Rp) 

   

605.833 

 

Jumlah Biaya Variabel 

 

19.873.791 

 

17.845.832 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 4.11. total biaya variabel Penanaman yang di keluarkan 

oleh petani responden usahatani tembakau virginia yang menjual daun  basah 

sebesar Rp. 19.873.791/ha. Sedang untuk petani penjualan daun kering sebesar 

Rp. 17.843.832/ha. Untuk Rata-rata biaya pembelian pupuk yang dikeluarkan oleh 

petani responden tembakau Virginia  penjualan daun basah  sebesar Rp. 2.893.599 

per hektar (Ha) lebih besar daripada rata-rata biaya pembelian pupuk yang 

dikeluarkan oleh petani responden  penjualan daun kering sebesa Rp.3.792.500 
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per hektar (Ha). Hal ini disebabkan oleh perbedaan harga pupuk dan jumlah 

pupuk yang digunakan. Jenis pupuk yang digunakan oleh petani responden yaitu 

pupuk Urea, KNO3, ZA, SP36/TSP dan NPK. 

Bibit yang digunakan  oleh petani tembakau virginia  penjualan daun kering 

adalah bibit  bersumber dari persemaian yang dibuat oleh petani sendiri 

sedangkan petani tembakau virginia penjualan daun basah tidak membuat bibit 

persemaian dengan membeli bibit dari penjual bibit tembakau virginia. Dengan 

harga bibit sebesar Rp.50/biji dan rata-rata biaya bibit sebesar Rp.768.137/ha. 

Rata-rata biaya pengunaan obat-obatan yang dikeluarkan oleh petani 

responden tembakau Virginia  penjualan daun basah  sebesar Rp. 1.483.428 per 

hektar (Ha). Sedangkan biaya penggunaan obat-obatan yang dikeluaarkan oleh 

petani responden tembakau Virginia  penjualan daun kering sebesar Rp. 767.292 

per hektar (Ha). Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah, harga dan jenis 

obat-obatan yang digunakan oleh petani responden tembakau Virginia  penjualan 

daun basah  dan kering.  

Rata-rata biaya pengunaan tenaga kerja pada usahatani tembakau virginia 

penjualan daun basah berdasarkan perhitungan HKO yaitu 330 HKO dengan nilai 

tenaga kerja sebesar Rp. 14.368.741/ha sedangkan usahatani tembakau virginia 

penjualan daun kering yaitu 314 HKO  dengan nilai tenaga kerja sebesar Rp. 

12.323.958/ha. Perbedaan ini disebabkan penjualan daun kering lebih banyak 

penggunaan tenga kerja yang digunakan dari proses persemain benih sampai 

proses pengomprongan tembakau virginia daun kering, sedangkan untuk petani 

penjualan daun basah hanya penggunaan tenaga kerja pada proses persiapan lahan 

sampai proses pemanenan tembakau virginia bentuk basah.  

b. Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dimaksud dalam penelitian ini biaya penyusutan alat-alat, 

sewa lahan, pajak tanah dan bunga modal. Rincian besarnya biaya tetap yang di 

keluarkan oleh petani responden tembakau virginia. Rincian biaya variabel untuk 

penanaman yang dikeluarkan petani responden tembakau virginia penjual daun 

basah dan kering disajikan pada tabel 4.12. berikut: 

Tabel 4.12. Rincian Biaya Tetap untuk Penanaman pada Usahatani Tembakau 

Virginia Penjualan Daun  Basah dan Kering di Kecamatan Janapria 

Tahun 2017 

No  Rincian Biaya Tetap 

Petani daun basah  Petani daun kering 

per LLG 

(Rp) 
per Ha (Rp) 

Per 

LLG(Rp) 
per Ha (Rp) 

1 Penyusutan Alat 288.357 656.289 534.642 356.428 

2 Pajak 46.188 105.121 106.563 71.042 

3 Sewa Lahan 2.875.000 6.543.385 8.062.500 5.375..000 

4 Bunga  Modal 

  

2.145.000 1.430.000 

 
Total Biaya Tetap 3.209.545 7.304.795 10.848.705 7.232.470 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 



 

 

12 
 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.12. total biaya tetap   yang di keluarkan oleh petani 

responden usahatani tembakau virginia yang menjual daun  basah sebesar Rp. 

3.209.545/LLG atau Rp. 7.304.795/ha sedangkan untuk usahatani tembakau 

virginia penjualan daun kering sebesar Rp. 10.848.705/LLG atau Rp. 

7.232.470/ha.. Rata-rata biaya bunga modal petani penjualan daun kering sebesar 

Rp. 2.145.000/LLG atau Rp. 1.430.000/ha. Sedangkan untuk petani tembakau 

virginia penjualan daun basah menggunakan modal milik sendiri. 

4. Total Biaya Tahap Penanaman 

Total Biaya Tahap Penanaman yang dimaksud dalam Pada penelitian ini, 

Biaya produksi meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variable terdiri atas 

biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain. Biaya tetap terdiri 

atas biaya penyusutan alat pertanian, sewa laha, pajak tanah dan bunga modal. 

Rincian Total biaya untuk penanaman yang dikeluarkan petani responden 

tembakau virginia penjual daun basah dan kering disajikan pada tabel 4.13. 

berikut: 

Tabel 4.13. Rincian Total Biaya Tahap Penanaman  Usahatani Tembakau Virginia 

Penjualan Daun  Basah dan Kering di Kecamatan Janapria Tahun 

2017 

No Jenis Biaya 

Petani daun basah  Petani daun kering 

per LLG 

(Rp) 
per Ha (Rp) 

Per 

LLG(Rp) 
per Ha (Rp) 

1 Total Biya Variabel 8.732.047 19.873.791 26.768.751 17.845.832 

2 Total Biya Tetap 3.209.545 7.304.795 10.848.705 7.232.470 

 
Total Biaya Penanaman  11.941.592 27.178.586 37.617.456 25.078.302 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.13. total biaya penanaman yang di keluarkan oleh 

petani responden usahatani tembakau virginia yang menjual daun  basah sebesar 

Rp. 11.941.592/LLG atau Rp. 27.178.586/ha. Sedangkan untuk petani respeonden 

usahatani tembakau virginia penjualan daun kering sebesar Rp. 37.617.456/LLG 

atau Rp. 25.078.302/ha. 

5. Biaya Tahap Pengomprongan 

Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini biaya yang di keluarkan oleh 

petani responden tembakau virginia penjualan daun kering seperti biaya variabel 

terdiri atas bahan bakar dan listrik, biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain dan 

biaya tetap yang terdiri dari penyusutan alat sedangkan untuk petani tembakau 

virginia penjualan daun basah tidak melakukan tahap pengomprongan. Rincian 

biaya pengomprongan yang dikeluarkan petani responden tembakau virginia 

penjual daun kering disajikan pada tabel 4.14. berikut: 
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Tabel 4.14. Rincian Biaya  Pengomprongan Usahatani Tembakau Virginia 

Penjualan Daun  Kering di Kecamatan Janapria Tahun 2017 

N

o. 
Jenis Biaya Satuan 

Petani Daun Kering 

Per LLG Per Hektar 

Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

A. Biaya Variabel 

     1 Bahan bakar (Rp) 

 

14.057.813 

 

9.371.875 

2 Listrik (Rp) 

 

130.313 

 

86.875 

3 Biaya Tenaga Kerja 

     

 

  a.TK Dalam Keluarga (HKO) 145 5.395.000 97 3.596.667 

 

b. TK Luar Keluarga (HKO) 271 8.258.651 168 5.505.769 

 

Jumlah Biaya TK 

 

416 13.653.651 265 9.102.436 

4 Biaya Variabel lain 

     

 

a.  Pemasaran (Rp) 

 

1.212.500 

 

808.333 

 

Jumlah Biaya Variabel 

 

29.054.277 

 

19.369.519 

B Biaya Tetap  
     

 

a. Penyusutan Alat (Rp) 

 

5.409.029 

 

3.606.020 

 

Total Biaya Pengomprongan 

  

34.463.306 

 

22.975.539 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.14. total biaya variabel pengomprongan yang di 

keluarkan oleh petani responden usahatani tembakau virginia yang menjual daun  

kering sebesar Rp. 29.054.277/LLG atau Rp. 19.369.519/ha dan untuk biaya tetap 

terdiri dari penyusutan alat sebesar Rp. 5.409.029/LLG atau Rp. 3.606.020/ha. 

Untuk total biaya pengomprongan sebesar Rp. 34.463.306/LLG atau Rp. 

22.975.539/ha. 

6. Total Biaya Usahatani  

Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini total biaya yang di keluarkan 

petani tembakau virginia penjualan daun basah dan kering terdiri atas total biaya 

persemaian, biaya penanaman dan biaya pengomprongan. Rincian total biaya 

yang dikeluarkan petani responden tembakau virginia penjual daun basah dan 

kering disajikan pada tabel 4.15.berikut: 

Tabel 4.15. Rincian Total Biaya pada Usahatani Tembakau Virginia Penjualan 

Daun  Basah dan Kering di Kecamatan Janapria Tahun 2017 

No Jenis Biaya 

Petani daun basah  Petani daun kering 

per LLG 

(Rp) 
per Ha (Rp) 

Per 

LLG(Rp) 
per Ha (Rp) 

1 Total Biaya Persemaian 

  

2.432.753 1.621.835 

2 Total Biaya Penanaman 11.941.592 27.178.586 37.617.456 25.078.302 

3 Total  Biaya Pengomprongan 

  

34.463.306 22.975.539 

 

Total Biaya Usahatani 11.941.592 27.178.586 74.513.515 49.675.676 

Sumber: Data primer diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 4.15. total biaya usahatani yang di keluarkan oleh 

petani responden usahatani tembakau virginia yang menjual daun  basah sebesar 

Rp.11.941.592/LLG atau Rp. 27.178.586/ha sedangkan untuk usahatani tembakau 

virginia penjualan daun kering sebesar Rp. 74.513.515/LLG atau Rp. 

49.675.676/ha.  

7. Produksi, Nilai Produksi , Pendapatan dan Efisiensi Usahatani 

Produksi yang dimaksud adalah keseluruhan hasil yang diperoleh dari 

usahatani yang dilakukan baik oleh petani tembakau Virginia  penjualan daun 

basah  maupun kering dalam satu kali musim tanam yaitu musim tanam 2017.  

Jumlah produksi dihitung dari berapa kg hasil tembakau daun basah dan daun 

kering yang diperoleh pada musim tanam tersebut. Nilai produksi (penerimaan) 

disebut juga pendapatan kotor karena belum dikurangi dengan keseluruhan biaya 

yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani tersebut.  

Pendapatan petani adalah selisih antara nilai produksi dengan biaya 

produksi. Menurut (Soekartawi, 1987) bahwa pendapatan petani dibedakan 

menjadi dua yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor 

yaitu nilai produksi yang diperoleh dari jumlah produksi dikalikan dengan harga 

per satuan sebelum dikurangi total biaya produksi, sedangkan pendapatan bersih 

yaitu pendapatan yang diperoleh sisa pengurangan nilai produksi (penerimaan) 

dengan biaya-biaya produksi. Berdasarkan hasil penelitian produksi, nilai 

produksi (penerimaan) dan pendapatan yang diperoleh petani tembakau virginia  

penjualan daun basah  dan kering. 

 Efisiensi suatau usahatani dapat ditentukan oleh besarnya hasil produksi 

yang diperoleh dari usahatani berbanding dengan besarnya biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh hasil tersebut. Suatu usahatani dikatakan layak apabila mampu 

memberikan hasil yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan dalam 

usahataninya dan sebaliknya apabila hasil yang diperoleh lebih kecil sari biaya 

yang dikeluarkan maka usahatani dapat dikatakan tidak layak. 

Layak atau tidak usahatani dapat ditentukan dengan cara menghitung Total 

Revenue Cost Ratio (R/C-ratio) yaitu perbandingan antara total penerimaan 

dengan total biaya produksi yang dikeluarkan dalam usahatani. Total penerimaan 

merupakan total keseluruhan produksi (output) dikalikan harga, sedangkan total 

biaya produksi merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

usahatai tembakau virginia. Kriteria kelayakan suatu usahatani apabila nilai R/C-

ratio >1, maka usahatani tembakau dikatakan layak/efisien, dan sebaliknya 

apabila R/C-ratio <1 maka usahatani tembakau tersebut dikatakan tidak 

layak/efisien. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 4.16. berikut: 
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Tabel 4.16. Produksi, Nilai Produksi, Pendapatan dan Efisiensi Usahatani 

Tembakau Virginia Penjualan Daun Basah  dan Kering di 

Kecamatan Janapria Tahun 2017. 

No 
Uraian 

Petani daun basah  Petani daun Kering 

per LLG per Ha per LLG per Ha 

1 Produksi (kg) 11.838 26.942 3.269 2.180 

2 Harga (Rp/Kg) 2.100 2.100 39.868 39.868 

2 Nilai produksi (Rp) 24.858.750 56.577.525 130.341.875 86.894.583 

3 Biaya Produksi (Rp) 11.941.591 27.178.586 74.513.515 49.675.676 

 4  Pendapatan (Rp) 12.917.159 29.398.939 55.828.360 37.218.907 

 
R/C 2,08 2,08 1,75 1,75 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

  

Pada Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa rata-rata produksi tembakau virginia 

per hektar oleh petani tembakau virginia yang menggunakan  penjualan daun 

basah sebesar 26.942 Kg daun basah dan rata-rata produksi tembakau virginia per 

hektar oleh petani tembakau virginia yang menggunakan penjualan daun kering 

yaitu sebesar 2.180 Kg daun krosok. 

Rata-rata nilai produksi (penerimaan) yang diterima petani tembakau 

virginia petani tembakau virginia yang menggunakan penjualan daun kering 

dalam satu kali musim tanam lebih besar daripada rata-rata nilai produksi 

(penerimaan) yang diterima oleh petani yang menggunakan penjualan daun basah. 

Rata-rata nilai produksi (penerimaan) yang diterima petani tembakau virginia 

yang menggunakan  penjualan daun kering sebesar Rp. 130.341.875 per Luas 

Lahan Garapan (LLG) atau Rp. 86.894.583 per hektar (Ha). Sedangkan rata-rata 

nilai produksi (penerimaan) yang diterima oleh petani tembakau Virginia yang 

menggunakan penjualan daun basah  sebesar Rp. 24.858.750/LLG atau Rp. 

56.577.525 per hektar (Ha). Perbedaan nilai produksi (penerimaan) yang diterima 

oleh petani tembakau virginia penjualan daun basah dan kering disebabkan oleh 

perbedaan pada produksi dan harga jual daun tembakau tersebut.  

Dari Tabel 4.16.  menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima 

oleh petani tembakau virginia  penjualan daun basah  dalam satu kali musim 

tanam  sebesar Rp. 12.917.159  per Luas Lahan Garapan (LLG) atau Rp. 

29.398.939 per hektar (Ha), sedangkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh 

petani penjualan daun kering sebesar Rp. 55.828.360 per Luas Lahan (LLG) atau 

Rp. 37.218.907 per hektar (Ha). Perbedaan Jumlah produksi yang dihasilkan oleh 

responden petani tembakau virginia  penjualan daun basah  dengan daun kering 

disebabkan oleh perbedaan jumlah biaya sarana produksi yang digunakan. 

Perbedaan pendapatan yang diterima petani tembakau Virginia  penjualan daun 

basah  dengan daun kering ini disebabkan oleh perbedaan produksi dan biaya 

yang dikeluarkan serta pola penjualan yang digunakan dalam menjual daun 

tembakau . 

Dari penjualan tembakau virginia  daun basah hasil perhitungan perolehan 

nilai R/C-ratio sebesar 2,08/LLG atau 2,08/ha, sedangkan dari penjualan daun 
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kering sebesar nilai R/C-ratio 1,75/LLG atau 1,75/ha menunjukan setiap 

pengeluaran Rp. 1.000 biaya produksi yang dialokasikan pada usahatani tembakau 

virginia penjualan daun basah akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 2.080 dan 

penjualan daun kering sebesar Rp.1.750, hal ini menunjukan bahwa usahatani 

tembakau virginia penjualan daun basah dan kering di sesa Loang Maka dan Desa 

Setuta Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 layak untuk 

diusahakan karena nilai R/C ratio yang didapat lebih dari 1 (satu).  

8.  Hambatan Pemasaran Tembakau Virginia Penjualan Daun basah 

dan Kering di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah 

Tahun 2017 

Hambatan yang dihadapi oleh petani dalam pemasaran daun tembakau  

virginia bentuk basah dan kering di Desa Loang Maka dan Desa Setuta 

Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada harga, iklim, dan 

rijek. Secara rinci hambatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.17. Hambatan Petani dalam Pemasaran Tembakau Virginia  Penjuaalan 

Daun Basah dan Kering  di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2017 

No Hambatan 

Penjualan Daun Basah   Penjualan Daun Kering 

Jumlah 

(Orang) 
Persentase (%) 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Harga 11 68,75 2 12,50 

2 Iklim 5 31,25 0 0,00 

3 Pengecekan 0 0,00 14 87,50 

Jumlah 16 100,00 16 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

    

Diketahui bahwa hambatan pemasaran responden petani tembakau virginia 

penjualan daun basah dan kering yang mengalami hambatan harga atau tidak 

tetapnya harga, ketika pembeli datang menawarkan harga rendah petani menahan 

menjual tembakaunya dan mencari pembeli yang menawarkan harga yang tinggi 

untuk diberikan membeli  tembakaunya. 

Hambatan yang di hadapi petani tembakau virginia penjualan daun basah 

dalam proses pemasaran tembakaunya yaitu hambatan iklim atau cuaca yang tidak 

menentu merupakan saat petani tembakau virginia penjualan daun basah, mau 

panen akan mengundurkan proses panen  dan penjualan daun tembakau virginia 

pada pembeli karena cuaca tidak mendukung tidak melakukan pemanenan dan 

penjualan daun tembakau virginia  bentuk basah. 

Hambatan yang dihadapi petani tembakau virginia penjulan daun kering 

dalam proses pemasaran tembakaunya adalah hambatan pada saat pengecekan 

atau pemeriksaan bal-bal tembakau pada penjulan tembakau kering (krosok) bila 

ditemukan daun tembakau krosok berwarna hitam, hijau atau (campur), lembab 



 

 

17 
 

 

 

dan kotor maka di temukan bal-bal tembakau yang campur dan lainnya akan  

tidak diterima oleh pembeli atau perusahaan tempat penjualan, akan dikembalikan 

kepetani akan mengakibatkan petani harus menbawa pulang bal-bal tembakaunya 

yang di tolak oleh pembeli. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Rata-rata produksi tembakau virginia 

penjualan daun basah sebesar 26.942 Kg/ha dan rata-rata produksi tembakau 

virginia penjualan daun kering sebesar 2.180 Kg/ha. Rata-rata penerimaan  

usahatani tembakau virginia yang melakukan penjualan daun basah sebesar Rp. 

56.577.525/ha sedangkan rata-rata penerimaan usahatani tembakau virginia yang 

melakukan  penjualan daun  kering sebesar Rp. 86.894.583/ha.(2) Rata-rata 

pendapatan usahatani tembakau virginia yang melakukan penjualan daun kering 

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pendapatan usahtani melakukan 

penjualan daun basah. Rata- rata pendapatan usahtani melakukan penjulan daun 

kering adalah sebesar Rp. 37.218.907 per hektar Sedangkan  rata-rata pendapatan 

usahatani penjualan daun basah adalah  Rp. 29.398.939 per hektar.(3) Petani 

penjualan usahatani tembakau virginia bentuk daun basah lebih efisiensi 

dibandingkan dengan usahatani tembakau virginia bentuk daun kering. RC-racio 

yang diperoleh petani  daun basah sebesar 2,08 dan kering sebesar 1,75.(4) 

Hambatan pemasaran yang dihadapi petani tembakau virginia penjulan daun 

basah dan kering di Kecamatan Janapria yaitu (1) hambatan harga yang di hadapi 

oleh petani daun basah sebanyak 68,75%  sedangkan untuk petani penjualan daun 

kering sebanyak 12,50%. (2) hambatan iklim yang dihadapi hanya oleh petani 

penjualan daun basah sebanyak 31,25% dan (3) hambatan pengecekan pada saat 

penjualan yang dihadapi hanya oleh petani penjualan daun kering sebanyak 

87,50% .  

Saran 

Ditinjau dari kegunaan penelitian ini maka saran yang dapat disampaikan 

penulis antara lain:(1) Bagi petani tembakau virginia penjualan daun basah dan 

kering diharapkan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja sebagai upaya 

mengurangi biaya produksi untuk meningkatkan pendapatan Usahatani.(2) Bagi 

pemerintah diharapkan melakukan pendampingan/bimbingan teknis melalui 

sistem penyuluhan intensif dari dinas terkait dalam proses budidaya yang benar 

untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi tembakau 

virginia.(3) Bagi masyarakat umum, khususnya bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai usahatani tembakau 

virginia penjualan daun basah maupun kering  tersebut, sehingga dapat menutup 

kekurangan yang ada pada penelitian ini. 
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