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ABSTRAK 

. 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis besarnya pendapatan  

usahatani usahatani jagung, kedelai, dan kacang hijau  di  Kecamatan Pujut 
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.  

Metode penelitian yng digunakan adalah metode deskriptif dengan cara 
pengumpulan data yaitu model teknik survei. Unit analisis dalam penelitian ini 
adalah Usahatani Kedelai di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. 
Penentuan daerah penelitian secara purposive  sampling. Penentuan jumlah 
responden dilakukan secara quota sampling, yaitu dengan menentukan jumlah 
responden terlebih dahulu sebanyak 30 petani dengan masing-masing usahatani 
sebanyak 10 petani di Desa Teruai, 10 petani di Desa Kawo dan 10 petani di Desa 
Pegembur. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pendapatan yang diperoleh dari 
usahatani jagung sebesar Rp 4.897.783 per luas lahan garapan atau Rp 9.603.496 
per hektar. (2) Pendapatan usahatan kedelai sebesar Rp 3.660.844 per luas lahan 
garapan atau Rp 5.783.324 per hektar. (3) Pendapatan usahatani kacang hijau 
sebesar Rp 1.186.369 per luas lahan garapan atau Rp 2.708.606 per hektar. 

 Saran dari hasil penelitian ini adalah (1) Pemerintah khususnya PPL lebih 
berperan aktif dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan serta memberikan 
inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan kondisi lahan kepada petani dengan 
harapan mampu memberikan dan menawarkan solusi dari berbagai macam 
masalah yang dihadapi petani. (2) Diharapkan kepada pemerintah untuk 
memberikan patokan harga yang sesuai terhadap petani untuk menjual 
usahataninya. 
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ABSTRACT 
 
 
 The purpose of this study was to analyze the amount of farming income 
of corn, soybean, and mungbean farming in Pujut District, Central Lombok 
District in 2018. 
 The research method used is descriptive method by collecting data, 
namely the survey technique model. The unit of analysis in this study is Soybean 
Farming in Pujut District, Central Lombok Regency. Determination of the study 
area by purposive sampling. Determination of the number of respondents is done 
in quota sampling, namely by determining the number of respondents beforehand 
as many as 30 farmers with each farm as many as 10 farmers in Teruai Village, 
10 farmers in Kawo Village and 10 farmers in Pegembur Village. 
 The results showed that: (1) Revenue obtained from corn farming was 
Rp 4,897,783 per arable land area or Rp 9,603,496 per hectare. (2) Revenue from 
soybean farming is Rp. 3,660,844 per arable land area or Rp. 5,783,324 per 
hectare. (3) The income of mungbean farming is IDR 1,186,369 per arable land 
area or IDR 2,708,606 per hectare. 
  Suggestions from the results of this study are (1) the Government, 
especially PPL, is more active in conducting counseling and coaching and 
providing new innovations that are suitable to the conditions of the land to 
farmers in the hope of being able to provide and offer solutions to various 
problems faced by farmers. (2) It is expected that the government will provide a 
suitable price benchmark for farmers to sell their farms. 

 

 

     PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Perekonomian Indonesia di zaman globalisasi seperti sekarang ini masih 

berfokus pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan 
negara yang memiliki wilayah yang luas sehingga sebagian besar penduduknya 
berkerja pada sektor pertanian. Di sisi lain juga pertanian memiliki peran penting 
sebagai sumber bahan pangan, penyedia lapangan pekerjaan, percepatan nilai 
ekonomi dan sebagai salah satu sarana pertumbuhan industri yang menjanjikan. 
Sektor pertanian juga berperan penting dalam mendorong pemerataan 
pertumbuhan ekonomi pedesaaan (Samsudin, 2015). 

Sektor Pertanian  NTB memang saat ini masih menjadi salah satu prioritas 
pembangunan yang terbukti dengan masih dominannya sumbangan sektor ini 
pada pertumbuhan ekonomi daerah yaitu sebesar 21 persen dengan ketersediaan 
lapangan kerja yang mencapai 21, 83 persen pada sektor ini (NTB Dalam Angka, 
2017). Data ini ditunjang oleh peningkatan produksi pada beberapa komoditi 
pangan yang menjadi primadona Pemprov NTB untuk terus digenjot 
produktivitasnya. Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Pertanian RI 
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untuk produksi Jagung di NTB pada tahun 2017 sebesar 2.127.324 ton, terjadi 
peningkatan 66,42 persen terhadap produksi tahun 2016 1.278.271 ton. 
Sedangkan untuk Padi pada tahun 2017 produksinya mencapai 2.323.699 ton atau 
sebesar 10,91 persen dari tahun 2016 yang mencapai 2.095.117 ton. Untuk Ubi 
Jalar tahun 2017 produksinya mencapai 12.857 ton terjadi peningkatan 27,97 
persen dari 2016 yang mencapai 10.047 ton. Namun, untuk komoditas Kedelai 
dan Kacang Hijau terjadi penurunan produksi dimana untuk Kedelai 
penurunannya sangat besar mencapai 48,76 persen dari 2016 sebesar 109.480 ton 
kualitas biji kering turun pada tahun 2017 menjadi 56.097 ton biji kering. Untuk 
Kacang Hijau juga demikian bahkan mencapai lebih dari 50 persen angka 
penurunan produksinya atau lebih tepatnya 65,73 persen yaitu tahun 2016 41.602 
ton menjadi 14.257 ton pada tahun 2017 (Rakha, 2018).  

Yang menjadi komoditi andalan sektor pertanian NTB adalah jagung, 
kedelai, dan kacang hijau. Jagung yang menjadi komoditas penyangga dan 
pelengkap tanaman pangan utama yaitu padi juga dibudidayakan  oleh sebagian  
besar  petani  di  Kabupaten  Lombok Tengah. Pemerintah Indonesia menetapkan 
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu lumbung kedelai 
nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, mengatakan, penetapan NTB 
sebagai sentra produksi kedelai nasional untuk mengejar target swasembada 
kedelai 2014.Mentan berharap NTB mampu memproduksi satu juta ton kedelai 
per tahun. Sedangkan kacang hijau merupakan salah satu tanaman kacang-
kacangan atau polong-polongan di Indonesia, tanaman ini menempati urutan 
ketiga setelah kedelai dan kacang tanah, baik mengenai luas areal penanaman dan 
produksinya maupun peranannya sebagai bahan makanan. Kacang hijau 
merupakan tanaman semusim berumur pendek, lebih kurang 65 hari. Dengan 
demikian maka pentig untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pendapatan 
Usaha Tani Jagung, Kedelai Dan Kacang Hijau Di Kecamatan Pujut Kabupaten 
Lombok Tengah”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan rumusan 
masalah sebagai berikut : Berapa besarnya pendapatan usahatani jagung, kedelai, 
dan kacang hijau  di  Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018? 

 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah :  Untuk menganalisis besarnya pendapatan  usahatani usahatani jagung, 
kedelai, dan kacang hijau  di  Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Tahun 
2018. 
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Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ada, penilitian ini diharapkan 

memiliki manfaat yakni: 

1) Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai 
kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram. 

2) Secara teoritis sebagai kajian untuk memperdalam pengetahuan 
peneliti khususnya dalam bidang agribisnis serta hasil dari penelitian 
dapat memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan 
penelitian dengan masalah yang sama. 

3) Secara praktis bagi pihak pemerintah terkait, dalam hal ini pemerintah 
daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam merumuskan dan 
menetapkan kebijakan dan perencanaan permbangunan yang lebih baik 
serta memberikan dukungan bagi petani untuk mengembangkan 
pertanian berkelanjutan yang lebih menguntungkan. 

4) Sebagai bahan informasi petani dalam mengelola usahataninya agar 
petani bisa memilih komoditi pertanian yang lebih menguntungkan 
sehingga petani mampu mencapai tujuannya dan bisa bersaing dengan 
petani-petani di daerah lainnya. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode dan Tehnik Penelitian 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 
suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 
dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena 
yang diselidiki (Nazir, 2011). 
Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani jagung, kedelai, dan 
kacang hijau di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. 
Penentuan Sampel 
Penentuan Daerah Sampel 

Penentuan daerah sampel penelitian ditentukan secara Purposive Sampling 
atau secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Pujut Kabupaten 
Lombok Tengah merupakan desa yang  memiliki potensi yang baik dalam 
usahatani jagung, kedalai, maupun kacang hijau.  
Penentuan Responden 

Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini dilakukan secara “Quota 
Sampling” yaitu dengan menentukan jumlah responden terlebih dahulu sebanyak 
30 petani dengan masing-masing 10 petani jagung, 10 petani kedelai, dan 10 
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petani kacang hijau. Sampel yang menjadi responden dipilih secara “Accidental 
sampling”yaitu petani  yang kebetulan ketemu di waktu survei di jadikan 
responden. 

 
Jenis dan Sumber Data 
Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 
Data Kuantitatif adalah data yang diukur dengan angka, seperti jumlah produksi, 
harga, pendapatan dan lain-lain. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat 
diukur atau dinilai dengan angka, lebih banyak berupa kalimat, narasi, deskripsi, 
cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. 
Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan 
menggunakan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan sebelum melaksanakan penelitian. Data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari literatur atau referensi dari dinas atau instansi yang ada 
hubungannya dengan panelitian ini. 
Variabel dan Cara Pengukuran 

Beberapa variabel yang diteliti dan diukur dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut, antara lain: 
1) Luas lahan yang meliputi lahan sawah, lahan kebun dan tegalan. Semua lahan 

diukur dalam satuan hektar (ha). 
2) Bibit jagung, kedelai, dan kacang hijau dapat diukur dalam satuan kilogram 

(kg). 
3) Pupuk yang digunakan pada usahatani jagung, kedelai, dan kacang hijau 

diukur dalam satuan kilogram (kg). 
4) Obat-obatan adalah variabel yang digunakan dalam usahatani jagung, kedelai, 

dan kacang hijau dan diukur dalam satuan liter (L). 
5) Biaya tenaga kerja dalam usahatani jagung, kedelai, dan kacang hijau diukur 

dalam satuan rupiah (Rp). 
6) Biaya variabel adalah seluruh biaya dari penggunaan input variabel, 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).  
7) Biaya tetap adalah biaya yang tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan 

walaupun produksi jagung, kedelai, dan kacang hijau yang diperoleh banyak 
atau sedikit, terdiri dari: pajak tanah dan biaya penyusutan alat – alat tahan 
lama, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

8) Biaya total produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam 
berusahatani jagung, kedelai, dan kacang hijau dinyatakan dalam satuan 
rupiah (Rp). 

9) Produksi usahatani jagung, kedelai, dan kacang hijau dinyatakan dalam 
satuan (kg). 

10) Harga produksi yaitu harga jual jagung, kedelai, dan kacang hijau diukur 
dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg). 



   7 
 

   

11) Penerimaan yaitu jumlah produksi jagung, kedelai, dan kacang hijau dikali 
harga per unit yang diterima oleh usahatani jagung, dinyatakan dalam satuan 
rupiah (Rp). 

12) Pendapatan usahatani adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari usahatani 
jagung, kedelai, dan kacang hijau dengan mengurangi total produksi dengan 
total biaya dalam satu kali musim tanam, dinyatakan dalam satuan rupiah 
(Rp). 

Cara Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  

teknik survei, yaitu cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam 
waktu yang bersamaan melalui wawancara langsung dengan responden dengan 
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Nazir, 
1990). 

Analisis Pendapatan 
Untuk mengukur total biaya produksi dan pendapatan usahatani jagung, 

maka formulasi analisisnya sebagai berikut:  

1) Total biaya produksi adalah penjumlahan total biaya tetap dengan  total biaya 
tidak tetap, dan dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:  
TC = TFC + TVC……………………………………………………………(1) 
Keterangan: 
TC    =  Total Biaya (Rp) 
TFC  =  Total Biaya Tetap (Rp)  
TVC =  Total Biaya Variabel (Rp) 

 
2) Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi jagung yang diperoleh 

dengan harga produksi jagung, pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut:  
TR = Y. Py………………………………………………………………….(2) 
Keterangan:  
TR = Total Penerimaan (Rp) 
Y   = Total Produksi (kg) 
Py  = Harga Produksi (Rp/kg) 

3) Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh dalam usahatani 
jagung, digunakan persamaan sebagai berikut.  
I = TR – TC…………………………………………………………………(3)     
Keterangan: 

I =  Pendapatan Usahatani (Rp) 
TR =  Total Penerimaan (Rp) 
TC =  Total Biaya (Rp) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 
Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi: jumlah responden, 

umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan pengalaman usaha. 
Secara rinci karakteristik responden disajikan pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6.  Karakteristik Responden Usahatani Jagung, Kedelai dan Kacang Hijau 

di Kabupaten Lombok Tengah 2018 

No Uraian 

Usaha tani Jagung Usahatani Kedelai Usahatani Kacang 
Hijau 

Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

1 Kisaran Umur            

  <30 1 10 0 0 1 10 
  30-50 9 90 6 60 8 80 
  >50 0 0 4 40 1 10 

Jumlah 10 100 10 100 10 100 

2 Tingkat Pendidikan          
  TS 0 0 4 40 5 50 
  SD 4 40 3 30 4 40 
  SMP 2 20 3 30 0 0 

  SMA 4 40 0 0 1 10 

Jumlah 10 100 10 100 10 100 

3 
Jumlah Tanggungan 

keluarga (orang)         
 

  1-2 2 20 3 30 3 30 
  3-4 7 70 7 70 7 70 

  5-6 1 10 0 0 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 10 100 

4 Pengalaman (thn)   
 

       
  1-10 10 100 3 30 5 50 
  11-20 0 0 3 30 5 50 
  21-30 0 0 4 40 0 0 

Jumlah  10 100 10 100 10 100 

5 
Luas Lahan 
Garapan (ha)       

 
  

 

  >0.30 1 10 1 10 1 10 
  0,30-1.00 8 80 8 80 9 90 

  >1.00 1 10 1 10 0 0 

Jumlah 10 100 10 100 10 100 
Sumber: Data Primer Diolah  
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Umur Responden 
Umur merupakan salah satu faktor yang menentukan produktifitas 

responden dalam menentukan usaha. Semakin tua umur seseorang maka semakin 
kurang produktifitasnya dan sebaliknya semakin muda umur seseorang dalam arti 
sudah termasuk dalam angkatan kerja produktif maka akan semakin produktif 
tenaganya untuk digunakan dalam suatu pekerjaan.  

 Menurut Simanjutak (1985), menyatakan bahwa petani yang berada pada 
kisaran umur produktif yaitu sekitar 15-64 tahun dianggap memiliki kemampuan 
secara fisik dalam mengelola usahataniyna.Tabel 4.6. menunjukkan bahwa 
seluruh petani responden baik petani jagung, kedelai dan kacang hijau berada 
pada kisaran um ur produktif karena berada pada kisaran 15-64 tahun. Ini berarti 
bahwa responden tergolong dalam usia produktif sehingga secara fisik dan mental 
masih mampu melakukan usahataninya. 

Tingkat Pendidikan  
Pendidikan merupakan gambaran secara umum untuk melihat kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disuatu wilayah, sehingga dalam hal ini, 
pendidikan merupakan suatu nilai dari seseorang dalam menentukan sikap 
bagaimana memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Ti ngkat pendidikan responden 
usahatani jagung, di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan 
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua petani responden pernah  mengikuti 
pendidikan formal. Sedangkan pada responden usahatani kedelai sebanyak 4 
orang yang belum  mengikuti pendidikan formal (tidak sekolah) dan 6 orang 
sudah mengikuti pendidikaan formal. Dan untuk usahatani kacang hijau 
responden yang belum mengikuti pendidikan formal sebnyak 4 orang dan yang 
sudah mengikuti pendidikan formal sebanyak 6 orang. 

Tingkat pendidikan yang inggi sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Simanjuntak, 1985) 
bahwa pendidikan merupakan salah stu aspek yang sangat penting dalaam 
mengembangkan sumberdaya manusia. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas 
dan produktifitas tenaga kerja 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Tanggungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota 
keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak  yang tinggal dalam satu rumah dan 
makan dalam satu dapur. Jumlah tanggungan dalam keluarga berpengaruh 
terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan dalam satu rumah tangga. 

Di samping itu juga berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja dalam 
menjalankan usahataninya, karena pada umumnya petani cenderung 
menggunakan tenaga kerja dalam keluarga untuk menekan biaya produksi, 
khususnya biaya tenaga kerja, namun dalam analisis ekonomi usahatani, 
penggunaan tenaga kerja dalam keluarga tetap harus dihitung sebagaimana tenaga 
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kerja luar keluarga karena sama-sama telah memberikan kontribusi terhadap 
usahatani yang dijalaninya. 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga pada uahatani 
jagung yang berkisar antara 1-2 orang sebanyak 2 orang, 3-4 sebanyak 7 orang 
dan5-6 sebanyak 1 orang. Pada usahatani kedelai dan kacang hijau jumlah 
tanggungan keluarga terbanyak pada kisaran jumlah tanggungan 3-4 orang 
masing-masing sebanyak 7 orang dan kisaran 1-2 masing-masing sebanyak 3 
orang. 

Jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi pola konsumsi dan 
jumlah pengeluaran untuk biaya hidup sehari-hari masing-masing rumahtangga. 
Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka akan semakin besar pula 
pengeluaran untuk biaya hidup sehari-harinya. Besarnya biaya hidup akan 
berdampak terhadap ketersediaan modal untuk usaha berikutnya. 

Pengalaman Berusahatani 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengalaman berusahatani 
responden pada usahaani jagung adalah 3 tahun, pada usahatani kedelai sebesar 19 
tahun dan pada usahataani kacang hijau sebesar 12 tahun. Berdasarkan rata-rata 
pengalaman usahatani tersebut dapat dikatakan sebagian besar responden 
memiliki pengalaman usaha yang cukup lama. Dalam melakukan kegiatan 
usahatani, faktor pengalaman merupakan hal yang berperan penting karena 
pengalaman berusahatani dapat dijadikan sebagai acuan yang mampu 
meminimalkan kegagalan dalam berusahatani sehingga dapat memperoleh 
produksi dan pendapatan yang optimal. 

Dengan demikian rata-rata pengalaman responden di daerah penelitian 
mempunyai pengalaman yang relatif cukup lama, karena pengalaman seseorang 
mampu mempengaruhi kemampuannya dalam mengelola usahataninya. 

Luas Lahan  
Lahan sebagai salah satu factor  produksi merupakan media pertanian.Luas 

lahan garapan menentukkan jumlah hasil panen yang diperoleh dalam usahatani. 
Menurut Mubyarto (1984), luas lahan yang dimiliki petani sangat mempengaruhi 
pada besar kecilnya pendapatan petani dari usahataninya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Sajogyo (1987), bahwa makin luas usahatani maka makin besar  
penghasilan rumahtangga petani. 

Untuk luas lahan ketiga jenis usahatani tersebut sangat mempengaruhi 
jumlah produksi yang diperoleh, semakin luas lahan garapan yang digunakan 
petani untuk usahatani maka semakin besar produksi yang akan diperoleh. Tabel 
4.6 menunjukkan bahwa petani responden pada usahatani jagung dan kedelai 
paling banyak pada kisaran 0,30-1,00 ha sebanyak 8 orang dan pada usahatani 
kacang hijau sebanyak 9 orang mempunyai luas lahan garapan yang berkisar 0,30-
1,00 ha. 

Luas lahan sangat berhubungan erat dengan biaya produksi yang harus 
dikeluarkan. Pada penerapan tingkat teknologi yang sama, petani responden yang 
mempunyai lahan yang luas harus mengeluarkan  biaya produksi yang lebih 
banyak dari pada petani responden yang memiliki luas lahan kecil. 
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Analisis Pendapatan Usahatani  
Pada usahatani jagung, kedelai, dan kacang hijau di Kecamatan Pujut . 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendapatan merupakan selisih antara 
penerimaan dan biaya produksi. Biaya produksi pada usahatani meliputi biaya 
variabel dan biaya tetap. Biaya variabel dalam penelitian ini mencakup biaya 
biaya sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida) serta biaya tenaga kerja, 
sedangkan biaya tetap merupakan biaya pajak tanah (lahan usahatani) dan biaya 
penyusutan alat-alat pertanian tahan lama yang digunakan dalam usahatani. 
Penerimaan merupakan hasil kali antara jumlah produksi yang diperoleh dengan 
harga yang diterima petani per satuan produk. 

Biaya Sarana Produksi  

Biaya saarana produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 
pembelian sejumlah sarana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Berdasarkan 
hasil penelitian, diketahui bahwa biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani 
pada usahatani jagung, kedelai dan kacang hijau meliputi biaya-biaya untuk 
pembelian benih, pupuk, dan pestisida. Rincian penggunaan biaya sarana produksi 
dapat dilihat pada table 4.7. 
Tabel 4.7. Penggunaan dan Biaya Sarana Produksi per Hektar pada Usahatani 
Jagung, Kedelai dan Kacan Hijau di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 
Tengah, 2018. 

No. Sarana Produksi Satuan 
Fisik 

Usahatani  
Jagung Kedelai Kacang Hijau 

   
Jumlah 
Fisik Nilai (Rp.) Jumlah 

Fisik 
Nilai 
(Rp.) 

Jumlah 
Fisik 

Nilai 
(Rp.) 

1 Benih (kg) 18 1.458.824 96 1.322.670 31 451.370 
2 Pupuk:               
  a. Urea (kg) 467 933.333 0 0 0 0 
  b. NPK (kg) 770 1.924.020 0 0 0 0 
  Jumlah Pupuk:   1.236 2.857.353 0 0 0 0 
3 Obat-obatan:               
  a. Calaris (lt) 2 494.118 0 0 0 0 
  b. Sampurna D (gr) 0 0 0 0 890 11.130 
  c. Sevin (ml) 0 0 1.374 123.697 0 0 
  d. Matador (ml) 0 0 221 37.915 160 27.397 
  e. Darmason (ml) 0 0 38 37.915 0 0 
  f. Sprint (ml) 0 0 0 0 91 34.247 

  Jumlah biaya   2 494.118 1.633 199.526 1.142 72.774 
      Biaya Saprodi 1.256 4.810.294 1.729 1.522.196 1.173 524.144 

Sumber: Data primer diolah. 
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Tabel 4.7. menunjukkan bahwa biaya sarana produksi pada usahatani 
jagung terbesar yang di keluarkan  oleh petani adalah biaya pembelian pupuk 
yaitu sebesar Rp 2.857.353/ha karena pada usahatani jagung unuk mendapatkan 
nilai produksi yang tinggi harus melakukan pemupukan untuk kesuburan tanah 
dan kesuburan tanaman, dan sarana produksi terkecil yaitu biaya pembelian obat-
obatan sebesar Rp 494.118/ha. Pada usahatani kedelai dan kacang hijau sarana 
produksi terbesar yang dikeluarkan pada biaya pembelian benih sebnyak Rp 
1.322.670/ha (kedelai) dan Rp 451.370/ha (kacang hijau). Sedangkan untuk biaya 
pembelian obat-obatan pada usahatani kedelai dan kacang hijau masing-masing 
sebanyak Rp 1.522.196/ha dan Rp 524.144/ha. 

Dari ketiga usahatani tersebut  yang paling besar mengeluarkan biaya 
untuk pembelian benih per kg yaitu usahatani jagung sebesar Rp 80.000/kg, dan di 
ikuti pada pembelian benih kedelai sebesar Rp 17.150/kg sedangkan pembelian 
benih kacang hijau mengeluarkan biaya paling kecil yaitu sebesar Rp 14.400/kg 
dan sarana produksi yang digunakan petani pada usahatani jagung meliputi : 
benih, pupuk (Urea dan NPK) dan obat-obatan. Sdangkan padaa usahatani kedelai 
dan kacang hijau sarana produksi yang digunakan meliputi benih dan obat-obatan 
(sevin, matador, darmason, sprint, Sampurna B/D). 

Biaya Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja merupakan salah satu factor produksi yang sangat penting 
dalam berusahatani. Biaya tenaga kerja yang dimaksud pada penelitian ini adalah 
semua biaya yang dikeluarkan oleh petani jagung, kedelai dan kacang hijau dari 
persiapan lahan sampai pasca panen. Untuk lebih jelasnya biayatenaga kerja 
yangdikeluarkan oleh petani untuk tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga 
kerja luar keluarga dapat dilihat pada table 4.8. 
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Tabel 4.8.  Rata-rata Penggunaan dan Biaya Tenaga Kerja per Hektar pada Usahatani Jagung, Kedelai dan Kacang Hijau di 
Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2018 

No Jenis kegiatan 

Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usahatani 

Jagung Kedelai Kacang Hijau 

TKDK 
(HKO) 

TKLK 
(HKO) 

Total 
HKO 

Biaya 
TK (Rp) 

TKDK 
(HKO) 

TKLK 
(HKO) 

Total 
HKO 

Biaya TK 
(Rp) 

TKDK 
(HKO) 

TKLK 
(HKO) 

Total 
HKO 

Biaya 
TK (Rp) 

1 Periapan Lahan 0.47 1.68 2.15 88235 0.27 1.17 1.44 52923 2.1 1.70 3.8 130137 

2 Pnanaman 2.18 26.22 28.40 994118 0.5 1.2 1.62 62401 1.6 0.82 2.4 118721 

3 Pemupukan 2.18 36.30 38.49 1817647 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0 0.0 0 

4 penyemprotan 2.52 2.07 4.59 211765 1.02 0.63 1.65 75829 10.3 0.91 11.2 109589 

5 Panen 1.12 20.73 21.85 994118 0.27 9.57 9.84 61611 6.6 2.74 9.4 109589 

6 Pengerngan 1.26 3.36 4.62 372549 0.38 1.08 1.47 85308 4.6 0.00 4.6 68493 

7 Penggilingan 0.00 4.20 4.20 2627451 0.27 9.57 9.84 469194 4.6 0.00 4.6 68493 

  Total 9.74 94.57 104.30 7105882 2.66 23.20 25.86 807267 29.78 6.16 35.94 605023 

Sumber: Data primer diolah 2018 
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Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pengeluaran upah tenaga kerja dalam 
keluarga paling banyak dikeluarkan oleh usahatani kacang hijau sebeasar Rp 
404.110/ha karna hari kerja dalam keluarga lebih banyak dipakai dari kegiatan 
usahatani jagung dan kedelai, diikuti oleh usahatani jagung yang mengeluarkan 
biaya sebesar Rp 355.882/ha sedangkan biaya tenaga kerja terendah yang 
dikeluarkan petani yaitu pada usahatani kedelai sebesar Rp 125.592/ha karena hari 
kerja dalam keluarga yang digunaan lebih sedikit. 

UNtuk biaya tenaga kerja luar keluarga paling besar dikeluarkan petani 
pada usahatani jagung sebesar Rp 6.750.000 karena hari kerja yang digunakan 
lebih banyak sebesar 94,57 HKO, dan biaya terkecil yang dikeluarkan petani 
untuk tenaga kerja luar keluarga yaitu usahatani kacang hijau sebesar Rp 200.913 
karna hari kerja yang digunakan lebih sedikit sebesar 6,16 HKO. 

Dari ketiga jenis usahatani tersebut  biaya yang paling banyak dikeluarkan 
oleh petani yaitu pada usahatani jagung sebesar Rp 7.105.882/ha karena kegiatan 
yang dilakukan lebih banyak meliputi (persiapan lahan, penanaman, pemupukan, 
penyemprotan, panen, pengeringan dan penggilingan) dibandingkan pada 
usahatani kedelai  dan kacang hijau meliputi (persiapan lahan, penanaman, 
penyemprotan,panen, pengeringan dan penggilingan) 

Pada usahatani jagung system penanaman menggunakan system tugal 
sedangkan pada usahatani kedelai dan kacang hijau masih menggunakan sistem 
sebar dan petani masih belum menggunakan pupuk . 

Biaya Tetap  

Baya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 
kecilnya produksi, dengan kata lain besar kecilnya biaya tidak mempengaruhi 
hasil produksi. Selanjutnya, biaya tetap dalam penelitian ini mencakup biaya 
pajak lahan dan penyusutan alat. Beberapa jenis alat pertanian yang digunakan 
petani dalam usahatani jagung, kedelai dan kacang hijau di Kecamatan Pujut 
Kabupaten Lombok Tengah meliputi: cangkul, sabit, parang, , ember, dan terpal. 
Biaya variabel lain dan biaya tetap pada Usahatani disajikan pada Tabel 4.9 
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Tabel 4.9. Rata-rata Biaya Tetap per Hektar pada Usahatani Jagung, Kedelai dan 
Kacan Hijau di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 
2018. 

No. Uraian 

Biaya Tetap pada Usahatani  

Jagung Kedelai Kacang Hijau 

(Rp/ha) (Rp/ha) (Rp/ha) 

1 Biaya Tetap:       

  a. Pajak  57059 29384 32306 

  b. Penyusutan Alat 92681 80104 115766 

  c.biaya tali 7059 6433 6849 

  
Total Biaya Tetap 
(Rp) 156799 115920 154921 

Sumber: Data primer diolah 2018 

Tabel 4.9. rata-rata per hektar biaya tetap (untuk pembelian tali) pada 
ketiga jenis usahatani tersebut paling besar dikeluarkan oleh usahatani jagung 
sebesar Rp 7.059/ha karena tali rafia digunakan mulai dari awal penanaman untuk 
mengatur jarak tanam karena memakai system tanam tugal dan untuk mengikat 
karung yang sudah dimasukakan biji jagung yang sudah dipanen, dan biaya 
terkecil dalam biaya tetap ( untuk pembelian tali) dikeluarkan petani pada 
usahatani kedelai sebesar Rp 6.433/ha karena tali rafia cuman digunakan untuk 
mengikat karung yang sudah dimasukan biji kedelai yang sudah dipanen. 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa komponen terbesar biaya tetap yang 
dikeluarkan petani yaitu pada usahatani jagung sebesar Rp 156799/ha terdiri dari 
biaya pajak lahan sebesar Rp 57.059/ha dan biaya penyusutan alat sebesar Rp 
92.681/ha dan biaya pembelian tali sebesar Rp 7.059 sedangkan biaya terkecil 
pada biaya tetap dikeluarkan petani pada usaha tani kedelai sbesar Rp 109.488/ha 
terdiri dari biaya pajak lahan sebesar Rp 29.384/ha, biaya penyusutan alat sebesar 
Rp 80.104/ha dan biaya pembelian tali sebesar Rp 6.433/ha 

Produksi, Penerimaan, Total Biaya Produksi dan Pendapatan  
Produksi usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

hasil yang diperoleh dari usahatani yang dilakukan baik pada usahatani jagung, 
kedelai dan kacang hijau dalam 1 kali musim tanam. Sedangkan harga yang 
dimaksud adalah harga jual jagung, kedelai dan kacang hijau yang diusahakan dan 
dinyatakan dalam satuan Rupiah per kilogram. Penerimaan usahatani yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 
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dengan harga produksi pada usahatani jagung, kedelai dan kacang hijau. 
Pendapatan usahatani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sisa 
pengurangan antara total penerimaan dengan total biaya pada usahatani jagung, 
kedelai dn kacang hijau di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Untuk  
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10.  Rata-rata Produksi, Penerimaan, Total Biaya Produksi dan 

Pendapatan per Hektar pada Usahatani Jagung, Kedelai dan Kacang 
Hijau di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2018 

No. Uraian 

Usahatani  

Jagung Kedelai Kacang Hijau 

per LLG 
(0,51 ha) 

per ha 
(1,00) 

per LLG 
(0,63  ha) 

per ha 
(1,00) 

per LLG 
(0,44  ha) 

per ha 
(1,00) 

1 Produksi (kg) 3.350 6.569 651 1.028 134 305 

2 Harga 
(Rp/Kg) 3.300 3.300 8.000 8.000 13.100 13.100 

3 Penerimaan 
(Rp) 11.055.000 21.676.471 5.208.000 8.227.488 1.748.800 3.992.694 

4 Total Biaya 
Produksi (Rp) 6.157.217 12.072.975 1.547.156 2.444.164 562.431 1.284.088 

5 Pendapatan 
(Rp) 4.897.783 9.603.496 3.660.844 5.783.324 1.186.369 2.708.606 

Sumber: Data primer diolah 2018 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata produksi paling 
besar dari ketiga jenis usahatani tersebut terdapat pada usahatani jagung sebesar 
3.350 kg/LLG atau 6.569kg/ha diikuti produksi  kedelai sebesar 651 kg/LLG atau 
1.028 kg/ha dan produksi terkecil terdapat pada usahatani kacang hijau sebesar 
134  kg/LLG atau 305kg/ha. 

Rata-rata harga yang diterima petani dalam usahatani jagung per 
kilogeramnya sebesar Rp 3.300. Rata-rata harga yang diterima petani dalam 
usahatani kedelai per kilogramnya sebesar Rp 8.000 dan Rata-rata harga yang 
diterima petani dalam per kilogramnya sebesar Rp 13.100. harga tersebut masih 
dianggap rendah oleh petani karena harga ditentukan oleh pengepul. Petani 
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mengharapkan kepada pemerintah untuk menetapkan harga yang harus diterima 
petani supaya pengepul tidak semena- mena memberikan harga terhadap petani. 

 Rata-rata nilai penerimaan paling besar dari ketigaa jenis usahatani 
tersebut terdapat pada usahatani jagung yaitu sebesar Rp 11.055.000/LLG atau Rp 
21.676.471/ha kenapa demikian karena produksi untuk usahatani jagung paling 
besar  dari ketiga jenis usahatani tersebut sbesar 3.350 kg/LLG  atau 6.569 kg/ha, 
sedangkan untuk penerimaan usahatani terkecil dari ketiga jenis usahatani tersebut 
terdapat pada usahatani kacang hijau yaitu sebesar Rp 1.748.800/LLG atau Rp 
3.992.694/ha. 

Jadi pendapatan dapat diperoleh dengan mengurangi nilai produksi 
dengan total biaya produksi. Pendapataan terbesar dari ketiga jenis usahatani 
tersebut terdapat pada usahatani jagung sebesar Rp 4.897.783/LLG atau Rp 
9.603.496/ha, diikuti usahatani kedelai sebesar Rp 3.660.844/LLG atau Rp 
5.783.324/ha dan pendapatan terkecil terdapat pada usahatani kacang hijau 
sebesar Rp 1.186.369/LLG atau Rp 2.708.606/ha. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakuan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut Pendapatan usahatani jagung dalam satu kali musim 
tanam sebesar Rp 4.897.783/LLG atau Rp 9.603.496/ha. Pendapatan usahatani 
kedelai dalam satu kali musim tanam sebesar Rp 3.660.844/LLG atau Rp 
5.783.324/ha. Pendapatan usahatani kacang hijau dalam satu kali musim tanam 
sebesar Rp 1.186.369/LLG atau  Rp 2.708.606/ha. 

Jadi pendapatan  per hektar yang paling tinggi adalah jagung, diikuti oleh 
kedelai dan kacang hijau. 

Saran 

Dilihat dari masalah dan kendala yang dihadapi petani dalam usahatani 
kedelai dalam penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah khususnya PPL lebih berperan aktif dalam melakukan penyuluhan 
dan pembinaan serta memberikan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan 
kondisi lahan kepada petani dengan harapan mampu memberikan dan 
menawarkan solusi dari berbagai macam masalah yang dihadapi petani. 

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan patokan harga yang sesuai 
terhadap petani untuk menjual usahataninya. 
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