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ABSTRAK 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapatan, ketahanan 

panagn, dan mengetahui hubungan ketahanan pangan dengan pendidikan dan 
pendapatan petani konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. 
Penelitian ini dilaksanakan secara purposive sampling yaitu di Desa Pemongkong dan 
Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Penentuan responden 
petani dilakukan secara quota sampling yaitu berjumlah 40 orang yaitu 20 di Desa 
Pemongkong dan 20 di Desa Sekaroh. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Rata-rata 
pendapatan rumah tangga petani konservasi sebesar Rp. 19.646.109,13 per tahun, 
yaitu terdiri dari Rp.16.445.190,13 per tahun berasal dari usahapertani (On Farm) dan 
Rp. 3.201.000 yang berasal dari luar usahatani. 2) Tingkat ketahanan Ketahanan 
pangan rumah tangga petani konservasi di Kecamatan Jerowaru Kebupaten Lombok 
Timur masih terbilang lemah, karena rumah tangga petani konservasi paling banyak 
termasuk didalam kelasifikasi kurang pangan dengan jumlah 14 (35%), rumah tangga 
kurang pangan sebanyak 4 (10%), sedangkan rumah tangga rentan pangan dan tahan 
pangan sama-sama berjumlah 11 (27,5%), dan Proporsi Pengeluaran Pangan (PPP) 
lebih dari 60% dan Tingkat Konsumsi Energi (TKE) kurang dari 80% dari  Angka 
Kecukupan Gizi (AKG) yang sudah di tentukan 3) endapatan dan pendidikan ibu 
rumah tangga petani konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 
memiliki hubungan yang lemah dengan tingkat ketahanan pangan rumah tangga 
petani konservasi, dengan nilai kolerasi masing-masing sebesar 0,290 dan 0,074. 
Pendapatan dan pendidikan ibu rumah tangga tidak memiliki hubungan yang 
signifikan dengan ketahanan pangan yaitu dengan nilai 0.069 dan 0,651 lebih besar 
dari 0,05 yang berarti tidak memiliki hubungan satu sama lain. 

. 
 
Kata kunci : Pendapatan, Ketahanan Pangan, Konservasi 
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ABSTRACT 
 The goal in this research is to know the income, food security, and food 
security relationship with education and income of farmers ' conservation in 
Jerowaru subdistrict of East Lombok Regency. This research was carried out in 
sampling purposive in the village of Pemongkong and the village of Sekaroh 
Subdistrict Jerowaru East Lombok Regency. Determination of respondent farmers 
conducted in quota sampling that is numbered 40 people that is 20 in the village of 
Pemongkong and 20 in the village of Sekaroh. The results showed: 1) the average 
peasant household income conservation of Rp. 19,646,109.13 per year, amounting to 
Rp 16.445.190 consist of 13 per year comes from farming (On Farm) and Rp. 
3,201,000 originating from outside of farming. 2) levels of resilience of household 
food security farmers conservation Jerowaru in East Lombok Regency is still 
relatively weak, because households are the most numerous conservation farmers 
including in the classification of food with less number of 14 (35%), household food 4 
less (10%), while food vulnerable households and hold the food equally numbered 11 
(27.5%), and the proportion of Food Expenditure (PPP) more than 60% and the rate 
of consumption of energy (TKE) less than 80% of the number of nutritional Adequacy 
(RDA already specified) 3) income and education conservation farmer housewife in 
district Jerowaru East Lombok Regency has a weak relationship to the level of 
household food security farmers conservation, with a value of kolerasi each of 0.290 
and 0.074. Income and education of housewives have no significant relationship with 
food security i.e. with grades 0069 and 0.651 greater than 0.05 which means it has 
no relationship to each other. 
 
Keywords :Income, Food Security, Conservation 

 

PENDAHULUAN 

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat 
mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang disetiap 
waktu  merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. 

Potensi wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan 
pangan masyarakat. Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Kabupaten di NTB 
yang memiliki luas wilayah paling luas di Pulau Lombok yaitu sekitar 1.605,55 km2 
dan memiliki luas lahan kering seluas 94.365 Ha. Salah satu Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Lombok Timur yang memiliki luas lahan kering yang cukup luas yaitu 
Kecamatan Jerowaru dengan luas lahan kering seluas 8.573 Ha. Usaha pertanian 
lahan kering di Kecamatan Jerowaru berdasarkan kegiatan usahanya yaitu lahan 
kering berbasis tanaman jagung.  
 Pertanian lahan kering mempunyai kondisi fisik dan potensi lahan sangat 
beragam dengan kondisi sosial ekonomi petani umumnya kurang mampu dengan 
sumberdaya lahan pertanian terbatas. Lahan kering merupakan sumberdaya pertanian 
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terbesar ditinjau dari segi luasnya, namun usahatani pada agroekosistem lahan kering 
memiliki tingkat produksi yang rendah, berkaitan erat dengan rendahnya 
produktivitas lahan dan menyebabkan petani tidak mampu meningkatkan 
pendapatannya. Besar kecilnya hasil produksi dari usahatani pada lahan kering akan 
mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh petani. Besarnya pendapatan 
rumah tangga petani akan berdampak pada kemampuan rumah tangga untuk 
mendapatkan pangan dan akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga 
petani. 
 Salah satu strategi dalam peningkatan pendapatan rumah tangga petani di 
kawasan lahan kering Kecamatan Jerowaru adalah dengan cara menerapkan teknologi 
konservasi pertanian. Organisasi Food and Agriculture Organizer (FAO) merupakan 
motor penggerak pertanian konservasi lahan kering di kawasan Jerowaru Kabupaten 
Lombok Timur (Lombok Post.net, 2017). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang ketahanan pangan rumah tangga 
petani konservasi lahan kering di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan 
tujuan (1) Untuk mengetahui tingkat pendapatan petani konservasi lahan kering di 
Kecamatan JerowaruKabupaten Lombok Timur, (2) Untuk mengkaji ketahanan pangan 
rumahtangga petani konservasi lahan kering di Kecamatan Jerowaru Kebupaten Lombok 
Timur dan (3) Untuk mengkaji hubungan tingkat pendapatan dan pendidikan petani dengan 
ketahanan pangan rumah tangga petani konservasilahan kering di Kecamatan Jerowaru 
Kabupaten Lombok Timur 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah deskriptif dengan unit analisis rumah tangga petani 
jagung pertanian konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, 
penentuan daerah sampel dengan purposive sampling yaitu Desa Sekaroh dan Desa 
Pemokong, penentuan responden dengan quota sampling sebanyak 40 responden, 
jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif, sumber data dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Analisis Data 

Ketahanan pangan drumah tangga petani dapat dilihat melalui: Konsumsi 
Energi dan protein dengan rumus energi TKE = ∑ 	

∑ 	
X100%  dan protein 

TKP = ∑ 	
∑ 	

X100% , Proporsi pengeluaran berumus PF = X100% 
akses menggunakan analisis akses fisik, akses ekonomi, dan akses sosial. Untuk 
ketersediaan pangan menggunakan rumus S= Input – Output. Ketahanan pangan 
menggunakan perbandingan antara proporsi pengeluaran pangan dan konsumsi 
energi, untuk mengetahui hubungan ketahanan pangan dengan pendidikan iburumah 
tangga dan pendapatan rumah tangga menggunakan Korelasi Pearsons yaitu 
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:Variance 푆 = ∑( ) = ∑( ̅)( ̅), Covarian 퐶푂푉	(푥, 푦) = ∑( ̅)( )
, 

Standarisasi 푟 = = ∑( ̅)( ), Pearson Product Moment 

푟 =
∑ (∑ )(∑

(∑ (∑ ) )(∑ (∑ )
 . Untuk mencari pendapatan ushatani menggunkan rumus 

µ=TR-TC dan total konsumsi yaitu pd= pd on + pd off. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 
 
Rata-rata umur responden petani dalam penelitian ini adalah masuk kedalam 

usia produktif sebanyak 36 responden (90%) dan sebanyak 4 responden (10%) 
memiliki usia diluar usia produktif. 

Tingkat pendidikan pada responden petani terbanyak yaitu Tingkat pendidikan 
responden tamat SD sebanyak 13 orang (35%), tamat SMP sebanyak 9 orang 
(22,5%), tamat SMA sebanyak 4 orang (10%) dan tidak sekolah sebanyak 14 orang 
(35%). 

Rata-rata luas lahan garapan petani jagung dengan teknik konservasi di 
Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur adalah 1,57 Ha.  

1). Analisis pendapatan petani konservasi 
1. Biaya sarana produksi 

Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani responden usahatani jagung 
dengan teknik konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur per luas 
lahan garapan yaitu sebesar Rp. 10.186.678,38 dengan rata-rata biaya variabel yang 
dikeluarkan sebesar Rp. 9.323.238,50 dan rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan 
sebesar Rp. 863.440,88, sedangkan rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan petani 
responden per hektare sebesar Rp. 6.503.864,88 dengan rata-rata biaya variabbel 
yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.952.585,79 per hektar dan rata-rata biaya tetap yang 
dikeluarkan sebesar Rp. 551.279,09 per hektar. Rincian masing-masing biaya sebagai 
berikut: 
a.  Biaya Variabel 

Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani responden usahatani jagung 
dengan teknik konservasi di Kecamatan Jerowaru antara lain: biaya pembelian sarana 
produksi (benih, pupuk, obat-obatan) dan biaya tenaga kerja. Biaya yang digunakan 
untuk pembelian sarana produksi per luas lahan garapan sebesar sebesar Rp. 
4.409.487,5 dan Rp. 2.815.315,24 per hektar, dimana biaya tersebut pembelian yang 
paling banyak digunakan untuk pembelian benih yaitu sebesar Rp. 2.087.750 per 
LLG atau Rp. 1.332.960,89 per hektar, pembelian pupuk sebesar Rp. 1.644.375 per 
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LLG atau 1.049.880,29 per hektar dan biaya saprodi terkecil dikeluarkan untuk 
pembelian obat-obatan sebesar Rp. 677.362,50 per LLG atau Rp. 432.474,06 per 
hektar. 

Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sebesar Rp. 4.913.750 (99,21 HKO) per luas 
lahan garapan atau Rp. 3.137.270,55 (63,36 HKO) per hektar. Biaya tenaga kerja 
yang paling banyak dikeluarkan yaitu biaya tenaga kerja dalam kegiatan pemanenan 
yaitu sebesar Rp. 2.892.500 (59,82 HKO) per LLG atau Rp. 2.892.500 (38,19 HKO) 
per hektar, dan biaya tenaga kerja terkecil dikeluarkan pada kegiatan pengangkutan 
yaitu sebesar Rp. 43.750 (0,85 HKO) per LLG atau Rp. 27.932,96 (0,541 HKO) per 
hektar. 
b. Biaya Tetap 

Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan petani konservasi adalah biaya 
penyusutan alat dan pajak. Dimana total biaya tetap yang dikeluarkan petani sebesar 
Rp.863.440, per luas lahan garapan (LLG) atau Rp. 551.279,09 per Ha. Biaya 
penyusutan alat sebesar Rp. 738.140,88 pel LLG atau Rp. 471.279,09 per Ha, dimana 
biaya penyusutan alat terbesar yaitu penyusutan terpal sebesar Rp. 318.525 per LLG 
atau Rp. 203.367,92 per Ha dan biaya penyusutan terkecil yaitu cangkul sebesar Rp. 
11.015,88 per LLG atau Rp. 7.033,28 per Ha. 
Rata-rata produksi jagung di Kecamatan Jerowaru yaitu sebesar 7.835,63 Kg per Luas 
Lahan Garapan atau5.002,79 Kg per Hektar dengan harga rata-rata sebesar Rp. 
3.347,50/Kg per LLG atau Rp. 2.137,27/Kg per hektarnya, sehingga menghasilkan 
rata-rata nilai produksi sebesar Rp. 26.630.312,50 per Lahann Garapan dan Rp. 
17.002.593,77 per Hektar. 
c. Pendapatan Usahatani 
Total biaya usahatani yang digunakan oleh petani rata-rata sebesar Rp. 10.186.678,38 
per LLGatau Rp. 6.503.864,88per Hasehingga pendapatan yang didapat oleh petani 
konservasi per tahun yaitu sebesar Rp. 16.445.109,13 untuk per LLG atau  Rp. 
10.474.591,80 per Hektar pendapatan yang didapat petani konservasi, sedangkan 
untuk perbulannya didapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.370.425,76 per LLG atau Rp. 
872.882,65 per Hapendaptan yang didapat petani konservasi per bulannya. Rata-rata 
pendapatan per bulan responden yang pekerjaannya sebagai petani konservasi yaitu 
sebesar Rp. 1.370.425,76 (83,71%) atau pendapatannya  lebih besar dari pekerjaan 
sampingan (pendapatan non usahatani) yaitu sebesar Rp. 266.750 (16,29%) dari total 
pendapatan per bulan per rumah tangga petani konservasi. Dalam hal ini dapat 
disimpulkan bahwa pendapatan yang berasal dari usahatanii merupakkan pendapatan 
pokok dari petani konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.  
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2).  Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Konservasi 
 

Kelasifikasi Ketahanan Pangan Jumlah (orang) % 
1. Rawan Pangan (PPP > 60% TKE< 80% AKG) 4 10 
2. Kurang pangan (PPP < 60% TKE <80% AKG) 14 35 
3. Rentan pangan  (PPP  > 60%  TKE > 80%  AKG) 11 27,5 
4. Tahan pangan (PPP < 60% TKE > 80% AKG) 11 27,5 
Jumlah 40 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 
 

Ketahanan pangan rumah tangga petani konservasi lahan kering di Kecamatan 
Jerowaru Kebupaten Lombok Timur masih terbilang lemah karena rumah tangga 
petani konservasi paling banyak termasuk didalam kelasifikasi kurang pangan dengan 
jumlah 14 (35%) , rumah tangga kurang pangan sebanyak 4 (10%), sedangkan rumah 
tangga rentan pangan dan tahan pangan sama-sama berjumlah 11 (27,5%) rumah 
tangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga petani 
konservasi lahan kering di Kecamatan Jerowaru termasuk , karena Proporsi 
Pengeluaran Pangan (PPP) lebih dari 60% dan Tingkat Konsumsi Energi (TKE) 
kurang dari 80% dari  Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang sudah di tentukan.  

 
3). Hubungan Pendidikan dan Pendapatan dengan Ketahanan Pangan 
Tabel 2. Hubuungan Antara Ketahanan Pangandengan Pendidikan Ibu 

RumahTanggaPetani Konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten 
Lombok Timur Tahun 2018. 

   KETAHANAN 
PANGAN PENDIDIKAN IBU RT 

KETAHANAN 
PANGAN 

Pearson Correlation 1 .074 

Sig. (2-tailed)  .651 

N 40 40 
PENDIDIKAN IBU RT Pearson Correlation .074 1 

Sig. (2-tailed) .651  
N 40 40 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 
 
Tabel 3. Hubuungan Antara Ketahanan pangandengan Pendapatan Petani 

Konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Tahu 
2018. 

  KETAHANAN 
PANGAN PENDAPATAN 

KETAHANAN Pearson Correlation 1 .290 
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PANGAN Sig. (2-tailed)  .069 

N 40 40 
PENDAPATAN Pearson Correlation .290 1 

Sig. (2-tailed) .069  
N 40 40 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 
 

Pendapatan dan pendidikan ibu rumah tangga petani konservasi di Kecamatan 
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur memiliki hubungan yang lemah dengan tingkat 
ketahanan pangan rumah tangga petani konservasi, dengan nilai kolerasi masing-
masing sebesar 0,290 dan 0,074. Pendapatan dan pendidikan ibu rumah tangga tidak 
memiliki hubungan yang signifikan dengan ketahanan pangan yaitu dengan nilai 
0.069 dan 0,651 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak memiliki hubungan satu sama 
lain. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  
Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan profitabilitas dan efisiensi 

pemasaran cabai rawit di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pendapatan petani konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 

adalah rata-rata sebesar Rp. 19.646.109,13 per tahun. Dimana pendapatan ini 
berasal dari pendapatan dari usahatani (on farm) sebesar Rp.16.445.190,13 dan 
pendapatan yang didapatkan dari luar usahatani (off farm) sebesar Rp. 3.201.000. 

2. Ketahanan pangan rumah tangga petani konservasi lahan kering di Kecamatan 
Jerowaru Kebupaten Lombok Timur masih terbilang lemah karena rumah tangga 
petani konservasi paling banyak termasuk didalam kelasifikasi kurang pangan 
dengan jumlah 14 (35%) , rumah tangga kurang pangan sebanyak 4 (10%), 
sedangkan rumah tangga rentan pangan dan tahan pangan sama-sama berjumlah 
11 (27,5%) rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan 
rumah tangga petani konservasi lahan kering di Kecamatan Jerowaru termasuk , 
karena Proporsi Pengeluaran Pangan (PPP) lebih dari 60% dan Tingkat 
Konsumsi Energi (TKE) kurang dari 80% dari  Angka Kecukupan Gizi (AKG) 
yang sudah di tentukan.  

3. Pendapatan dan pendidikan ibu rumah tangga petani konservasi di Kecamatan 
Jerowaru Kabupaten Lombok Timur memiliki hubungan yang lemah dengan 
tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani konservasi, dengan nilai kolerasi 
masing-masing sebesar 0,290 dan 0,074. Pendapatan dan pendidikan ibu rumah 
tangga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ketahanan pangan yaitu 
dengan nilai 0.069 dan 0,651 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak memiliki 
hubungan satu sama lain. 
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Saran 
1. Kepada petani konservasi agar lebih proaktif lagi dalam mencari pekerjaan untuk 

memanfaatkan waktu luang pasca budidaya jagung, untuk menambah 

pengdapatan, karena masih banyaknya petani yang tidak mempunyai pekerjaan 

sampingan dan hanya bergantung pada hasil dari budidaya jagung saja. 

2. Kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat 

di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur khususnya di Desa Sekaroh 

dan Pemongkong yang terbilang memiliki biaya hidup yang tinggi dengan 

pendapatan yang kecil, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan 

bantuan berupa sembako atau persediaan air bersih untuk masyarakat setempat. 
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