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ABSTRAK 

NURUL HIDAYATI. Pendapatan Usahatani Berbagai Jenis Sayuran  Di Kota 

Mataram. Pembimbing Utama: Efendy, dan Pembimbing Pendamping: Rosmilawati. 

Penelitian ini dilakukan untuk (1) Menganalisis biaya dan pendapatan dari 

berbagai jenis usahatani sayuran di Kota Mataram. Adapun jenis sayuaran yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sawi, bayam, tomat, kacang panjang dan 

cabai rawit. (2) Penelitian ini menggunakan  analisis pendapatan  I= TR-TC, analisis 

R/C ratio (Return Ana Cos Ratio) yaitu analisis perbandingan antaran penerimaan dan 

pengeluaran usahatani. Data yang digunakan dalam penelitian didapatkan dari 

wawancara langsung kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani yang ada di 

Kota Mataram ditambah dengan  data pendukung lain yang dapat menunjang dari 

studi literatur dan pustaka. (3) Hasil penelitian menunjukkan biaya dan pendapatan 

berbagai jenis usahatani sayuran di Kota Mataram adalah usahatani sawi 

mengeluarkan biaya Rp 15.971.410 dengan  pendapatan Rp 45.173.660 per ha/proses 

produksi; bayam mengeluarkan biaya Rp 14.602.322 dengan pendapatan 53.205.678 

per ha/proses produksi; tomat mengeluarkan biaya Rp 26.428.718 dengan pendapatan 
Rp 180.746.282 per ha/proses produksi; cabai rawit mengeluarkan biaya sebesar Rp 

26.810.238 dengan pendapatan Rp 162.999.762 per ha/proses produksi; kacang 

panjang mengeluarkan biaya Rp 15.231.353 dengan pendapatan Rp 35.428.674 per 

ha/proses produksi. (4) R/C ratio berbagai jenis usahatani sayuran di Kota Mataram  

secara berurutan adalah usahatani sawi 1,84; bayam 1,83; tomat 7,83; cabai rawit 

7,06; kacang panjang 3,25 dengan demikian usahatani sayuran di Kota Mataram layak 

untuk diusakan karena memiliki nilai R/C ratio ≥ 1. (5) Kendala yang dihadapi dari 

berbabagai jenis usahatani sayuran di Kota Mataram yaitu kendala fluktuasi harga, 

masalah teknologi, dan masalah iklim. 
___________________________________ 

Kata Kunci: Hortukultura, Pertanian dan Pendapatan. 
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ABSTRACT 

 NURUL HIDAYATI. ANALYSIS Of Revenue Farm The Various Kind Of 

Vegetable In Mataram City. Main Advisor: Efendy, and Supervisor: Rosmilawati. 

 This research was conducted to (1) Analyze the costs and income of vegetable 

farming in the city of Mataram. As for the types of vegetables that are the focus of this 

research are mustard greens, spinach, tomatoes, long beans and cayenne pepper. (2) This 

study uses income analysis I =TR-TC and analysis of R/C ratio (return ana cos ratio), namely 

an analysis of the comparison between farm income and expenditure. The data used in this 

study was obtained from direct interviews with farmers who are members of farmer groups in 

the city of Mataram plus other supporting data that can support the study of literature and 

literature. (3) The results of the study show that the costs and revenues spent in vegetable 

farming in Mataram City are mustard farming costs Rp 15.971.410 with an income of Rp 

45.173.660 per ha/production process; spinach costs Rp 14.602.332 with an income of Rp. 

53.205.678 per ha/production process; tomatoes cost Rp 26.428.718 with an income of Rp 

180.746.282 per ha/production process;cayenne pepper costs Rp 26.810.238 with an income 

of Rp 162.999.762 per ha/production process; Long beans cost Rp 15.231.353 with an income 

of Rp 35.428.674 per ha/production process. (4) R/C ratio of various types of vegetable 

farming in the city of mataram are mustard 1,84; spinach 1,83; tomatoes 7,83; cayenne 

pepper 7,06 and long bean 3,25 this vegetable farming in Mataram city is worthy of effort 

because it has ≥ 1. (5) Constraints faced by vegetable farming in the city of Mataram are 

price, technology and climate fluctuations. 
___________________________________ 

Keywords: Horticultura, Farm, and Income. 

*Student of Agribusiness Program, Faculty of Agriculture University of Mataram 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan pertanian merupakan 

bagian integral dari pembangunan 

nasional dan pembangunan daerah. 

Karena itu, visi dan misi pembangunan 

pertanian diarahkan dalam kerangka dan 

mengacu pada pencapaian visi dan misi 

pembangunan daerah. Adapun visi 

pembangunan pertanian adalah 

terwujudnya pertanian yang tangguh yang 

berorientasi pada sistem dan usaha 

agribisnis melalui optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya daerah secara 

efisien dan tentunya berkelanjuatan 

menuju masyarakat yang sejahtera. 

Sedangkan misi pembangunan pertanian 

adalah meningkatkan pemberdayaan dan 

kemandirian masyarakat tani untuk 

pembangunan pertanian yang berbasis 

sumberdaya lokal melalui usaha 

pembangunan agribisnis yang berdaya 

saing, berkelanjutan, dan mensejahterakan 

masayarakat petani (Dinas Pertanian NTB 

dalam Ansori, 2005). 

 Pertanian merupakan salah satu 

sektor penting yang memiliki peran 

strategis dalam pembangunan 

perekonomian Nasioanal. Meningkatkan 

produksi petani khususnya dalam 

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, 

baik dalam pemenuhan vitamin, mineral, 

maupun meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. Serta 

berkontribusi besar terhadap pendapatan 

devisa non migas yang bersumber dari sub 

sektor perkebunan, sub sektor perikanan 

maupun sub sekor pangan dan 

holtikultura. Komoditas sayuran 

merupakan produk pertanian yang sangat 

penting di Indonesia, Mengingat 

komoditas tersebut memiliki potensi 

produksi yang tinggi. Sayuran merupakan 

salah satu produk hortikultura yang dapat 

tumbuh dan berpoduksi didataran rendah 

maupun dataran tinggi. Permintaan 

terhadap komoditi sayuran antara lain 

disebabkan oleh pertumbuhan penduduk 

yang tinggi serta meningkatnya kesadaran 

dan pengetahuan penduduk tentang 

pentingnya gizi yang didasarkan kepada 

kedudukan sayuran sebagai sumber 

karbohidrat, protein, vitamin, serat dan 

bahan pemenuhan estetika. 

Kota Mataram salah satu kabupaten 

di Pulau Lombok yang memiliki potensi 

pengembangan tanaman  sayur-sayuran, 

karena sebagian besar datarannya 

merupakan dataran rendah dan didukung 

oleh curah hujan yang cukup, sehingga 

tanaman dapat tumbuh optimal di wilayah 

ini. Usahatani sayuran dataran rendah 

merupakan salah satu mata pencaharian 

yang dinilai dapat memberikan 

keuntungan bagi beberapa penduduk di 

Kota Mataram. Budidaya sayuran adalah 

salah satu peluang yang sangat 

menjanjikan karena permintaan konsumen 

yang setiap hari selalu ada untuk 

memenuhi gizi setiap harinya. Sayuran 

memiliki beberapa kandungan didalamnya 

seperti: karbohidrat, protein, mineral, dan 

vitamin. Tetapi banyak terjadi alih fungsi 

lahan pertanian menjadi bangunan 

membuat lahan khususnya lahan untuk 

pertanian di Kota Mataram semakin 

menyempit. Dengan luas lahan yang 

menurun ini sangat berimbas juga pada 

jumlah peroduksinya. Komoditas 

hortikultura sebagai salah satu sumber 

pendapatan petani dan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari yang mampu 

mendorong peningkatan perekonomian 

petani baik itu dikembangkan secara 

tradisional maupun modern. Keragaman 

komoditasnya sebagai salah satu usaha 

yang dapat dikembangkan dan menjadikan 

komoditas hortikultura sebagai sumber 

pendapatan keluarga. 

Seiring dengan tinggi rendahnya 

produksi sayuran di Kota Mataram sering 

dipengaruhi oleh beberapa masalah dalam 
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usahatani sayuran tersebut diantaranya 

adalah keterbatasan modal, pemasaran, 

faktor iklim. Dari ketiga permasalah 

tersebut faktor iklim merupakan salah satu 

yang mempengaruhi tingkat produksi 

yang dihasilkan sehingga menyebabkan 

tinggi rendahnya jumlah pendapatan 

petani. Dengan demikian petani juga 

diharapkan dapat menyesuaikan tanaman 

apa yang akan ditanam pada saat keadaan 

iklim yang seperti itu. Berdasarkan uraian 

diatas perlu dilakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Pendapatan Usahatani 

Berbagai Jenis Sayuran di Kota 

Mataram”. 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk menganalisis besarnya 

biaya dan pendapatan usahatani 

sayuran di Kota Mataram 

2. Untuk mengevaluasi kelayakan 

dari berbagai jenis usahatani 

sayuran yang dibudidayakan di 

Kota Mataram 

3. Untuk mengetahui masalah yang 

dihadapi petani sayuran di Kota 

Mataram 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Sedangkan teknik pengumpulan data 

secara dilakukan dengan cara wawancara. 

Dimana peneliti mencari keterangan 

melalui Tanya jawab dengan responden 

menggunakan daftar pertanyan atau 

kuisioner yang sudah disiapkan (Supioono 

2015). Soekartawi dalam penelitian ini 

yang menjadi unit analisis adalah 

usahatani sayuran kacang panjang, tomat, 

cabe rawit, sawi dan bayam. Jenis data 

dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan data kuantitatif. Sedangkan sumber 

data dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan data sekunder. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota 

Mataram yang memiliki enam kecamtan  

dimana diantaranya yaitu Kecamatan 

Ampenan, Kecamtan Sekarbela, 

Kecamatan Mataram, Kecamatan 

Selaparang, Kecamatam Cakranegara, dan 

Kecamatan Sandubaya. Penelitian 

dilakukan secara “quota sampling” 

dengan pertimbangan kecamatan tersebut 

memiliki akses yang baik sebagai sampel 

penelitian. Dari total populasi  sebesar 146 

petani yang ada di Kota Mataram 

diperoleh responden sebesar 30 orang. 

Menggunakan rumus  

Rumus :   ni = 
  

    
       

Keterangan: 

ni = Jumlah responden pada kecamatan 

yang teRP ilih yang ke-i 

(n1=Kecamatan ampenan, n2= 

Kecamatan Cakra Negara, n3= 

Kecamatan Sandubaye). 

Ni  = Jumlah populasi petani sayuran di 

Kecamatan ke-i. 

Ʃni = Jumlah petani sayuran di Kota 

Mataram. 

Analisis Data 

1. Dalam penelitian ini untuk 

menegetahui pendapatan berbagai 

jenis usahatani sayuran di Kota 

Mataram menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

I =  TR - TC 

Keterangan : 

        I   = Pendapatan Bersih (Income) 

     TR = Total Penerimaan (Total 

Revenue) 

       TC = Total Biaya Produksi (Total 

Cost) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Biaya Pada Berbagai Jenis 

Usahatani Sayuran di Kota Mataram 

tahun 2018. 

Biaya produksi yang dimaksud 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani 

responden dalam usahatani berbagai jenis 

sayuran di Kota Mataram baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang 

meliputi biaya tetap dan biaya variabel. 

 

Biaya Variabel  

 Biaya variabel adalah biaya yang 

sifatnya mempengaruhi besar kecilnya 

produksi yang meliputi biaya saprodi dan 

biaya tenaga kerja. Sarana produksi dalam 

penelitian ini adalah biaya yang 

dikeluarkan pada berbagai jenis usahatani 

sayuran meliputi biaya bibit, pupuk, 

pestisida, tenaga kerja dan pembelian alat. 

 Berikut ini adalah rincian rata-rata 

penggunaan  biaya variabel dalam satu 

kali tanam pada berbagai jenis usahatani 

sayuran di Kota Mataram 2018. 

Tabel 4.1. Rata-Rata Biaya Sarana Produksi Per ha Yang Dikeluarkan Pada Berbagai Jenis 

Usahatani Sayuran di Kota Mataram Tahun 2018. 

No Uraian 
Sawi/ 

(Ha) 

Bayam/ 

(Ha) 

Tomat/ 

(Ha) 

Cabe 

 Rawit/ 

(Ha) 

Kacang 

Panjang/ 

(Ha) 

1 Biaya  Saprodi  

   Benih  (Rp) 3.524.390 3.550.000 3.469.667 3.400.000 1.296.000 

   Pupuk  (Rp) 2.687.805 2.298.294 9.045.556 9.318.889 905.444 

  Obat-Obatan (Rp) 417.073 502.941 736.111 1.113.888 716.000 

2 Biaya Tenaga  Kerja  
  TKDL (Rp) 5.378.048 4.352.941 2.672.221 4.244.446 2.210.000 

  TKLK (Rp) 902.444 941.176 2.263.887 3.405.833 4.144.000 

  Total (Rp) 12.909.735 11.645.352 18.187.998 21.483.056  9.271.444 
Sumber: Data Primer Diolah. 

 

Dari 4.1 menunjukkan bahwa biaya 

sarana produksi yang dikeluarkan untuk 

berbagai jenis usahatani sayuran di Kota 

Mataram per ha, usahatani sawi yaitu Rp 

12.090.756 per ha, usahatani bayam biaya 

sarana produksi yang dikeluarkan Rp 

11.645.352 per ha, usahatani tomat biaya 

sarana produksi yang dikeluarkan Rp 

18.187.998 per ha, usahatani cabe rawit Rp 

21.483.056 per ha dan untuk usahatani 

kacang panjang Rp 9.271.444 per ha. 

 

Biaya Tetap  

Biaya tetap adalah biaya yang besar 

kecilnya tidak bergantung pada besar 

kecilnya produksi, dengan kata lain besar 

kecilnya biaya tidak mempengaruhi hasil 

produksi. Biaya tetap yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah biaya penyusustan alat, 

pajak lahan dan lain-lain. 

Biaya tetap yang diperhitungkan 

dalam penelitian ini yaitu biaya yang 

meliputi iuran air, biaya penyusustan alat, 

sewa lahan dan biaya lain-lain. 
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Tabel 4.2. Rata-Rata Biaya Tetap Per  ha Pada Berbagai Jenis Usahatani Sayuran di Kota 

Mataram Tahun 2018. 

No 

 

Uraian 
Sawi/ 

(Ha) 

Bayam/ 

(Ha) 

Tomat/ 

(Ha) 

Cabe 

Rawit/ 

(Ha) 

Kacang 

Panjang/ 

(Ha) 

1 

Iuran Pengairan 

(Rp) 365.854 441.176 102.778 194.444 192.000 

2 Sewa Lahan  (Rp) 1.292.683 1.647.059 7.222.222 4.166.667 3.760.000 

3 Pajak Tanah  (Rp ) 78.049 341.706 144.556 196.111 700.400 

4 

Penyusutan Alat 

(Rp) 1.114.483 1.204.264 687.821 686.627 408.241 

5 Biaya lain-lain (Rp) 219.512 264.706 83.333 83.333 72.000 

 

Total (Rp) 3.070.581 3.899.011 8.240.720 5.327.182 5.132.641 

Sumber : Data Primer Diolah. 

 

Dari tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa biaya tetap yang dikeluarkan 

usahatani sawi Rp 3.070.581per ha, 

usahatani bayam Rp 3.899.011per ha, 

usahatani tomat Rp 8.240.720 per ha, 

usahatani cabe rawit Rp 5.327.182 per ha 

dan usahatani kacang panjang Rp 

5.132.641 per Ha. 

Produksi dan Nilai Produksi 

Produksi dan nilai produksi 

berbagai jenis usahatani sayuran dapat 

dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya luas 

lahan garapan. Semakin luas lahan 

garapan maka akan semakin besar biaya 

yang dikeluarkan dan semakin besar pula 

produksi yang bisa didapatkan oleh petani. 

Jumlah produksi dan nilai produksi pada 

berbagai jenis usahatni sayuran di Kota 

Mataram  dapat di lihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.3. Rata-Rata Produksi dan Nilai Produksi  per Ha Pada Berbagai Jenis Usahatani 

Sayuran di Kota Mataram 2018. 

No Uraian 
Sawi 

(Kg/Ha) 

Bayam 

(Kg/Ha) 

Tomat 

(Kg/Ha) 

Cabe 

 Rawit 

(Kg/Ha) 

Kacang 

Panjang 

(Kg/Ha) 

1 

Produksi 

(Rp/Kg) 12.829 32.404 8.287 7.030 12.665 

2 Harga (Rp) 5.000 2.000 25.000 27.000 4.000 

3 
Penerimaan  

(Rp) 63.145.000 67.808.000 207.175.000 189.810.000 50.660.000 

Sumber : Data Primer Diolah. 
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Dapat dilihat dari tabel 4.3 

menunjukkan bahwa penerimaan yang 

diperoleh usahatani sawi Rp 63.145.000 

per ha, usahatani bayam memperoleh 

penerimaan Rp 67.808.000 per ha, 

usahatani tomat Rp 207.175.000 per ha, 

usahatani cabe rawit memperoleh 

penerimaan Rp 189.810.000 per ha, dan 

usahatani kacang panjang memperoleh 

penerimaan Rp 50.660.000 per ha. 

Pendapatan Berbagai Jenis Usahatani 

Sayuran di Kota Mataram 

Pendapatan total yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pendapatan 

keseluruhan petani responden dalam satu 

kali proses produksi di Kota Mataram 

dengan menggunakan biaya tetap seperti 

pajak, sewa lahan, biaya penyusutan pada 

lahan tersebut per proses produksi atau 

pertahun. 

Pendapatan Usahatani ditentukan 

oleh tingkat produksi yang dicapai, harga 

produksi dan biaya produksi. Semakin 

tinggi produksi dan harga produk maka 

akan semakin tinggi pula pendapatan yang 

akan diterima oleh petani. 

Tabel 4.4. Rata-rata Pendapatan  per ha Pada Berbagai Jenis  Usahatani Sayuran di Kota 

Mataram 2018. 
N

o 

Uraian Sawi per 

Ha 

Bayam per 

Ha 

Tomat per 

Ha 

Cabai Rawit 

per Ha 

Kacang 

Panjang per  

Ha 

1 Biaya Variabel (Rp)  

 Benih 3.524.390 3.550.000 3.469.667 3.400.000 1.296.000 

 Pupuk 2.687.805 2.298.294 9.045.556 9.318.889 905.444 

 Obat-obatan 417.073 502.941 736.111 1.113.888 716.000 

 TKDK 5.378.048 4.352.941 2.672.221 4.244.446 2.210.000 

 TKLK 902.444 941.176 2.263.887 3.405.833 4.144.000 

2 Biaya Tetap (Rp)  

 Iuran pengairan 356.854 441.176 102.778 194.444 192.000 

 Sewa Lahan 1.292.683 1.647.059 7.222.222 4.166.667 3.760.000 

 Pajak Tanah 78.049 341.706 144.556 196.111 700.400 

 Penyusustan Alat 1.114.483 1.204.264 687.821 686.627 408.245 

 Biaya lain-lain 219.512 264.706 83.333 83.333 72.000 

3 Total Biaya Produksi 

(Rp) 

15.971.340 14.602.322 26.428.718 26.810.238 15.231.353 

4 Penerimaan (Rp) 61.145.000 67.808.000 207.175.000 189.810.000 50.660.000 

5 Pendapatan (Rp) (4-3) 45.173.660 53.205.678 180.746.282 162.999.762 35.428.647 

Sumber: Data Primer Diolah. 

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

pendapatan yang diperoleh berbagai jenis 

usahatani sayuran di Kota Mataram per ha 

yaitu pendapatan usahatani sawi Rp 

45.173.660 per ha, usahatani bayam Rp 

53.205.678 per ha, usahatani tomat 

memperoleh pendapatan Rp 180.746.282 

per ha, usahatani cabe rawit memperoleh 

pendapatan Rp 162.999.762 per ha, dan 

usahatani kacang panjang memperoleh 

pendapatan Rp 35.428.674 per ha. 

 Biaya produksi yang dikeluarkan 

pada berbagai jenis usahatani sayuran di 

Kota Mataram berbeda-beda karena jenis 

usahatani yang dibudidayakan petani yang 

satu dengan petani yang lain tidak sama 

hal ini membeuat biaya yang dikeluarkan 

pada setiap usahatani berbeda. Biaya 

variabel yang berubah-ubah dalam setiap 

proses produksi dipengaruhi oleh benih, 

pupuk, pestisida yang digunakan dalam 

menjalankan usahatani. Berbeda dengan 

biaya tetap yaitu biaya yang jumlahnya 

tetap tidak bergantung pada jumlah 

produksi yang dihasilkan seperti (pajak 

tanah,sewa lahan, penyusustan alat, 

irigasi). Biaya penyusutan pada usahatani 

sawi dan bayam yang tinggi karena 

dikonversikan kehektar untuk 

membandingkan besarnya pendapatan per 

luas lahan garapan dengan per hektarnya 

dinama semakin luas lahan garapan yang 

digunakan untuk bercocok tanam maka 

semakin besar biaya yang dikeluarkan 

petani dalam menjalankan usahataninya. 

Dalam menjalankan usahatani petanibisa 
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memanfaatkan sumberdaya yang ada 

untuk menhasilkan input yang melebihi 

output. 

 

R/C ratio 

 

Kelayakan usahatani dapat 

dilakukan dengan menghitung return to 

cost ratio (Analisis R/C), yaitu 

perbandingan antara total nilai produksi 

dengan biaya yang dikeluarkan. Bila hasil 

analisis R/C ratio > 1, maka usahatani 

sayuran tersebut dikatakan layak untuk 

diusahakan. Sebaliknya bila nilai R/C ratio 

< 1 maka usahatani tersebut tidak layak  

untuk diusahakan. Analisis data rata-rata 

R/C ratio dapat diliha pada tabel  4.5 

berikut. 

Tabel 4.5. R/C ratio  per Ha Pada Berbagai Jenis Usahatani Sayuran di Kota Mataram Tahun 

2018. 

No Uraian 
Sawi 

 

Bayam 

 

Tomat 

 

Cabe 

Rawit 

 

Kacang 

Panjang 

 

1 Penerimaan  (Rp) 4.385.000 3.672.000 62.150.000 57.105.000 10.556.000 

2 Tota Biaya Produksi  (Rp) 2.332.030 1.999.373 7.924.947 8.247.018 3.245.198 

3 R/C 1,84 1,83 7,83 7,06 3,25 

Sumber : Data Primer Diolah.. 

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa 

nilai R/C ratio pada berbagai jenis 

usahatani sayuran di Kota Mataram layak  

untuk diusahakan karena nilai (R/C ratio > 

1). Secara berurutan usahatani sawi 

memiliki nilai R/C ratio sebesar 1,84 

artinya setiap satu rupiah biaya yang 

dikeluarkan untuk usahatani sawi maka 

akan memperoleh penerimaan sebesar 

1,84; bayam memiliki R/C ratio 1,83 

artinya setiap satu rupiah biaya yang 

dikeluarkan untuk usahatani bayam maka 

akan memperoleh penerimaan sebesar 

1,83;  tomat memiliki nilai R/C ratio 7,83 

artinya setiap satu rupiah biaya yang 

dikeluarkan untuk usahatani tomat maka 

akan memperoleh penerimaan sebesar 

7,83; cabe rawit memiliki nilai R/C ratio 

7,06 artinya setiap satu rupiah biaya yang 

dikeluarkan dalam usahatani cabe rawit 

maka akan memperoleh penerimaan 

sebesar 7,06; kacang panjang memiliki 

nilai R/C ratio 3,25 artinya setiap satu 

rupiah biaya yang dikeluarkan untuk 

usahatani kacanng panjang maka akan 

memperoleh penerimaan sebesar 3,25. 

Kedala-Kendala Dalam Berbagai Jenis 

Usahatani Sayuran  

Dalam setiap kegitan usahatani pasti 

tidak luput dari kendala-kendala yang 

dapat menghambat aktivitas usahatani 

tersebut dalam mencapai tujuan. Kendala-

kendala yang ditemukan dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Kendala Teknologi  

Dalam banyaknya petani responden 

yaitu 12 petani mengeluhkan masalah 

teknologi. Untuk masalah kendala 

teknologi yang dimaksud adalah teknik 

atau teknologi budidaya khususnya yang 

digunakan petani dalam melindungi 

tanamannya saat musim hujan. Hujan 

berpotensi menurunkan hasil produksi 

sayuran karena dapat membuat tanaman 

sawi dan bayam mengecil batang dan 

daunnya. Tanaman sawi dan bayam adalah 

tanaman yang menhendaki cukup air 

namunjika dalam volume banyak hal ini 

akan berdampak buruk pada akar karena 

akan menyebabkan tanaman membusuk. 

Penyebab utamanya adalah pembuatan 

bedengan yang rendah sehingga 

menyebabkan libasan air hujan membuat 

tanah terkikis  dan mudah tergenang air. 

Petani banyak menggunakan cara 

tradisional denagn melindungi tanaman 

mereka menggunkan jerami kering pada 

tanaman sayuran. Sedangkan pada 

tanaman kacang panjang, cabe rawit dan 

tomat pada saat musim hujan akan 

mengalami penurunan produktivitas 

sehingga pada masalah ini belum ada 

pemecahan dalam menanggulangi 

permasalahaan tanaman saat musim hujan. 
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2. Fluktuasi Harga  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan bahwa petani masih mengalami 

masalah dalam menentukan harga jual 

sayuran mereka dimana jumlah petani 

yang masih mengeluhkan masalah harga 

untik produksinya. Hal ini disebabkan 

karena fluktuasi harga, khususnya saat 

musim hujan dan kemarau petani sayuran 

disekitaran daerah penelitian belum 

memahami kapan kondisi sayuran 

meningkat dan menurun harganya. Petani 

melakukan perlakuan yang sama pada 

usahatani sayuran dengan menanam 

jumlah yang tetap, dan pada saat musim 

hujan maka harga akan meningkat yang 

disebabkan karena pada saat musim hujan 

produksi sering menurun permintaaan 

pasar cukup tinggi. Hal-hal yang seperti ini 

belum dipahami oleh petani sehingga 

dalam budidayanya perlu dipertimbangkan 

kapan harus dan saat kondisi menanam 

dengan jumlah yang banyak dan saat 

kondisi seperti apa petani harus 

mengurangi jumlah sayuran mereka.  

3. Iklim  

Berdasarkan hasil penelitian 30 

orang responden atau 100% petani 

responden menyatakan bahwa iklim 

sebagai masalah dalam usahatani 

hortikultura, iklim merupakan kendala 

utama yang banyak dialami oleh petani. 

Keadaan iklim( curah hujan) yang paling 

utama yang menyebabkan gagal panen. 

Perubahan iklim yang tidak sesuai dengan 

pertumbuhan tanaman memiliki resiko 

meningkatkan virus dan bakteri yang 

menyerang tanaman. Hal ini sangat  

berpengaruh terhadap tingkat produksi 

yang dihasilkan tanaman yang diusahakan 

oleh petani dan untuk mencapai 

pertumbuhan yang optimal tanaman 

membutuhkan iklim dan ketersediaan air 

yang baik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

1. Biaya dan pendapatan berbagai jenis 

usahatani sayuran di Kota Mataram 

adalah usahatani sawi mengeluarkan 

biaya Rp 15.971.40 dengan 

pendapatan Rp 45.173.660 per 

ha/proses produksi; bayam 

mengeluarkan biaya Rp 14.602.322 

dengan pendapatan 53.205.678 per 

ha/proses produksi; tomat 

mengeluarkan biaya Rp 26.428.718 

dengan pendapatan Rp 180.746.282 

per ha/proses produksi; cabai rawit 

mengeluarkan biaya sebesar Rp 

26.810.238 dengan pendapatan Rp 

162.999.762 per ha/proses produksi; 

kacang panjang mengeluarkan biaya 

Rp 15.231.353 dengan pendapatan Rp 

35.428.674 per ha/proses produksi. 

2. R/C ratio berbagai jenis usahatani 

sayuran di Kota Mataram  secara 

berurutan adalah usahatani sawi 1,84; 

bayam 1,83; tomat 7,83; cabai rawit 

7,06; kacang panjang 3,25 dengan 

demikian usahatani sayuran di Kota 

Mataram layak untuk diusakan karena 

memiliki nilai R/C ratio ≥ 1. 

3. Kendala yang dihadapi dari berbabagai 

jenis usahatani sayuran di Kota 

Mataram yaitu kendala fluktuasi harga, 

masalah teknologi, dan masalah iklim. 

 

Saran  

1. Diharapkan kepada petani untuk tidak 

menanam satu tanaman berturut-turut 

serta melakukan usahatani secara 

campuran agar tidak mudah terkena 

hama dan penyakit. 

2. Diharapkan agar tidak menggunakan 

pupuk dan obat-obatan yang berlebihan 

dalam menjalankan usahataninya. 
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