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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat biaya dan pendapatan 
usahatani tanaman semusim pada lahan kering di Kabupaten Lombok Utara, 
menganalisis tingkat efisiensi usahatani tanaman semusim pada lahan kering di 
Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 
Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara berdasarkan kuesioner. Data yang 
dikumpulkan adalah karakteristik petani tanaman semusim pada lahan kering di 
Kabupaten Lombok Utara, biaya yang dikeluarkan petani tanaman semusim pada 
lahan kering di Kabupaten Lombok Utara, pendapatan petani tanaman semusim pada 
lahan kering di Kabupaten Lombok Utara. Analisis yang digunakan adalah analisis 
R/C Ratio, untuk mengetahui efisiensi usahatani tanaman semusim pada lahan kering 
Kabupaten Lombok Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pendapatan 
Usahatani Jagung yaitu sebesar Rp.7.043.279 per luas lahan garapan (1,32 ha) atau 
Rp.5.335.818/ha dengan tingkat efisiensi (R/C Ratio) sebesar 1,80. (2) Pendapatan 
Usahatani Padi yaitu sebesar Rp.1.108.869 per luas lahan garapan (0,31 ha) atau 
Rp.3.577.002/ha dengan tingkat efisiensi (R/C Ratio) sebesar 1,53. (3) Pendapatan 
Usahatani Kacang Tanah yaitu sebesar Rp.14.153.503 per luas lahan garapan (1,01 
ha) atau Rp.14.013.369/ha dengan tingkat efisiensi (R/C Ratio) sebesar 2,79. 

 
 
Kata kunci : Tanaman Semusim, Lahan Kering, Efisiensi 
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ABSTRACT 
 
 

The purposes of  this study are to determine the level of costs and farm income of 
seasonal crops on dry land in North Lombok; analyze the level of farming efficiency 
of crops on dry land in North Lombok. This research used a descriptive method. Data 
collection was carried out by interviews based on questionnaires. The data collected 
were costs incurred by farmers in the dry areas of North Lombok and the income of 
farmers in dry areas of North Lombok. Analysis data used included R/C Ratio to 
determine crop farming efficiency in the dry season of Nort Lombok. The results of 
this study indicate that; (1) Corn farming Revenue is Rp.7.043.279 per cultivated 
area (1,32 ha) or Rp.5.335.818/ha with an efficiency level (R/C Ration) of 1,80. (2) 
Rice farming revenue was Rp.1.108.869 per  land area (0,31 ha) or Rp.3.577.002/ha 
with an efficiency level (R/C Ration) of 1,53. (3)Peanut farm revenue was 
Rp.14.153.503 per land area (1,01 ha) or Rp.14.013.369/ha with an efficiency level 
(R/C Ration) of 2.79. 

 
Keywords :  Seasonal Crops, Drry Land Farming, Farm Efficiency 
 

 
PENDAHULUAN 

Pembangunan pertanian selama ini lebih diprioritaskan pada pembangunan 

pertanian lahan sawah dan mengesampingkan potensi lahan kering yang sangat luas. 

Akibatnya terjadi ketimpangan perkembangan pertanian antar wilayah dan 

ketimpangan kesejahteraan antara pengguna lahan sawah dan lahan kering. Nusa 

Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai 

potensi lahan kering.  Daerah ini memiliki potensi yang besar guna dikembangkan 

untuk meningkatkan pendapatan petani, mengembangkan berbagai komoditas 

andalan, mendukung ketahanan pangan, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, 

mengentaskan kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan umum pedesaan. Salah 

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

kering potensial adalah Kabupaten Lombok Utara (BPS KLU, 2017). 

 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (1993) 

menyebutkan bahwa pada pertanian lahan kering jenis tanaman pangan yang 



4 
 

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. 

Tanaman semusim terdiri dari berbagai macam komoditas seperti jagung, padi, 

kedelai, kacang tanah, kacang hijau, singkong dan komoditas lainnya. Setiap 

komoditas memiliki tingkat kesulitan dan tantangan tersendiri bagi petani dalam 

proses budidayanya, sehingga akan menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan 

petani berbeda-beda. Perbedaan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses 

budidaya masing-masing komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya 

pendapatan yang akan diterima oleh petani. Sehingga dengan penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi petani dalam memilih jenis 

tanaman yang paling menguntungkan untuk dikembangkan pada lahan kering di 

Kabupaten Lombok Utara. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah deskriptif dengan unit analisis adalah 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 menggunakan “Quota Sampling” sebanyak 100 orang. 

Penentuan petani responden setiap Kecamatan terpilih di Kabupaten Lombok Utara 

dilakukan secara accidental sampling, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif 

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

Analisis Data 

1. Untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan maka digunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 
TC = TFC + TVC 
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Keterangan : 
TC   = Total Cost (Total Biaya) 
TFC   = Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 
TVC   = Total Variable Cost (Total Biaya Variabel) 

2. Menurut Soekartawi (2006) Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan 

dan semua biaya.  

 

Keterangan : 
Pd = Pendapatan usahatani (Income) 
TR = Total Penerimaan (Total Revenue) 
TC = Total Biaya (Total Cost) 

3. Analisis Efisiensi Usahatani 

Untuk menganalisis apakah suatu ushatani sudah efisien atau belum maka    
digunakan rumus : 

R/C Ratio = ்ோ
்

 

Keterangan : 

R/C = Analisis Revenue Cost Ratio 
TR  = Penerimaan Total (Total Revenue) 

TC  = Biaya Total (Total Cost) 
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 %). 

Pd = TR + TC 
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Pendapatan  dan Efisiensi Usahatani Jagung  

 Pendapatan dan tingkat efisiensi usahatani jagung di lahan kering Kabupaten 

Lombok Utara dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Produksi, Harga, Penerimaan, Total Biaya dan Pendapatan 
Usahatani Jagung pada Lahan Kering di Kabupaten Lombok Utara, 2018 

No. Uraian Satuan 
Usahatani Jagung 

Per LLG 
(1,32ha) Per ha 

1. Produksi Kg 5.035 3.814 
2. Harga Rp/Kg 3.141 3.141 
3. Penerimaan Rp 15.873.715 12.025.542 
4. Total Biaya Rp 8.830.436 6.689.724 
5. Pendapatan Rp 7.043.279 5.335.818 
6. R/C Ratio  1,80 1,80 

Sumber : data primer diolah (2018) 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata produksi yang di hasilkan petani pada 

usahatani jagung adalah 5.035 kg/LLG atau 3.814 kg/ha dengan rata-rata harga 

Rp.3.141/kg . Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Jayantara (2018) 

produksi yang di dapatkan oleh petani jagung di Kabupaten Lombok Utara lebih 

tinggi yaitu 7.121 kg/ha dengan rata-rata harga yang juga lebih tinggi sebesar 

Rp.3.410/kg sehingga pendapatan yang diperoleh petani juga lebih tinggi yaitu Rp. 

19.007.214/ha dibandingkan dengan hasil penelitian yang saya dapatkan sebesar Rp. 

7.043.279/LLG atau Rp. 5.335.818/ha. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan 

pendapatan petani jagung di lahan kering Kabupaten Lombok Utara diantaranya 

adalah perbedaan produktivitas lahan setiap petani, perbedaan harga input produksi di 

setiap desa, hama dan penyakit tanaman yang di hadapi oleh setiap petani juga 

berbeda, sehingga  nanti akan berdampak terhadap produksi dan pendapatan yang di 

peroleh. Dari total penerimaan dan total biaya produksi pada usahatani jagung yang 

dilakukan petani di lahan kering Kabupaten Lombok Utara diperoleh nilai R/C 

(Revenue Cost Ratio) sebesar 1,80. Artinya dengan mengorbankan biaya 1 rupiah  

maka petani jagung bisa memperoleh penerimaan 1,80 rupiah. 
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Pendapatan  dan Efisiensi Usahatani Padi 

Pendapatan dan tingkat efisiensi usahatani padi di lahan kering Kabupaten 

Lombok Utara dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata Produksi, Harga, Penerimaan, Total Biaya dan Pendapatan   
Usahatani Padi Pada Lahan Kering di Kabupaten Lombok Utara, 2018. 

No. Uraian Satuan 
Usahatani Padi 

Per LLG Per Ha 
1. Produksi Kg 842 2.715 
2. Harga Rp/Kg 4.883 4.883 
3. Penerimaan Rp 3.210.167 10.355.376 
4. Total Biaya Rp 2.101.298 6.778.383 
5. Pendapatan Rp 1.108.869 3.577.002 
6. R/C Ratio  1,53 1,53 

Sumber : data primer diolah (2018) 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata produksi yang di hasilkan petani pada 

usahatani padi adalah 842 kg/LLG atau 2.715 kg/ha dengan rata-rata harga 

Rp.4.883/kg. Rata-rata produksi yang di dapatkan oleh petani responden dalam 

penelitian saya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produksi yang diperoleh 

oleh petani responden dalam penelitian Adiatmawa (2018) yaitu sebesar 1.038 kg/ha 

tapi dengan rata-rata harga yang lebih tinggi yaitu Rp.7.000/kg. Untuk rata-rata 

pendapatan yang di peroleh oleh  petani dalam penelitian saya lebih rendah yaitu 

sebesar Rp. 1.108.869/LLG atau Rp. 3.577.002/ha dibandingakan dengan rata-rata 

pendapatan yang di peroleh oleh petani dalam penelitian Adiatmawa yaitu sebesar 

Rp.2.080.864/ha. Seperti halnya komoditas jagung, banyak faktor yang 

mempengaruhi perbedaan pendapatan petani padi di lahan kering Kabupaten Lombok 

Utara diantaranya adalah perbedaan produktivitas lahan setiap petani, perbedaan 

harga input produksi di setiap desa, hama dan penyakit tanaman yang di hadapi oleh 

setiap petani juga berbeda sehingga  nanti akan berdampak terhadap produksi dan 

pendapatan yang di peroleh. Lebih lanjut, dari total penerimaan dan total biaya 

produksi pada usahatani padi yang dilakukan petani di lahan kering Kabupaten 

Lombok Utara diperoleh nilai R/C (Revenue Cost Ratio) sebesar 1,53. Artinya 
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dengan mengorbankan biaya 1 rupiah maka petani padi bisa mendapatkan penrimaan 

sebesar 1,53 rupiah. 

Pendapatan  dan Efisiensi Usahatani Kacang Tanah 

Pendapatan dan tingkat efisiensi usahatani kacang tanah di lahan kering 

Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Produksi, Harga, Penerimaan, Total Biaya dan Pendapatan 
Usahatani Kacang Tanah Pada Lahan Kering di Kabupaten Lombok 
Utara, 2018 

No. Jenis Biaya Satuan 
Usahatani Kacang Tanah 

Per LLG Per Ha 
1. Produksi Kg 1.800 1.782 
2. Harga Rp/Kg 11.400 11.400 
3. Penerimaan Rp 22.200.000 21.980.198 
4. Total Biaya Rp 8.046.497 7.966.829 
5. Pendapatan Rp 14.153.503 14.013.369 
6. R/C Ratio  2,79 2,79 

Sumber : data primer diolah (2018) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata produksi yang di hasilkan petani pada 

usahatani kacang tanah pada tahun 2018 adalah 1.800 kg/LLG atau 1.782 kg/ha. Rata 

rata produksi kacang tanah yang di peroleh petani responden termasuk rendah jika 

dibandingkan dengan rata-rata produksi yang dihasilkan oleh petani pada tahun 2017. 

Dimana  dalam penelitian Ja’far (2017)  rata-rata produksi yang dihasilkan oleh 

petani yaitu sebesar 3.710 kg/ha. Sedangkan untuk rata-rata harga kacang tanah pada 

tahun 2018  tergolong tinggi yaitu Rp.11.400/kg dibandingkan dengan tahun 2017, 

dimana rata-rata harga kacang tanah hanya Rp.4.000/kg. Untuk pendapatan yang di 

peroleh petani pada tahun 2018 lebih tinggi yaitu sebesar  Rp. 14.153.503/LLG atau 

Rp. 14.013.369/ha dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh  petani pada 

tahun 2017, dimana rata-rata pendapatan yang di peroleh petani yaitu sebesar 

Rp.8.913.375/ha. Dari total penerimaan dan total biaya produksi pada usahatani 

kacang tanah yang dilakukan petani di lahan kering Kabupaten Lombok Utara 

diperoleh nilai R/C (Revenue Cost Ratio) sebesar 2,79. Artinya dengan 
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mengorbankan biaya 1 rupiah maka petani kacang tanah bisa mendapatkan 

penerimaan 2,79 rupiah. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terbatas pada ruang lingkup penelitian, 

yakni sebagai berikut : 

1. Pendapatan Usahatani Jagung yaitu sebesar Rp.7.043.279 per luas lahan garapan 

(1,32 ha) atau Rp.5.335.818/ha dengan tingkat efisiensi (R/C Ratio) sebesar 1,80. 

2. Pendapatan Usahatani Padi yaitu sebesar Rp.1.108.869 per luas lahan garapan 

(0,31 ha) atau Rp.3.577.002/ha dengan tingkat efisiensi (R/C Ratio) sebesar 1,53. 

3. Pendapatan Usahatani Kacang Tanah yaitu sebesar Rp.14.153.503 per luas lahan 

garapan (1,01 ha) atau Rp.14.013.369/ha dengan tingkat efisiensi (R/C Ratio) 

sebesar 2,79. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada pemerintah agar ketersediaan dan akses petani terhadap sarana 

produksi terutama pupuk dan benih bermutu perlu ditingkatkan lagi, agar petani 

tanaman semusim pada lahan kering di Kabupaten Lombok Utara bisa 

meningkatkan produksinya. 

2. Disarankan kepada petani untuk lebih banyak menanam kacang tanah, karena 

berdasarkan hasil penelitian rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh petani 

kacang tanah lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan petani dari komoditas 

lainnya. 
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