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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui besarnya kontribusi marjin 

usahatani vanili di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, 2) Untuk 

mengetahui masalah/hambatan apa saja yang dihadapi oleh petani vanili di 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Adapun salah satu desa penghasil 

vanili yakni desa Bentek. Kontribusi marjin usahatani vanili di Kecamatan 

Gangga Kabupaten Lombok Utara yakni total pendapatan Rp.19.687.500 rata-rata 

per tahun dikurangi dengan total biaya variabel Rp.6.969.250 rata-rata per tahun, 

sehingga kontribusi marjin dari usahatani vanili tersebut yakni Rp.12.718.250 

rata-rata per tahun. Masalah/hambatan yang sering di alami petani yakni sulitnya 

mendapatkan bibit, dikarenakan jika mengambil di tempat lain bibit kebanyakan 

yang mati karena tidak cocok dengan daerah tersebut dan serangan penyakit 

Fusarium (busuk batang) biasanya banyak menyerang tanaman muda atau yang 

yang baru ditanam. 

 

Kata Kunci : Sosial Ekonomi, Kontribusi Marjin Usahatani Vanili. 
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ABSTRACT 

This research aims to: 1) to know the magnitude of the contribution margin of a 

vanilla farming in district Ganga north Lombok Regency, 2) to know what 

obstacles/issues faced by farmers of vanilla in district Ganga Lombok Regency 

North. As for one a vanilla-producing villages i.e. village of Bentek. The 

contribution margin of a vanilla farming in district Ganga Regency north Lombok 

i.e. total revenue of Rp. 19.687.500 average per year is reduced by the total 

variable cost of Rp. 6.969.250 average per year, so the contribution margin from 

vanilla farming the i.e. Rp 12.718.250 on average per year. Problems/obstacles 

that often the natural farmer i.e. difficulty in obtaining seeds, because if it takes 

elsewhere most seedlings die due to not fitting with the area and attack the disease 

Fusarium (stem rot) is usually much attacking the young plant or a newly planted. 

 

Keywords: Social Economy, The Contribution Margin Of A Vanilla Farming. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

Pertanian merupakan penopang perekonomian masyarakat Kabupaten 

Lombok Utara. Indikasi tersebut diperkuat oleh sebagian besar penduduk 

Kabupaten Lombok Utara bekerja di sektor pertanian. Lahan yang luas dan tanah 

yang subur merupakan modal yang sangat penting bagi peningkatan pertanian di 

Kabupaten Lombok Utara. Sektor pertanian yang menjadi primadona di 

Kabupaten Lombok Utara adalah pertanian tanaman pangan dan perkebunan. 

Sektor lain seperti peternakan, perikanan dan kehutanan juga cukup memberikan 

andil yang signifikan terhadap perkembangan perekononian di Kabupaten 

Lombok Utara. 

Vanili termasuk dalam kelompok penyedap rasa termahal di dunia. Saking 

mahalnya sebutan lain vanili adalah emas hijau. Harganya yang sangat mahal 

karena budi daya dan proses pascapanennya lebih rumit dibandingkan tanaman 

lain. Meskipun demikian, tetap saja banyak petani yang ingin 

membudidayakannya. Tanaman vanili dapat tumbuh dengan baik pada daerah 

tropis diantara garis 200 LU dan 200 LS pada ketinggian 800-1.200 m dpl. Curah 

hujan yang ideal untuk jenis tanaman merambat ini adalah 1.500-3.000 mm/tahun 

dengan suhu antara 20-380 C. jenis tanah yang cocok untuk ditanami vanili adalah 

tanah yang bertekstur lempung, berhumus, dan berpasir dengan tingkat keasaman 

netral hingga agak masam. 

Vanili juga dapat ditanam tumpang sari dengan kopi, kakao, dan kelapa. 

Tanaman pelindung pada tempat penanaman vanili mutlak dubutuhkan oleh sebab 

itu masyarakat di Kabupaten Lombok utara khususnya di Kecamatan Gangga 

menjadikan kakao dan kopi sebagai pelindung yang alami, selain sebagai 

pelindung bagi tanaman vanili kedua tanaman tersebut sebenarnya tanaman pokok 

yang menjadi andalan di Kabupaten Lombok Utara. Beberapa persyaratan pohon 

pelindung yang ditanam, antara lain yakni pertumbuhannya yang cepat dan 

rimbun, tidak mempunyai sifat gugur daun pada musim kemarau, mudah 

dipangkas, daun yang berjatuhan cukup banyak, tidak mudah terserang hama, dan 
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bukan merupakan inang bagi hama dan penyakit bagi tanaman vanili. Oleh sebab 

itu masyarakat di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara memanfaatkan 

tanaman kopi dan kakao sebagai tanaman pelindung karna sifat kedua tanaman 

tersebut mudah dipangkas dan tidak mudah gugur pada waktu musim kemarau. 

Walapun tanaman vanili adalah tanaman sampingan, tetapi nilai ekonominya tidak 

kalah dari kedua tanaman kopi dan kakao tersebut, jadi selain masyarakat 

memanen kopi dan kakao tetapi juga masyarakat mendapat nilai lebih dari 

tanaman vanili tersebut, sehingga lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan 

baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan 

penelitian tentang “Kontribusi Marjin Usahatani Vanili di Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara”. 

Adapun tujuan dari penelitian mengenai Kontribusi Margin Usahatani 

Vanili di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara yakni : 1) Untuk 

mengetahui besarnya kontribusi marjin usahatani vanili di Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara. 2) Untuk mengetahui masalah/hambatan apa saja yang 

dihadapi oleh petani vanili di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu 

suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, sistem 

pemikian, ataupun suatu peristiwa khusus pada masa sekarang dengan tujuan 

untuk memberikan gambaran secara sistematis., faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta antar fenomena yang diteliti (Nazir; 2014). 

Dalam penelitian ini, unit yang di analisis adalah petani vanili di Kecamatan 

Gangga Kabupaten Lombok Utara. 

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok 

Utara. Satu desa ditetapkan secara “Purposive Sampling” sebagai lokasi 

penelitian dengan pertimbangan bahwa Desa Bentek merupakan tempat usahatani 

vanili di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara Sensus 

yaitu sebanyak 4 orang petani yang ada di salah satu desa yang telah ditentukan, 

desa tersebut yakni Desa Bentek 4 orang. 

Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

a. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini 

mempresentasikan suatu ukuran dari objek yang diteliti dalam satuan 

ukuran tertentu, misalnya berat, volume, tinggi, dan sebagainya. 

b. Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, simbol 

dan data lainnya yang berbentuk bukan angka.  

2. Sumber Data 

a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau 

langsung dari informan berdasarkan hasil dari wawancara langsung. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pustaka dan lembaga 

yang terkait dalam penelitian ini yaitu Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Lombok Utara serta lembaga terkait lainnya. 

Penentuan Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:  

a. Biaya Variabel 
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Biaya variabel (tidak tetap), adalah biaya yang besarnya tergantung 

pada produksi, yang dalam penelitian ini terdiri atas: 

 Biaya sarana produksi adalah biaya yang digunakan untuk 

pembelian sarana produksi meliputi pembelian pupuk dan obat-

obatan yang dinyatakan dalam satuan (Rp). 

 Biaya tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga diukur 

berdasarkan jumlah tenaga kerja dan banyaknya hari kerja 

dikalikan dengan upah atau gaji dalam satuan kerja, dinyatakan 

dalam satuan (Rp). 

b. Nilai produksi adalah penerimaan yang diperoleh dari total produksi 

dikalikan dengan harga per unit yang dinyatakan dalam satuan uang 

perhari (rupiah/hari) yang dikonversi dalam satuan rupiah/tahun. 

c. Anggota keluarga adalah jumlah keluarga petani yang tinggal satu atap 

dengan petani. 

d. Masalah / hambatan  yang dimaksud dalm penelitian ini adalah 

masalah yang dihadapi petani dalam menjalankan usahatani vanili. 

Analisis Data 

Penentuan Kontribusi marjin dari usahatani vanili dihitung dengan rumus 

(Herman, 2013): 

KM per unit = Harga jual – BV per unit. 

KM = NP – TBV 

Keterangan : 

 KM = Kontribusi Marjin 

 NP = Nilai Produksi 

 TBV = Total Biaya Variabel 

 BV = Biaya Variabel 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

1. Umur Responden 

Dari hasil penelitian di lapangan rata-rata umur petani vanili adalah 47 

tahun dengan kisaran umur antara 45 sampai 50 tahun atau diatas 15 tahun dan 

dibawah 65 tahun. Dengan demikian petani vanili masih tergolong usia produktif, 

artinya baik secara fisik maupun mental mampu melakukan kegiatan ekonomi, 

menghasilkan barang dan jasa. 

2. Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 4.9. Tingkat Pendidikan Petani Responden di Kecamatan Gangga 

     Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018. 

No. Pendidikan 
Petani  

(Orang) 

Persentase  

(%) 

1 

2 

3 

Tidak Sekolah 

Tamat SD 

Tamat SMP / SLTP 

1 

1 

2 

25 

25 

50 

Total 4 100 

Sumber : Data Primer Diolah. 

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani responden di 

Kecamatan Gangga tertinggi pada jenjang Tamat SMP / SLTP yaitu sebanyak 2 

orang petani responden dengan persentase sebesar 50 %, sedangkan tingkat 

pendidikan yang terendah berada pada jenjang Tamat Sekolah Dasar dan Tidak 

Sekolah dengan persentase berurutan sebesar 25% dan 25%. 

3. Pengalaman Responden 

Kisaran pengalaman bertani vanili sebagian pada kisaran 1-10 tahun 

sebanyak 2 orang dengan presentase 50%, sedangkan sebagiannya lagi pada 

kisaran 21-30 tahun sebanyak 2 orang dengan presentase sebanyak 50%. Dengan 

pengalaman yang dimilikinya, petani dapat mengambil keputusan yang tepat dan 

petani lebih peka menghadapi segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian 

dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya dalam pengembangan vanili. 
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4. Luas dan Kepemilikan Lahan 

Tabel 4.10. Rata-rata Luas Lahan Petani Responden di Kecamatan Gangga 

       Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018. 

No. 
Kisaran Luas Lahan  

(Ha) 

Petani  

(Orang) 

Persentase  

(%) 

1 

2 

< 0,5 

0,5 – 1,0  

- 

4 

- 

100 

Total 4 100 

Sumber : Data Primer Diolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap petani hanya mampu 

mengolah lahan diatas 0,25 sampai sampai 1 hektar, karena petani lebih mudah 

dan lebih terpokus untuk menjaga pohon vanili tersebut (hasil survey Badan 

Ketahanan Pangan setempat). Bila pengelolaan luas lahan lebih dari 1 ha, petani 

lebih sulit untuk menjaga pohon vanilinya, karena tanaman ini tidak terjaga dan 

terawat dengan baik. Dalam pengembangan vanili membutuhkan ketekunan dan 

keuletan petani sehingga dapat meningkatkan hasil produksi yang tinggi dan tidak 

mudah terserang penyakit.  

5. Jumlah Pohon Vanili 

Tabel 4.11. Jumlah Kisaran Pohon Vanili di Kecamatan Gangga Kabupaten 

       Lombok Utara Tahun 2018. 

No. 
Jumlah Pohon Vanili  

(Stek) 

Petani  

(Orang) 

Persentase  

(%) 

1 

2 

< 100  

> 100  

1 

3 

25 

75 

Sumber : Data Primer Diolah. 

Tabel 4.11. menunjukkan bahwa dalam pengembangan vanili petani menanan 

vanili di kebun dengan kisaran tanaman lebih besar dari 100 pohon dalam satu 

lahan yakni sebanyak 3 orang dengan peresentase 75%. Sedangkan petani yang 

mengembangkan vanili kurang dari 100 pohon yakni sebanyak 1 orang dengan 

persentase 25%.  
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6. Produksi  

Tabel 4.12. Rata-rata Produksi dan Nilai Produksi Vanili di Kecamatan Gangga 

       Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018. 

No. Resp. 

Jumlah 

Pohon 

Vanili 

Jumlah 

Produksi  

(Kg / Tahun) 

Harga  

(Rp/Kg/Tahun) 

Nilai  

(Rp) 

1 

2 

3 

4 

250 

50 

400 

200 

180 

12 

3 

3 

405.000 

300.000 

250.000 

500.000 

72.900.000 

3.600.000 

750.000 

1.500.000 

Jumlah  900 198 1.455.000 78.750.000 

Rata-rata 225 49,5 363.750 19.687.500 

Sumber : Data Primer Diolah. 

Tabel 4.12. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pohon vanili 225 unit 

dengan produksi tertinggi berada pada responden 1 yaitu 180 kg. Sedangkan 

produksi terendah berada pada responden 2 (12 kg), 3 (3 kg) dan 4 (3 kg). 

Produksi yang rendah ini disebabkan karena pencurian buah vanili yang terjadi 

pada malam hari. Hal itu disebabkan karena adanya isu harga vanili yang 

melonjak drastis disebabkan oleh ulah tengkulak yang tidak bertanggung jawab. 

7. Biaya Variabel 

a. Bibit (Stek)  

Tabel 4.13. Jumlah Penggunaan Bibit per Luas Lahan Garapan di 

       Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018. 

No. Resp. 

Luas 

Lahan 

(Are/Ha) 

Jumlah Per LLG Jumlah Per Hektar 

Jumlah 

(Stek) 

Nilai 

(Rp/LG) 

Jumlah 

(Stek) 

Nilai 

(Rp/Ha) 

1 

2 

3 

4 

60 / 0,6 

30 / 0,3 

40 / 0,4 

50 / 0,5 

250 

50 

400 

200 

2.500.000 

500.000 

4.000.000 

2.000.000 

250 

50  

400 

200 

4.166.667 

1.666.667 

10.000.000 

4.000.000 

Jumlah  180 / 0,18 900 9.000.000 900 19.833.334 

Rata-rata  45 / 0,045 225 2.250.000 225 4.958.334 

Sumber : Data Primer Diolah. 

Tabel 4.13. menunjukkan bahwa jumlah penggunaan bibit pada 

masing-masing responden tersaji dalam tabel di atas, dengan jumlah per 

luas lahan garapan 900 stek (Rp.9.000.000) dengan rata-rata per luas lahan 
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garapan 225 (Rp.2.250.000) dengan jumlah per hektar 900/0,18 

(Rp.19.833.334), dengan rata-rata per hektar 225/0,045 (Rp.4.958.334). 

b. Biaya Tenaga Kerja 

Tabel 4.14. Jumlah Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usahatani Vanili di 

       Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018. 

Rincian Kegiatan 
Jumlah Tenaga 

Kerja (HKO) 

Nilai  

(Rp) 

Pengadaan bibit 

Penyiapan lahan  

Penanaman  

Pemeliharaan 

Pengendalian hama  

Panen  

Pascapanen  

7 

10 

7 

2 

2 

2 

12 

1.087.500 

1.005.000 

857.500 

256.250 

257.500 

365.000 

827.500 

Jumlah  42 4.656.250 

Sumber : Data Primer Diolah. 

Tabel 4.14. menunjukkan bahwa jumlah rata-rata penggunaan tenaga kerja 

yakni 42 HKO per tahun dengan jumlah upah rata-rata yakni sebesar Rp. 

4.656.250 per tahun. 

8. Kontribusi Marjin 

Tabel 4.15. Kontribusi Marjin Usahatani Vanili di Kecamatan Gangga Kabupaten 

       Lombok Utara Tahun 2018. 

No. Uraian  
Jumlah 

(Kg/Stek/Liter/HKO) 
Nilai (Rp)  

1 Jenis Biaya Variabel 

 Bibit  

 Pupuk cair 

 Tenaga kerja 

 

225 

0,75 

42 

 

2.250.000 

63.000 

4.656.250 

Jumlah Biaya Variabel  6.969.250 

2 Produksi  49,5 19.687.500 

KM = NP - TBV 12.718.250 

Sumber : Data Primer Diolah.  

Tabel 4.15. menunjukkan bahwa kontribusi marjin pada usahatani vanili di 

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, menunjukkan bahwa jumlah rata-

rata produksi dari usahatani vanili yakni 49,5 kg per tahun dengan nilai harga rata-

rata produksi keseluruhan Rp.19.687.500 per tahun dengan biaya variabel (Bibit 

225 stek Rp.2.250.000, Pupuk cair 0,75 liter Rp.63.000, dan Tenaga kerja 42 
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HKO Rp.4.656.250) dengan total biaya variabel sebesar Rp.6.969.250. Kontribusi 

marjin dari usahatani tersebut yakni harga produksi (pendapatan) dikurangai 

dengan biaya variabel sehingga total kontribusi marjin keseluruhannya dari 

usahatani vanili di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 

12.718250 per tahun. 

9. Pemasaran  

Berdasarkan hasil penelitian, pemasaran polong vanili di Kabupaten 

Lombok Utara ditingkat petani sampai tingkat konsumen akhir melalui satu 

saluran pemasaran yang melibatkan satu lembaga pemasaran yaitu pedagang antar 

pulau (PAP). 

Pedagang antar pulau datang ke petani untuk mencari vanili kemudian 

pembelian polong vanili (transaksi) dilakukan di kebun atau rumah petani. Petani 

responden tidak mengeluarkan biaya untuk pemasaran dan yang mengeluarkan 

biaya adalah pedagang antar pulau (PAP), karena pedagang antar pulau sendiri 

yang mendatangi petani untuk langsung melakukan pembelian polong vanili. 

Kualitas polong vanili yang diinginkan pedagang antar pulau adalah vanili jenis 

Vanilla Planifolia karena kadar vanilinya tinggi dan dari segi bentuk serta ukuran 

standar kualitas expor. 

10. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengembangan Vanili 

Tabel 4.16. Faktor Penghambat dan Pendukung Usahatani Vanili di 

 Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2018. 

No. Faktor 
Jumlah 

Orang Persentase (%) 

1 Faktor Penghambat  

a. Bibit 

b. Penyakit 

 

1 

2 

 

25 

50 

2 Faktor Pendukung  

a. Teknis 

b. Finansial 

c. Pemasaran 

 

4 

4 

4 

 

100 

100 

100 

Sumber : Data Primer Diolah.  
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan : 

a. Jumlah rata-rata produksi yang dihasilkan dari petani responden usahatani 

vanili di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, yakni 49,5 kg per 

tahun dengan harga Rp.19.687.500 dari rata-rata luas lahan garapan seluas 

0,45 Ha. 

b. Jumlah Biaya variabel dari usahatani vanili di Kecamatan Gangga 

Kabupaten Lombok Utara adalah : 

1. Harga bibit yaitu jumlah harga bibit yang di gunakan dalam usahatani 

vanili di lokasi penelitian yakni 225 stek dengan biaya Rp. 2.250.000. 

per rata-rata luas lahan garapan (Ha). 

2. Pupuk cair yang digunakan dalam usahatani vanili di lokasi penelitian 

yakni sebanyak 0,75 liter dengan biaya Rp.63.000 yang digunakan 

oleh salah satu petani responden. 

3. Rata-rata penggunaan tenaga kerja pada usahatani vanili di lokasi 

penelitian berjumlah 42 HKO per tahun dengan rata-rata total biaya 

Rp.4.656.250 per tahun. 

c. Kontribusi marjin usahatani vanili di Kecamatan Gangga Kabupaten 

Lombok Utara yakni total pendapatan (Rp.19.687.500) rata-rata per tahun 

dikurangi dengan total biaya variabel (Rp.6.969.250) rata-rata per tahun, 

sehingga kontribusi marjin dari usahatani vanili tersebut yakni 

Rp.12.718.250 rata-rata per tahun. 

d. Masalah/hambatan yang sering di alami petani yakni sulitnya 

mendapatkan bibit, dikarenakan jika mengambil di tempat lain bibit 

kebanyakan yang mati karena tidak cocok dengan daerah tersebut dan 

serangan penyakit Fusarium (busik batang) biasanya banyak menyerang 

tanaman muda atau yang yang baru ditanam. 
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5.2.Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan pendapatan petani diharapkan kepada pemerintah dan 

pihak terkait lainnya untuk dapat memberikan bimbingan melalui penyuluhan 

agar dapat mengarahkan petani dalam hal pengembangan vanili. 

b. Diharapkan kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memberikan 

bimbingan dalam hal pembibitan sehingga para petani vanili dan calon petani 

vanili agar mendapatkan bibit dengan mudah, serta petani dapat mengatasi 

masalah yang dihadapi seperti serangan penyakit Fusarium (busik batang). 

c. Adanya kelompok tani yang mengkoordinir hasil produksi vanili, sehingga 

petani diharapkan memiliki Bargaining Position (Posisi tawar) yang kuat 

dalam penjualan vanili.  
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