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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi macam risiko yang dihadapi 

oleh petani tanaman semusim pada lahan kering; menganalisis persepsi petani 

terhadap risiko usahatani tanaman semusim pada lahan kering; menganalisis secara 

kuantitatif risiko produktivitas, harga dan penerimaan yang berisiko tinggi pada 

kegiatan usahatani tanaman semusim pada lahan kering. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 

berdasarkan kuisioner. Data yang dikumpulkan adalah data karakteristik petani; 

risiko-risiko yang diterima oleh petani tanaman semusim pada lahan kering; distribusi 

petani terhadap risiko pada tanaman semusim yang diusahakan; persepsi terbanyak 

terhadap risiko yang diterima petani; risiko kuantitatif produktivitas, harga, dan 

penerimaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualititaf dan kuantitatif. 

Analisis kuantitatif menggunakan analisis koefisien variasi dengan rumus 𝜎/Xr. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: Risiko-risiko yang diterima oleh petani ada tiga 

yaitu risiko produksi, harga, dan manajemen; Persepsi petani terbanyak mengatakan 

tinggi pada kekeringan; Dari segi produktiviatas, tanaman yang memiliki risiko 

tertinggi adalah tanaman singkong diikuti oleh padi, jagung, kacang panjang, kacang 

tanah dan kacang hijau. Dari segi harga, tanaman yang memiliki risiko tertinggi 

adalah tanaman padi diikuti oleh singkong, kacang tanah, kacang panjang, jagung dan 

kacang hijau. Sedangkan dari segi penerimaan, tanaman yang memiliki risiko 



 
 

tertinggi adalah tanaman padi diikuti oleh kacang tanah, singkong, jagung, kacang 

panjang dan kacang hijau. 

Kata Kunci : Tanaman Semusim, Lahan Kering, Risiko 

 

ABSTRACT 

The purpose of  this study are to: identify the kinds of risks of faced by farmers of 

seasonal crops on dry land; analyze farmers perceptions of the risks of seasonal crop 

farming on dry land; quantitatively analyze the risk of productivity, price, and 

revenues for seasonal farming activities on dry land. This research used a descriptive 

method. Data collection was done trough interviews with farmer responden. Data 

includes farmer characteristics, risk on dry land, distribution of farmers to the risks, 

quantitative risk of productivity, price and revenue. Data analysis used is qualitative 

and quantitative analysis. Quantitative analysis uses the analysis of coefficient of 

variation. The results of this study indicate that there are three risks received by 

farmers, namely the risk of production, price, and management. Most farmers' 

perceptions say they are high in drought; in terms of productivity, the plants high risk 

is plant cassava the following by rice, corn,  long beans, peanut and green bean. In 

terms of price, plants that have hight rist are is rice plants followed by cassava, 

peanuts, long beans, corn and green beans, while in terms of revenues, plants that 

have high risk are rice plants followed by peanuts, cassava, corn, long beans and 

green beans. 

 

Keywords :  seasonal crop, Dry land agriculture, Farming risk 

  

PENDAHULUAN 

Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian 

nasional terutama perekonomian rakyat. Kebutuhan terhadap produk pertanian 

semakin meningkat seiring dengan kepadatan penduduk, sehingga peningkatan hasil 

produksi pertanian sangat diperlukan. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah 

satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi lahan kering. Salah satu 

Kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masih memiliki luas lahan kering 

potensial adalah Kabupaten Lombok Utara. Potensi Kabupaten Lombok Utara 

dibidang pertanian dinilai berpotensial. Pengelolaan pertanian dan peternakan bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat dikurangi. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (1993) 

menyebutkan bahwa pada pertanian lahan kering jenis tanaman pangan yang 

diusahakan adalah kedelai, jagung, padi gogo, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, 

ubi jalar. Pada umumnya tanaman pangan termasuk dalam tanaman musiman atau 

yang mampu menghasilkan dalam waktu semusim saja 



 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah deskriptif dengan unit analisis adalah petani dan 

usahatani tanaman semusim pada lahan kering di Kabupaten Lombok Utara. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan. 

pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau “Purposive Sampling”, 

Jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 orang Penentuan 

petani responden setiap Kecamatan terpilih di Kabupaten Lombok Utara dilakukan 

secara accidental sampling, jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Analisis Data 

1. Untuk mengidentifikasi macam-macam risiko usahatani tanaman semusim pada 

lahan kering menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

2. Untuk menganalisis persepsi petani usahatani tanaman semusim pada lahan 

kering menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

3. Untuk menganalisis secara kuantitatif risiko produktivitas, harga dan 

penerimaan usahatani pada lahan kering menggunakan analisis koefisien variasi 

dengan rumus sebagai berikut : 

CV = 
 

  
 

Keterangan : 

CV = Coefitien variasi  

𝜎    = Standar deviasi (simpangan baku)  

Xr   = Nilai rata-rata 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Umur petani responden berada pada kisaran terendah yaitu 18 tahun dan 

kisaran tertinggi yaitu 73 tahun, dan kisaran umur petani terbanyak berada pada 

kisaran umur 39-45 tahun sebanyak 27 orang (27 %).  

Petani responden  sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 71 

orang (71%) dan  petani responden perempuan berjumlah 29 orang (29%) 

Tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan tingkat pendidikan 

terbanyak yang pernah ditempuh oleh oleh petani responden  dengan jumlah 

sebanyak 33 orang. 

Dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan keluarga petani terbesar ada pada 

kisaran 3-4 orang  yaitu sebanyak 72 responden. 



 
 

Luas lahan yang dimiliki responden sebagian besar berada pada kisaran ≤ 1,00 

ha yaitu sebanyak 56 orang (56%). 

Pengalaman berusahatani petani responden secara umum terbanyak pada 

kisaran 2-13 tahun yakni sebanyak 40 orang (40 %). 

Risiko Usahatani 

Macam-macam risiko usahatani yang diterima oleh petani yaitu risiko 

produksi, risiko harga atau pasar dan risiko manajemen. Risiko yang bersumber dari 

produksi ada kekeringan, serangan hama dan penyakit dan kekurangan air dengan 

jumlah responden masing-masing 100 orang, 91 orang dan 9 orang. Pada risiko harga 

atau pasar adanya fluktuasi harga yaitu harga jual dan harga input produksi yang 

jumlah respondennya masing-masing 79 dan 21 orang. Sedangkan pada risiko 

manajemen adanya kesulitan mencari tenaga kerja dan pemeliharaan yang kurang 

dengan jumlah responden masing-masing 89 dan 11 orang. 

Risiko Produksi Pada Tanaman yang Diusahakan 

Distribusi petani terhadap risiko produksi pada tanaman yang diusahakan. 

Risiko produksi kekeringan  sebanyak 100 orang yang terdiri dari tanaman jagung 

dengan jumlah responden 90 orang dan pada tanaman padi dengan jumlah 10 orang. 

Pada risiko serangan hama dan penyakit dengan jumlah responden sebanyak 91 orang 

yang terdiri dari petani tanaman jagung 72 orang, tanaman padi 3 orang, tanaman 

singkong 8 orang, tanaman kacang tanah 2 orang, kacang hijau 1 orang dan kacang 

panjang 5 orang. Pada risiko kekurangan air dengan jumlah responden 9 orang yang 

terdiri dari petani tanaman jagung sebanyak 6 orang dan petani padi sebnayak 3 

orang. 

Risiko Pasar Pada Tanaman yang Diusahakan 

Distribusi petani terhadap risiko yang bersumber dari harga atau pasar pada 

tanaman yang diusahakan. Risiko harga jual sebanyak 79 orang yang terdiri dari 

petani tanaman jagung sebanyak 58 orang, singkong 6 orang, kacang tanah 9 orang, 

kacang hijau 3 orang dan kacang panjang 3 orang. Kemudian pada risiko harga input 



 
 

produksi sebanyak 21 orang yang terdiri dari petani tanaman jagung 18 orang dan 

petani tanaman padi 3 orang. 

Risiko Manajemen Pada Tanaman yang Diusahakan 

Distribusi petani responden terhadap risiko manajemen dari tanaman yang 

diusahakan. Risiko sulitnya mencari tenaga kerja sebanyak 89 orang yang terdiri dari 

petani tanaman jagung 72 orang, padi 6 orang, kacang tanah 5 orang, kacang hijau 3 

orang dan kacang panjang 3 orang. Kemudian risiko pemeliharaan kurang ssebanyak 

11 orang yang terdiri dari petani tanaman jagung 5 orang, singkong 1 orang, kacang 

tanah 2 orang, kacang hijau 1 orang dan kacang panjang 2 orang. 

Persepsi Petani Tentang Risiko 

Persepsi petani tentang risiko yang bersumber dari risiko produksi terbanyak 

mengatakan tinggi dengan jumlah responden 100 orang. Persepsi petani terhadap 

risiko yang bersumber dari harga atau pasar terbanyak mengatakan sedang pada harga 

jual yaitu sebanyak 90 orang. Persepsi petani tentang risiko yang bersumber dari 

manajemen terbanyak mengatakan pemeliharaan kurang yaitu sebnayak 85 orang. 

Risiko Produktivitas 

Risiko Produktivitas yang di terima oleh petani responden usahatani tanaman 

semusim pada lahan kering di Kabupaten Lombok Utara pada setiap tanaman yang 

diusahakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1. Risiko produktivitas usahatani tanaman semusim pada lahan kering di 

Kabupaten Lombok Utara 

Komoditas 

Produktivitas 

Rata-rata Covariance (tahun) 

2016 2017 2018 

Jagung 1,52 1,46 0,62 1,20 

Padi 1,29 1,49 1,33 1,37 

Singkong 2,07 0,85 1,67 1,53 

Kacang Tanah 0,94 1,27 1,23 1,15 

Kacang Hijau 0,62 1,64 - 1,13 

Kacang Panjang 0,62 1,73 - 1,18 
Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Tabel 1 menunjukkan besaran risiko produktivitas yang diterima oleh petani 

responden yang terdiri dari tanaman jagung, padi, singkong, kacang tanah, kacang 

hijau, dan kacang panjang dengan jumlah risiko paling tinggi pada tanaman singkong 

yaitu dengan nilai covariance 2,07 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 risiko 

produktivitas tertinggi berada pada tanaman kacang panjang dengan nilai covariance 

1,73. Kemudian pada tahun 2018 tanaman yang paling berisiko tinggi yaitu pada 

tanaman singkong dengan nilai covariance 1,67. Sedangkan jika dilihat dari tahun 

2016, 2017 dan 2018 tanaman yang paling berisiko tinggi ada pada tanaman singkong 

dengan rata-rata nilai covariance sebesar 1,53. 

Risiko Harga 

Risiko harga yang di terima oleh petani responden usahatani tanaman 

semusim pada lahan kering di Kabupaten Lombok Utara pada setiap tanaman yang 

diusahakan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 2. Risiko harga usahatani tanaman semusim pada lahan kering di Kabupaten 

Lombok Utara 

Komoditas 

Harga 

Rata-rata Covariance (tahun) 

2016 2017 2018 

Jagung 0,52 0,52 0,37 0,47 

Padi 3,02 3,02 3,01 3,02 

Singkong 1,12 0,69 2,19 1,33 

Kacang Tanah 0,72 1,38 0,98 1,03 

Kacang Hijau 0,05 0,88 - 0,47 

Kacang Panjang 0,17 1,73 - 0,95 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Tabel 2 menunjukkan besaran risiko harga yang diterima oleh petani responde 

pada tanaman jagung, padi, singkong, kacang tanah, kacang hijau dan kacang panjang 

dengan besaran risiko harga tertinggi pada tanaman padi dengan nilai covariance 

sebesar 3,02 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 tanaman yang paling berisiko adalah 

tanaman padi dengan nilai covariance 3,02. Kemudian pada tahun 2018 tanaman yang 

berisiko tinggi pada tanaman padi yaitu dengan nilai covariance sebesar 3,01. 

Sedangkan jika dilihat dari tahun 2016, 2017 dan 2018 tanaman yang paling tinggi 

risikonya pada tanaman padi dengan rata-rata nilai covariance sebesar 3,02. Dengan 

kata lain risiko harga yang diterima oleh petani responden yang paling berisiko yaitu 

pada tanaman padi. 

Risiko Penerimaan 

Risiko penerimaan yang di terima oleh petani responden usahatani tanaman 

semusim pada lahan kering di Kabupaten Lombok Utara pada setiap tanaman yang 

diusahakan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 3. risiko penerimaan usahatani tanaman semusim pada lahan kering di 

Kabupaten Lombok Utara 

Komoditas 

Penerimaan 

Rata-rata Covariance (tahun) 

2016 2017 2018 

Jagung 1,17 1,25 1,09 1,17 

Padi 1,47 1,61 1,39 1,49 

Singkong 1,39 0,86 1,59 1,28 

Kacang Tanah 1,52 1,21 1,62 1,45 

Kacang Hijau 0,65 1,06 - 0,57 

Kacang Panjang 0,56 1,73 - 0,76 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Tabel 3 menunjukkan jumlah risiko penerimaan yang diterima oleh petani 

responden pada tanaman jagung, padi, singkong, kacang tanah, kacang hijau dan 

kacang panjang dengan jumlah risiko tertinggi pada tanaman kacang tanah dengan 

nilai covariance 1,52 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 tanaman yang paling berisiko 

tinggi pada tanaman kacang panjang dengan nilai covariance sebesar 1,73. Kemudian 

pada tahun 2018 tanaman yang paling berisiko tinggi yaitu pada tanaman kacang 

tanah dengan nilai covariance 1,62. Sedangkan jika dilihat dari tahun 2016, 2017 dan 

2018 tanaman yang paling berisiko tinggi yaitu pada tanaman padi dengan nilai rata-

rata covariance sebesar 1,49. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Macam risiko usahatani tanaman semusim pada lahan kering di Kabupaten 

Lombok Utara ada tiga yaitu risiko produksi, risiko pasar dan risiko manajemen. 

2. Pada aspek produksi, risiko kekeringan dan serangan hama dan penyakit. 

Persepsi petani tinggi pada kekeringan dan sedang pada serangan hama dan 

penyakit. Pada aspek pasar, risiko harga jual dan harga input produksi. Persepsi 

petani sedang pada harga jual dan tinggi pada harga input produksi. Pada aspek 

manajemen, risiko kekurangan tenaga kerja dan kurang pemeliharaan tanaman. 



 
 

Persepsi petani rendah pada kekurangan tenaga kerja dan tinggi pada 

pemelihaaran tanaman. 

3. Secara kuantitatif, risiko produktivitas tertinggi ada pada tanaman singkong 

diikuti oleh padi, jagung, kacang panjang, kacang tanah dan kacang hijau. Secara 

kuantitatif, risiko harga tertinggi ada pada tanaman padi diikuti oleh singkong, 

kacang tanah, kacang panjang, jagung dan kacang hijau. Secara kuantitatif, risiko 

penerimaan tertinggi ada pada tanaman padi diikuti oleh kacang tanah, singkong, 

jagung, kacang panjang dan kacang hijau. 

Saran 

Adapun saran-saran yang harus diperhatikan oleh para lembaga pemerintah 

maupun petani antara lain sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada pemerintah perlu melakukan strategi penyuluhan kepada para 

petani-petani dengan cara mensosialisasikan penggunaan input produksi yang 

baik terutama penggunaa obat-obatan supaya tidak berlebihan atau kekurangan 

sehingga mampu mengurangi risiko-risiko yang ada. 

2. Diharapkan kepada pemerintah supaya membuatkan sumur bor yang bisa 

digunakan oleh para petani untuk dapat mengurangi risiko kekurangan air 

sehingga para petani bisa melakukan kegiatan usahatani tanpa harus menunggu 

turunnya hujan.  
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