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ABSTRAK 

1) Penelitian ini bertujuan (1) Untuk membandingkan biaya dan pendapatan 

serta efisiensi penjualan jagung pipilan dan glondongan di Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok utara. (2) Untuk mengetahui faktor pendorong 

dan faktor penghambat yang dihadapi oleh petani jagung yang melakukan 

penjualan pipilan dan gondongan di Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara. 

2) Hasil penelitian menunjukan (1) Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 

petani jagung yang menjual dalam bentuk pipilan sebesar Rp. 5.553.903 per 

hektar sedangkan untuk petani jagung yang menjual dalam bentuk 

glondongan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.393.345 per hektar. Dengan 

pendapatan masing-massing sebesar Rp. 4.604.307per hektar untuk petani 

yang menjual dalam bentuk pipilan dan pendapatan petani yang menjual 

dalam bentuk glondongan sebesar Rp. 1.376.708 per hektar. Sehngga dapat 

diketahui bahwa biaya dan pendapatan yang menjual dalam bentuk pipilan 

jauh lebih efisien dibandingkan dengan yang dijual dalam bentuk 

glondongan. (2 Faktor pendorong utama petani responden melakukan 

penjualan dengan menggunakan pipilan di Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara yaitu, harga jagung pipilan lebih tinggi dari harga jagung 

dengan penjualan glondongan. Sedangkan yang menjadi alasan/pendorong 

petani responden jagung melakukan penjualan glondongan yaitu biaya 

produksi yang di keluarkan lebih kecil dibanding biaya produksi yang 

melakukan penjualan dengan sistem pipilan, pemasaran hasil produksi 

lancar serta harga jagung glondongan relatip stabil. Adapun hambatan yang 

dihadapi petani responden pada usahatani jagung yakni kendala secara 

ekonomi. Untuk kendala ekonomi ialah permodalan minim, tidak adanya 

ketetapan harga dasar dari pemerintah dan manajemen pengelolaan usaha 

kurang tepat.  

 

 

Kata Kunci: Pendapatan, Usahatani, Jagung.  
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ABSTRACT 

1) This study aims to (1) to compare the cost and income as well as the 

efficiency of sales of corn pipeline and glondongan in Kecamatan Kayangan, 

North Lombok regency. (2) To know the driving factor and obstacles faced by 

corn farmers who sell pipilan and mumps in Kecamatan Kayangan, North 

Lombok regency. 

2) The results showed (1) Average cost incurred by corn farmers who sell in 

the form of pipilan of Rp. 5.553.903 per hectare while for corn farmers who 

sell in the form of glondongan cost of Rp. 2,393,345 per hectare. With a 

massive income of Rp. 4,604,307 per hectare for farmers selling in the form 

of pipilan and farmers' incomes selling in the form of glondongan of Rp. 

1,376,708 per hectare. It can be seen that the cost and income that sells in the 

form of pipilan is much more efficient than that sold in the form of 

glondongan. (2 main factor of farmer of respondent do sales by using pipilan 

in Sub Kayangan Sub-Province of Lombok Utara that is, corn price of pipilan 

higher than corn price with sale of glondongan.As the reason / motivator of 

farmer of corn respondents do sale of glondongan that is output expense less 

than the production cost of sales with the pipeline system, the marketing of 

the current product and the price of maize relatively stable, while the 

obstacles faced by the farmers of the respondents in corn farming are 

economic constraints.For economic constraints is minimal capital, the 

absence of basic price determination of government and management of 

business management is less precise. 

 

Keywords: Revenue, Farming, Corn. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang  

Dalam perekonomian nasional, jagung adalah kontributor terbesar kedua 

setelah padi dalam subsektor tanaman pangan. Kondisi ini mengindikasikan 

besarnya peranan jagung dalam memacu pertumbuhan subsektor tanaman pangan 

dan perekonomian nasional pada umumnya. Dalam upaya pengembangan jagung 

yang lebih kompetitif, diperlukan upaya efisiensi usahatani, baik ekonomi, mutu 

maupun produktivitas melalui penerapan teknologi mulai dari penentuan lokasi, 

penggunaan varietas, benih bermutu, penanaman, pemeliharaan, hingga 

penanganan panen dan pasca panen yang tepat. 

 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengembangkan 

berbagai potensi ekonomi melalui program ungulan yang diselaraskan dengan 

daya dukung yang ada. Pengembangan dilaksanakan pada sektor pertanian dalam 

arti luas yang mencakup tiga komoditi unggulan yakni sapi, jagung dan rumput 

laut atau dikenal dengan program PIJAR. 

Kabupaten Lombok Utara adalah salah satu kabupaten yang terletak di 

Nusa Tenggara Barat. Tidak jauh dengan Kabupaten lain yang ada di Nusa 

Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok Utara mengandalkan pertanian untuk 

menopang prekonomian masyarakatnya, terutama subsektor tanaman pangan padi 

dan jagung. Indikasi tersebut diperkuat oleh sebagian besar penduduk Kabupaten 

Lombok Utara bekerja disektor pertanian.  

Kecamatan kayangan merupakan salah satu dari lima kecamatan yang 

terletak di Kabupaten Lombok Utara. Kendala utama yang dihadapi petani jagung 

di Kecamatan Kayangan adalah pada saat musim panen dihadapkan dengan 

susahnya untuk mendapatkan mesin untuk melakukan pemipilan hasil produksi, 

sehingga petani di Kecamatan Kayangan ada yang menjual hasil produksi dengan 

sistem pipilan dan ada juga yang menjual dengan sistem penjualan glondongan. 

Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik permasalahan dalam 

usahatani jagung yang melakukan seistem penjualan pipilan dan glondongan 

sebagai berikut: 

1) Berapa besar perbedaan pendapatan serta efisiensi usahatani jagung sistem 

penjualan pipilan dengan sistem penjualan glondongan di Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara? 

2) Apa masalah yang dihadapi petani yang melakukan penjualan sistem pipilan 

dengan penjualan sistem glondongan di Kecamatan Kayangan Kabupaten 

Lombok Utara? 

Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari penelitan ini adalah sebagai berikut: 

3) Untuk membandingkan pendapatan serta efisiensi penjualan jagung pipilan 

dan glondongan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok utara.  
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4) Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh petani jagung yang 

melakukan penjualan pipilan dan gondongan di Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara. 

 

Manfaat Penelitian 
  Berdasrkan permasalahan dan tujuan yang ada, penelitian ini diharapkan 

memiliki manfaat yakni: 

1) Sebagai bahan informasi petani dalam berusahatani agar petani bisa memilih 

sistem yang menguntungkan sehingga mampu bersaing dengan petani-petani 

didaerah lainya. 

2) Sebagai bahan acuan untuk peneliti-peneliti selanjunya yang berminat 

mengkaji kasus penelitian yang sama.  

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan cara 

mengumpulkan data, mengolah, menganalisi, mendeskripsikan data, kemudian 

menarik kesimpulan (Surakhmad, 1990). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik survei yaitu data dikumpulkan dari sejumlah individu 

(unit sampling) dalam waktu bersamaan dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang telah disusun sebelumnya. 

Unit Analisis 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani jagung yang melakukan 

sistem penjualan pipilan dan penjualan sistem glondongan di Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara. 

Penentuan Lokasi Sampel 

 Penentuan desa dilakukan secara purposive sampling (sengaja) dengan 

pertimbangan desa tersebut yang paling banyak melakukan sistem penjualan 

pipilan dan glondongan. Desa Gumantar dan Desa Salut merupakan Desa yang 

paling banyak yang melakukan penjualan sistem pipilan. Sedangkan Desa Sesait 

dan Desa Dangian merupakan Desa yang paling banyak yang melakukan sistem 

penjualan glondongan. 

Penentuan Responden 

 Penentuan responden dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 20 orang 

petani yang menjual jagung dengan sistem pipilan dan 20 petani yang menjual 

dengan sistem glondongan. Dari masing-masing Desa hanya diambil 10 

responden. Selanjutnya petani responden dari masing-masing desa sampel 

ditentukan secara random sampling. Yaitu cara pengambilan sampel atau 

responden secara acak. 
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Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat atau gambar, misalnya meliputi tingkat pendidikan, jenis kelamin, 

hambatan dalam proses penjualan hasil produksi jagung dan lain-lain. Sedangkan 

data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya 

meliputi biaya jagung pipilan dan glondongan, harga jagung pipilan dan 

glondongan, dan pendapatan petani. 

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh dari petani yang menjadi 

responden dengan mengadakan wawancara langsung berdasarkan daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau dinas-dinas 

yang terkait dalam penelitian ini yaitu Dinas Pertanian, dan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Biaya peroduksi adalah seluruh biaya yang digunakan oleh petani dalam 

usahatani jagung yang meenjual dalam bentuk pipilan dan bentuk glondongan 

untuk melakukan proses produksi, yang meliputi biaya variabel maupun biaya 

tetap.  

a. Biaya variabel adalah biaya yang sifatnya mempengaruhi secara langsung 

besar kecilnya produksi, meliputi:  

1) Biaya sarana produksi adalah biaya yang digunakan untuk pembelian 

saprodi meliputi pembelian benih, pupuk dan obat-obatan, dinyatakan 

dalam satuan rupiah (Rp). 

2) Biaya tenaga kerja baik dalam keluarga maupun luar keluarga diukur 

berdasarkan jumlah tenaga kerja dan banyaknya hari kerja yang 

dicurahkan pada seluruh kegiatan usahatani per musim tanam 

berdasarkan tingkat upah atau gaji per HKO yang berlaku, dinyatakan 

dalam satuan rupiah (Rp). 

b. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tidak mempengaruhi besar kecilnya 

produksi, meliputi: 

1) Biaya lahan adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani apabila mereka 

tidak memiliki lahan sendiri, sehingga mengharuskan untuk menyewa 

lahan selama kegiatan usahatani. Pengukurannya dilakukan dengan cara 

nilai rill sewa lahan per satuan luas per tahun (Rp/thn). 
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2) Biaya penyusutan alat-alat tahan lama. Nilai penyusutan diperoleh dari 

hasil pengurangan nilai pembelian dengan taksiran nilai sisa bagi 

dengan jangka umur ekonomisnya, dinyatak dalam satuan rupiah (Rp). 

2. Pendapatan usahatani adalah pendapatan bersih (net income) dari petani jagung 

yang meenjual dalam bentuk pipilan dan bentuk glondongan dengan cara 

mengurangi penerimaan total dengan biaya produksi. 

3. Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah pipilan maupun 

glondongan jagung yang dihasilkan oleh petani dalam satu kali musim tanam, 

dinyatakan dalam satuan (Kg/Ha). 

4. Nilai produksi (penerimaan) adalah total jumlah produksi jagung pipilan dan 

glondongan dikalikan harga yang diterima oleh petani, dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp). 

5. Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi oleh petani dalam 

kegiatan usahatani jagung baik yang menjual dalam bentuk pipilan maupun 

dengan bentuk glondongan yang diperoleh melalui wawancara langsung dan 

dianalisis secara deskriptif. 

 

Cara Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei yaitu cara pengumpulan 

data dari sejumlah responden dengan mengadakan wawancara langsung disertai 

dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu (Nazir, 1983). 

Analisis Data 

 

Biaya, Pendapatan serta Efisensi Jagung Bentuk Pipilan dan Glondongan di 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

 

Untuk Tujuan pertama, Formulasi analisis sebagai berikut: 

1. Total biaya produksi adalah penjumlahan dari total biaya tetap (fixed cost) 

dengan total biaya tidak tetap (variabel cost), dan dapat ditulis dengan rumus 

sebagai berikut: (Abubakar, 2008 dalam Farih, 2013).   

a. Biaya 

   Rumus  :       

  Keterangan  :  TC : Total Biaya (Total Cost) 

           FC : Biaya Tetap (Fixed Cost) 

           VC : Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost) 

b.  Rumus penyerapan tenaga kerja: 

P= t x h x j  

         7 

Dimana: 

P  = Penyerapan tenaga kerja/curah waktu kerja 

t  =Jumlah tenaga kerja yang digunakan 

h  =Jumlah hari kerja (hari) 

j  =Jumlah jam kerja (jam/hari) 

7  =Standar jam kerja per hari  

TC =TFC+TVC 

HKO 
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2. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual, pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut: (Abubakar, 

2008 dalam Farih, 2013). 

c. Penerimaan  

   Rumus  :   

   Keterangan  : TR : Total Penerimaan (total revenue) 

       Q : Jumlah Produksi (Kg) 

       Pq : Harga Produk (Rp/Kg) 

3. Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh usahatani jagung 

yang menjual dalam bentuk pemipilan dan bentuk glondongan, digunakan 

persamaan sebagai berikut.  

          c. Pendapatan 

 Rumus  :  

 Keterangan  :  Id : Pendapatan Usahatani 

      TR : Total Penerimaan (total revenue) 

      TC : Total Biaya (total cost) 

4. Analisi Revenue Cost Ratio (R/C). 

Revenue Cost Ratio merupakan perbandingan antara total penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan. (Prajnanta, 2004 dalam Farih, 2013). 

 R/C = TR/TC 

 Keterangan : R/C = Revenue Cost Ratiao  

    TR = Total Penerimaan (Rp) 

    TC = Total biaya (Rp)  

Perbandinag Biaya, Pendapatan Serta Efisiensi Usahatani Jagung 

   Untuk membandingkan apakah biaya, pendapatan serta efisiensi bentuk 

penjualan jagung pipilan dan bentuk penjualan jagung glondongan berbeda nyata 

atau tidak maka dilakukan perhitungan dengan uji t pada taraf 5%.  

 Hipotesis  

 Ho = tidak ada perbedaan biaya, pendapatan, efisiensi usahatani jagung 

 yang menjual dalam bentuk jagung pipilan dan glondongan 

 Ha ≠ terdapat perbedaan biaya, pendapatan, efisiensi dalam penjualan 

 Jagung dalam bentuk pipilan dan glondongan 

 Rumus Hipotesis: 

  Ho: X = Y 

  Ha: X ≠ Y 

  

Keterangan: 

  X = Pendapatan/ efisiensi jagung pipilan. 

  Y = Pendapatan/ efisiensi jagung glondongan. 

 

 

 

Id =TR-TC 

TR =Q. Pq 
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1). Langkah-langkah dalam uji t sebagai berikut: 

 a). Menentukan varians sampel homogen atau tidak digunakan uji F-tes pada 

taraf 5% (Uswatun, 2012). 

  F hit =  :bila Sx >  atau F hit =  :bila Sy >  

  Keriteria: jika F hit < F tabel berarti varians kedua sampel homogen 

 Jika Fhit > F tabel berarti varians kedua sampel tidak homogen 

 (1). Sx
2 
=  

 (2). Sy
2 

= =  

 b). Apabila Varian kedua sampel homogen, maka dihitung sebagai berikut:  

 (1). t-hit =   

 (2). SP
2
 =  

 c). Apabila varian kedua sampel tidak homogen maka dihitung  

  t-hit =  

  Keterangan:  

       = pendapatan/ efisiensi jagung dalam bentukpipilan 

       = pendapatan/ efisiensi jagung dalam bentuk glondongan 

   = Varians gabungan dari X dan Y 

 Sx    = Varians dari pendapatan/ efisiensi jagung dalam bentuk pipilan 

 Sy    = Varians dari pendapatan/ efisiensi jagung dalam bentuk 

glondongan 

     = Jumlah petani jagung pipilan 

     = Jumlah petani jagung glondongan 

 Keriteria penerimaan hipotesis: 

a. T-hit < t tab maka Ho deiterima, berarti biaya, pendapatan, serta 

efisiensi penjualan jagung pipilan dan glondongan tidak berbeda 

nyata. 

b. T-hit > t tab maka Ho ditolak, berarti pendapatan serta efisiensi 

penjualan jagung pipilan dan glondongan berbeda nyata. 

Faktor Pendorong Dan Factor Penghambat Sistem Penjualan Dalam Bentk 

Pipilan Dan Glondongan 

 Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat yang 

dihadapi oleh petani jagung dalam usahataninya dengan cara wawancara langsung 

dengan petani responden dalam bentuk data kualitatif, kemudian dianalisis secara 

deskriptif.  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Petani Responden 

No 

Kisaran 

Umur 

(tahun) 

Penjualan Bentuk Pipilan Penjualan Bentuk Glondongan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

21-29 

30-39 

40-49 

50-59 

>60 

2 

8 

8 

1 

1 

13,33 

36,67 

36,67 

6,66 

6,66 

1 

7 

6 

4 

2 

6,66 

31,00 

27,67 

21,33 

13,33 

 Jumlah 20 100 20 100 

 

No. Pendidikan 

Penjualan Pipilan 
Penjualan 

Glondongan 

Jumlah 

(org) 
% 

Jumlah 

(org) 
% 

1. 

2. 

3. 

Tamat SD ke Bawah 

Tamat SMP 

Tamat SMA 

11 

5 

4 

70,26 

16,67 

13,07 

15 

3 

2 

81,89 

10,88 

7,64 

Jumlah 20 100 20 100 

 

No  

Tanggungan 

keluarga 

(orang) 

Penjualan Pipilan Penjualan Glondongan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah (orang) Persentase 

(%) 

1. 

2. 

3. 

1-2 

3-4 

5-6 

8 

12 

0 

21,665 

78,335 

0 

8 

12 

0 

21,665 

78,335 

0 

 Jumlah 20 100 20 100 

 

No  

Kisaran 

Pengalaman 

(Tahun) 

Penjualan Pipilan  Penjualan Glondongan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah (orang) Persentase 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

1 – 5 

5 - 10 

10 - 15 

15 - 20 

3 

9 

2 

6 

17,67 

40,00 

12,33 

30,00 

8 

8 

2 

2 

37,67 

37,67 

12,33 

12,33 

 Jumlah 20 100 20 100 
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No  
Kisaran LLG 

(Ha) 

Sistem Penjualan Pipilan Sistem Penjualan Glondongan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Jumlah (orang) Persentase 

(%) 

1. ≤ 0,50 4 13,34 11 70,63 

2. 0,52 – 1,00 12 73,32 7 23,31 

3. 1,01– 2,00 4 13,34 2 6,06 

 Jumlah 20 100 20 100 

 

No  Uraian 

Pipilan Glondongan 

Pokok  Sampingan  Pokok  Sampingan  

Org % Org % Org % Org % 

1. Petani 20 100 -  20 100 -  

2. Peternak - - 13 56,67 - - 13 56,67 

3. Pedagang - - 4 23,33 - - - - 

4. Buruh Tani - - 3 20,00 - - 7 43,33 

 Jumlah 20 100 20 100 20 100 20 100 
 Sumber: Data Primer Diolah, tahun 2018. 

Bedasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

pekerjaan pokok responden petani jagung baik yang menjual dalam bentuk pipilan 

maupun bentuk glondongan adalah sebagai petani yaitu masing-masing sebanyak 

20 orang atau (100%). Sedangkan untuk pekerjaan sampingan dari 20 petani 

jagung baik yang meenjual dalam bentuk pipilan maupun glondongan didominasi 

oleh pekerjaan sampingan sebagai peternak yakni masing-masing sebanyak 13 

petani atau (56,67%). 

 Analisis Biaya Usahatani Jagung Sistem Penjualan Bentuk Pipilan dan 

Glondongan 

 Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini ialah biaya produksi pada 

usahatani jagung yang menjual dalam bentuk pipilan dan glondongan di 

Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara musim tanam Tahun 2016-2017. 

Biaya yang dihitung pada penelitian ini yaitu mulai dari biaya persiapan lahan 

sampai pada panen dan pasca panen.     

Biaya Produksi 

Biaya produksi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

responden usahatani jagung yang menjual dalam bentuk pipilan dan glondongan 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi biaya tetap dan biaya 

variabel.  

Biaya Variabel  

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari sedikit 

atau banyaknya produk dan jasa yang akan dihasilkan. Biaya variabel yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya sarana produksi dan biaya tenaga 

kerja pada usahatani jagung yang menjual dalam bentuk pipilan dan glondongan. 

Adapun rata-rata biaya variabel usahatani jagung bentuk pipilan dan glondongan 

dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut. 
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a).   Biaya sarana produksi. 

Biaya sarana produksi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi 

pembelian benih, pupuk, dan pestisida. Adapun biaya rata-rata sarana 

produksi pada usahatani jagung dalam bentuk penjualan pipilan dan 

glondongan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dapat dirinci 

pada tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11. Rata-Rata Biaya Sarana Produksi Jagung yang Menjual Dalam Bentuk 

Pipilan dengan Glondongan Per Hektar di Kecamatan Kayangan 

Musim Tanam Tahun 2016-2017. 
No Jenis Sarana 

Produksi 

Satuan 

Fisik 

Pipilan/Ha Glondongan/Ha 

Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp) 

1 Benih (Kg) 13,75 882.542 8,91 472.500 

2 Pupuk      

 - Urea (Kg) 354,61 761.047 175,71 312.605 

 - NPK Ponska (Kg) 237,32 593.289 107,14 193.613 

 - TSP (Kg) 10,91 16.366 7,56 18.907 

 - ZA (Kg) 15,59 16.366 25,21 56.722 

 Total Pupuk (Kg)  1.387.070  581.848 

3 Pestisida      

 - Claris (Liter) 0,44 138.570 0,34 30.252 

 - Gramoxone (Liter) 0,25 17.457 0,05 3.025 

 - Rondup (Liter) 0,55 44.844 - - 

     -Cruiser (Liter) - - - - 

 Total Pestisida   200.872  33.277 

Total Biaya Saprodi/Ha   2.470.485  1.060.084 

 

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2018. 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata biaya 

sarana produksi yang melakukan penjualan dalam bentuk pipilan lebih tinggi 

dibanding denga penjualan dalam bentuk glondongan, masing-masing yaitu Rp 

2.470.485/Ha pada usahatani jagung menjualan dalam bentuk pipilan, dan Rp 

1.060.084/Ha pada usahatani jagung yang menjualan dalam bentuk glondongan. 

Biaya sarana produksi yang paling banyak dikeluarkan oleh petani jagung baik 

yang menjual dalam bentuk pipilan maupun glondongan adalah untuk pembelian 

pupuk. Dimana untuk petani yang menjual dalam bentuk pipilan mengeluarkan 

modal untuk pembelian pupuk sebanyak 1.387.070/Ha. Sedangkan untuk petani 

jagung yang menjual dalam bentuk glondongan mengeluarkan modal pupuk 

sebanyak 581.848/Ha.  

b.  Biaya Tenaga Kerja 

Adapun rata-rata biaya tenaga kerja baik yang melakukan penjualan 

dalam bentuk pipilan maupun glondongan di Kecamatan Kayangan pada 

musim tanam tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 
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Tabel 4.12. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja per Hektar Petani Responden Pada 

Usahatani Jagung yang Menjal Dalam bentuk Penjualan Pipilan dan 

Glondongan Musim Tanam Tahun 2016-2017 

No Jenis Tenaga Kerja 
Penjualan Pipilan/Ha Penjualan Glondongan/Ha 

 HKO Nilai (Rp) HKO Nilai (Rp) 

1. TK Dalam Keluarga     

  - Persiapan Lahan  0,72     38.188  0,21    17.272 

  - Penanaman 5,09    182.487      1,76        65.454  

  - Pemupukan     3,10       118.112        1,9          73.863  

  - Penyiangan - - - - 

  - Penyemprotan     0,87      30.005        0,3        11.571  

  - Panen     2,55       85.924  1,07       38.983  

 -Pengangkutan 2,55 283.687 1,19    127.272  

 -Pasca Panen           -      -  

 -Pemipilan - - - - 

 -Pengeringan 7,64 277.959   

 Total Biaya TKDK   19,97           1.016.362  6,43    334.415  

2. TK Luar Keluarga     

  - Persiapan Lahan  38,00   521.000    1,61      335.000  

  - Penanaman 9.52    340.698      4,90      190.681  

  - Pemupukan     4,92     180.578        1,7         79.545  

  - Penyiangan - - - - 

  - Penyemprotan - - - - 

  - Panen   12,80    486.008      4,96       273..363  

 - Pasca Panen   - - 

 -Pemipilan 4,54 381.505   

 -Pengeringan - - - - 

 Total Biaya TKLK 65,24  1.389.310  13,17 878.589 

  Rata-rata Biaya TK 142,28 2.405.672 19,6 1.213.004 

Sumber: Data Primer diolah, 2018. 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata biaya tenaga kerja yang 

dikeluarkan per hektar petani responden jagung yang menjual dalam bentuk 

pipilan lebih besar dibanding dengan petani responden jagung yang menjual 

dalam bentuk glondongan, yaitu masing-masing petani responden jagung 

penjualan dalam bentuk pipilan sebesar Rp. 1.913.250/Ha dengan rata-rata 

penyerapan tenga kerja sebanyak 84,83 HKO, dan petani responden jagung 

penjualan dalam bentuk gelondongan sebesar Rp. 1.158.499/Ha dengan 

penyerapan tenaga kerja sebanyak 19,6HKO.  

Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang yang dikeluarkan besar kecilnya tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi, dengan kata lain besar kecilnya biaya 

tidak mempengaruhi hasil produksi. Biaya tetap yang dimaksud dalam hasil 

penelitian ini adalah biaya penyusutan alat dan pajak. 
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a. Biaya Penyusutan Alat 

 Rata-rata penyusutan alat baik yang menjual dalam bentuk pipilan 

maupun glondongan dapat dilihat pada table 4.13. 

Tabel 4.13. Rata-rata Biaya Penyusutan Alat Per Hektar Petani Responden Pada 

Jagung yang Menjual Dalam Bentuk Pipilan dan Glondongan di 

Kecamatan Kayangan Musim Tanam Tahun 2016-2017 
 
No 

 
Jenis Peralatan 

Penjualan pipilan (Rp) Penjualan Glondongan 
(Rp) 

1. Cangkul             14.201     15.360 
2. Sabit      34.097       38.760  
3. Parang        8.183       15.843  
4. Spayer         71.603        63.502  
Jumlah       128.085        133.465  

      Sumber: Data Primer diolah, 2018. 

Dapat dilhat bahwa rata-rata biaya penyusutan alat yang dimiliki oleh 

responden petani jagung yang menjual dalam bentuk pipilan per musim tanam per 

hektar adalah sebesar Rp.128.085/Ha, sedangkan rata-rata biaya penyusutan alat 

yang dimiliki oleh petani responden yang menjual dalam bentuk glondongan per 

musim tanam per hektar adalah sebesar Rp. 133.465 /Ha. Adapun penyusutan alat 

paling tinggi adalah sprayer, karena memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga nilai 

sisa apabila dijual pun akan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya-biaya lain. 

Biaya Lain-lain 

 Adapun rata-rata biya lain yang dikeluarkan oleh petani jagung dalam 

bentuk pipilan dan glondongan dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut 

Tabel 4.14. Rata-rata Biaya Lain-lain Per Hektar Petani Responden Pada 

Usahatani Jagung yang Menjual Dalam Bentuk Pipilan dan 

Glondongan di Kecamatan Kayangan Musim Tanam Tahun 2016-

2017 

No Jenis Biaya 
Pipiplan Glondongan 

Nilai (Rp/Ha) Nilai (Rp/Ha) 

1. Iuran Irigasi 112.656      177.272 

2. Pajak Lahan           75.784            28.105 

3. Pengangkutan      875.067      297.590 

 

      Jumlah 1.063.507 502.967 

Sumber: Data Primer diolah, 2018. 

  Untuk rata-rata biaya lain-lain yang paling besar dikeluarkan oleh 

responden petani jagung baik yang menjual dalam bentuk pipilan maupun dalam 

bentuk glondongan adalah biaya pengangkutan. Adapun rata-rata biaya 

pengangkutan yeng dikeluarkan oleh petani jagung yang menjual dalam bentuk 

pipilan sebesar Rp. 875.067 per hektar. Sedangkan untuk usahatani jagung yang 

menjual dalam bentuk glondongan yakni sebesar 297.590 per hektar. 
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Analisis Pendapatan Usahatani Jagung yang Menjual Dalam Bentuk Pipilan 

dan Glondongan di Kecamatan Kayangan. 

Adapun analisis biaya dan pendapatan usahatani jagung dalam bentuk 

pipilan dan bentuk glondongan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok 

Utara disajikan pada tabel 4.15 berikut.  

Tabel 4.15. Rata-rata, Produksi, Nilai Produksi, Biaya Produksi, dan Pendapatan 

Usahatani Jagung Dalam Bentuk Pipilan dan Glondongan di 

Kecamatan Kayangan Musim Tanam Tahun 2016-2017   

No Uraian Satuan  Pipilan  Glondongan 

1. Produksi  (Kg)/Ha 2.902 2.513 

2. Harga  (Rp/Kg) 3.500      1.500 

2. Nilai Produksi  (Rp)/Ha     10.158.210       3.770.053 

3. Biaya Produksi  (Rp)/Ha     5.553.903     2.393.345  

4. Pendapatan  (Rp)/Ha      4.604.307      1.376.708 

5. R/C Ratio  1,82 1,57 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Produksi usahatani jagung yang menjual dalam bentuk penjualan 

pipilan memperoleh rata-rata sebesar 2.902 kg/ha dengan harga per kilogramnya 

sebesar Rp. 3.500 dan memperoleh nilai produksi sebesar Rp.10.158.210-per 

hektar. Sedangakan usahatani jagung yang menjual dalam bentuk penjualan 

glondongan, rata-rata produksi sebesar 2.513 kg/ha, dengan harga perkilogramnya 

sebesar Rp.1.500 dan memperoleh nilai produksi sebesar Rp. 3.770.053- per 

hektarnya.    

Rata-rata pendapatan yang diterima oleh petani jagung pipilan yaitu sebesar 

Rp. 4.604.307-per hektar lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh petani jagung yang menjual dalam bentuk 

penjualan glondongan yakni sebesar Rp.1.376.708-per hektar. 

Suatu usaha dikatakan layak untuk dikembangkan apabila nilai efisien 

usaha tersebut (R/C) > 1. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani jagung yang 

melakukan sistem penjualan pipilan dan glondongan sama-sama layak diusahakan 

karena nilai R/C Ratio lebih dari satu.  

 

Analisis Perbandingan Biaya dan Pendapatan Usahatani Penjualan Jagung 

Dalam Bentuk Pipilan dan Glondongan. 

Adapun untuk mengetahui koefisien usahatani jagung yang menjual 

dalam bentuk pipilan dengn penjualan dalam bentuk glondongan dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan R/C Ratio yaitu total penerimaan produksi 

dibagi dengan total biaya produksi. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada 

tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16. Perbandingan Biaya dan Pendapatan Usahatani Jagung yang Menjual 

Dalam Bentuk Pipilan Dengan Sistem Glondongan di Keamatan 

Kayangan Kab Lombok Utara Pada Tahun 2016-2017    
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No Uraian Komoditas Usaha Selisih 

Penjualan 

pipilan/Ha 

Penjualan 

Glondongan/Ha  

1. Biaya Produksi  5.553.903 2.393.345 3.160.558 

2. Nilai Produksi  10.158.210      3.770.053  6.388.157 

3. Pendapatan      4.604.307       1.376.708 3.227.599 

4. R/C Ratio 1,82 1,57 0,25 

Sumber: Data Primer Diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa rata-rata nilai produksi 

jagung yang menjual dalam bentuk pipilan yakni sebesar Rp.10.158.210 /ha lebih 

tinggi daripada rata-rata nilai produksi jagung yang menjual dalam bentuk 

glondongan sebesar Rp. 3.770.053 -/ha dengan selisih Rp. 6.388.157/Ha. Rata-rata 

nilai produksi jagung dalam bentuk glondongan lebih rendah daripada yang dijual 

dalam bentuk pipilan disebabkan karena harga per kilogeram jagung bentuk 

pipilan lebih tinggi dari pada golondongan.  

 

Pengujian Hipotesis Untuk Biaya dan Pendapatan Serta Efisiensi Usahatani 

Jagung Dalam Bentuk Pipilan dan Penjualan Glondongan di Kecamatan 

Kayangan. 

Sebelum menganalisis perbandingan dengan menggunakan uji t, 

terlebih dahulu melakukan uji F untuk mengetahui homogenitas varians antara 

pendapatan usahatani jagung yang menjual dalam bentuk pipilan dan glondongan. 

Hasil uji F pada taraf kesalahan 5 % dapat disajikan pada Tabel 4.17.  

Tabel 4.17. Uji F-test Two Sampel For Variances Biaya dan Pendapatan 

Uasahatani Jagung Dalam Bentuk Pipilan Dengan Glondongan di 

Kecamatan Kayangan 2016-2017 

No Uraian Rata-rata Nilai/Ha F-

Hitung 

F-Tabel Data 

Penjualan 

pipilan 

Penjualan 

Glondongan  

1 Biaya 5.553.903 2.393.345 2,741 2,168 Heterogen 

2 Pendapatan 4.604.307 1.376.708 4,379 2,168 Heterogen 

Sumber: Data Primer Diolah 2018  

Dari Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa biaya dan pendapatan dilihat dari F-

hitung > F-tabel maka kedua varians tidak homogen.  

Perumusan hipotesis dibedakan dua jenis, yaitu hipotesis Ho dan Ha. 

Hipotesis Ho merupakan hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan 

yang akan diuji. Sedangkan Ha adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan 

atau tandingan dari hipotesis Ho.  

Rumusan hipotesis yang diginakan dalam penelitian ini adalah:  

(Ho: X=Y) = > Biaya dan pendapatan usahatani jagung pipilan tidak berbeda nyata 

dengan glondongan. 

  (Ha: X≠Y) = > Biaya dan pendapatan usahatani jagung glondongan berbeda nyata 

pipilan. 
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Adapun kriteria penerimaan hipotesis antara penjualan dalam bentuk pipilan 

dan glondongan, apabila t-hitung < t-table maka Ho diterima dan hipotesis Ha 

ditolak. Artinya tingkat biaya dan pendapatan serta efisiensi usahatani jagung 

yang menjual dalam bentuk pipilan dan glondongan tidak berbeda nyata.  

Demikian pula sebaliknya, jika t-hitung > t-tabel maka hipotesis Ho ditolak dan 

hipotesis Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan nyata antara biaya dan 

pendapatan serta efisiensi dalam penjualan jagung dalam bentuk pipilan maupun 

dalam bentuk glondongan. Hasil uji T-test Sanple Assuming Unequal Varians 

biaya dan pendapatan usahatani jagung sistem penjualan dan glondongan 

disajikan pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Uji T-test Two Sample Assuming Unequal Variances biaya dan 

Pendapatan Serta Efisiensi Usahatani Jagung dalam bentuk 

Penjualan Pipilan dan bentuk Glondongan di Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara 

No Uraian Rata-rata Nilai/Ha T-Hitung T-Tabel 

Penjualan 

pipilan 

Penjualan 

Glondongan  

1. Biaya 5.553.903 2.393.345 3,846 2,028 

2 Pendapatan 4.604.307 1.376.708 3,557 2,028 

Suber: Data Diolah 2018 

Berdasakan hasil pengujian hipotesis analisis komparasi dengan Uji-t 

antara biaya dan pendapatan serta efisiensi usahatani jagung yang menjual dalam 

bentuk pipilan dan jagung dalam bentuk penjualan glondongan per hektar dengan 

cara membandingkan t-tabel dengan t-hitung pada taraf kesalahan (α) 5 % maka 

dapat diketahui bahwa, karena T-hitung dari biaya sebesar (3,846) lebih besar dari 

T-tabel biaya sebesar (2,028) serta T-tabel dari pendapatan sebesar (3,557) lebih 

besar dari T-tabel pendapatan (2,0280)  atau berada didaerah Ho ditolak, maka 

sesungguhnya berbeda nyata antara biaya dan pendapatan usahatani jagung yang 

menjual dalam bentuk pipilan dengan biaya dan pendapatan usahatani jagung 

yang menjual dalam bentuk glondongan 

Faktor Pendorong dan Faktor penghambat Usahatani Jagung Sistem 

Penjualan Pipilan Dan Glondongan. 

 Faktor Pendorong Usahatani Jagnug Sistem Penjualan Pipilan dan 

Glondongan 

Faktor-faktor yang mendorong petani untuk berusahatani jagung 

dengan menjual dalam bentuk pipilan dan glondongan merupakan hasil analisa 

usahatani yang didasari pada pengalaman serta keadaan alam dan sosial ekonomi 

disekitar kehidupan mereka. Dapat diketahui bahwa yang menjadi 

alasan/pendorong utama petani responden menjualdalam bentuk pipilan di 

Kecamatan Kayangan yaitu harga jagung pipilan lebih tinggi dibandingkan 

dengan harga jagung glondongan.  
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Adapun alasan/pendorong petani responden yang menjual dalam bentuk 

glondongan yaitu yang pertama biaya produksi lebih kecil dibanding dengan biaya 

produksi menggunakan penjualan pipilan, pemasaran hasil produksi lancar, serta 

harga jagung glondongan yang relativ stabil.  

Faktor Penghambat Usahatani Jagung Dalam Bentuk Penjualan Pipilan dan 

Glondongan. 

Kendala utama yang dihadapi oleh petni baik yang menjual dalam 

bentuk pipilan maupun yang menjual dalam bentuk glondongan adalah keadaan 

prekonomian. Secara umum kendala ekonomi yang dihadapi oleh petani jagung 

baik yang menjual dalam bentuk pipilan maupun dengan bentuk glondongan di 

Kecamatan Kayangan ialah tidak adanya ketetapan harga dasar dari pemerintah, 

modal minim dan menejemen yang kurang tepat. Ketika panen dan kelebihan 

penawaran jagung sering kali tidak ada peran pemerintah untuk menanggulangi 

atau mewadahi petani untuk menyalurkan hasil panennya, ahirnya petani bingung 

harus menjualnya kemana sehingga petani rata – rata menjual kepedagang 

pengepul. Selain itu, kebutuhan biaya hidup yang mendesak, menuntut petani 

responden jagung langsung mejual kepada pedagang pengepul yang datang 

walaupun kisaran harga yang ditawarkan rendah.  
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasakan hasil pembahasan dan tujuan penelitian, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani jagung yang menjual dalam 

bentuk pipilan sebesar Rp. 5.553.903 per hektar sedangkan untuk petani 

jagung yang menjual dalam bentuk glondongan mengeluarkan biaya sebesar 

Rp. 2.393.345 per hektar. Dengan pendapatan masing-massing sebesar Rp. 

4.604.307per hektar untuk petani yang menjual dalam bentuk pipilan dan 

pendapatan petani yang menjual dalam bentuk glondongan sebesar Rp. 

1.376.708 per hektar. Sehngga dapat diketahui bahwa biaya dan pendapatan 

yang menjual dalam bentuk pipilan jauh lebih efisien dibandingkan dengan 

yang dijual dalam bentuk glondongan.    

2. Faktor pendorong utama petani responden melakukan penjualan dengan 

menggunakan pipilan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara 

yaitu, harga jagung pipilan lebih tinggi dari harga jagung dengan penjualan 

glondongan. Sedangkan yang menjadi alasan/pendorong petani responden 

jagung melakukan penjualan glondongan yaitu biaya produksi yang di 

keluarkan lebih kecil dibanding biaya produksi yang melakukan penjualan 

dengan sistem pipilan, pemasaran hasil produksi lancar serta harga jagung 

glondongan relatip stabil. Adapun hambatan yang dihadapi petani responden 

pada usahatani jagung yakni kendala secara ekonomi. Untuk kendala 

ekonomi ialah permodalan minim, tidak adanya ketetapan harga dasar dari 

pemerintah dan manajemen pengelolaan usaha kurang tepat.  

Saran 

1). Dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani responden pada 

kegiatan usahatani jagung yang menjual dalam bentuk pipilan dan 

glondongan di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara diperlukan 

penggunaan sarana produksi dan penggunaan tenaga kerja lebih efisien 

sehingga tidak terjadi penggunaan biaya yang cukup besar yang berakibat 

pada penurunan produksi dan pendapatan. 

2). Usahatani jagung di Kecamatan Kayangan memiliki prospek yang 

menjanjikan, sehingga diharapkan dapat dikembangkan dan ditingkatkan 

produksinya agar lebih baik lagi, yaitu dengan cara meningkatkan sumber 

daya manusia melalui penyulahan dan bimbingan dari lembaga-lembaga 

terkait sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani. Selain itu 

diharapkan para petani lebih gampang untuk memilah suatu keputusan baik 

dalam hal budidaya maupun dari sisi penjualan hasil usahatani.  
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