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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1)  menganalisis aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar ; (2)  menganalisis biaya dan pendapatan dan (3) menganalisis 

struktur pembiayaan usahatani bawang merah di Kabupaten Bima.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey deskriptif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan narasumber terkait. Unit analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah usahatani bawang merah. Metode penentuan sampel 

menggunakan multi-stage purposive sampling dengan pertimbangan jumlah 

produksi terbanyak, sehingga penelitian dilakukan di tiga desa yaitu: Desa 

Simpasai Kecamatan Lambu, Desa Risa Kecamatan Woha dan Desa Boke 

Kecamatan Sape. Jumlah responden perdesa secara Quota sampling  adalah 10 

orang.  Penentuan petani responden dilakukan dengan cara accidental sampling, 

yaitu pengambilan sampel secara aksidental (accidental) dengan mengambil 

responden yang kebetulan ada atau tersedia di lokasi penelitian sesuai dengan 

konteks penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata aliran kas masuk sebesar Rp  

168.702.778/ha dan aliran kas keluar sebesar Rp 36.845.806/ha. Penerimaan 

petani bawang merah di Kabupaten Bima sebesar Rp 118.902.778/ha, pengeluaran 

sebesar Rp 48.125.486/ha pendapatan petani sebesar Rp 70.777.292/ha (67,9%). 

Struktur pembiayaan dilihat dari Sumber modal yang digunakan petani bawang 

merah di Kabupaten Bima sebanyak 19 orang (63,3%)  menggunakan modal 

sendiri dan 11 orang  dengan (36,7%) menggunakan modal pinjaman.  

Kata kunci : Aliran Kas, Biaya, Pendapatan, Struktur Pembiayaan, Usahatani, 

Bawang Merah. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study are: (1)Analyze cash inflow and cash outflow; 

(2) Analyze the costs and income and (3) Analyze the financing structure of onion 

farming in Bima district.  

 The method used in this research is descriptive method, that is method 

which aim to solve existing problem at present by collecting data, compiling, 

analyzing, and drawing conclusion. The unit of analysis in this study is onion 

farminga. The method of determining samples uses multi-stage sampling with 

consideration that location is the area that produce onion alt commodity. The 

research conducted in three villages is Simpasai Village in Lambu, Risa Village in 

Woha and Boke Village in Sape. The number of respondents determined by quota 

sampling as many as 10 people. For the determination of respondent farmers is 

done by accidental sampling, ie accidental sampling by taking respondents who 

happen to exist or available in the research location in accordance with the 

research context. 

 The results of this study indicate that the average cash flow in farming is 

as large as Rp 168.702.778/ha and cash outflow is as large as Rp 36.845.806/ha. 

Receipt of shallot farmers in Bima district in amount of Rp  118.902.778/ha, 

expenses as big as Rp 48.125.486/ha farmers income Rp 70.777.292/ha (67,9%). 

Financing stricter seen from the sourcecof capital used by onion farmers in Bima 

district as many as 19 people (63,3% ) own capital and as many as 11 people 

(36,7%)  use loan capitel. 

 

Keywords: Cash Flow, Cost, Income, financing structure, Farming, Onion 

  

 

I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian 

nasional. Sejalan dengan tahapan perkembangan ekonomi kegiatan jasa-jasa dan 

bisnis yang berbasis pertanian semakin meningkat, yaitu kegiatan agribisnis akan 

menjadi salah satu kegiatan unggulan (a leading sector) pembangunan ekonomi 

nasional dalam berbagai aspek yang luas (Soekartawi, 2002). 

Salah satu komoditas hortikultura yang dikembangkan untuk orientasi 

pendekatan agribisnis adalah bawang merah (Allium ascalonicum L.) family 

Lilyceae yang berasal dari Asia Tengah merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang sering digunakan sebagai penyedap masakan. 

Pusat penghasil bawang merah di Indonesia tersebar dari 10 provinsi, 

meliputi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, D.I 

Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa 

Tenggara Timur. Provinsi-provinsi ini menyumbang 97,27% dari produksi total 

bawang merah di indonesia pada tahun 2013 (Departemen Pertanian, 2013). 
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Kabupaten Bima merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang produksinya terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Hal ini tampak dari penigkatan produksi yang cukup tinggi dari 

75.992 ton dengan luas panen 6.012 ha pada tahun 2009 menjadi 80.904 ton 

dengan luas panen sebesar 6.709 pada tahun 2014. Peningkatan tersebut selain 

disebabkan karena perluasan areal juga disebabkan terjadinya penigkatan 

produktivitas (BPS NTB, 2014).  

Sentra produksi bawang di Kabupaten Bima terdapat di Kecamatan Sape, 

Lambu, Woha, Belo, Monta, dan Wera.  Kecamatan yang terbesar dengan luas 

panen dan produksi bawang merah terdapat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan 

Lambu, Woha dan Sape, dan ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah 

penelitian. 

 

2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1)  menganalisis aliran kas masuk 

dan aliran kas keluar pada usahatani bawang merah di Kabupaten Bima; (2)  

menganalisis biaya dan pendapatan petani bawang merah di Kabupaten Bima ; (3) 

menganalisis struktur pembiayaan usahatani bawang merah di Kabupaten Bima. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey deskriptif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in-depth 

interview) dengan narasumber terkait. Unit analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah usahatani bawang merah di Kabupaten Bima. Metode 

penentuan sampel menggunakan multi-stage purposive sampling dengan 

pertimbangan jumlah produksi terbanyak, sehingga penelitian dilakukan di tiga 

desa contoh, yakni: Desa Simpasai Kecamatan Lambu, Desa Risa Kecamatan 

Woha dan Desa Boke Kecamatan Sape di Kabupaten Bima. Jumlah responden 

yang ditentukan secara Quota sampling  sebanyak 10 orang per desa. Untuk 

penentuan petani responden dilakukan dengan cara accidental sampling, yaitu 

pengambilan sampel secara aksidental (accidental) dengan mengambil responden 

yang kebetulan ada atau tersedia dilokasi penelitian sesuai dengan konteks 

penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. KarakteristikResponden 

Karakteristik Responden dalam penelitian ini merupakan bagian yang 

penting dari suatu penelitian untuk mengetahui dan latar belakang  para 

responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat 

pendidikan, pengalaman usahatani, jumlah tanggungan responden, luas lahan dan 

status kepemilikan lahan responden. 
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  Umur Responden. bahwa rata-rata umur petani garam adalah 46  tahun. 

Hal ini menunjukan bahwa petani responden masih teramsuk dalam usia yang 

produktif sehingga memungkinkan untuk menyerap inovasi yang baru untuk 

memajukan usahataninya. 

   Tingkat Pendidikan. Rata-rata tingkat pendidikan petani responden 

terbanyak pada Usahatani bawang merah di Kabupaten Bima adalah tingkat 

Sekolah Dasar sebanyak 16 orang responden. 

Jumlah Tanggungan Responden. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga 

petani responden adalah 3 orang dengan kisaran 3 – 4 anggota keluarga. Kisaran 

tanggungan keluarga petani yang paling banyak yaitu kisaran 1-2 orang dengan 

presentase 63,33%. Jumlah tanggungan yang ada pada keluarga petani bawang 

merah berada pada tingkat rata-rata yang rendah/kecil. Dengan demikian 

pendapatan petani di Kabupaten Bima cukup tinggi, karena jumlah tanggungan 

anggota kelurganya tergolong kecil dan tidak menutup kemungkinan jumlah 

tanggungan pada keluarga menurun. 

Pengalaman Berusahatani. Bahwa petani responden yang memiliki 

pengalaman berusahatani 37  –  44 tahun sebanyak 4 orang petani dengan 

persentase sebesar 13,3% menunjukkan sudah sangat berpengalaman, sedangkan 

pengalaman berusahatani kisaran 13 – 20  tahun sebanyak 9 orang petani dengan 

persentase sebesar 30,3% menunjukan bahwa pengalaman berusahatani belum 

lama dilakukan. Hal ini karena kisaran umur diatas 20 tahun menunjukkan sangat 

berpengalaman dalam menerapkan ide-ide baru untuk usahataninya. 

  Luas Lahan Garapan. Bahwa luas lahan garapan yang paling banyak 

diusahakan petani yaitu dengan luas lahan 0,23 – 0,32 dengan persentase 23,33%. 

Sebagian besar luas lahan garapan petani tergolong pada lahan yang sedang. Hal 

ini menunjukkan sebagian besar petani responden di Kabupaten Bima merupakan 

petani gurem yang memiliki luas lahan di bawah 0,50 ha. 

  Status Kepemilikan Lahan. Menunjukkan status lahan petani responden 

di Kabupaten Bima  rata-rata 0,47 milik sendiri dan 0,53 merupakan lahan yang di 

sewa. Sebanyak 14 orang merupakan lahan milik sendiri dengan persentase 

46,67%,  sebanyak 16 orang merupakan lahan yang di sewa dengan persentase 

53,33% dan tidak ditemukan petani bagi hasil dan lahan yang di gadai. 

 

2. Analisis Aliran Kas Usahatani Bawang Merah 

2.1. Aliran Kas Usahatani Bawang Merah 

  Berdasarkan tabel 4.9. rata-rata saldo awal atau modal sendiri yang 

dimiliki petani bawang merah di Kabupaten Bima sebesar Rp 24.055.556/ha, hal 

ini tentunya saldo awal petani untuk melakukan kegiatan usahatani bawang merah 

mengalami kekurangan, sehingga pada minggu kedua petani melakukan pinjaman 

di bank pada minggu ke dua sebesar Rp 25.744.444/ha dengan tingkat bunga 

perbulan Rp 36.042/ha. Total aliran kas masuk petani bawang merah di 

Kabupaten Bima sebesar Rp 168.702.778/ha, sedangkan aliran kas keluar petani 
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di Kabupaten Bima sebesar Rp 36.845.806/ha. Dengan demikian, aliran kas pada 

usahatani bawang merah di Kabupaten Bima dikatakan positif, karena aliran kas 

masuk lebih besar dibandingkan dengan aliran kas keluar. 

Tabel 1. Rata-rata Aliran Kas Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Bima 

No Aliran Kas (cash flow) Waktu/Minggu Rata-rata/ha 

   1.  Aliran kas masuk 

    Modal sendiri Minggu ke-1  24.055556  

  Modal Pinjaman Minggu ke-2 25.744.444 

  Nilai Produksi/ Penjualan Produksi  Minggu ke-10 118.902.778 

 

Total Aliran Kas Masuk   168.702.778 

    2. Aliran Kas Keluar      

  Pengolahan lahan Minggu ke-1 

   Upah Tk Minggu ke-1 466.931  

  Pembelian bibit Minggu ke-2 18.633.333 

  Upah Tk pemotongan bibit Minggu ke-2 982.222 

  Penanaman Minggu ke-3   

  Upah Tk Minggu ke-3 543.333 

  Penyiangan dilakukan 2 kali Minggu ke-3   

  Upah Tk Minggu ke-3 535.556 

  Pembelian pupuk  Minggu ke-4 5.597.778 

  Upah Pemupukan Minggu ke-4 1.106.666 

  Pengairan 2 Kali Minggu ke-2   

  Upah Tk Minggu ke-5 633.334 

  Beli obat-obatan Minggu ke-6 3.006.111 

  Upah TK penyemprotan 2 kali Minggu ke-6 1.100.000 

   Pemanenan Minggu ke-8 

   Upah TK Minggu ke-8 1.327.778 

  Pasca Panen Minggu ke-9   

  Upah TK   2.252.222 

   Bayar bunga modal per bulan Minggu ke-10 36.042 

   Bayar pajak  Minggu ke-11 21.556 

   Beli keperluan lainnya  

    Minggu ke-

9 602.944 

 

 Total Aliran Kas Keluar (cash 

outflow)   36.845.806 

Sumber : Data Primer, diolah 2017 

  

 



6 

 

2.2. Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Bawang Merah  

Tabel 2. Rata-rata Biaya Variabel dan Biaya Tetap Usahatani Bawang Merah di 

Kabupaten Bima. 

No Uraian Nilai (Rp) 

1.  Biaya Variabel  

 a. Bibit (Kg) 18.633.333 

 b. Pupuk (Kg) 5.597.778 

 c. Obat-obatan (Gram/ml) 3.006.111 

 d. Tenaga Kerja (HKO) 7.260.264                                         

 e. Total Biaya Lainnya 602.944 

 f. Bunga Modal Per Bulan 36.042 

 Total Biaya Variabel (variabel cost) 35.136.472 

2.  Biaya Tetap (fixed cost  

a. Biaya Penyusutan 411.902 

b. Biaya Sewa Lahan 12.555.556 

c. Biaya Pajak Lahan 21.556 

Total Biaya Tetap (Fixed cost) 12.989.014 

 Total Biaya Produksi 48.125.486 

Sumber : Data Primer, diolah 2017 
 

Berdasarkan tabel 2 rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

petani bawang merah di Kabupaten Bima adalah sebesar Rp  48.125.486/ha. 

2.3. Pendapatan Usahatani Bawang Merah 

Tabel 3. Rata-rata Total Penerimaan, Total Biaya, dan Pendapatan Usahatani 

Bawang Merah di Kabupaten Bima 

No Uraian  Nilai (Rp) 

1. 

2. 

Total Penerimaan 

Total Pengeluaran  

118.902.778 

48.125.486 

Total Pendapatan 70.777.292 

Sumber: Data Primer Diolah 201 

 Berdasarkan tabel 3. Rata-rata pendapatan yang diperoleh petani bawang 

merah di Kabupaten Bima sebesar Rp.70.777.292/ha, total nilai penerimaan 

sebesar Rp. 118.902.778/ha dan total pengeluaran sebesar Rp. 48.125.486/ha 

dengan persentase 67,9%. Dengan demikian pendapatan yang diterima petani 

bawang merah di Kabupaten Bima lebih besar 67,9% dari total biaya yang 

dikeluarkan.  
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2.4. Struktur Pembiayaan Usahatani Bawang Merah 

Tabel 4. Distribusi Petani Menurut Struktur Pembiayaan Usahatani Bawang 

Merah di Kabupaten Bima  

Sumber 

Modal  

Simpasai Risa Boke Total 

Responden 

Jumlah 

Petani  

(%) Jumlah 

Petani  

(%) Jumlah 

Petani  

(%) Jumlah 

Petani 

 

(%) 

MS 6 20,0 5 16,7 8 26,

7 

19 63,3 

MP         

a. Bank 4 13,3 5 16,7 2 6,6

7 

11 36,7 

b.Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 10 33.3 10 33.4 10 33.

4 

30 100 

Sumber : Data Primer Diolah 2017 

Keterangan : MS (Modal Sendiri) 

                      MP (Modal Pinjaman) 

Berdasarkan tabel 4. Rata-rata petani bawang merah di Kabupaten Bima 

yaitu menggunakan modal sendiri sebanyak 19 orang dengan persentase 63,3%, 

sedangkan petani yang memilih menggunakan modal pinjaman yaitu sebanyak 11 

orang dengan persentase 36,7%. Hal ini artinya untuk melakukan usahatani 

bawang merah petani di Kabupaten Bima memiliki 63,3% dari modal sendiri. 

Petani yang memilih menggunakan modal sendiri dengan alasan tidak mau 

berhutang dengan resiko membayar bunga yang tergolong tinggi. Sedangkan 

alasan petani memilih untuk melakukan pinjaman karena tidak ada cara lain untuk 

memperoleh modal yang berkurang. 

Sumber modal pinjaman yang digunakan petani responden berasal dari 

kredit bank BRI. Alasan petani memperoleh kredit dari bank BRI ialah 

aksesibilitas dan tingkat bunga yang relatif rendah jika dibandingkan bank 

lainnya. Modal pinjaman digunakan petani sebagai modal kerja untuk pembelian 

input dan upah tenaga kerja usahatani bawang merah. 

 



8 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis, maka kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Aliran kas masuk petani dilihat dari kegiatan usahatani bawang merah di 

Kabupaten Bima  adalah Rp  168.702.778/ha dan aliran kas keluar adalah Rp 

36.845.806/ha. Artinya aliran kas masuk petani bawang merah lebih besar 

dibandingkan dengan aliran kas keluar. 

2. Penerimaan petani bawang merah di Kabupaten Bima adalah Rp 

118.902.778/ha dan pengeluaran adalah Rp 48.125.486/ha sehingga 

pendapatan yang diperoleh petani bawang merah adalah Rp 70.777.292/ha  

(67,9%). 

3. Struktur pembiayaan dilihat dari Sumber modal petani bawang merah di 

Kabupaten Bima adalah 19 orang (63,3%) menggunakan modal sendiri dan 

11 orang (36,7%)  menggunakan modal pinjaman. Dengan demikian akses 

pembiayaan sangat penting bagi petani untuk membiayai kegiatan usahatani 

bawang merah. 

2. Saran  

 Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang diperoleh maka dapat 

dirumuskan beberapa saran antara lain : 

1. Diharapkan kepada petani memiliki pembukuan dengan tujuan mencatat 

besarnya pemasukan dan pengeluaran agar mudah mengelola dan mengetahui 

jumlah kas yang masuk maupun jumlah kas yang keluar. 

2. Diharapkan kebijakan pemerintah lebih memperhatikan harga jual bawang 

merah agar tidak terjadi fluktuasi harga sehingga mempermudah petani 

memperoleh pendapatan yang optimal.  

3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya yang berminat menganalisis struktur 

pembiayaan dilihat dari sumber modal yang digunakan petani agar 

mengklasifikasikan tiga sumber modal dengan tambahan petani yang 

mengkombinasikan modal sendiri dan modal pinjaman, karena pada 
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penelitian ini hanya mengklasifikasikan dua sumber modal yaitu modal 

sendiri dan modal pinjaman. 
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