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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk:  (1) mengetahui tingkat motivasi 

petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara. (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara. (3) mengetahui kontribusi pendapatan 

petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah petani hortikultura lahan kering yang ada di wilayah 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, yang terdiri dari  8 desa, 

ditentukan Desa Gumantar sebagai daerah sampel secara “purposive sampling” 

dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki potensi yang baik dan daya 

tarik yang bagus dalam mengolah tanaman hortikultura serta adanya Pertamina 

yang membangun  agroindustri dan menetapkan desa tersebut sebagai lokasi 

Kawasan Ekonomi Masyarakat  (KEM Pertamina) untuk menunjang 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penentuan jumlah 

responden petani ditentukan sebanyak 30 orang secara quota sampling. Penentuan 

responden petani ditentukan secara asidental samping. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) tingkat motivasi petani mengusahakan 

agribisnis hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan menunjukkan bahwa 

motivasi petani termasuk dalam kategori tinggi dengan tercapai 56 skor.; (2) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani mengusahakan agribisnis 

hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan adalah faktor eksternal yaitu 

pada sifat inovasi dengan taraf nyata 5% diperoleh nilai x
2
 hitung (6,200) > x

2
 

tabel (5,991), maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara faktor sifat 

inovasi terhadap motivasi petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan 

kering. (3) Rata-rata pendapatan petani mengusahakan agribisnis hortikultura di 

Kecamatan Kayangan antara lain dari yang paling besar adalah usahatani pepaya 

dengan pendapatan sebesar Rp 10.385.644/LLG atau Rp 7.789.233/Ha. Hal ini 

menandakan bahwa semakin besar pendapatan yang diterima petani maka 

usahatani semakin unggul untuk dikembangkan. Pendapatan paling sedikit yaitu 

usahatani cabe rawit dengan pendapatan sebesar Rp 2.220.099/LLG atau Rp 

2.494.493/Ha. artinya setiap pendapatan yang diterima semakin kecil maka 

usahatani semakin tidak unggul untuk dikembangkan. 

 

Kata Kunci : Tingkat Motivasi, Faktor-faktor Motivasi, Pendapatan, Usahatani  
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MOTIVATION FARMER LABOUR AGRIBISNIS HORTICULTURE IN 

FARM DRY  OF DISTRICT KAYANGAN  

SUB-PROVINCE NORTH LOMBOK 

 

ABSTRACT 

This study aims to: (1) knowing farmer motivational level labour 

horticulture agribisnis dry farming District Of Kayangan Sub-Province North 

Lombok. (2) knowing factors influencing farmer motivation labour horticulture 

agribisnis in dry farming District Of Of Kayangan Sub-Province North Lombok. 

(3) knowing contribution earnings of farmer labour horticulture agribisnis dry 

farming District Of Of Kayangan Sub-Province North Lombok. 

This research method using descriptive method. Unit analyse in this study 

is farmer of dry farming horticulture exist in region District Of Kayangan Sub-

Province North Lombok, what consist of 8 countryside, determined by 

Countryside of Gumantar as area of sampel “purposively sampling” with 

consideration that the countryside have good potency and good fascination in 

process horticulture crop and also the existence of Pertamina developing 

agroindustri and specify the countryside mentioned as Economic Area location of 

Society ( KEM Pertamina) to support economics and prosperity of society. 

Determination of farmer responder amount determined by counted 30 people by 

quota sampling. Determination of farmer responder determined by asidental from 

other side. 

Result of research show : (1) farmer motivational level labour horticulture 

agribisnis in dry farming District of Kayangan indicate that farmer motivation is 

included in high category tiredly 56 score.; (2) Factors influencing farmer 

motivation labour horticulture agribisnis  in dry farming District of Kayangan is 

factor of eksternal that is at nature of innovation with real level 5% obtained by 

value of x2 counted (6,200) > x2  tables of (5,991), hence H0 refused its meaning 

there are influence among factor of nature of innovation to farmer motivation 

labour horticulture agribisnis in dry farming. (3) Mean earnings of farmer labour 

horticulture agribisnis in District of Kayangan for example from biggest papaw 

farming with earnings equal to Rp 10.385.644 / LLG or Rp 7.789.233 / Ha. This 

Matter designate that is ever greater of accepted earnings  farmer hence farming 

progressively exeed to be developed. At least Earnings that is chili farming with 

earnings equal to Rp 2.220.099 / LLG or Rp 2.494.493 / Ha. Its meaning each 

every accepted earnings smaller hence farming progressively do not exeed to be 

developed. 

 

Keyword : Motivational Level, Factors Motivation, Earnings, Farming. 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia 

yang memiliki sumber daya potensial dalam sektor pertanian. Hortikultura 

merupakan salah satu tanaman pangan yang dapat membantu stabilitas ketahanan 
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pangan dan kemandirian bangsa  dalam hal pangan. Kabupaten Lombok Utara 

merupakan wilayah yang memiliki lahan tanam komotiditas hortikultura yaitu, 

tanamam sayur- sayuran dengan luas lahan 161 ha, dan jumlah produksi 444 Ton. 

Dan tanaman buah- buahan dengan total produksi 5628.40 Ton pada tahun 2014. 

Kecamatan Kayangan merupakan kecamatan yang para petaninya sudah banyak 

mengusahakan hortikultura yaitu dilihat dari luas tanam yang diusahakan pada 

tanaman sayur, pada tahun 2015 sebesar 31 Ha (BPS, 2015). 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang ingin 

mengarahkan kemampuannya untuk mencapai tujuan. Motivasi petani dalam 

mengusahakan Agribisnis Hortikultura di Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara ini menarik untuk diteliti karena keteguhan dari para petani 

hortikultura yang tetap melakukan budidaya tanaman sayur-sayuran dan buah- 

buahan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan penelitian 

yang berjudul “Motivasi Petani Mengusahakan Agribisnis Hortikultura di 

Lahan Kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara”.    

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:  (1) Untuk mengetahui tingkat 

motivasi petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan 

kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. (3) Untuk mengetahui 

kontribusi pendapatan petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan 

kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Unit analisisnya adalah petani hortikultura lahan kering yang ada di wilayah 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Jenis data yang digunakan 

adalah data kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian 

ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan tehnik survei, yaitu wawancara secara langsung. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok 

Utara yang terdiri dari 8 desa, ditentukan Desa Gumantar sebagai daerah sampel 

secara “purposive sampling” atas dasar pertimbangan bahwa desa tersebut 

memiliki potensi yang baik dan daya tarik yang bagus dalam mengolah tanaman 

hortikultura serta adanya Pertamina yang membangun  agroindustri dan 

menetapkan desa tersebut sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Masyarakat  (KEM 

Pertamina) untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

setempet. Penentuan jumlah responden petani ditentukan sebanyak 30 orang 

secara quota sampling. Penentuan responden petani ditentukan secara asidental 

samping. 
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 Analisis Data 

1. Tingkat Motivasi Petani Mengusahakan Agribisnis Hortikultura di Lahan 

Kering 

Skor maksimum        =                       

Skor minimun           =                      

Selanjutnya untuk mengetahui interval skor dihitung dengan rumus sebagai 

berikut 

                
                          

               
 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Petani Mengusahakan 

Agribisnis Hortikultura di Lahan Kering 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dijelaskan secara deskriptif dan 

dianalisis dengan analisis chi square. 

    
        

  
 

Keterangan : 

     = Chi Square          = Frekuensi hasil pengamatan 

Fe   = Frekuensi yang diduga       tabel pada   = 5%, db(b-1) (k-1) 

3. Biaya dan Pendapatan Usahatani Hortkultura 

Pendapatan petani lahan kering dapat di ananlisis mengunakan analisis 

biaya dan pendapatan  (Indradi,  2015).  

a. Pendapatan (Income) 

I= TR-TC 

Keterangan: 

I = Pendapatan     TR = Total Penerimaan       TC = Total Biaya  

b. Efisiensi usahatani lahan kering dianalisis  menggunakan analisa R/C Ratio 

yaitu perbandingan antara biaya produksi dengan  nilai produksi. 

R/C Ratio= TR/TC 

Keterangan: 

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

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Motivasi Petani Mengusahakan Agribisnis Hortikultura di Lahan Kering 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat motivasi petani 

mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara adalah tinggi, hal tersebut didorong oleh motivasi 

intrinsik termasuk dalam kategori tinggi dan motivasi ekstrinsik termasuk dalam 

kategori sedang, untuk lebih jelasnya dijabarkan pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 Skor Motivasi Petani Mengusahakan Agribisnis Hortikultura di Lahan 

Kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. 

No 

 

Variabel Skor Tercapai 

(Modus Skor) 

Kategori 

 

A Motivasi Intrinsik    

1 

2 

3 

4 

5 

Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan Rasa Aman 

Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan Aktualisasi 

14 

2 

9 

5 

6 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

 Jumlah 36 Tinggi 

B Motivasi Ekstrinsik    

1 

2 

3 

4 

5 

Penyuluhan Pertanian 

Petani lain 

Keuntungan 

Pedagang atau Pengepul 

Hasil Produksi 

3 

4 

3 

5 

5 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

 Jumlah 20 Sedang 

 Total Skor Tercapai 56 Tinggi 

Sumber :data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa motivasi petani mengusahakan 

agribisnis hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok 

Utara adalah tinggi dimana didominasi oleh motivasi intrinsik dengan skor 

interval sebesar 36 dan dipengaruhi oleh beberapa indikator kebutuhan yang 

tinggi yaitu kebutuhan fisiologis, social, penghargaan dan aktualisasi diri. 

Sedangkan iindikator kebutuhan rasa aman berada pada tingkat rendah 

Selain motivasi intrinsik, tingkat motivasi juga dipengaruhi oleh motivasi 

ekstrinsik dengan skor interval sebesar 20. Dimana nilai tersebut maksud dalam 

ketegori sedang. Dan dipengaruhi oleh beberapa indicator kebutuhan keuntungan, 

pedagang atau pengepul dan hasil produksi yang bermotivasi tinggi. Sedangkan 

penyuluhan pertanian bermotivasi rendah dan petani lain bermotivasi sedang. 

Berdasarkan data diatas bahwa petani sangat termotivasi untuk 

mengusahaskan tanaman hortikultura di lahan kering.Berikut sebaran petani 

terhadap tingkat motivasi dalam mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan 

kering. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tabel 2 Sebaran Petani Terhadap Tingkat Motivasi Petani Mengusahakan 

Agribisnis Hortikultura di Lahan Kering Kecamatan Kayangan 

Kaupaten Lombok Utara 

 No         Kriteria 

           Keputusan 

Skor Kumulatif 

 

Jumlah 

Orang Persentase (%) 

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah 

56-72 

40-55 

24-39 

16 

14 

0 

53,33 

46,67 

0,00 

Jumlah  30 100,00 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden (53,33%) 

memiliki motivasi tinggi dalam mengusahakan tanaman hortikultura. Motivasi 

petani dalam mengusahakan tanaman hortikultura termasuk dalam kategori tinggi  

tetapi ada petani yang memiliki motivasi sedang  yaitu sebanyak 14 orang 

(46,67%). Petani memiliki motivasi tinggi dalam mengusahakan agribisnis 

hortikultura di lahan kering, walaupunm demikian jika diperhatikan lebih detail 

motivasi tersebut sesungguhnya beragam, uraian selengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

a. Motivasi Intrinsik 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa skor capaian motivasi intrinsik 

petani dalam mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering sebesar 36 dan 

tergolong  dalam kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sebaran 

petani terhadap motivasi intrinsik petani berikut. 

Tabel 3 Sebaran Terhadap Motivasi Intrinsik Mengusahakan Agribisnis 

Hortikultura di Lahan Kering Kecamatan Kayangan Kaupaten 

Lombok Utara 

No         Kriteria 

           Keputusan 

Skor Kumulatif 

 

Jumlah 

Orang Persentase (%) 

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah 

35-45 

25-34 

15-24 

18 

12 

0 

60,00 

40,00 

0,00 

Jumlah  30 100,00 

Sumber :data primer diolah, 2018 

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki motivasi 

tinggi yaitu sebanyak 18 responden (60,00%). Hal ini menjelaskan bahwa petani 

memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya dalam mengusahakan 

tanaman hortikultura yang tinggi. Meskipun demikian terdapat 12 responden atau 

(40,00%) memiliki motivasi sedang dan (0,00%) memiliki motivasi yang rendah  

dalam mengusahakan tanaman hortikultura. Petani yangbermotivasi tinggi 

dipengaruhi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, sosial, penghargaan dan 

kebutuhan aktualisasi dan memiliki motivasi yang rendah untuk memenuhi 

kebutuhan rasa aman. 
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b. Motivasi Ekstrinsik        

Berdasarkan Tabel 1 skor capaian motivasi ekstrinsik petani dalam 

mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering sebesar 20, hal ini tergolong 

pada kategori sedang. Berikut sebaran motivasi ekstrinsik responden  

mengusahakan agribisnis hotikultura di lahan kering. 

Tabel 4 Sebaran Petani Terhadap Tingkat Motivasi Ekstrinsik Mengusahakan 

Agribisnis Hortikultura di Lahan Kering Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara 

No         Kriteria 

           Keputusan 

Skor Kumulatif 

 

Jumlah  

Orang Persentase (%) 

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah 

21-27 

15-20 

9-14 

11 

17 

2 

36,67 

56,67 

6,67 

Jumlah  30 100,00 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Tabel 4  menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 17 

orang (56,67%) dari jumlah reponden memiliki motivasi ekstrinsik yang sedang 

dalam mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. Meskipun motivasi 

ekstrinsik petani dalam mengusahakan tanaman hortikultura termasuk kategori 

sedang tetapi sebanyak 11 responden (36,67%) dari jumlah responden memiliki 

motivasi ekstrinsik tinggi. Sedangkan yang memiliki motivasi ekstrinsik yang 

rendah hanya 2 responden (6,67%) dari jumlah responden. Jika dianalisa secara 

kualitatif mengenai hal-hal yang mendorong motivasi ekstrinsik petani dalam 

kategori sedang adalah petani yang mengusahakan tanaman hortikultura memiliki 

motivasi yang tinggi pada indikator kebutuhan keuntungan, pedagang atau 

pengepul dan hasil produksi. Sedangkan tingkat motivasi yang rendah terdapat 

pada indikator kebutuhan penyuluh pertanian dan tingkat motivasi sedang berada 

pada indikator kebutuhan adanya pengaruh petani lain. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Petani Mengusahakan 

Agribisnis  Hortikultura di Lahan Kering Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara. 

Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi petani di kecamatan 

kayangan kabupaten lombok utara dalam mengusaakan agribisnis hortikultura 

maka dilakukan pengukuran dan analisis pada dua aspek faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.  

a. Faktor-Faktor internal yang Mempengaruhi Motivasi Petani Mengusahakan 

Agribisnis  Hortikultura di Lahan Kering Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara. 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi motivasi petani dalam 

mengusahakan agribisnis  hortikultura diukur dengan menggunakan analisis Chi 

Square (x
2
). Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi motivasi petani 

dalam Mengusahakan Agribisnis  Hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 5 Faktor-Faktor internal yang Mempengaruhi Motivasi Petani 

Mengusahakan Agribisnis Hortikultura di Lahan Kering Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara. 

Faktor Internal yang 

Mempengaruhi 
 

Chi-Square 

(X
2
Test) 

X
2
Tabel 

 

Keterangan 
 

Umur 

Pendidikan 

Pengalaman Berusahatani 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Luas Lahan Garapan 

2,040 

0,554 

0,270 

0,293 

2,917 

5,991 

5,991 

5,991 

5,991 

5,991 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Keterangan: 

NS   = Non Signifikan  S  = Signifikan 

 

Berdasarkan hasil analisis chi square (x
2
) pada taraf nyata 5 % diperoleh 

nilai x
2
 hitung (2,040) <  x

2
  tabel (5,991), maka H0 diterima yang artinya tidak 

terdapat pengaruh umur petani dengan motvasi petani dalam mengusahan 

agribisnis hortikultura. 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (0,554) <  x

2
 tabel (5,991), maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat 

pengaruh antara faktor tingkat pendidikan dengan motivasi petani dalam 

mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (0,270) < x

2
 tabel (5,991), maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat 

pengaruh antara faktor pengalaman berusahatani dengan motivasi petani dalam 

mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (0,293) < x

2
 tabel (5,991), maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat 

pengaruh antara faktor jumlah tanggungan keluarga dengan tingkat motivasi 

petani dalam mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (2,917) < x

2
 tabel (5,991), maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat 

pengaruh antara faktor  luas lahan garapan  dengan tingkat motivasi petani dalam 

mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. 

 

b. Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Motivasi Petani Mengusahakan 

Agribisnis Hortikultura di Lahan Kering Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara 

Faktor- faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi petani dalam 

mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering diukur dengan 

menggunakan analisis Chi- Square (x
2
). Adapun faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi motivasi petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan 

kering dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhhi Motivasi Petani Mengusahakan 

Agribisnis Hortikultura di Lahan Kering Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara 

Faktor Eksternal yang 

Mempengaruhi 

Chi-Square 

(X
2
Test) 

X
2
Tabel 

 

Keterangan 
 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan Modal 

Intensitas Penyuluhan 

Peluang Pasar 

Sifat Inovasi 

3,708 

3,460 

0,390 

2,931 

6,200 

5,991 

5,991 

5,991 

5,991 

5,991 

NS 

NS 

NS 

NS 

S 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Keterangan: 

NS = Non Signifikan  S = Signifikan 

 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (3,708) >x

2
 tabel (5,991), maka H0 ditolak yang artinya tidak terdapat 

pengaruh antara faktor ketersediaan sarana dan prasarana  dengan tingkat motivasi 

petani dalam mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (3,460)< x

2
 tabel (5,991), maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat 

pengaruh antara faktor ketersediaan modal dengan tingkat  alam mengusahakan 

agribisnis hortikultura di lahan kering. 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (0,390) <x

2
 tabel (5,991), maka H0 diterima artinya tidak terdapat 

pengaruh antara faktor intensitas penyuluhan terhadap motivasi petani 

mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (2,931) <x

2
 tabel (5,991), maka H0 diterima artinya tidak terdapat 

pengaruh antara faktor peluang pasar dengan motivasi petani mengusahakan 

agribisnis hortikultura di lahan kering. 

Berdasarkan analisis chi- square (x
2
), pada taraf nyata 5% diperoleh nilai 

x
2
 hitung (6,200) >x

2
 tabel (5,991), maka H0 ditolak artinya terdapat pengaruh 

antara faktor sifat inovasi terhadap motivasi petani mengusahakan agribisnis 

hortikultura di lahan kering. 

 

3. Komparasi Petani Mengusahakan Agribisnis Hortikultura di Lahan 

Kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Menurut Nazir (dalam Pawarman: 78, 2017), penelitian komparatif adalah 

sejeni penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang 

sebab- akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun 

munculnya suatu fenomena tertentu.  

Sehingga, analisis komparatif adalah analisis yang digunakan untuk 

membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. 
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Adapun jenis variabel ukuran dalam penelitian ini berupa biaya produksi, nilai 

produksi, pendapatan dan R/C Ratio, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan diawah 

ini. 

a. Komparatifitas Berdasarkan Biaya Produksi Petani Hortikultura di Lahan 

Kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Tabel 7 Komparatif Berdasarkan Biaya Produksi Petani Hortikultura di Lahan 

Kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Jenis 

Tanaman  

Biaya Petani Hortikultura Kelas 

Biaya Variabel (Rp) Biaya Tetap (Rp)  Total Biaya (Rp) 

Cabe Rawit 

Tomat 

Melon 

Semangka 

Pepaya  

3.681.039 

4.847.522 

3.483.932 

4.441.558 

6.811.250 

437.295 

400.633 

437.857 

669.221 

399.517 

4.118.334 

5.248.155 

3.921.789 

5.110.779 

7.210.767 

IV 

II 

V 

III 

I 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

 Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa usahatani 

hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

yang memiliki keunggulan paling tinggi erdasarkan biaya yang digunakan adalah 

usahatani pepaya yaitu pada kelas satu dengan penggunaan biaya sebesar Rp 

7.210.767/Ha. Hal ini menandakan bahwa semakin besar penggunaan biaya yang 

dikorbankan maka penerimaan dan resiko usahatani yang diperoleh akan semakin 

besar. Berdasakan data diatas usahatani dengan penggunaan biaya terkecil 

merupakan usahatani melon yaitu pada kelas lima dengan penggunaan biaya 

sebesar Rp 3.921.789/Ha, artinya setiap penggunaan biaya yang dikorbankan 

semakin kecil maka penerimaan dan resiko usahatani yang diperoleh akan 

semakin kecil. 

 

b. Komparatifitas Berdasarkan Pendapatan Petani Hortikultura di Lahan Kering 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Tabel 8 Komparatif Berdasarkan Pendapatan Petani Hortikultura di Lahan Kering 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Jenis Tanaman Nilai Produksi (Rp) Total Biaya  (Rp) Pendapatan  (Rp) Kelas 

Cabe Rawit 

Tomat 

Melon 

Semangka 

Pepaya  

6.612.828 

11.151.905 

10.285.714 

10.714.286 

15.000.000 

4.118.334 

5.248.155 

3.921.789 

5.110.779 

7.210.767 

2.494.493 

5.903.750 

6.363.929 

5.603.506 

7.789.233 

V 

III 

II 

IV 

I 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

 Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa usahatani 

hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

yang memiliki keunggulan paling tinggi berdasarkan pendapatan adalah 
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usahatani pepaya yaitu pada kelas satu dengan pendapatan sebesar Rp 

7.789.233/Ha. Hal ini menandakan bahwa semakin besar pendapatan yang 

diterima petani maka usahatani semakin unggul untuk dikembangkan. 

Berdasakan data diatas usahatani dengan pendapatan terkecil merupakan 

usahatani cabe rawit yaitu pada kelas lima dengan pendapatan sebesar Rp 

2.494.493/Ha, artinya setiap pendapatan yang diterima semakin kecil maka 

usahatani semakin tidak unggul untuk dikembangkan. 

 

c. Komparatifitas Berdasarkan R/C Ratio Petani Hortikultura di Lahan Kering 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Tabel 9 Komparatif Berdasarkan R/C Ratio Petani Hortikultura di Lahan Kering 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

Jenis Tanaman R/C Ratio Keterangan Kelas 

Cabe Rawit 

Tomat 

Melon 

Semangka 

Pepaya  

1. 61 

2.12 

2.62 

2.10 

2.08 

Layak 

Layak 

Layak 

Layak 

Layak 

V 

II 

I 

III 

IV 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa usahatani 

hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

yang memiliki keunggulan paling tinggi berdasarkan besarnya nilai R/C ratio 

adalah usahatani melon yaitu pada kelas satu dengan nilai R/C ratio sebesar 2.62. 

Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi R/C ratio yang diperoleh maka 

usahatani tersebut semakin efisien dan layak untuk dikembangkan.Selain itu, 

usahatani dengan R/C ratio terkecil merupakan usahatani cabe rawit yaitu sebesar 

1.61.Hal ini menandakan bahwa semakin rendah nilai R/C ratio yang diperoleh 

maka usahatani tersebut semakin tidak efisien dan tidak layak untuk 

dikembangkan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat motivasi petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam kategori 

tinggi dengan jumlah petani sebanyak 16 (53,33%) petani memiliki motivasi 

tinggi dan sebanyak 14 (46,67%) memiliki motivasi sedang. Sedangkan tidak 

ada petani yang bermotivasi rendah. 

2. Tingkat motivasi petani mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam kategori 

tinggi dengan jumlah petani sebanyak 16 (53,33%) petani memiliki motivasi 

tinggi dan sebanyak 14 (46,67%) memiliki motivasi sedang. Sedangkan tidak 
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ada petani yang bermotivasi rendah. Tingkat motivasi dibagi menjadi dua 

dimana motivasi intrinsik menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki motivasi tinggi yaitu sebanyak 18 responden (60,00%). Karena, 

dalam mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering petani memiliki 

motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, sosial, 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi dan memiliki motivasi yang rendah 

untuk memenuhi kebutuhan rasa aman. Sedangkan motivasi ekstrinsik 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 17 orang 

(56,67%) dari jumlah reponden memiliki motivasi ekstrinsik yang sedang 

dalam mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. Dengan 

dipengaruhi oleh motivasi yang tinggi pada indikator kebutuhan keuntungan, 

pedagang atau pengepul dan hasil produksi. Sedangkan tingkat motivasi yang 

rendah terdapat pada indikator kebutuhan penyuluh pertanian dan tingkat 

motivasi sedang berada pada indikator kebutuhan adanya pengaruh petani lain. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi petani mengusahakan agribisnis 

hortikultura di lahan kering Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

adalah faktor eksternal petani yaitu faktor inovasi pada taraf nyata 5% 

diperoleh nilai x
2
 hitung (6,200) > x

2
 tabel (5,991), maka h0 ditolak artinya 

terdapat pengaruh antara faktor sifat inovasi terhadap motivasi petani 

mengusahakan agribisnis hortikultura di lahan kering. 

4. Rata-rata pendapatan petani mengusahakan agribisnis hortikultura di 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara antara lain dari yang paling 

besar adalah usahatani pepaya dengan pendapatan sebesar Rp 

10.385.644/LLG atau Rp 7.789.233/Ha. Hal ini menandakan bahwa semakin 

besar pendapatan yang diterima petani maka usahatani semakin unggul untuk 

dikembangkan. Pendapatan paling sedikit yaitu usahatani cabe rawit dengan 

pendapatan sebesar Rp 2.220.099/LLG atau Rp 2.494.493/Ha. artinya setiap 

pendapatan yang diterima semakin kecil maka usahatani semakin tidak unggul 

untuk dikembangkan. 

 

saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk perkembangan usahatani hortikultura 

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penyuluhan mengenai 

bagaimana cara budidaya hortikultura supaya dapat memberikan hasil 

produksi yang maksimal 

2. Petani disarankan untuk menanam tanaman yang bernilai ekonomi tinggi 

sesuai permintaan pasar dengan memperhatikan kondisi lahan pertanian dan 

letak geografis.  
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