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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui Produksi petani pada usahatani Padi 

sebelum dan setelah mengikuti program Upsus Pajale  di Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat, 2). mengetahui Pendapatan petani pada usahatani Padi sebelum dan 

setelah mengikuti program Upsus Pajale  di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat, 3). mengetahui Kendala yang dihadapi dalam usahatani Padi  program UPSUS 

PAJALE  di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 

statistik yang digunakan untuk Unit Analisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya (Nazir, 1988). 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survei yaitu data 

dikumpulkan dari sejumlah individu (unit sampling) dalam waktu bersamaan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Rata-rata produksi padi Sebelum 

adanya Program UPSUS PAJALE sebesar 39,94 kuintal per ha,dan produksi Sesudah 

adanya Program UPSUS PAJALE sebesar 52,19 kuintal per ha Persentase rata-rata 

produksi meningkat sebesar 30,67% per ha. 2). pendapatan terbesar di peroleh pada 

usahatani padi sesudah adanya Program UPSUS PAJALE sebesar Rp. 10.939.843 per ha, 

dan Pendapatan sebelum adanya Program UPSUS PAJALE sebesar Rp. 6.439.672 per 

ha.3). Kendala –kendala yang di hadapi petani responden pada usahatani padi  program 

UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, yaitu serangan hama 

dan penyakit, kekurangan modal, dan kekurangan tenaga kerja. 

 

Kata Kunci : Pengaruh Program UPSUS PAJALE, Usahatani Padi 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research are : 1). To know/ensure the production of the 

farmers on farming before and after following the UPSUS PAJALE Program in Narmada 

District West Lombok 2). To know the income of the farmes on farming before and after 

following the UPSUS PAJALE Program in Narmada District West Lombok 3). To know 

the obstacles that might  be faced on farming  the UPSUS PAJALE Program in Narmada 

District West Lombok. 

 The Method that is used in this research is a descriptive method which is 

statistic that is used for data analysis unit by describing the genuine collected data. 

Meanwhile the data collection method is survey technique where the data  is collected 

from several individuals (sampling unit) at the same time and using questionnair which 

had  already arranged. 

 The result of this research shows : 1). The average production of the rice plant 

before the UPSUS PAJALE  program is 39,94 quintal per hectare. And production after 

the UPSUS PAJALE Program is 52,19 quintal per hectare. Which shows 30,67% average 

percentage increased per hectare. 2). The highest income after the UPSUS PAJALE 

Program is Rp. 10.939.843 per hectare, and the income before the UPSUS PAJALE 

Program is Rp. 6.439.672 per hectare. 3). The obstacles that were faced during the 

programs in Narmada District West Lombok  are, pest insect, lack of financial capital 

(budget), and lack of worker (employee) 

 

 

Keywords : InfluenceProgram UPSUS PAJALE, Rice farming 
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PENDAHULUAN 

 Sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan Nasional. 

Secara singkat kontribusi sektor pertanian tercermin lewat kontribusinya dalam 

pembentukan PDB Nasional, penyerapan tenaga kerja, ekspor hasil-hasil 

pertanian khususnya perkebunan. Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah 

suatu upaya untuk meningkatkan serta mensejahterakan kualitas hidup petani. 

dalam usaha tersebut diperlukan adanya partisipasi petani dan masyarakat, 

sehingga peningkatan produksi komoditas pertanian dapat dicapai lebih efisien 

dan dinamis dengan pembagian distribusi pendapatan secara merata. Berdasarkan 

pemikiran tersebut maka pengembangan usahatani lahan kering semakin perlu 

untuk ditingkatkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap  budidaya 

pertanian secara umum (Kementerian Pertanian, 2012). 

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. 

Menurut data BPS tahun 2011, Indonesia memiliki penduduk sebesar 242,3 juta 

jiwa. Pada tahun 2025 diperkirakan populasi penduduk Indonesia mencapai 273,1 

juta. Laju pertumbuhan penduduk setelah tahun 2025 rata-rata 1%, maka pada 

tahun 2050 penduduk Indonesia akan mencapai lebih dari 340 juta jiwa. Hal 

tersebut berpotensi menimbulkan krisis pangan, sehingga produksi pangan perlu 

ditingkatkan agar memenuhi kebutuhan tersebut (BPS, 2011). 

Dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, telah dilaksanakan 

antara lain melalui peningkatan produktivitas usahatani, perluasan lahan 

pertanian, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang makin efisien serta 

kebijakan harga yang sesuai. untuk mewujudkan swasembada pangan selain beras 

yang sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas dimana 

seperti jagung dan kedelai masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam 

negeri. Pelaksanaan Gerakan Padi, Kedelai, dan Jagung (PJK) melalui Upaya 

Khusus (Upsus) merupakan strategi untuk peningkatan produktivitas per hektar 

dengan peningkatan mutu intensifikasi dan perluasan areal dengan peningkatan 

indeks yang secara simultan untuk pemberdayaan petani. Sejalan dengan kondisi 

tersebut, penerapan pola tanam menjadi salah satu tolak ukur terhadap 

keberhasilan yang dikelola petani (Zakaria, 2009). 

Program UPSUS PAJALE merupakan serangkaian program dukungan 

langsung, pengawalan serta pendampingan yang terintegrasi untuk meningkatkan 

produksi pangan Nasional terutama di tiga komoditas utama yang menjadi 

prioritas. Bantuan telah disiapkan pemerintah dalam bentuk dana, benih unggul, 

pupuk, alat dan mesin teknologi pertanian, perbaikan lahan dan irigasi, serta 

mempersiapkan pasar untuk pemasaran pasca panen. Dan merupakan Program 

Intensifikasi dari pemerintah serta keberlanjutan dari program-program yang telah 

dirancang pemerintah sebelumnya seperti program PTT dan Pola tanam SRI, 

UPSUS PAJALE yang dilaksanakan sudah memperlihatkan tanda-tanda positif, 

misalnya indeks pertanaman (IP) meningkat dan produktivitas padi naik sebesar 

7-9 ton per hektar (SinarTani.Com, 17 November 2015). 

Pada kegiatan pemerintah yang dicanangkan di tahun 2015 melalui program 

UPSUS pajale ini dapat meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor 

pertanian dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan uraian 

diatas maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul : 
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“Pengaruh Program Upsus Padi Pajale Terhadap Produksi dan Pendapatan 

Petani di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat” 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1). Untuk mengetahui Produksi petani 

pada usahatani Padi sebelum dan setelah mengukuti program Upsus Pajale  di 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. (2). Untuk mengetahui 

Pendapatan petani pada usahatani Padi sebelum dan setelah mengukuti program 

Upsus Pajale  di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. (3). Untuk 

mengetahui Kendala yang dihadapi dalam usahatani Padi di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat. 

 Manfaat dari penelitian ini yaitu : (1). Sebagai bahan informasi bagi 

pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan 

pengembangan usahatani Padi. (2). Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang 

berminat mengkaji masalah yang sama pada aspek yang berbeda dimasa yang 

akan datang. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

metode deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya (Sugiono, 2007). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat tahun 2016. UPSUS PAJALE di laksanakan 

di 13 Desa di Kecamatan Narmada dan dipilih 3 Desa sebagai desa sampel yaitu: 

Desa Sembung, Desa Nyurlembang, dan Desa Tanak Beak secara purposive 

sampling atas dasar memiliki luas lahan UPSUS PAJALE terluas. Penentuan 

jumlah responden dilakukan secara “Quota Sampling” yaitu dengan Populasi 

sebanyak 485 dan ditetapkan sebanyak 49 responden (10,02%) dari jumlah petani 

di tiga desa tersebut secara Proportional Random Sampling. Berdasarkan jumlah 

petani yang ada pada masing-masing desa sampel maka diperoleh jumlah 

responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 Desa Sembung = ( 213/485) x 49  = 22 responden 

  Desa Nyurlembang = (182/485)  x 49  = 18 responden 

 Desa tanak Beak = ( 90/485 )  x 49  =9 responden 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1). Data Kuantitatif 

adalah data atau informasi yang di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan 

responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan data yang di peroleh 

berupa angka-angka kuantitatif seperti data luas lahan, biaya tetap, biaya tidak 

tetap, keuntungan,  jumlah produksi, modal, harga produksi, dan data dalam 

bentuk angka lainnya. (2) Data Kualitatif adalah data yang diperoleh dari 

wawancara langsung dengan petani responden dimana data yang diperoleh bukan 

dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar misalnya 

: status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, hambatan usahatani 

dan lain-lain. Menurut Soekartawi (1995), untuk mengetahui besarnya Biaya dan  

Pendapatan yang di terima oleh petani padi, maka di analaisis dengan 

menggunakan analisis sebagai berikut :  
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Analisi Data 

1. Untuk menghitung biaya usahatani padi sebelum dan sesudah program 

UPSUS PAJALE yang dianalisa dengan analisis biaya menurut (Soekartawi, 

2003) sebagai berikut:   

 TC=TFC-TVC…………………………………………………………...(1) 
Keterangan : 

TC  = Total Cost (Total Biaya) 

TFC = Total Fixed Cost (Total Biaya tetap) 

TVC = Total Variable Cost (Total Biaya Variable) 

2. untuk mengetahui besarnya pendapatan usahatani padi sebelum dan sesudah 

program UPSUS PAJALE yang di terima oleh petani padi, maka di analaisis 

dengan menggunakan analisis Pendapatan menurut Soekartawi (1995) sebagai 

berikut : 

Π= TR-TC……………………………………………………………….(2) 

Keterangan :  

Π = Pendapatan Usahatani 

TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

TC = Total Cost (Total Biaya) 

3. Untuk mengetahui homogen tidaknya varians kedua sampel 

digunakan uji F pada taraf nyata 5 % dengan rumus sebagai 

berikut: 

a. Menentukan varians homogen atau tidak homogen, digunakan uji F-test 

pada taraf 5% 

 F-hitung = 
   

    :bila     >    ...................................................................(3) 

 F-hitung = 
   

    :bila     <     

Keterangan : 

Bila F-hitung < F-tabel, berarti varian kedua sampel homogen. 

Bila F-hitung > F-tabel, berarti varian kedua sampel tidak homogen. 

 Bila varian kedua sampel homogen digunakan rumus :  

      
     

          

 

 .....................................................................................................(4) 

      
      

 
 .....................................................................................................(5) 

 Bila Varians kedua sampel tidak homogen digunakan rumus :  

     
     

          

 

.................................................................................................(6) 

Keterangan : 

Y1 =rata-rata produksi dan pendapatan petani sebelum mengikuti program 

upsus 

Y2 = rata produksi dan pendapatan petani sesudah 

Sy1
2 
= varians dari produksid a pendaptn petani sblm 

Sy2
2 
= var

i
ans dari produksi dan pendaptn petani sesudah 

 n= jumlah responden 
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Kriteria pengujian hipotesis : 

1. Jika Z-hitung ˂ Z tabel, maka Ho di terima berarti Program UPSUS PAJALE  

tidak berbeda nyata terhadap Produksi dan Pendapatan Petani 

2. Jika Z-hitung ˃ Z tabel, maka Ho di tolak berarti Program UPSUS PAJALE 

berbeda nyata  terhadap Produksi dan Pendapatan Petani 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden Petani 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi: jumlah responden, 

umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan pengalaman usaha. 

Secara rinci karakteristik responden disajikan pada Tabel 1. berikut. 

Tabel 1. Karakteristik Responden Petani Sebelum Dan Sesudah Upsus 

DiKaecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Tahun, 2016 

 

No Uraian Jumlah 

(Orang) 

Persentase (%) 

1 Kisaran Umur Responden  

a. 30-40 

b. 41-50 

c. 51-60 

 

15 

25 

9 

 

30,61 

51,02 

18,37 

Jumlah   49 100,00 

2 Tingkat Pendidikan n Responden 

a. Tidak Sekolah  

b. Tidak Tamat SD 

c. Tamat SD 

d. Tidak Tamat SMP 

e. Tamat SMP 

f. Tamat SMA 

g. TPT 

 

 

8 

8 

9 

8 

5 

8 

3 

 

16,32 

16,32 

18,37 

16,32 

10,20 

16,32 

6,12 

 Jumlah  49 100,00 

3  Jumlah Tanggungan Keluarga 

Responden 

a. 1-2 

b. 3-4 

c. ˃ 4 

 

12 

30 

7 

 

24,49 

61,22 

14,29 

Jumlah   49 100,00 

4  Pengalaman Usaha  Responden 

a. 3-11 

b. 12-20 

c. 21-29 

d. 30-38 

 

8 

15 

8 

18 

 

16,32 

30,61 

16,32 

36,73 

Jumlah  49 100,00 

5 Jenis Pekerjaan Responden 

1. Pekerjaaan Pokok  (tani) 

2. Pekerjaan Sampingan : 

 

49 

 

 

100 
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a. PNS 

b. Ternak 

c. Tidak ada pekerjaan sampingan 

2 

22 

25 

4,08 

44,89 

51,02 

Jumlah  49 100,00 

6 Luas lahan usahatani padi upsus pajale  

1. ˂0,50 (lahan sempit) 

2. 0,50-1,0 (lahan sedang) 

3. ˃1,0 (lahan luas) 

 

29 

12 

8 

 

59,18 

24,49 

16,32 

Jumlah  49 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2016 

2. Analisis Biaya Dan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Program UPSUS 

PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

Tabel 2. Biaya Produksi Per Hektar Pada Usahatani Padi Sebelum dan Sesudah   

Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat 

No 

 

Uraian Sebelum UPSUS 

(MT2014/2015) 

Sesudah UPSUS 

(MT2015/2016) 

1. BiayaVariabel (Rp/ha) 6.802.332 8.067.049 

2. BiayaTetap (Rp/ha) 237.756 269.731 

Toal biaya Produksi (Rp/ha) 7.040.088 8.336.780 
Sumber : Data Primer diolah  

 Berdasarakan Tabel 2. dapat di lihat bahwa rata-rata total biaya produksi 

terbesar, dikeluarkan pada usahatani padi sesudah adanya program UPSUS 

PAJALE sebesar 8.336.780 per ha. Persentase rata-rata total biaya produksi 

meningkat. Meningkatnya rata-rata total biaya produksi per hektar pada ushatani 

padi sesudah adanya Program UPSUS PAJALE. Untuk lebih jelasnya, 

peningkatan rata-rata biaya variabel dan biaya tetap per hektar pada usahtani padi 

sesudah adanya Program UPSUS PAJALE sebagai berikut : 

 Biaya Variabel 

 Soekartawi (1995) menjelaskan bahwa biaya variabel adalah biaya yang 

besar kecilnya yergantung pada besar kecilnya jumlah produksi. Biaya variabel, 

yakni biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain. 

1) Biaya Sarana Produksi 
Sarana Produksi dalam penelitian ini adalah biaya yang di keluarkan pada 

usahatani padi sebelum dan sesudah adanya Program UPSUS PAJALE di 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Biaya sarana produksi, yaitu 

biaya pembelian Benih, pupuk, pestisida, dan untuk lebih jelasnya, dapat di lihat 

pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3. dapat di lihat bahwa rata-rata total biaya sarana produksi 

pada usahatani padi sebelum adanya program UPSUS PAJALE sebesar Rp. 

1.328.825 per ha. Rata – rata total biaya sarana produksi pada usahatani padi 

sesudah adanya program UPSUS PAJALE sebesar Rp.2.195.952 per ha. 

Perbedaan rata-rata total biaya sarana produksi per hektar karena terjadi 



 

 

8 

peningkatan rata-rata biaya pembelian pupuk pada usahatani padi sesudah adanya 

program UPSUS PAJALE, yaitu mencapai 1.503.577 per ha. 

Perbedaan rata-rata biaya pembelian pupuk per hektar karena pada 

usahtani padi sesudah adanya program UPSUS PAJALE menggunakan  empat 

jenis pupuk, yaitu pupuk Urea, NPK ponska, pupuk cair, dan pupuk organik, 

dimana dari beberapa Pupuk tersebut merupakan Bantuan Dari pemerintah. 

 

Tabel 3. Biaya Sarana Produksi Per Hektar Pada Usahatani Padi Sebelum dan 

Sesudah program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat 

No Jenis Sarana 

Produksi 

Satuan Sebelum UPSUS Sesudah UPSUS 

Jumlah 

Fisik 

Nilai 

(Rp/ha) 

Jumlah 

Fisik 

Nilai 

(Rp/ha) 

1. Benih (Kg/ha) Kg 22,03    191.936  30,01 

 

 300.059  

 

2. Pupuk : 

a.          Urea 

b. NPKPnsk 

c.          SP-36 

d. KCL 

e. Pupuk Organik 

f. Pupuk Cair 

 

Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

Rp 

Liter 

 

221,49 

111,78 

98,83 

35,88 

- 

- 

           

408.712            

258.631            

209.074              

77.540 

- 

-           

 

262,40 

245,60 

- 

- 

123,18 

4,29 

 

           

504.135            

564.879  

- 

-           

177.002            

257.561  

  

Jumlah Biaya Pupuk                     953.957   1.503.577  

3. Pestisida 

a. Sevin  

b. Virtako  

c. Braso 

d. Matador 

e. Clenset 

f. Decis 

g. Regen 

h. Furadan 

i. Marathon 

j. Metsulindo 

k. Topsindo 

 

Liter 

Liter 

Liter 

Liter 

Liter 

Liter 

Liter 

Kg 

Liter 

Bungkus 

Kg 

 

0,68 

0,13 

0,11 

1,99 

0,27 

0,46 

0,28 

3,96 

0,35 

           

13.585              

27.785                

4.984              

29.925                

6.645              

14.235                

9.696              

63.128              

15.948  

 

-            

7,97 

2,50 

1,24 

-  

- 

- 

- 

- 

7,97 

1,24 

 

-           

119.566              

95.067              

29.059 

- 

- 

- 

- 

-  

   119.566  

      

29.059  

 

Jumlah Biaya Pestisida       182.931   392.317                 

Total Biaya Sarana 

Produksi 

  1.328.824         2.195.953         

Sumber : Data primer diolah 
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2) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja dalam penelitian ini adalah biaya penggunaan tenaga 

kerja per aktivitas pada usahatani padi sebelum dan sesudah adanya Program 

UPSUS PAJALE. Untk lebih jelasnya, dapat di lihat pada Tabel 3. 

Tabel 4. Biaya Tenaga Kerja Per Hektar pada Usahatani Padi Sebelum dan 

Sesudah Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2015 

No Jenis Kegiatan Sebelum UPSUS Sesudah UPSUS 

Jumlah 

(HKO) 

Nilai 

(Rp/Ha) 

Jumlah 

(HKO) 

Nilai 

(Rp/Ha) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Persemaian/pembibitan 

Pengolahan lahan  

Penanaman 

Pemupukan 1 

Pemupukan 2 

Pemupukan 3 

Penyiangan 

Penyemproan 1 

Penyemprotan 2 

Pemanenan 

 

3.86 

6.04 

14.51 

3.77 

3.77 

3.77 

15.29 

2.30 

2.30 

23.71 

182.811    

1.291.656       

1.289.575            

205.700 

205.700 

205.700       

361.341 

116.509 

116.509 

1.866.061 

 

2.80 

6.31 

22.39 

3.77 

3.77 

3.77 

15.85 

2.30 

2.30 

35.62 

131.423           

1.272.017      

1.397.667          

214.412 

214.412 

214.412  

     

420.998 

116.509 

116.509       

2.403.923 

     Jumlah 79.32 5.841.562 98.88 6.502.282 
Sumber : Data Primer diolah 

 Berdasarkan Tabel 4 dapat di lihat bahwa rata-rata jumlah biaya tenaga 

kerja pada ushatani padi sebelum Program UPSUS PAJALE sebesar  

Rp. 5.841.562  per ha, tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar, 79,32 HKO per 

ha. Rata-rata jumlah biaya tenaga kerja pada usahatani padi sesudah program 

UPSUS PAJALE sebesar Rp. 6.502.282 per ha, tingkat penyerapan tenaga kerja 

sebesar 98,88 HKO per ha. Perbedaan rata-rata jumlah biaya tenaga kerja per 

hektar karena trejadi penurunan rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja per 

hektar disetiap aktivitas pada usahatani padi sesudah adanya Program UPSUS 

PAJALE, kecuali pada aktivitas pemanenan yang terjadi peningkatan. 

 Adanya perbedaan rata-rata jumlah biaya tenaga kerja dan jumlah 

penyerapan tenaga kerja per hektar sebelum dan sesudah mengikuti program 

UPSUS PAJALE yaitu karena Sesudah UPUS PAJALE dalam penanamannya 

menggunakan sistem tanam jajar legowo yang digunakan pada usahatani padi 

sesudah mengikuti program UPSUS PAJALE sehingga menyebabkan biaya 

tenaga kerja dan jumlah penyerapan tenaga kerja menjadi tinggi.  

3) Biaya Lain-lain 

 Biaya lain-lain yang di maksud dalam penelitian ini adalah biaya yang 

dikeluarkan pada usahatani padi di Kecamatan Narmada selain biaya sarana 

produksi dan biaya Tenaga Kerja. 
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Tabel 5. Biaya Lain-lain Per Hektar Pada Usahatani Padi Sebelum dan Sesudah 

Adanya Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2015.  

No Jenis Biaya Lain-lain Sebelum UPSUS Sesudah UPSUS 

1. 

2. 

3. 

Iuran irigasi 

Minyak Bensin (Liter) 

Karung (unit) 

14,471 

13,555 

103,041 

14,471 

18,015 

214,855 

Jumlah Biaya Lain-lain (Rp) 131,067 247,341 

Sumber : Data Primer diolah     
Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah Biaya lain-lain 

pada usahatani padi sebelum Program UPSUS PAJALE sebesar Rp. 131,067 per 

ha. Rata-rata jumlah biaya tetap pada usahatani padi sesudah Porgram UPSUS 

PAJALE sebesar Rp.247,341 per ha. Perbedaan rata-rata jumlah biaya tetap per 

hektar karena terjadi peningkatan rata-rata biaya penyusutan alat pada usahatani 

Padi sesudah adanya Program UPSUS PAJALE.                                                                                                          

 Biaya Tetap 
Soekartawi (1995) menjelaskan bahwa biaya tetap adalah biaya-biaya 

yang tidak habis di pakai dalam satu masa produksi. Biaya tetap dalam penelitian 

ini adalah biaya pajak lahan, iuran irigasi, dan penyusutan alat. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lhat pada Tabel 5. 

Tabel 6. Biaya Tetap Per Hektar Pada Usahatani padi Sebelum dan Sesudah 

Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada kabupaten Lombok 

Barat tahun 2015. 

No Jenis Biaya Nilai Biaya Tetap/ MT (Rp/ha) 

Sebelum UPSUS Sesudah UPSUS 

1. 

2. 

 

Pajak Tanah 

Penyusutan Alat 

 

                139.679  

        98.078  

 

                139.678                 

                  115.582 

             

Jumlah  237.757 255.260 
Sumber : Data Primer diolah 

 

  Berdasarkan Tabel 6. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah Biaya tetap 

pada usahtani padi sebelum adanya Program UPSUS PAJALE sebesar Rp. 
237.757 per ha. Rata-rata jumlah biaya tetap pada usahatani padi sesudah adanya 

Porgram UPSUS PAJALE sebesar Rp.255.260 per ha. Perbedaan rata-rata jumlah 

biaya tetap per hektar karena terjadi peningkatan rata-rata biaya penyusutan alat 

pada usahatani Padi sesudah adanya Program UPSUS PAJALE. Adapun uraian 

mengenai biaya Pajak Lahan, iuran irigasi, penyusutan alat, minyak bensin, dan 

karung sebagai berikut: 

3. Produksi dan Pendapatan Pada Usahatani Padi Sebelum dan Sesudah 

Adanya Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat 

Produksi yang di maksud dalam penelitian ini  adalah rata-rata jumlah jumlah 

produksi yang di hasilkan petani responden pada usahatani padi sebelum dan 

sesudah adanya Program UPSUS PAJALE dalam satuan kuintal (ku/ha) 
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sementara itu, Pendapatan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pendapatan 

bersih yang di peroleh dari sisa pengurangan penerimaan dengan total biaya 

produksi yang di keluarkan pada usahatani padi sebelum dan sesudah Program 

UPSUS PAJALE. Untuk lebih jelasnya, dapat di lihat pada Tabel 6. 

Tabel 7. Analisis Produksi dan Pendapatan Per Hektar Pada Ushatani Padi 

Sebelum dan Sesudah Program UPSUS PAJALE di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

No Uraian  Sebelum 

UPSUS 

Sesudah 

UPSUS 

Perubahan 

Jumlah Persentase 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Produksi (Ku/ha) 

Harga (Rp/ku) 

Penerimaan (Rp) 

BiayaProduksi(Rp) 

Pendapatan (Rp) 

R/C Ratio 

39,94      

350.510 

13.999.369             
7.559.697  

6.439.672            
1,85 

 

 

52,19 

     378.601 

19.759.186           
8.819.343  

10.939.843          
2,24 

 

12,25 

28.091 

5.759.817 

1.259.646 

4.500.171 

0.39  

 

 

30,67 

8,01 

41,14 

16.66 

69,88 

21,08 

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan Tabel 7.  dapat di lihat bahwa rata-rata produksi padi terbesar 

terjadi pada ushatani padi sesudah adanya Program UPSUS PAJALE sebesar 

51,74 kuintal per ha Persentase rata-rata produksi meningkat sebesar 27,00% per 

ha.  

Meningkatnya rata-rata produksi padi per hektar karena terjadi 

peningkatan penerapan tekhnologi pada usahatani padi sesudah adanya program 

UPSUS PAJALE yang memiliki manfaat meningkatkan hasil produksi padi.  

Selanjutnya untuk membandingkan Produksi usahatani padi sebelum dan 

sesudah Program UPSUS PAJALE, di sesuaikan dengan hasil analisis yang di 

olah menggunakan z-Test: Two Sample for Means, dengan Z-hitung [3.92] dan z-

tabel [1.64]. Sehingga Hipotesisnya z-hitung > z-tabel, maka Ho ditolak dan Hi di 

terima, artinya ada perbedaan rata-rata produksi (berbeda nyata) pada ushatani 

padi sebelum dan sesudah adanya Program berarti UPSUS PAJALE di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Berdasarkan Tabel 7.  dapat di lihat bahwa rata-rata pendapatan terbesar di 

peroleh pada usahatani padi sesudah adanya Program UPSUS PAJALE sebesar 

Rp.10.939.843 per ha, persentase rata-rata pendapatan meningkat sebesar 69,88%  

per ha. Rata-rata R/C ratio per hektar terbesar di peroleh pada usahatani padi 

sesudah adanya Program UPSUS PAJALE sebesar 2,24 meningkatnya rata-rata 

pendapatan per hektar dan rata-rata R/C ratio per hektar karena terjadi 

peningkatan rata-rata produksi per hektar dan rata-rata harga yang berpengaruh 

terhadap rata-rata penerimaan pada usahatani padi sesudah adanya Program 

UPSUS PAJALE. 

Selanjutnya untuk membandingkan Pendapatan Usahatani Padi Sebelum dan 
Sesudah Program UPSUS PAJALE di sesuaikan dengan hasil analisis yang di 

olah dengan menggunakan z-Test: Two Sample for Means dengan z-hitung 
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 [4.13] dan z-tabel [1.64] Sehingga Hipotesisnya z-hitung > z-tabel, maka Ho di 

tolak dan Hi di terima, artinya ada perbedaan rata-rata produksi (berbeda nyata) 

pada  ushatani padi sebelum dan sesudah adanya Program berarti UPSUS 

PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Adapun Analisis Komparasi penelitian ini adalah perbandingan Produksi, 

dan Pendapatan usahatani padi sebelum dan sesudah program Upsus Pajale yang 

di analisis menggunakan z-Test: Two Sample for Means. 

Tabel 8. Analisis Komparasi Produksi, dan PendapatanUsahatani Padi Sebelum            

dan Sesudah Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat 

No Uraian Rata-rata Nilai 

Sebelum 

Upsus 

Sesudah 

Upsus 

z-hitung z-tabel Hipotesis 

2 

3. 

Produksi 

Pendapatan 

39.94 

6.457.579            
 

52,19 

10.912.345           
 [3,92] 

[4,13] 

1,64 

1,64 

HodiTolak 

HodiTolak 

Sumber Data Primer diolah 

 Berdasarkan Tabel 8. bahhwa dapat di lihat hasil Komparasi  Biaya, 

Produksi, dan pendapatan ushatani Padi sebelum dan sesudah Program UPSUS 

PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

4. Kendala – kendala pada Usahatani Padi Sebelum dan sesudah Program 

UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2015. 

Dalam melakukan suatu kegiatan usahatani, petani akan di hadapkan pada 

berbagai macam kendala untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Kendala-

kendala tersebut perlu di ketahui agar petani dapar mengantisipasi dan mencari 

solusi yang tepat untuk mengatasi setiap kendala sehingga ushatani padi dapat di 

laksanakan secara optimal. Demikian juga dalam melakukan usahatani padi di 

Kecamatan Narmada Kbupaten Lombok Barat. Petani responden di hadapi dengan 

kendala-kendala dalam menjalankan usahatani padi sebelum dan sesudah adanya 

Program UPSUS PAJALE. Adapun kendala-kendala petani responden pada 

usahatani padi di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dapat di lihat 

pada Tabel 9. 

Tabel 9. Kendala Petani Responden Pada Usahatani Padi Sebelum dan Sesudah 

Program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2011 

No Jenis Kendala Program UPSUS PAJALE 

Jumlah (org) Persentase (%) 

1). 

 

 

2). 

 

 

-Kendala Tekhnis 

1.Serangan Hama 

2.Serangan Penyakit 

-Kendala 

Sosial&Ekonomi 

1.Ketersedian Modal 

2.Kekurangantenagakerja  

 

49 

10 

 

 

10 

20 

 

100 

20,40 

 

 

20,40 

40,81 
   Sumber : Data Primer diolah 
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  Berdasarkan tabel 9. dapat di ketahui kendala-kendala yang di hadapi oleh 

petani responden sebelum dan sesudah adanya Program UPSUS PAJALE pada 

lokasi penelitian. 

1. Serangan Hama 

Kendala petama, sebanyak 49 orang (100%) petani responden sebelum dan 

sesudah  adanya program UPSUS PAJALE menghadapi kendala serangan hama, 

berupa walang sangit, belalang, hama ulat, petani melakukan penyemprotan 

pestisida jenis insektisida. Untuk mengatasi hama burung di  lakukan penerapan 

teknik secara manual oleh petani. 

2. Serangan Penyakit 

 Kendala kedua, sebanyak 10 orang (20,40%) petani responden sebelum dan 

sesudah adanaya Program UPSUS PAJALE mengalami kendala penyakit bercak 

cokelat pada tabaman padi, yakni petani responden yang memiliki lahan swah 

tadah hujan. Penyakit ini muncul saat tanaman  padi sudah mulai berubah. 

Penyakit ini mengakibatkan daun tanaman padi menjadinkering dan sebagian 

bulir padi menjadi hampa sehingga produksi tidak maksimal. 

3. Modal 

Modal dalam jenis usaha apapun sangat di butuhkan, dalam hal ini produsen 

yang memiliki kendala terhadap modal yaitu sebanyak 12 orang. Terbatasnya 

modal yang di miliki mengakibatkan produsen mengurangi produksi. 

4. Tenaga Kerja 

Kekurangan tenaga kerja sangat berpengaruh dalam proses produksi terutama 

pada usahatani padi,  dan dalam hal ini petani  yang memiliki kendala tenaga kerja 

yaitu 18 orang. Terbatasnya tenaga kerja mengakibatkan keterlambatan dalam 

proses bekerja terutama pada saat penanaman, karena tenaga kerja yang di 

butuhkan pada saat penanaman sangat sulit karena kurangnya keterampilan 

menanam dengan sistem jajar legowo pada Program UPSUS PAJALE. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan penelitian, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:. 

1. Rata-rata produksi padi Sebelum Program UPSUS PAJALE sebesar 39,94 

kuintal per ha,dan produksi Sesudah Program UPSUS PAJALE sebesar 

52,19 kuintal per ha. Persentase produksi meningkat sebesar 30,67% per ha. 

Setelah diuji dengan z-Test: Two Sample for Means, maka hasilnya berbeda 

nyata pada usahatani padi sebelum dan sesudah Program UPSUS PAJALE. 

2. Pendapatan  di peroleh pada usahatani padi sebelum Program UPSUS 

PAJALE sebesar Rp. 6.439.672 per ha, dan Pendapatan sesudah Program 

UPSUS PAJALE sebesar Rp 10.939.843 per ha dengan persentase 

pendapatan meningkat sebesar 69,88% per ha. Setelah diuji dengan z-Test: 

Two Sample for Means, maka hasilnya berbeda nyata pada usahatani padi 

sebelum dan sesudah Program UPSUS PAJALE. 

3. Kendala –kendala yang di hadapi petani repsonden pada usahatani padi 

program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat, yaitu serangan hama dan penyakit, kekurangan modal, dan 

kekurangan tenaga kerja. 
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2. Saran  
1. Disarankan kepada petani agar lebih menggunakan penananam dengan  

sistem jajar legowo. Sehingga dengan lebih sering menggunakan jajar 

legowo maka tenaga kerja yang melakukan penanaman akan lebih pasih 

dalam proses penanaman, sehingga tidak akan kekurangan tenaga kerja. 

2. Disarankan kepada Penyuluh agar lebih aktif lagi dalam melaksanakan 

tugas dengan tepat waktu sehingga petani yang mengikuti Program Upsus 

Pajale mengikuti anjuran yang diberikan oleh penyuluh sehingga  hasil 

produksi dan pendapatannya dapat ditingkatkan. 

3. Disarankan kepada pemerintah untuk mengurangi keterlambatan waktu 

dalam memberikan bantuan dana dan benih kepada setiap kelompok tani 

yang mengikuti program UPSUS PAJALE. 
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