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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan biaya, produksi dan pendapatan 

usahatani jagung dengan teknik pertanian konservasi dan non konservasi di 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, cara 

pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik survey yaitu 

wawancara langsung dengan responden di daerah penelitian. Alat analisis 

penerimaan             pendapatan           kelayakan      
  

  
 dan 

analisis statistik uji beda rata-rata menggunakan t-hitung dan uji homogenitas 

dengan uji F hitung pada taraf nyata 5% dengan uji varians sampel tidak 

berpasangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat perbedaan yang nyata 

pada biaya, produksi dan pendapatan usahatani jagung pertanian konservasi dan 

non konservasi, (2) dari hasil analisis yang dilakukan didapatkan nilai R/C pada 

masing-masing usahatani sudah melebihi kriteria efisiensi usaha. Usahatani 

jagung dengan pertanian konservasi memiliki nilai R/C sebesar 2.38 yang artinya 

setiap pengeluaran Rp. 1,- biaya produksi akan menghasilkan penerimaan sebesar 

Rp. 2.38. Sedangkan pada usahatani jagung dengan pertanian non konservasi 

memiliki nilai R/C yang lebih kecil yaitu sebesar 2.71 yang artinya setiap 

pengeluaran Rp. 1,- biaya produksi akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 

2.71.  

Disarankan kepada petani untuk menerapkan teknik non pertanian konservasi 

karena tidak terdapat perbedaan yang nyata pada biaya, produksi dan pendapatan 

antara pertanian konservasi dan non konservasi. 

 

Kata Kunci : Biaya, produksi dan pendapatan usahatani jagung di Kecamatan 

Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to compare the cost, production and income of corn 

farming with conservation and non-conservation farming techniques in Jerowaru 

District, East Lombok regency. 

The method used in this research is descriptive method, how to collect data in 

research conducted by survey technique that is direct interview with respondent in 

research area. Reception analysis tool TR = P x Q, income I = TR-TC, feasibility 

R / C = TR / TC and statistical analysis of difference test average using t-count 

and homogeneity test with F test count at 5% real level with test unpaired sample 

variance. 

The results showed that (1) there was no significant difference in the cost, 

production and income of conservation and non-conservation farming corn, (2) 

from the analysis result, the R / C value of each farm has exceeded the business 

efficiency criteria. Corn farming with conservation farming 

 has a R / C value of 2.38 which means that every expenditure of Rp. 1, - 

production costs will result in revenue of Rp. 2.38. While on corn farming with 

non conservation agriculture has a smaller R / C value that is equal to 2.71 which 

means each expenditure Rp. 1, - production costs will result in revenue of Rp. 

2.71. 

It is suggested to farmers to apply non conservation farming techniques as there is 

no significant difference in cost, production and income between conservation and 

non-conservation farming. 

   

Keywords: Cost, production and income of maize farm in Jerowaru Sub-district, 

East Lombok regency. 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Lombok timur adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang 

memiliki luas wilayah yang paling luas di pulau Lombok yaitu sekitar 1.605.55 

km
2
 , terdiri dari lahan non pertanian seluas 18.427 Ha, lahan sawah seluas 47.763 

Ha dan lahan kering seluas 94.365 Ha, yang berarti lahan kering lebih luas 

dibandingkan luas lahan sawah. Kecamatan Jerowaru dengan luas wilayah 14.278 

Ha merupakan wilayah terluas ketiga di kabupaten Lombok Timur, setelah 

Kecamatan Sambelia dan Kecamatan Sembalun.Lahan kering sebesar 8.573 Ha, 

dengan luas lahan yang cukup luas kecamatan Jerowaru memiliki potensi untuk 

menghasilkan tanaman pangan, untuk menunjang tingkat ketahanan pangan 

Nasional. 

 Produksi jagung pada tahun 2015 di Kabupaten Lombok Timur mengalami 

peningkatan.Produksi jagung ditahun 2015 diperkirakan sekitar 118.630 ton. 

Kecamatan Jerowaru, Pringgabaya, Sembelia, Wanasaba, dan Suela merupakan 

kecamatan sentra yang menyumbang produksi jagung terbesar (BPS Lotim, 2017). 

Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang potensial sebagai 

lokasi untuk pengembangan usahatani jagung pada lahan kering. Peluang 
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komoditi jagung berada di Kecamatan Jerowaru karena memiliki luas lahan 

pertanian besar. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang produktivitas 

jagungnya meningkat dari tahun ke tahun.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul “Studi Komparasi Biaya dan Pendapatan Usahatani Pada Usahatani 

Jagung Dengan Sistem Konservasi dan Non Konservasi di Lahan Kering 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur”. 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji perbandingan biaya usahatani jagung 

dengan sistem konservasi dan non konservasi; (2) Untuk mengkaji perbandingan 

pendapatan usahatani jagung dengan sistem konservasi dan non konservasi; (3) 

Untuk mengidentifikasi hambatan dalam usahatani jagung dengan sistem 

konservasi dan non konservasi di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok 

Timur. 

Manfaat penelitian dari penelitian ini diharapkan dapat berguna: 1) 

Sebagai bahan informasi bagi petani dan masyarakat dalam menentukan usaha    

mana yang lebih menjanjikan untuk diusahakan; 2) Sebagai bahan informasi 

tambahan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah yang sama; 3) 

Sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang 

berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan produksi dengan menggunakan 

sistem konservasi dan non konservasi;. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah petani jagung yang 

menggunakan teknik konservasi dan non konservasi di Kecamatan Jerowaru. Desa 

Pemongkong dan Desa Sekaroh sebagai daerah sampel ditetapkan secara 

“purposive sampling” atas pertimbangan bahwa kedua desa tersebut menjadi desa 

binaan sistem konservasi dan memiliki areal panen yang cukup dominan 

menghasilkan usahatani jagung dibandingkan dengan desa lainnya. Penentuan 

jumlah petani responden dilakukan secara “quota sampling” sebanyak 60 petani 

atas saran dari ketua kelompok tani yaitu 30 orang petani yang mengusahakan 

usahatani jagung dengan sistem pertanian konservasi dan 30 orang petani dengan 

sistem non konservasi. 

 

Analisis Data 

1. Alat analisis penerimaan           , 

2. Pendapatan         –    ,  

3. Kelayakan      
  

  
,  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1Biaya Produksi 

Dalam melakukan usahatani, petani tidak pernah lepas dari biaya-biaya 

produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi merupakan total dari seluruh biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi pada usahatani jagung yang berlangsung 

selama proses produksi, biaya-biaya ini meliputi: biaya variabel, dan biaya tetap. 

4.4.1. Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari sedikit 

atau banyak produk dan jasa yang akan dihasilkan. Contohnya yaitu pada sarana 

produksi dan biaya tenaga kerja. 

a. Biaya Sarana Produksi 

Tabel 4.7 Biaya Sarana Produksi pada Usahatani Jagung di Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur 

No 

  

Jenis Sarana 

Produksi 

  

Konservasi  Non Konservasi  

Nilai Per 

LLG (Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

Nilai Per LLG 

(Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

1 Benih 1.931.767 1.580.201 2.112.333 1.392.117 

2 Pupuk     

   Ponska 821.667 670.675 1.054.167 677.919 

   Urea 844.500 613.770 1.114.833 678.214 

3 Obat-Obatan     

   Roundup 134.417 91.916 207.417 152.631 

   Lindomin 95.793 66.261 102.383 98.411 

   Sidapos 187.700 174.163 111.000 68.467 

   Calaris 283.448 168.638 244.667 132.000 

Jumlah 4.254.292 3.365.623 4.946.800 3.199.759 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa rata-rata penggunaan biaya sarana produksi 

pada usahatani jagung dengan sistem konservasi pada lahan kering sebesar Rp. 

4.254.292/LLG atau sebesar Rp. 3.365.623/Ha lebih kecil jika dibandingkan 

dengan dengan sistem non konservasi yang penggunaan biaya sarana produksinya 

sebesar Rp. 4.946.800/LLG atau sebesar Rp. 3.199.75Ha. Dimana biaya sarana 

produksi terbesar digunakan untuk pembelian benih sebesar Rp. 1.931.767/LLG 

atau sebesar Rp. 1.580.201/Ha untuk dengan sistem konservasi. Sedangkan untuk 

dengan sistem non konservasi sebesar Rp. 2.112.333/LLG atau sebesar Rp. 

1.392.117/Ha. 
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b. Biaya Tenaga Kerja 

Tabel 4.8 Biaya Tenaga Kerja pada Usahatani Jagung di Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur 

No 

  

Jenis Kegiatan 

  

Konservasi  Non Konservasi  

Nilai Per 

LLG (Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

Nilai Per 

LLG (Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

1 Pembersihan Lahan 460.000 533.470 398.333 326.968 

2 Pengolahan Lahan 116.667 144.417 128.333 143.464 

3 Penanaman 880.000 1.017.576 1.246.667 794.327 

4 Pemupukan I 220.000 240.478 270.000 206.923 

5 Pemupukan II 128.333 122.819 143.333 119.273 

6 Panen 2.491.667 2.120.003 2.628.333 1.367.348 

Jumlah 4.296.667 4.159.485 4.814.999 2.958.303 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tenaga kerja 

yang dikeluarkan oleh petani responden pada usahatani jagung dengan sistem 

konservasi sebesar Rp. 4.296.667/LLG atau sebesar Rp. 4.159.485/Ha. Sedangkan 

rata-rata biaya tenaga kerja untuk dengan sistem non konservasi sebesar Rp. 

4.814.999/LLG atau sebesar Rp. 2.958.303/Ha. 

 

Tabel 4.9 Total Penggunaan Biaya Variabel pada Usahatani Jagung dengan 

Sistem Konservasi dan Non Konservasi pada Lahan Kering di 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 

No 

  

Uraian 

  

Konservasi Non Konservasi 

Nilai Per LLG 

(Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

Nilai Per 

LLG (Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

1 

Biaya Sarana 

Produksi 4.254.292 3.365.623 4.946.800 3.199.759 

2 

Biaya Tenaga 

Kerja 4.296.667 4.159.485 4.814.999 2.958.303 

Jumlah 8.550.959 7.525.108 9.761.799 6.158.062 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa total penggunaan biaya 

variabel pada usahatani jagung dengan sistem konservasi di Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 8.550.959/LLG atau sebesar Rp. 

7.525.108/Ha, sedangkan dengan biaya variabel yang dikeluarkan untuk sistem 

non konservasi yaitu sebesar Rp. 9.761.799/LLG atau sebesar Rp. 6.158.062/Ha. 
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4.4.2. Biaya Tetap 

Tabel 4.10 Biaya Tetap pada Usahatani Jagung Pertanian Konservasi dan Non 

Konservasi Di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 

No 

  

Uraian 

  

Konservasi Non Konservasi  

Nilai Per 

LLG (Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

Nilai Per 

LLG (Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

1 Penyusutan Alat 531.866 548.915 557.869 964.439 

2 Pajak 31.600  20.000 34.067 20.000 

Jumlah 563.466 568.915 591.936 984.439 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa total penggunaan biaya tetap 

pada usahatani jagung dengan sistem konservasi sebesar Rp. 563.466/LLG atau 

sebesar Rp. 568.915/Ha. Sedangkan pada usahatani jagung dengan sistem non 

konservasi, total biaya tetap yang digunakan yaitu sebesar Rp. 591.936/LLG atau 

sebesar Rp. 984.439/Ha. Biaya pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

biaya pajak yang dikeluarkan petani dalam satu kali musim tanam.  

. 

4.5. Produksi, Nilai Produksi dan Analisis Pendapatan  

Tabel 4.11 Rata-rata Produksi dan Nilai Produksi pada Usahatani Jagung dengan 

Sistem Konservasi dan Non Konservasi Di Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur 

No 

  

Uraian 

  

Konservasi Non Konservasi  

Nilai Per LLG Nilai Per LLG 

1 Produksi (Kg) 8.487 9.320 

2 Harga (Rp) 3.313 3.337 

3 Nilai Produksi (Rp) 28.117.431 31.100.840 

4 Nilai Produksi (Rp/Ha) 19.449.023 18.090.966 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 4.11 bahwa rata-rata produksi yang dihasilkan pada 

usahatani jagung dengan sistem konservasi sebesar Rp. 28.117.431/LLG atau 

sebesar Rp. 19.449.023/Ha. Sedangkan rata-rata produksi yang dihasilkan pada 

usahatani jagung dengan sistem non konservasi sebesar Rp. 31.100.840/LLG atau 

sebesar Rp. 18.090.996/Ha. 

Tabel 4.12 Rata-rata Pendapatan Pada Usahatani Jagung dengan Sistem 

Konservasi dan Non Konservasi Di Kecamatan Jerowaru Kabupaten 

Lombok Timur 

No 

  

Uraian 

  

Konservasi Non Konservasi 

Nilai Per 

LLG (Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

Nilai Per 

LLG (Rp) 

Nilai Per Ha 

(Rp) 

1 Nilai Produksi 28.117.431 19.449.023 31.100.840 18.090.966 

2 Biaya Produksi 9.114.425 8.158.604 10.319.060 6.671.169 

3 Pendapatan 19.003.006 11.290.419 20.781.780 11.419.797 

R/C Ratio  2.38  2.71 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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 Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai produksi total pada usahatani jagung 

dengan sistem konservasi sebesar Rp. 28.117.431/LLG atau sebesar Rp. 

19.499.023/Ha. Sehingga setelah dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan 

maka pendapatan pada usahatani jagung dengan sistem konservasi yaitu sebesar 

Rp. 19.003.006/LLG atau sebesar Rp. 11.290.419/Ha. Sedangkan pada usahatani 

jagung pertanian dengan sistem non konservasi, nilai produksi total sebesar Rp. 

31.100.840/LLG atau sebesar Rp. 18.090.966/Ha. Setelah dikurangi dengan total 

biaya didapatkan pendapatan sebesar Rp. 20.781.780/LLG atau sebesar Rp. 

11.419.797/Ha. Artinya bahwa dengan pendapatan yang diperoleh petani tersebut 

mampu menutupi semua biaya yang dikeluarkan. 

 Adapun nilai R/C Ratio yang diperoleh petani responden pada usahatani 

jagung dengan sistem konservasi yaitu 2.38/Ha. Nilai ini lebih kecil jika 

dibandingkan dengan R/C Ratio yang diperoleh petani responden pada usahatani 

jagung dengan sistem non konservasi yaitu 2.71/Ha. 

 Hal ini menunjukkan bahwa usahatani jagung yang diusahakan baik 

dengan sistem konservasi maupun non konservasi sama-sama layak untuk 

diusahakan karena nilai R/C Rationya lebih dari satu. Nilai R/C Ratio sebesar 2.38 

dapat diartikan bahwa setiap satu rupiah biaya produksi yang dikeluarkan pada 

usahatani jagung dengan sistem konservasi maka akan menambah penerimaan 

sebesar 2.38 rupiah. Nilai R/C Ratio sebesar 2.71 dapat diartikan bahwa setiap 

satu rupiah biaya produksi dikeluarkan pada usahatani jagung dengan sistem non 

konservasi maka akan menambah penerimaan sebesar 2.71 rupiah. 

 

Tabel 4.13 Perbandingan Total Biaya, Nilai Produksi, Pendapatan dan Efisiensi 

Usahatani Jagung dengan Sistem Konservasi dan Non Konservasi di 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. 

 

No 

 

Uraian 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Total Biaya Nilai Produksi Pendapatan R/C 

Per Ha 

(Rp) 

% Per Ha 

(Rp) 

% Per Ha 

(Rp) 

%  % 

1 Pertanian 

Konservasi 

1,58 8.158.604 55,02 19.449.023 51,81 11.290.419 49,72 2,38 46,76 

2 Non 

Konservasi 

1,70 6.671.169 44,98 18.090.966 48,19 11.419.797 50,28 2,71 53,24 

Jumlah 14.829.773 10,03 37.539.989 3,62 22.710.216 0,57 5,09 6,48 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Dari tabel 4.13 biaya produksi yang dikeluarkan petani pada usahatani 

jagung dengan sistem konservasi di Kecamatan Jerowaru pada satu kali musim 

tanam lebih sedikit dari non konservasi dengan rata-rata biaya per hektar berkisar 

antara Rp. 8.158.604/Ha pada sistem konservasi, sedangkan pada usahatani 

jagung dengan sistem non konservasi berkisar antara Rp. 6.671.169/Ha. 

 Nilai produksi atau penerimaan yang didapatkan usahatani jagung dengan 

sistem konservasi lebih besar dibandingkan dengan non konservasi yaitu sebesar 

Rp. 19.449.023/Ha untuk sistem konservasi, sedangkan dengan sistem non 

konservasi sebesar Rp. 18.090.966/Ha. Hal ini disebabkan karena hasil produksi 
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pada usahatani jagung dengan sistem konservasi lebih banyak dibandingkan 

dengan usahatani jagung dengan sistem non konservasi. 

Pendapatan dalam penelitian ini merupakan pendapatan bersih yang 

diterima oleh petani dalam usahatani jagung dengan sistem konservasi dan non 

konservasi selama satu kali musim tanam. Besar atau kecilnya pendapatan yang 

diterima oleh petani tergantung oleh beberapa faktor, yaitu produksi yang 

dihasilkan dan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Dari tabel 

4.14 rata-rata pendapatan dalam satu kali musim tanam dengan sistem konservasi 

lebih besar dibandingkan dengan sistem non konservasi, dimana pendapatan 

dengan sistem konservasi sebesar Rp. 11.290.419/Ha dan pendapatan dengan 

sistem non konservasi sebesar Rp. 11.419.797/Ha. Hal ini dikarenakan semakin 

besar produksi yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani lebih 

kecil, maka pendapatan yang dihasilkan juga akan semakin lebih banyak. 

 Dilihat dari presentasenya, nilai produksi yang dihasilkan dengan sistem 

konservasi lebih besar dibandingkan dengan non konservasi, yaitu 51,81% untuk 

sistem konservasi dan 48,19% untuk non konservasi dengan selisih perbandingan 

sebesar 3,62%. Adapun presentase dari segi pendapatan dengan sistem konservasi 

juga lebih rendah dibandingkan non konservasi, yaitu 49,72% untuk sistem 

konservasi dan 50,28% untuk sistem non konservasi dengan selisih sebesar 

0,57%. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan dengan sistem konservasi lebih 

tinggi dibandingkan dengan sistem non konservasi, yaitu 55,02% untuk sistem 

konservasi dan 44,98% untuk sistem non konservasi dengan selisih sebesar 

10,03%. 

 Dari Tabel 4.13 diperoleh nilai R/C pada masing-masing usahatani sudah 

melebihi kriteria efisiensi usaha, yaitu jika R/C > 1 dikatakan efisien dan apabila 

R/C < 1 tidak efisien. Usahatani jagung dengan sistem konservasi memiliki nilai 

R/C sebesar 2.38 yang artinya setiap pengeluaran Rp. 1,- biaya produksi akan 

menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2.38. Sedangkan pada usahatani jagung 

dengan sistem non konservasi memiliki nilai R/C yang lebih besar yaitu sebesar 

2.71 yang artinya setiap pengeluaran Rp. 1,- biaya produksi akan menghasilkan 

penerimaan sebesar Rp. 2.71. Hal ini disebabkan karena rata-rata pendapatan 

usahatani jagung dengan sistem konservasi lebih rendah dibandingkan pada 

usahatani jagung dengan sistem non konservasi. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa usahatani jagung dengan sistem non 

konservasi lebih efisien dibandingkan dengan usahatani jagung dengan sistem  

konservasi meskipun sama-sama layak untuk dikembangkan karena nilai R/C > 1. 

 Selain itu, perbandingan rata-rata biaya, produksi dan pendapatan 

usahatani jagung pertanian konservasi dan non konservasi dilakukan analisis 

secara statistika menggunakan uji F dan uji t seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 4.14 Hasil Analisis Perbandingan Biaya, Produksi dan Pendapatan 

Usahatani Jagung dengan Sistem Konservasi dan Non Konservasi 

dengan Menggunakan Metode Uji F dan Uji t di Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur. 
No Uraian F hitung F tabel t hitung t tabel 

1 Produksi  1,06 2,10 -0,38 2,00 

2 Biaya 3,92 2,10 1,32 2,01 

3 Pendapatan 2,39 2,10 -0,05 2,31 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Tabel 4.14 menunjukkan perbandingan produksi, biaya dan pendapatan 

pada usahatani jagung dengan sistem konservasi dan non konservasi 

menggunakan analisis statistik uji beda rata-rata menggunakan t-hitung dan uji 

homogenitas dengan uji F pada taraf 5%. Untuk menentukan uji t, terlebih dahulu 

dilakukan uji F untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen atau tidak. 

Setelah dilakukan uji F terhadap masing-masing produksi, biaya dan pendapatan 

usahatani, dapat dilihat bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel kecuali 

produksi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya dan pendapatan varians sampel tidak 

homogen dan produksi varians sampel homogen.  

 Selanjutnya dilakukan uji-t terhadap rata-rata produksi, biaya dan 

pendapatan pada usahatani jagung dengan sistem konservasi dan non konservasi 

pada taraf nyata 5%. Rata-rata produksi usahatani jagung dengan sistem 

konservasi dan non konservasi  diperoleh nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel 

yang berarti Ha ditolak. Artinya rata-rata produksi usahatani jagung dengan sistem 

konservasi tidak berbeda nyata atau non signifikan sebesar 5.371 Kg/Ha dengan 

sistem konservasi dan 5.472 Kg/Ha dengan sistem non konservasi. 

 Dari Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-

tabel pada biaya usahatani jagung dengan sistem konservasi dan non konservasi, 

diperoleh nilai t-hitung 1,32 dan nilai t-tabel 2,01. Nilai t-hitung < t-tabel, maka 

H0 diterima dan Ha ditolak, artinya rata-rata biaya pada usahatani jagung dengan 

sistem konservasi tidak berbeda nyata atau non signifikan dengan rata-rata biaya 

usahatani dengan sistem non konservasi, yaitu sebesar Rp. 8.158.604/Ha dengan 

sistem konservasi dan Rp. 6.671.169/Ha dengan sistem non konservasi. 

 Sedangkan nilai t-hitung pada rata-rata pendapatan usahatani jagung 

dengan sistem konservasi dan non konservasi lebih kecil dari nilai t-tabel, 

diperoleh nilai t-hitung |-0,05| dan nilai t-tabel 2,31. Nilai t-hitung < t-tabel maka 

H0 diterima dan Ha ditolak, artinya rata-rata pendapatan pada usahatani jagung 

dengan sistem konservasi tidak berbeda nyata atau non signifikan dengan rata-rata 

pendapatan usahatani jagung dengan sistem non konservasi, yaitu sebesar Rp. 

11.290.419/Ha dengan sistem konservasi, sedangkan pendapatan dengan sistem 

non konservasi sebesar Rp. 11.419.797/Ha. 

 Secara statistika, bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara rata-

rata produksi, biaya dan pendapatan usahatani jagung dengan sistem konservasi 

dengan rata-rata produksi, biaya dan pendapatan usahatani jagung dengan sistem 

non konservasi.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

(1) Rata-rata biaya usahatani jagung dengan sistem konservasi lebih kecil dari 

biaya usahatani jagung dengan sistem non konservasi dengan rincian, Rp. 

8.158.604 per hektar dengan sistem konservasi sedangkan dengan sistem non 

konservasi sebesar Rp. 6.671.169 per hektar, (2) Rata-rata pendapatan usahatani 

dengan sistem konservasi lebih besar dari biaya usahatani jagung dengan sistem 

non konservasi dengan rincian, Rp. 11.290.419 per hektar dengan sistem 

konservasi sedangkan dengan sistem non konservasi sebesar Rp. 11.419.797 per 

hektar, (3) Hambatan paling dominan yang dihadapi petani baik dengan sistem 

konservasi maupun non konservasi adalah permodalan yang minim, harga sarana 

produksi yang tinggi dan kurangnya informasi pasar. 

 

1.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan agar 

petani mengurangi penggunaan biaya sarana produksi dan penggunaan tenaga 

kerja lebih efisien sehingga tidak terjadi penggunaan biaya yang cukup besar yang 

berakibat pada penurunan produksi dan pendapatan, (2) Diharapkan kepada 

pemerintah agar lebih tanggap dalam memberikan kebijakan dan memberikan 

informasi kepada petani melalui penyuluhan dan bimbingan dari lembaga-

lembaga terkait sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani, (3) Karena 

tidak terdapat perbedaan yang nyata pada biaya, produksi dan pendapatan 

usahatani jagung dengan sistem konservasi dan non konservasi, maka petani 

disarankan untuk menerapkan sistem non konservasi. 
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