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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan produktivitas pada 

usahatani tanaman semusim di lahan kering, menganalisis perkiraan produktivitas 

usahatani tanaman semusim di lahan kering pada tahun yang akan datang. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

wawancara berdasarkan kuesioner. Data yang dikumpulkan adalah karakteristik 

petani tanaman semusim di lahan kering Kabupaten Lombok Utara, jenis tanaman 

yang diproduksi petani tanaman semusim di lahan kering Kabupaten Lombok Utara, 

jumlah produksi petani tanaman semusim di lahan kering Kabupaten Lombok Utara, 

luas lahan garapan petani tanaman semusim di lahan kering kabupaten Lombok utara. 

Analisis yang digunakan adalah analisis trend, untuk mengetahui perkiraan 

produktivitas pada tahun mendatang tanaman semusim di lahan kering Kabupaten 

Lombok Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; produktivitas tanaman 

semusim di lahan kering Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016-2018 hampir 

seluruhnya mengalami penurunan, kecuali tanaman jagung dan kacang tanah. 

Produktivitas jagung meningkat sebesar 35kg/tahun dan kacang tanah meningkat 

sebesar 306kg/tahun. Produktivitas tanaman lain menurun dengan kisaran (-

29)kg/tahun sampai dengan (-587)kg/tahun. Produktivitas jagung dan kacang tanah 

diperkirakan naik pada tahun depan. 

Kata kunci : Tanaman Semusim, Lahan Kering, Produktivitas. 
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ABSTRACT 

The purpose of  this study was to determine the development of productivity in 

seasonal crops on dry land, analyze estimates of seasonal crop productivity on dry 

land in the coming year. This research uses a descriptive method. Data collection is 

done by interview techniques based on questionnaires. The data collected is the 

characteristics of the respondent farmers on dry land in North Lombok, types of 

plants produced by farmers in seasonal crops in north Lombok regency, total 

production of farmers annual crops on dry land of north Lombok regency, the area of 

land cultivated by farmers for annual crops on the dry land of north Lombok, the 

analysis used is trend analysis, todetermine the estimated productivity in the coming 

year of annual crops in the dry land of north Lombok. The result of this study indicate 

that; the productivity of annual crops in the dry land of north Lombok in 2016-2018 

almost entirely decreased, except for corn and peanuts. Corn productivity increases 

by 35kg/year and peanuts incease by 306kg/year. Other crop productivity decreases 

with the range (-29)kg/year to (-587)kg/year. Corn and peanut productivity is 

expected to increase next year. 

Keywords :  Annual Crops, the dry land, productivity. 

 

  

PENDAHULUAN 

Pertanian merupakan sektor andalan yang mempunyai peran penting bagi 

pembanguan perekonomian Indonesia. Peran penting sektor pertanian yaitu 

menghasilkan pangan bagi sebagian penduduk, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penyumbang devisa, melalui 

penyediaan bahan baku industri (Sjah,T. 2010). 

Produktivitas adalah kemampuan tanah untuk menghasilan produktivitas 

tanaman tertentu dalam keadaan pengolahan tanah tertentu. Produktiitas merupakan 

perwujudan dari keseluruhan faktor-faktor (tanah dan non tanah) yang berpengaruh 

terhadap hasil tanaman yang lebih berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Nurmala 

et al, (2012) dalam Khomsatun (2017). 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah deskriptif dengan unit analisis adalah petani yang 

melakukan 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 di Kecamatan bayan dan kayangan 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 

Untuk mengetahui perkiraan di tahun mendatang maka digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Y   = Produktivitas 

a    = Nilai konstanta 

b    = Parameter 

X    = Variabel waktu (tahun) 

 

Samuelson dan Nordhaus (1992) dalam Suwarto (2011) menyebutkan 

pengukuran produktivitas input sebagai jumlah output per unit input. Produktivitas 

lahan dianalisa menggunakan rumus: 

Produktivitas =  
                    

               
 

 

 

 

 

 

 

 

Y = a + b X. 
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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 %). 

Produktivitas tanaman semusim tahun 2016-2018 

 Produktivitas tanaman semusim di lahan kering klabupaten Lombok utara dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Table 1. Produktivitas Tanaman Semusim di Kabupaten Lombok Utara (2016 – 2018) 

Sumber: Data primer diolah (2018). 

Tabel 4.7. Menunjukan perkembangan produktivitas tanaman semusim pada tahun 

2016–2018.  Produktivitas tertinggi terjadi pada tanaman Jagung mencapai 

3.795kg/ha pada tahun 2016, kemudian mengalami penurunan sebesar 3.676kg/ha 

pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan yang lebih besar mencapai 3.825kg/ha 

No. Komoditas 

Produktivitas (kg/ha) 

Perubahan Tahun 

2016 2017 2018 

1 Singkong 288 163 150 Turun 

2 Padi 4.070 2.833 2.896 Naik turun 

3 Kacang tanah 1.363 2.494 1.975 Naik turun 

4 Kacang hijau 92 971 - Naik turun 

5 Kacang panjang 58 300 - Naik turun 

6 Jagung 3.795 3.676 3.866 Naik turun 

Total 9.666 10.147 8.321  

Rata-rata 1.611 1.691 1.387  



6 
 

pada tahun 2018 sehingga perubahan produktivitas tanaman jagung dapat dikatakan 

berfluktuasi atau naik turun, dan produktivitas terendah terjadi pada tanaman kacang 

panjang dengan produktivitas mencapai 58kg/ha pada tahun 2016 kemudiam 

mengalami peningkatan sebesar 300kg/ha pada tahun 2017 kemudian pada tahun 

2018 tanaman kacang panjang tidak diproduksi oleh petani sehingga dapat dikatakan 

perkembangan produktivitas kacang tanah naik turun. 

Perkiraan produktivitas tanaman semusim tahun 2019 

Perkiraan produktivitas tanaman semusim di lahan kering Kabupaten Lombok 

Utara pada tahun 2019 dapat dilihat  pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perkiraan produktivitas tanaman semusim di lahan kering di kabupaten 

Lombok utara. 

No. Komoditas 

Produktivitas (kg/ha) 
Perkiraan 

Tahun 2019 
Tahun 

2016 2017 2018 

1 Singkong 288 163 150 62 

2 Padi 4.070 2.833 2.896 1.827 

3 Kacang tanah 1.363 2.494 1.975 2.556 

4 Kacang hijau 92 971 - 262 

5 Kacang panjang 58 300 - 61 

6 Jagung 3.795 3.676 3.866 3800 

Total 9666 10.147 8.321  

Rata – rata 1.611 1.691 1.387  

Sumber : data primer diolah (2018). 

Berdasarkan Tabel 4.8. dan Gambar 4.3. Menunjukkan bahwa perkiraan 

produktivitas tanaman semusim pada tahun depan. Singkong mengalami penurunan 

tertinggi sebesar 62kg/ha dilihat dari produktivitas Singkong pada tahun 2016-2018 

dengan produktivitas yang cenderung menurun. kemudian Padi dengan penurunan 

sebesar 1.827kg/ha dilihat dari produktivitas padi tahun 2016-2018 yang setiap tahun 

mengalami penurunan, Kacang hijau dengan produktivitas sebesar 262kg/ha dilihat 

dari tahun 2016-2018 cenderung mengalami penurunan karena pada tahun 2018 

kacang hijau tidak diproduksi oleh petani, Kacang panjang dengan produktivitas 
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sebesar 61kg/ha dilihat dari tahun 2016-2018 cenderung menurun sama halnya 

dengan kacang hijau, kacang panjang tidak diproduksi oleh petani pada tahun 2018, 

dan Kacang tanah mengalami peningkatan sebesar 2556kg/ha dilihat dari 

produktivitas pada tahun 2016-2018 yang cenderung meningkat, kemudian Jagung  

mengalami peningkatan produktivitas sebesar 3.800kg/ha dilihat dari tahun 2016-

2018 cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil regresi dengan metode 

kuadrat terkecil. 

Perkiraan produktivitas tanaman semusim pada tahun mendatang dapat 

dihitung dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Regresi Produktivitas Tanaman-Tanaman di Lahan Kering Kabupaten 

Lombok Utara (2016-2018) 

No. Komoditas Persamaan ( Y = a+bX ) 

1 Singkong Y = 200+(-69)X 

2 Padi Y = 3.432+(-587)X 

3 Kacang tanah Y = 1.944+306X 

4 Kacang hijau Y = 354+(-46)X 

5 Kacang panjang  Y = 119+(-29)X 

6 Jagung Y = 3.765+35X 

Sumber : data primer diolah (2018) 

Keterangan : 

Y = Data aktual/produktivitas produksi 

X = Variabel waktu  

(a) =  Konstanta 

(b) = Parameter 
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Berdasarkan tabel 4.9. Dapat disimpulkan bahwa, keadaan pada tahun 2016-

2018, ada dua komoditas dengan produktivitas meningkat yaitu Jagung dan Kacang 

tanah. Jagung dengan produktivitas sebesar 35kg/th dengan rata-rata produktivitas 

sebesar 3.765kg/ha,  karena intensifikasi tanaman jagung meningkat pada tahun 

2016-2018 dan Kacang tanah dengan produktivitas sebesar 306kg/th dengan rata-rata 

produktivitas sebesar 1.944kg/ha karena intensifikasi pada tanaman Kacang tanah 

meningkat tahun 2016-2018. Sedangkan produktivitas tanaman singkong, padi, 

kacang hijau dan kacang panjang dikatakan turun. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

Produktivitas tanaman semusim di lahan kering Kabupaten Lombok Utara pada 

tahun 2016-2018 hampir seluruhnya mengalami penurunan, kecuali tanaman 

Jagung dan Kacang tanah. Produktivitas Jagung meningkat sebesar 35kg/th dan 

Kacang tanah meningkat sebesar 306kg/th. Produktivitas tanaman singkong, padi, 

kacang hijau dan kacang panjang menurun dengan kisaran (-29)kg/th sampai 

dengan (-587)kg/th. Produktivitas Jagung dan Kacang tanah diperkirakan naik 

pada tahun depan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan saran agar petani meningkatkan 

intensifikasi pertanian terhadap semua komoditas tanaman untuk meningkatkan 

produktivitas tanaman semusim di lahan kering kabupaten Lombok utara. 
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