
1 
 

ARTIKEL ILMIAH 

ANALISIS PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI  

LAHAN KERING DARI USAHATANI JAGUNG DI  

DESA MUMBUL SARI KECAMATAN BAYAN  

KABUPATEN LOMBOK UTARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

Dewi Komala Sari 

C1G212042 
 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



1 
 

ANALISIS PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI  

LAHAN KERING DARI USAHATANI JAGUNG DI  

DESA MUMBUL SARI KECAMATAN BAYAN  

KABUPATEN LOMBOK UTARA 

 

Analysis of Household Income of  Farmers 

Dry Land from Corn Farming in  

Mumbul Sari Village Bayan Sub-District  

Of North Lombok Regency 

 

By 

Dewi Komala Sari  

NIM. C1G212042 

 

Main Supervisor: Dr. Ir. Lalu Sukardi M.Si., and 

Supervisor I: Dra. Sri Maryati MP. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: menganalisis pendapatan rumahtangga petani 

lahan kering, menganalisis perlakuan petani dalam berusahatani jagung pada 

lahan kering dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi rumahtangga petani 

lahan keing. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survey.Unit analisis penelitian 

ini adalah rumahtangga petani lahan kering yang berusahatani jagung.Penelitian 

ini dilakukan di Dusun Pengadang Baru, Dusu Lokok Reban dan Dusun Jeruju. 

Penentuana jumlah responden menggunakan  “Proportional Accidental 

Sampling”sebanyak 30 orang. Analisis data yang digunakan adalah: analisis 

pendapatan, analisis kontribusi, analisis perlakuan petani dan analisis hambatan 

dalam berusahatani jagung pada lahan kering. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendapatan rumahtangga dari usahatani jagung yaitu sebesar sebesar Rp 

11.170.222/Thn (42,53%). Perlakuan petani dalam berusahatani jagung: a) 

persiapan lahan meliputi: pembersihan lahan, pengolahan lahan dan pembuatan 

bedengan/got. b) penanaman. c) pemeliharaan meliputi: penyulaman, pemupukan 

dan penyiangan. d) Panen dan pasca panen meliputi pemanenan, pengangkutan, 

pengeringan dan pemipilan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi petani 

adalah kurangnya modal yang dimiliki petani, kurangnya ketersediaan sarana 

saprodi dan harga jual yang berfluktuasi. 

Kata Kuci : Perlakuan petani, ketersediaan sarana saprodi, berfluktuasi 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were to analyze the farmers 'income of dry 

land, to analyze the farmers' treatment in corn farming on dry land and to analyze 

the constraints faced by farmers of keing land. This research uses descriptive 
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method and data collection technique used is survey technique. The analysis unit 

of this research is farmers of dry land which is farming of maize. This research is 

done in Dusun Pengadang Baru, Dusu Lokok Reban and Dusun Jeruju. 

Determination of the number of respondents using "Proportional Accidental 

Sampling" as many as 30 people. The data analysis used were: income analysis, 

contribution analysis, farmer treatment analysis and obstacle analysis in corn 

farming on dry land. The results showed that household income from corn 

farming amounted to Rp 11,170,222/year (42,53%). Treatment of farmers in 

maize cultivation: a) land preparation includes: land clearing, land preparation and 

making of beds. b) planting. c) maintenance includes: embroidery, fertilizing and 

weeding. d) Harvest and post harvest include harvesting, transportation, drying 

and poultry. While the constraints faced by farmers is the lack of capital owned by 

farmers, lack of availability of input facilities and selling prices fluctuate. 

Key words: The farmer's treatment, the availability of means of input, fluctuates 

 

PENDAHULUAN 

 

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

NTB yang memiliki potensi luas lahan kering yang cukup besar.Lahan kering 

memiliki keanekaragaman komoditas yang dapat dikembangkan, salah satunya 

adalah komoditas jagung. Jagung memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

tanaman lain, karena jagung memiliki potensi yang cukup besar untuk diusahakan 

di lahan kering. Desa Mumbul Sari merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Bayan Kabupaten Lombok Utara sebagai penghasil jagung yang memiliki luas 

tanam dan luas panen jagung tertinggi.Sifat lahan di kawasan desa ini adalah 

lahan tadah hujan yang hanya dimanfaatkan oleh petani pada musim hujan 

berlangsung dari Bulan Desember sampai Bulan Maret tahun berikutnya.Hal 

tersebut terkait dengan produksi dari usahatani jagung yang memiliki resiko 

ketidakpastian yang menyebabkan pendapatan petani tidak tetap atau 

berfluktuasi.Selain itu kegiatan usahatani juga memiliki waktu sibuk dan waktu 

senggang.Waktu senggang yang dimiliki tersebut menyebabkan rumahtangga 

petani untuk bekerja di luar usahatani maupun luar pertanian untuk mendapatkan 

tambahan pendapatan. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian berjudul 

“Analisis Pendapatan Rumahtangga Petani Lahan Kering  dari Usahatani Jagung 

di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”. Penelitian 

ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui besarnya pendapatan rumahtangga 

petani, perlakuan petani dan kendala-kendala yang dihadapi rumahtangga petani 

dalam berusahatani jagung pada lahan kering  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif, 

yaitu metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada saat 
sekarang dengan cara pengumpulan data, menyusun, menjelaskan, menganalisa, 

menginterpretasi data dan menarik kesimpulan (Taslim Sjah, 2010). 
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Unit Analisis 

 Unit analisis pada penelitian ini adalah rumahtangga petani lahan kering 

yang berusahatani jagung yang ada di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan 

Kabupaten Lombok Utara. 

Penentuan Responden 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik quota 

Sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai 

ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiono, 2013). 

Sedangkan penentuan responden pada masing-masing dusun ditentukan secara 

proportional accidental sampling dimana Sehingga setiap dusun yang terpilih 

akan memperoleh proporsi responden yang berbeda yaitu 10 responden di Dusun 

Pengadang Baru, 9 responden di Dusun Lokok Reban dan 11 responden di Dusun 

Jeruju. 

Analisis Data 

Analisis Pendapatan 

Untuk mengetahui total biaya produksi dapat dihitung dengan rumus: 

TC = FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total Biaya (Rp) 

FC = Biaya Tetap (Rp) 

VC  = Biaya Variabel (Rp) 

Untuk mengetahui penerimaan usahatani  dapat dihitung dengan rumus: 

TR = Y . PY 

Keterangan:  

TR  = Total Penerimaan (Rp) 

Y  = Produksi yang diperoleh dalam suatu usaha tani (Rp) 

PY = Harga Y (Rp) 

Jadi untuk Rumus pendapatan dapat dihitung dengan  

I = TR – TC 

Keterangan:  

I   = Pendapatan Usahatani  (Rp) 

TR  = Total Penerimaan (Rp) 

TC = Total Biaya (Rp) 

(Soekartawi, 2002). 

 Sedangkan untuk mengetahui besarnya total pendapatan rumahtangga petani 

lahan kering dari usahatani jagung yang berasal dari seluruh sumber pendapatan, 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Boediono, 1983 dalam Windiani, 

2016)  

Itot = I1+I2+I3 

Keterangan : 

Itot = Pendapatan total rumahtangga petani  

I1 = Pendapatan bersih dari usahatani jagung 

I2 = Pendapatan bersih dari luar usahatani jagung 
I3 = Pendapatan bersih dari usaha luar pertanian  
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Analisa Kontribusi 

 Untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari usahatani 

sendiri terhadap pendapatan rumahtangga petani jagung dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut:  
  

    
       

Keterangan: 

K = Kontribusi pendapatan usahatani sendiri terhadap pendapatan 

rumahtangga petani 

I1 =  Pendapatan bersih dari usahatani sendiri 

Itot =  Pendapatan total rumahtangga petani 

Analisis Perlakuan Petani   
 Untuk mengetahui perlakuan petani lahan kering terhadap usahatani jagung 

dilakukan dengan cara analisis deskriptif. 

Analisis Hambatan  
 Untuk mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi rumahtangga petani 

lahan kering  dalam berusahatani jagung dilakukan secara deskriptif yaitu dengan 

cara mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis serta menginterprestasikan 

kemudian menarik kesimpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Daerah Penelitian 

 Gambaran umum daerah penelitian ini meliputi letak geografis dan luas 

wilayah, karakteristik tanah, keadaan iklim dan curah hujan, keadaan penduduk, 

serta sarana dan prasarana. 

Karakteristik Responden 
 Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat 

pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan 

garapan 

 Rata-rata umur responden petani jagung adalah 47 tahun. Umur responden 

tertinggi yaitu >64 sebanyak 10,00%. Sedangkan umur responden terendah 

berkisar anatar 20-34 tahun sebanyak 16,67%. Dengan rata-rata tingkat 

pendidikan petani jagung pada lahan kering adalah tidak tamat SD. tingkat 

pendidikan tertinggi pada petani responden adalah Tamat Perguruan Tinggi 

sebanyak 5 orang (16,67%).Rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani jagung 

adalah 3 orang.Jumlah tanggungan tertinggi pada petani berkisar 5-6 orang 

sebanyak 20%.sedangkan jumlah tanggungan terendah yaitu 1-2 orang sebanyak 

26,67%.rata-rata pengalaman petani dalam berusahatani jagung yaitu 24 tahun. 

Pengalaman berusahatani jagung tertinggi yaitu >30 sebanyak 30,00%. 

Sedangkan pengalaman berusahatni terendah yaitu  1-15 tahun sebanyak 20,00%. 

Sedangkan Rata-rata luas lahan garapan petani jagung adalah 1,09 ha, luas lahan 

garapan tertinggi yaitu >1,0 ha sebanyak 26,66%. Sedangkan luas lahan garapan 

petani terendah yaitu sebesar 20,00%. 
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Biaya dan Pendapatan Rumahtangga dari Usahatani Jagung pada Lahan 

Kering. 

Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam 

menjalankan usahataninya dalam setahun, baik berupa biaya tetap maupun biaya 

variabel. 

Biaya Tetap 

 Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi yang akan dihasilkan. 

Tabel 1. Rata-rata Biaya Tetap yang dikeluarkan Rumahtangga Petani pada 

Usahatani Jagung Lahan Kering per Tahun di Desa Mumbul Sari  

Tahun, 2017 

No Biaya Tetap 
Rata-rata Biaya Tetap (Rp/tahun) 

Per Llg (1,09) 

1 Biaya Pajak  110.333 

2 Biaya Penyusutan Alat : 

   a. Cangkul 48.994 

  b. Sabit 12.250 

  c. Parang 24.553 

  d. Sprayer 67.528 

  e. Ember 12.925 

  f. Terpal 111.444 

jumlah  277.694 

Total Biaya Tetap 388.028 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 Tabel 1. menunjukkan bahwa  penggunaan biaya tetap terbesar yang 

dikeluarkan oleh rumahtangga petani lahan kering pada biaya penyusutan alat 

adalah biaya terpal sebesar  Rp 111.444/Llg, sedangkan biaya tetap terkecil yang 

dikeluarkan oleh rumahtangga yaitu biaya sabit sebesar Rp 12.250/Llg. Adapun 

biaya pajak yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 110.333/Llg. Sedangkan rata-rata 

biaya tetap secara keseluruhan yang dikeluarkan rumahtangga petani jagung pada 

lahan kering sebesar Rp 388.028/Llg. 

Biaya Variabel 

 Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung dari besar kecilnya 

produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Tabel 2.Rata-rata Biaya Variabel yang dikeluarkan Rumahtangga Petani Jagung  

pada Lahan Kering per Tahun di Desa Mumbul Sari Tahun, 2017. 

No Biaya Variabel 
Rata-rata Biaya Variabel (Rp/tahun) 

Per Llg (1.09) 

1 Biaya Sarana Produksi   

 

a. Benih 1.229.867 

 

b. Pupuk 1.463.500 

 

c. Pestisida 352.733 

 

d. Karung 192.200 

 Jumlah 3.238.300 

2 Biaya Tenaga Kerja 

 

 

e. Luar Keluarga 1.845.117 

Total Biaya 5.083.417 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Tabel 2.menunjukkan bahwa rata-rata biaya variabel terbesar yang 

dikeluarkan oleh rumahtangga petani jagung lahan kering adalah biaya tenaga 

kerja sebesar Rp 1.845.117/Llg. Untuk biaya tenaga kerja, petani hanya 

mengeluarkan biaya tenaga kerja luar keluarga saja, sedangkan untuk biaya tenaga 

kerja dalam keluarga tidak dihitung sebagai biaya, akan tetapi dihitung sebagai 

pendapatan rumahtangga. Sedangkan biaya variabel terkecil yang dikeluarkan 

oleh rumahtangga petani adalah biaya karung sebesar Rp 192.200/Llg. Sedangkan 

untuk rata-rata biaya variabel secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh 

rumahtangga petani pada usahatani jagung lahan kering sebesar Rp 5.083.417/Llg. 

Produksi, Harga, Penerimaan dan Pendapatan Rumahtangga Petani dari 

Usahatani Jagung pada Lahan Kering. 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil fisik dari 

usahatani jagung yang dinyatakan dalam satuan (Kw).Sedangkan nilai produksi 

adalah hasil penjualan produksi fisik dikali dengan harga perkilogram. 

Tabel 3. Rata-rata Produksi, Harga, Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Jagung 

per Tahun pada Lahan Kering di Desa Mumbul Sari Tahun, 2017. 

No Uraian 
Rata-Rata Produksi 

Per Llg (1,09) 

1 Produksi (Kw) 48,63 

2 Harga (Rp/Kw) 343.833 

3 Penerimaan (Rp) 16.641.667 

4 Total Biaya (Rp) 5.471.444 

5 Pendapatan (Rp) 11.170.222 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017  

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa rata-rata produksi pada usahatani jagung 

pada lahan kering di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok 

Utara sebesar 48,63Kw/Llg yang sudah dipipil kering dengan rata-rata harga jual  

Rp 343.833/Kw. Sehingga penerimaan yang diperoleh rumahtangga petani 

sebesar Rp 16.641.667/Llg dengan total biaya yang dikeluarkan rumahtangga 

petani sebesar Rp 5.471.444/Llg. Sehingga dapat diketahui besarnya pendapatan 
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rumahtangga petani dari usahatani jagung pada lahan kering yaitu sebesar           

Rp 11.170.222/Llg. Akan tetapi jika dilihat dari rata-rata produksi jagung di 

Kabupaten Lombok Utara pada tahun sebelum-belumnya masih dibawah rata-rata, 

hal ini disebabkan karena cuaca yang kurang mendukung pada tahun 2017, 

biasanya dalam luasan lahan 1 ha rata-rata produksi petani di atas 5,5 ton. Pada 

tahun 2017 produksi jagung sedikit akan tetapi harga jual lumayan mahal yaitu 

rata-ratanya 343.833 sedangkan pada tahun sebelum-belumnya harga jagung tidak 

pernah mencapai Rp 300.000/Kw. Sedangkan pada tahun 2018 ini harga jagung 

dipasaran berkisar antara Rp 300.000-350.000/Kw (menurut keterangan 

responden). 

Pendapatan Rumahtangga dari Usahatani Jagung, Luar Usahatani Jagung 

dan Luar Pertanian 
Pendapatan rumahtangga merupakan keseluruhan penghasilan bersih dari 

usahatani jagung, di luar usahatani maupun luar pertanian. Pendapatan dari luar 

usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerjaan sampingan yang 

merupakan pekerjaan di luar pokok untuk memperoleh tambahan penghasilan 

Tabel 4.Rata-rata Pendapatan Rumahtangga dari Usahatani Jagung, Luar 

Usahatani Jagung dan Luar Pertanian per Tahun di Desa Mumbul Sari 

Tahun, 2017. 

No 
Pendapatan 

Rumahtangga  

Rata-rata Pendapatan RT Persentase 

(Rp/Tahun) (%) 

1 Usahatani Jagung 11.170.222 42,53 

2 Luar Usahatani Jagung 11.062.317 42,12 

3 luar Pertanian 4.034.200 15,36 

Jumlah 26.266.739 100,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Tabel 4.menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumahtangga petani 

pada lahan kering yang bersumber dari usahatani jagung sebesar 42,53% atau 

sebesar Rp 11.170.222/Thn. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari luar 

usahatani sebesar Rp 11.062.317/Thn atau sebesar 42,12%. Sementara  

pendapatan yang bersumber dari luar pertanian sebesar Rp 4.034.200/Thn atau 

15,36%. Sehingga didapatkan total keseluruhan pendapatan rumahtangga petani 

yaitu sebesar Rp 26.266.739/Thn. 

Kontribusi Pendapatan Rumahtangga dari Usahatani Jagung 

Kontribusi pendapatan rumhatangga merupakan besarnya presentase 

sumbangan pendapatan yang diperoleh dari usahatani jagung.Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.12 diatas.Kontribusi pendapatan usahatani jagung 

terhadap total pendapatan rumahtangga sebesar 42,53%, artinya 42,53% 

pendapatan rumahtangga ditunjang dari usahatani jagung itu sendiri, dimana 

usahatani jagung merupakan usaha bersama antara suami, istri, dan anak. 

Pendapatan yang diperoleh dari usahatani jagung memberikan kontribusi tertinggi 

terhadap total pendapatan rumahtangga dibandingkan pendapatan yang diperoleh 

dari luar usahatani jagung maupun luar pertanian. Pendapatan dari usahatani 

merupakan sumber penghasilan utama rumahtangga, sehingga dalam menjalankan 

usahatani diperlukan keterampilan dan kesungguhan untuk memperoleh 
pendapatan yang maksimal demi memenuhi kebutuhan keluarga. 
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Perlakuan Petani dalam Berusahatani Jagung pada Lahan Kering di Desa 

Mumbul Sari. 

Perlakuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang 

dilakukan  petani terhadap usahatani jagung mulai dari persiapan lahan sampai 

hasil usahatani di jual. Untuk lebih jelasnya perlakuan petani terhadap usahatani 

jagung pada lahan kering sebagai berikut: 

1. Persiapan lahan 

a. Pembersihan lahan 

Semua petani responden membersihkan lahannya  dari rumput dan 

sisa-sisa tanaman sebelumnya. Rata-rata waktu yang digunakan adalah 3 

hari/Llg. Pada proses pembersihan lahan rata-rata petani menggunakan 

tenaga kerja dalam keluarga untuk mengurangi biaya. 

b. Pengolahan lahan 

Pengolahan lahan dilakukan dengan menggunakan traktor. Proses 

pengolahan tanah dilakukan sekali karena sudah gembur dan kurangnya 

biaya. Dari 30 petani responden hanya 3 responden atau 10% yang 

menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, sedangkan 27 orang atau 90% 

menggunakan tenaga kerja luar keluarga dan yang bekerja adalah laki-laki. 

c. Pembuatan bedengan/got 

Yang dimaksud pembuatan bedengan/got disini yaitu petani 

mencangkul sudut-sudut sawah yang tidak terkena bajak dan memperbaiki 

pematang sawah agar saluran air lancar pada saat hujan berlangsung. Pada 

saat pembuatan bedengan/got ini petani menggunakan tenaga kerja dalam 

keluarga dan yang dominan bekerja adalah suami.Dari 30 petani 

responden hanya 4 petani atau 13,33% yang tidak melakukan proses 

pencangkulan sudut yang tidak terkena bajak dikarenakan setiap sudut 

pematang ada pepohonan yang menaungi sudut lahan tersebut, dan petani 

tidak menanami sudut tersebut karena pengalaman tahun sebelum-

sebelumnya disudut tersebut tanaman jagung tidak berbuah. 

2. Penanaman 

Semua petani responden melakukan penanaman dengan sistem tugal. 

Biasanya petani langsung mengatur jarak tanam dengan jarak 30 x 70 cm, satu 

lubang digunakan 2 benih jagung dengan alasan dapat menghasilkan tongkol 

jagung yang besar.Benih yang digunakan adalah benih hibrida yaitu bisi 2 dan bisi 

18.Pada saat penanaman  petani menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan 

tenaga kerja luar keluarga. Penanaman dilakukan kurang lebih 7 jam per hari 

kerja. 

3. Pemeliharaan 

a. Penyulaman  

Petani melakukan penyulaman ini apabila terdapat banyak tanaman 

yang tidak tumbuh dalam satu baris misalnya 3 lubang dan seterusnya, 

dengan alasan agar tanaman per satuan luas lahan akan tetap optimum 

sehingga target produksi tercapai, benih yang digunakan untuk penyulaman 
merupakan sisa dari benih yang ditanam sebelumnya. Jagung tidak tumbuh 

atau mati disebabkan karena tanah terlalu kering atau tergenang dan 

dimakan ayam.Dari 30 responden hanya 5 orang atau 16,66% yang 
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melakukan penyulaman, sedangkan 25 orang atau 83,33% tidak melakukan 

penyulaman karena tanaman per satuan lahan optimum. Pada proses ini 

semuapetani menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan  yang dominan 

bekerja adalah istri. 

b. Pemupukan 

Pemupukan pertama dilakukan petani pada saat jagung berumur 2 

minggu dan pemupukan kedua setelah jagung berumur 90 hari. Tetapi yang 

ditemukan dilapangan dari 30 responden hanya 20 responden atau 66,66% 

yang melakukan pemupukan 2 kalikarena tersedianya pupuk pada saat akan 

melakukan pemupukan, dan 10 petani atau 33,33% melakukan pemupukan 

sekali karena terlambat datangnya pupuk. Jenis pupuk yang digunakan 

petani yaitu Urea dan NPK dengan dosis pupuk Urea 3-3,5kw/Ha sedangkan 

NPK 2-3Kw/Ha. Pada proses pemupukan petani menggunakan tenaga kerja 

dalam keluarga untuk mengurangi biaya dan hanya 5 petani responden yang 

menggunakan tenaga kerja luar keluarga. 

c. Penyiangan  

Penyiangan dilakukan dengan menggunakan herbisida/bahan kimia 

untuk membasmi gulma, dengan cara menyemprotkan pada lahan saat 

tanaman jagung belum tumbuh dan sesudah tumbuh. Biasanya petani 

menggunakan roundup, calaris, gramoxone dan bismilang. Dari 30 petani 

responden hanya 1 petani atau 3,33% yang tidak melakukan penyiangan 

dengan menggunakan herbisida dengan alasan rumput dijadikan pakan 

ternak dan tidak ada kegiatan lain yang akan dilakukan oleh petani 

responden. Sedangkan 29 petani atau 96,66% melakukan penyemprotan 

dengan alasan lebih efektif dari segi waktu dan tenaga kerja. Pada proses ini 

petani menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan yang paling dominan 

bekerja adalah suami sedangkan istri dan anak hanya membantu. 

4. Panen dan pasca panen 

a. Pemanenan 

Berdasarkan keterangan 30 petani responden, pemanenan dilakukan 

masih dengan cara tradisional yaitu dengan cara memutar tongkol 

kelobotnya atau dengan mematahkan tangkai buah jagung setelah kelobot 

mulai mengering, umur 90-100 HST atau bila sudah terbentuk lapisan hitam 

pada biji, dengan tujuan agar tongkol jagung cepat kering serta memperbaiki 

kualitas panen. Untuk proses ini petani menggunakan tenaga kerja dalam 

keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Waktu yang dibutuhkan untuk 

pemanenan tergantung dari jumlah produksi jagung.Semakin banyak 

produksi maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk panen. 

b. Pasca panen 

Penanganan pasca panen jagung meliputi serangkaian kegiatan seperti: 

1) Pengangkutan 

Dari 30 responden diantaranya 3 petani atau 10% menggunakan 

mobil truk, 2 petani atau 6,66% menggunakan fick up, 7 responden atau 
23,33% menggunakan motor dan 18 petani atau 60% menggunakan argo 

dan mengeson karena lokasi usahatani dengan rumah tidak jauh dan 

masih bisa dijangkau dengan jalan kaki. Pada proses ini 21 responden 
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menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, 9 petani menggunakan 

tenaga kerja luar keluarga. Untuk biaya pengangkutan tergantung dari 

jarak tempat pengangkutan. Dalam proses ini, petani lebih banyak 

menggunakan tenaga kerja dalam keluarga untuk mengurangi biaya  

2) Pemipilan  

Pemipilan jagung dilakukan setelah jagung dihilangkan dari 

klobotnya. Semua petani responden atau 100%  melakukan pemipilan 

menggunakan mesin pipil dengan biaya pipil rata-rata Rp 7.833/Ku. 

Lamanya waktu pemipilan ini kurang lebih 25 menit per ton .Pada saat 

proses pemipilan ini petani responden menggunakan tenaga kerja luar 

keluarga karena petani tidak memiliki alat pemipil jagung. 

3) Pengeringan 

Pengeringan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya 

yang dilakukan oleh petani untuk menurunkan kadar air biji jagung agar 

aman disimpan. Pengeringan dilakukan dengan cara jagung yang sudah 

dipipil dijemur dibawah terik matahari menggunakan terpal sebagai alas 

untuk melindungi dari kontaminasi dari benda asing dan kondisi cuaca 

yang tidak menentu. Proses pengeringan jagung dilakukan selama 2-4 

hari tergantung cuaca, apabila cuaca mendung bisa-bisa proses 

pengeringannya sampai 3-5 hari akan tetapi jika cuacanya bagus bisa 

hanya 2 hari saja. Semua petani responden melakukan proses penjemuran 

(pengeringan) dengan alasan harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan 

jagung yang masih tinggi kadar airnya. 

Kendala dalam Usahatani Jagung pada Lahan Kering 
Kendala-kendala yang dihadapi petani dalam berusahatani jagung pada 

lahan kering di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. 

1. Modal  

Modal merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh rumahtangga 

petani lahan kering di Desa Mumbul Sari dalam menjalankan usahataninya, 

apabila dilihat dari rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh rumahtanagga petani 

yaitu sebesar Rp 6.804.139/thn mulai dari pengolahan lahan sampai dengan 

penjualan. Dari 30 petani responden 25 atau 83,33% petani yang mengalami 

kendala tersebut. Hal ini disebabkan karena petani tidak memiliki penghasilan 

tetap tiap bulannya, hanya beberapa petani responden yang memiliki penghasilan 

tetap tiap bulan, akan tetapi penghasilnya juga digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumahtangga setiap harinya. 

2. Saprodi  

Sarana produksi merupakan salah satu kendala bagi rumahtangga petani 

dalam melakukan kegiatan usahatani karena kurangnya ketersediaan saprodi 

dalam jumlah yang cukup di Desa penelitian, sehingga petani membeli ke desa 

lain dengan harga yang lebih mahal. Dari 30 responden 10 atau 33,33% 

diantaranya mengalami kendala tersebut khususnya untuk pupuk. Alasannya 

karena petani tidak memiliki cukup modal pada saat harus membayar pupuk jauh 
sebelum musim tanam jagung. 

3. Harga berfluktuasi 
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Sebanyak 4 responden atau 13,33% mengalami kendala harga jual rendah 

mulai dari kisaran harga Rp 300.000-350.000 hal ini disebabkan karena petani 

menjual hasil produksinya duluan karena petani tidak mendapatkan informasi 

harga dan petani membutuhkan uang untuk membayar hutang dan memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Rata-rata pendapatan rumahtangga petani jagung pada lahan kering di Desa 

Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara pada usahatani 

jagung sebesar Rp 11.170.222/Thn, luar usahatani jagung sebesar                

Rp 11.062.317/Thn  dan luar pertanian sebesar Rp 4.034.200/Thn. Kontribusi 

pendapatan dari usahatani jagung terhadap pendapatan rumahtangga sebesar 

42,53%, dari luar usahatani jagung sebesar 42,12% dan dari luar pertanian 

sebesar 15,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan dari 

usahatani jagung cukup tinggi terhadap total pendapatan rumahtangga petani 

jagung. 

2. Perlakuan petani terhadap usahatani jagung di Desa Mumbul Sari sebagai 

berikut: a) persiapan lahan meliputi: pembersihan lahan, pengolahan lahan 

dan pembuatan bedengan/got. b) penanaman. c) pemeliharaan meliputi: 

penyulaman, pemupukan dan penyiangan. c) Panen dan pasca panen meliputi 

pemanenan, pengangkutan, pengeringan dan pemipilan. 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi petani jagung pada lahan kering di Desa 

Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yaitu kurangnya 

modal yang dimiliki petani untuk berusahatani jagung, kurangnya 

ketersediaan sarana saprodi dan harga jual yang berfluktuasi. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan modal atau kredit 

lunak bagi petani khususnya petani lahan kering dengan persyaratan yang 

mudah dan bunga yang sedikit. 

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyediakan sarana produksi yang 

cukup dan tepat waktu untuk memberikan kemudahan kepada petani terkait 

masalah usahatani lahan kering seperti tersedianya pupuk guna memberikan 

kelancaran dalam usahatani sehingga mendapatkan hasil produksi yang lebih 

baik lagi. 

3. Diharapkan kepada petani agar mencari informasi mengenai harga jual agar 

petani bisa menjual hasil panennya dengan harga yang lebih baik. 
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