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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui biaya 

dan pendapatan pada usahatani kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok 

Timur (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam usahatani kubis di 

Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif,pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey . Sumber data 

adalah data primer dan data sekunder. Penentuan daerah sampel  penelitian 

ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dari 10 desa dipilih 

3 desa  yaitu desa Lendang Nangka, Danger dan Paok Motong. Responden dalam 

penelitian sebanyak 30 orang responden yang ditentukan secara propotional 

random sampling. Analisis data yang digunakan adalah rumus biaya dan 

pendapatan usahatani. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata biaya produksi 

yang dikeluarkan petani pada usahatani kubis sebesar Rp.  18.346.612/Ha/musim 

atau Rp. 3.608.167/LLG/musim. Dengan rata-rata biaya tetap Rp. 

278.854/Ha/musim atau Rp. 54.841/LLG/musim, dan rata-rata biaya variabel Rp. 

18.067.758/Ha/musim atau Rp.3.553.326/LLG/musim. Pendapatan usahatani 

kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 sebesar Rp. 

41.937.099/Ha/musim atau Rp. 8.247.630/LLG/musim. Dengan rata-rata produksi 

26.810 Kg/Ha/musim atau 5.273 Kg/LLG/musim. (2) Kendala-kendala yang 

dihadapi petani responden dalam menjalankan usahatani kubis di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 meliputi modal, serangan hama 

dan penyakit, cuaca dan kelembaban tanah. Namun kendala yang paling dirasakan 

pertain sampai saat ini adalah serangan hama dan penyakit yang menyerang kubis 

sehingga tanaman kubis banyak yang rusak. 

 

Kata Kunci: Biaya, Pendapatan, & Usahatani Kubis 
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ABSTRACT 

This research aims to determine : (1) The cost and income on a cabbage 

farm in Masbagik regency the district of East Lombok (2) The obstacles which 

faced by cabbage farm in Masbagik regency the district of East Lombok. 

The method which used in this research was descriptive method, data 

collection was done by survey technique. The data resources of this research are 

the primary and secondary data. The determination of the sample of area was 

determinated by used purposive sampling technique. In ten villages the researcher 

was selected three village which were Lendang Nangka, Danger, Paok Motong. 

The respondents in this research were 30 respondents which determinate by 

propotional random sampling . The analysis of the data which used was the cost 

formula and farm income. 

The result of this research showed that : (1) The average cost production 

which used by the farmers on cabbage farming Rp. 18.346,612/ha/season or 

Rp.3.608.167/LLG/season. With an average fixed cost Rp.278.854/ha/season or 

Rp.54.841/LLG/season, and the average variable cost Rp.18.067.758/ha/season or 

Rp.3.553.326/LLG/season. Cabbage farm incomes in Masbagik regency the 

district of East Lombok in 2015 was about Rp. 41.937.099/ha/season or 

Rp.8.247.630/LLG/season. (2) The obstacle which faced by respondent farmers in 

Masbagik regency the district of East Lombok in 2015 include the capital, pests, 

diseases, weather, and the soil moisture. But the most obstacle which felt by the 

farmers until now which was pests attack cabbage so that there are so many 

damaged cabbage. 

 

 

Key Word : Cost, Income, and Cabbage farm. 
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I. PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan Negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan 

penting dari keseluruhan nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya 

penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau 

produk pertanian yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 1994 ; Pulungan, 2008). 

Pada tahun 2014, indeks produksi hortikultura naik sebesar 18,21 poin 

dibanding tahun 2013, yaitu dari 112,43 menjadi 130,64. Kenaikan ini disebabkan 

oleh kenaikan indeks produksi sayur-sayuran maupun buah-buahan. Indeks 

produksi sayur-sayuran naik sebesar 7,47 poin sedangkan indeks produksi buah-

buahan naik sebesar 18,21 poin (BPS Indonesia, 2015). 

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah dengan luas 

panen kubis terbesar dengan dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. (BPS Provinsi NTB, 2015).  

Kecamatan Masbagik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Lombok Timur yang sangat potensial sebagai penghasil kubis dengan capaian luas 

tanam panen 51 ha, jumlah produksi mencapai 1.173 ton. Selain itu Masbagik 

memiliki tofografi datar dan berbukit dengan ketinggian tempat berkisar antara 

275 m - 500 m dpl. Keadaan tanah lempung berpasir, lempung liat, liat. Kubis 

dapat tumbuh pada semua jenis tanah, mulai dari tanah berpasir sampai tanah 

berat. Tetapi jenis tanah yang paling baik untuk tanaman kubis adalah lempung 

berpasir. Kondisi ini sangat mendukung untuk dilakukannya budidaya tanaman 

kubis sehingga dengan kata lain tanaman kubis cocok dan layak untuk 

dibudidayakan. (BP3K Kecmatan Masbagik, 2015). 

Dalam menjalankan usahatani sebagaimana halnya usahatani kubis, tentu 

tidak selalu berjalan dengan baik seperti yang diharapkan petani. Faktor-faktor 

berupa iklim, potensi lahan, teknologi akan berpengaruh pada produksi dan 

fluktuasi harga (input-output), selanjutnya mempengaruhi pendapatan yang akan 

diterima petani. Oleh karena itu biaya dan penerimaan pada sebuah usahatani 

sangat penting sehingga pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan 

petani dan keluarganya. 

Berdasarkan uraian di atas  yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah: (1) Biaya dan pendapatan petani pada usahatani kubis di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur; (2) Faktor apa saja yang menjadi kendala 

dalam pelaksanaan usahatani kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok 

Timur.  

 Untuk menjawab permasalahan tersebut maka telah dilakukan penelitian 

tentang  “Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Kubis di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur.” Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

Untuk mengetahui biaya dan pendapatan pada usahatani kubis di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur. (2) Untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi dalam usahatani kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok 

Timur. 
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II. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

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

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014). 

Unit Analisis 

 Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah petani kubis 

yang ada di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. 

 

 

Penentuan Sampel 

Penetuan daerah sampel dilakukan secara purposive sampling. Dari 

sepuluh desa tersebut dipilih tiga desa yaitu: Desa Lendang Nangka, Danger, Paok 

Motong dengan pertimbangan bahwa ketiga desa tersebut merupakan desa yang 

mempunyai luas panen kubis terbanyak di Kecamatan Masbagik kabupaten 

Lombok Timur Penentuan responden dilakukan secara survey melalui daftar 

pertanyaan yaitu mengumpulakan data dengan membuat daftar pertanyaan, yang 

sering disebut secara umum dengan nama daftar pertanyaan (Lampiran).. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel yang dapat diukur dalam penelitian ini antara lain: 

1. Biaya produksi yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam 

menjalankan usahataninya, baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

2. Produksi adalah jumlah produksi fisik yang dihasilkan dalam satu kali musim 

tanam dinyatakan dalam kilogram atau kuintal. 

3. Nilai produksi atau penerimaan yaitu jumlah produksi dikalikan dengan harga 

yang berlaku pada saat itu (harga diterima petani) dinyatakan dalam satuan 

rupiah (Rp). 

4. Pendapatan merupakan total nilai produksi dikurangi total biaya dalam satu 

kali proses produksi dinyatakan dalam satuan rupiah. 

5. Masalah merupakan hal yang sering dihadapi petani kubis selama 

mengusahakan komoditi tersebut, untuk mengetahuinya dilakukan identifikasi 

berbagai macam masalah. 
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Analisis Data 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Pendapatan Usahatani 

Pendapatan usahatani dapat dianalisis dengan menggunakan analisis biaya 

dan pendapatan sebagai berikut: 

  = TR – TC 

Keterangan:     = pendapatan usahatani 

  TR = total penerimaan (pendapatan kotor) 

  TC = total biaya 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Usahatani Kubis 

 Para petani dalam mencurahkan tenaganya untuk bekerja pada kegiatan 

ekonomi produktif dari berbagai sumber pendapatan lainnya yang menghasilkan 

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tentunya kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh para petani meliputi usahatani kubis. Berdasarkan hasil penelitian 

usahatani kubis ini dilakukan sudah cukup lama.Umur petani responden berkaitan 

erat dengan pola fikir, fisik dan mental seseorang dalam melaksanakan 

aktivitasnya. Dalam penelitian ini umur petani responden berkisar antara 31-65 

tahun. 

 Tingkat pendidikan petani responden dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan jenjang pendidikan formal yang diperolehnya yaitu mulai dari yang 

tidak sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Pengalaman dalam berusahatani 

dapat mempengaruhi kemampuan para petani dalam mengolah usahataninya, para 

petani responden disini memiliki pengalaman berusahatani yang berkisar antara 3-

38 tahun. Jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap biaya hidup 

yang dikeluarkan. Dan jumlah tanggungan keluarga petani responden didaerah 

penelitian berkisar antara 1-3 orang. Luas lahan garapan usahatani yang dimiliki 

oleh petani berkisar antara 0,06-0,80 Ha. Pekerjaan pokok petani responden 

adalah sebagai petani dan sisanya merupakan pekerjaan sampingan seperti 

peternak, petani dan guru. 

Rata-rata biaya produksi usahatani kubis di Kabupaten Lombok Timur 

tahun 2015 per hektarnya sebesar Rp. 18.346.612 per musim tanam atau Rp. 

3.608.167 per luas lahan garapan per musim tanam. Dimana biaya tertinggi yang 

dikeluarkan adalah pada biaya variabel yaitu sebesar Rp. 18.067.758 per hektar 

per musim atau Rp. 3.553.326 per luas lahan garapan per musim. Rata-rata biaya 

tetap yaitu Rp. 278.854 per hektar per musim atau Rp. 54.841 per luas lahan 

garapan per musim. 

 Usahatani yang dilakukan petani sudah berkembang karena dalam proses 

budidayanya menggunakan obat-obatan dan pupuk dengan bantuan dari para 

penyuluh di dinas setempat. Adapun tahap-tahap proses budidaya usahatani kubis 

 Dari data hasil penelitian dapat diketahui karakteristik responden, tingkat 

pendidikan, pengalaman berusahatani, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan 

garapan, pekerjaan, analisis biaya dan pendapatan, pendapatan usahatani, dan 

kendala-kendala yang dihadapi petani. 

Umur Responden  

 Menurut Simanjuntak (1995), kisaran umur 15-64 tahun tergolong umur 

produktif. Artinya kemampuan fisik dan produktifitas kepala keluarga rumah 

tangga masih mampu untuk bekerja dan berusaha menghidupi keluarga dan rumah 

tangganya. 
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Tabel 4.4.  Karakteristik Petani Kubis Berdasarkan Umur di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 

No 
 

Kisaran Umur 
Petani 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 31-40 6 20,00 

2 41-50 7 23,33 

3 51-60 9 30,00 

4 61-70 8 26,67 

Jumlah 30 100,00 

Rata-rata 50,8 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

Tabel 4.4 dapat menunjukkan bahwa presentase terbesar umur petani 

responden yaitu sebanyak 9 orang petani (30% ) dengan kisaran umur antara 51-

60 tahun. Presentase terendah yaitu hanya sebanyak 6 orang petani (20% ) yang 

berada pada kisaran umur 31-40 tahun. Kisaran umur 61-70 tahun berada pada 

urutan ke dua tertinggi yaitu sebanyak 8 orang (26,67%). Kisaran umur 41-50 

tahun berada pada urutan ketiga yaitu sebanyak 7 orang (23.33%) dan rata-rat 

umur petani responden yaitu 50,8 tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

petani di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam 

kategori usia produktif. 

 

Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan petani responden dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan jenjang pendidikan formal yang telah diperolehnya.  

 

Tabel 4.5.  Tingkat Pendidikan Petani Responden Kubis di Kecamatan Masbagik 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Tidak sekolah 9 30,00 

2 Tidak tamat sekolah 3 10,00 

3 SD 5 16,67 

4 SMP 6 20,00 

5 SMA 5 16,67 

6 PT 2 6,66 

Jumlah 30 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

 Tabel 4.5 diketahui bahwa persentase tingkat pendidikan petani responden 

tertinggi berada pada jenjang tidak sekolah yaitu sebanyak 9 orang responden 

(30%). Persentase tingkat pendidikan terendah berada pada jenjang perguruan 
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tinggi (PT) sebanyak 2 orang responden (6,66%). Jika dilihat dari tabel 4.5 diatas 

maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan petani kubis di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur masih tergolong cukup rendah. 

Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman berusahatani dapat juga mempengaruhi kemampuan petani 

dalam mengolah usahataninya. Pengalaman berusahatani dapat berpengaruh pada 

keahlian dalam bercocok tanam. Semakin banyak pengalaman petani dalam 

berusahatani kubis, maka petani tersebut akan lebih ahli dalam mengelola 

usahataninya, sebaliknya petani yang kurang pengalaman dalam berusahatani 

akan mengalami kesulitan dalam mengelola usahataninya. 

 

Tabel 4.6. Pengalaman Berusahatani Kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2015 

No 
 

Pengalaman (Tahun) 
Petani 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 <10 4 13,33 

2 10-20 18 60,00 

3 >20 8 26.67 

Jumlah 30 100,00 

Rata-rata  17,33 

Sumber : Data Primer Diolah  

 Tabel 4.6 petani responden yang memiliki kisaran pengalaman dengan 

jumlah terbanyak berada pada kisaran 10-20 tahun yaitu sebesar 18 orang (60%). 

Pengalaman dengan jumlah terendah berada pada kisaran <10 tahun yaitu sebesar 

4 orang (13,33%) dan rata-rata usia petani responden yaitu 17,33 tahun. Dengan 

memiliki banyak pengalaman tersebut diharapkan petani dapat mengambil 

keputusan-keputusan yang tepat dalam mengelola usahataninya. 

 

Jumlah Tanggungan Keluarga 

 Adapun rincian jumlah tanggungan keluarga petani kubis di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur pada Tabel 4.7. berikut : 

Tabel 4.7. Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Kubis di Kecamatan Masbagik 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 

No 
 

Tanggungan Keluarga 

Petani 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 1-2 16 53,33 

2 3-4 14 46,67 

Jumlah 30 100,00 

Rata-rata 2,23 

Sumber : Data Primer Diolah  

Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa 16 petani responden (53,33%) memiliki 

jumlah tanggungan keluarga yang berkisar antara 1-2 orang tanggungan, 
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sedangkan petani yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang berkisar antara 

3-4 orang hanya 14 orang petani (46,67%) dan rata-rata tanggungan petani 

responden yaitu sebanyak 2,23 orang tanggungan. Jadi dari tabel jumlah 

tanggungan keluarga petani kubis di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

petani responden dapat digolongkan sebagai keluarga menengah. 

 

Luas Lahan Garapan 

 Luas lahan garapan yang dimiliki oleh petani kubis di daerah penelitian di 

Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut : 

Tabel 4.8. Luas Lahan Garapan Usahatani Kubis di Kecamatan Masbagik 

Kabupaten Lombok Timur 2015 

No 
 

Luas Lahan Garapan (ha) 
Petani 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 < 0,50 28 93,33 

2 0,50-1,00 2 6,67 

Jumlah 30 100,00 

Jumlah Ha 5,90 

Rata-rata LLG 0,1967 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

Tabel 4.8. menunjukan bahwa sebagian besar petani kubis di Kecamatan 

Masbagik memiliki luas lahan garapan terbanyak < 0,50 Ha yaitu sebanyak 28 

orang petani (93,33%), dan sedikit sekali petani yang memiliki luas lahan garapan 

>1,00 Ha hanya 2 orang petani (6,67). Dengan rata-rata kepemilikan lahan 0,1976 

per luas lahan garapan atau 5,9 ha. 

 

Pekerjaan 

Adapun jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan petani responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.9. sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Pekerjaan Pokok Dan Sampingan Petani Responden Pada Usahatani 

Kubis Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur 2015 

No 

 

Uraian 
Pekerjaan Pokok Pekerjaan Sampingan 

Jumlah 

(Org) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

(Org) 

Persentase 

(%) 

1 Petani 15 50,00 - - 

2 Peternak 10 33,33 10 33,33 

3 Guru 2 6,67 2 6,67 

4 Pedagang 3 10,00 3 10,00 

5 
Tidak memiliki 

pekerjaan sampingan 
- - 

15 50,00 

Jumlah 30 100,00 30 100,00 
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Tabel 4.9. dapat diketahui bahwa sebagian besar petani responden 

memiliki pekerjaan pokok sebagai petani yaitu sebanyak 15 orang (50%), dan 2 

orang (6,67%) memiliki pekerjaan pokok sebagai guru dan juga memiliki 

pekerjaan sampingan sebagai petani sedangkan petani yang memiliki pekerjaan 

sampingan yaitu sebanyak 10 orang (33,33%) sebagai peternak, 3 orang (10%) 

sebagai pedagang. Sisanya 15 orang responden tidak memiliki pekerjaan 

sampingan, artinya petani responden lebih berkonsetrasi pada pekerjaan pokok 

sebagai petani kubis. 

 

Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Kubis 

Biaya produksi 

 Rata-rata biaya produksi yang digunakan pada usahatani kubis di 

Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada Tabel 4.10 

berikut. 

Tabel 4.10. Rata-rata Biaya Produksi pada Usahatani Kubis di kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 

No 
 

Rincian Biaya 
Biaya (Rp) 

Per LLG Per Ha 

1 Biaya tetap (Rp) 

a. Penyusutan alat 

b. Pajak tanah 

Total biaya tetap 

39.395 

15.446 

54.841 

200.316 

78.538 

278.854 

2 Biaya variabel (Rp) 

a. Biaya saprodi 

b. Biaya tenaga kerja 

Total biaya variabel (Rp) 

1.196.659 

2.356.326 

3.553.326 

6.084.707 

11.983.051 

18.067.758 

Jumlah 3.608.167 18.346.612 

Sumber : Data Primer Diolah  

 Tabel 4.10. dapat diketahui bahwa rata-rata biaya produksi usahatani kubis 

di Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 per hektarnya sebesar Rp. 18.346.612 

per musim atau Rp. 3.608.167 per luas lahan garapan per musim. Dimana biaya 

tertinggi yang dikeluarkan adalah pada biaya variabel yaitu sebesar Rp. 

18.067.758 per hektar per musim atau Rp. 3.553.326 per luas lahan garapan per 

musim. Rata-rata biaya tetap yaitu Rp. 278.854 per hektar per musim atau Rp. 

54.841 per luas lahan garapan per musim. 

 

Biaya Tetap 

Adapun rincian tentang rata-rata biaya penyusutan alat yang digunakan 

dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut. 
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Tabel 4.11. Rata-rata Biaya Penyusutan Alat Responden pada Usahatani Kubis di 

Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 

No 
 

Luas Lahan Garapan (ha) 

Nilai Penyusutan Alat (Rp) 

Per LLG Per Hektar 

1 Parang  4.495 20.572 

2 Sabit  3.084 15.683 

3 Cangkul  8.029 40.826 

4 Sprayer 40.394 123.234 

Jumlah 56.002 200.315 

Sumber : Data Primer Diolah  

 Tabel 4.11. menunjukkan bahwa rata-rata penyusutan alat yang dimiliki 

petani responden pada usahatani kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten 

Lombok Timur tahun 2015 sebesar Rp. 200.315 per hektar per musim atau Rp. 

56.002 per luas lahan garapan per musim. Dengan biaya penyusutan tertinggi 

pada jenis alat sprayer yaitu sebesar Rp. 123.234 per hektar per musim atau Rp. 

40.394 per lahan garapan per musim, dan biaya penyusutan terendah yaitu pada 

alat sabit sebesar Rp. 15.683 per hektar per musim atau Rp. 3.084 per luas lahan 

garapan per musim. Dapat dikatakan bahwa biaya penyusutan alat yang 

dikeluarkan petani cukup rendah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa total 

biaya tetap yang dikeluarkan petani responden per hektar yaitu Rp. 54.841 atau 

Rp. 278.854 per luas lahan garapan per musim. 

 

Biaya Variabel  

 Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya produksi kubis yang 

dihasilkan dalam satu musim tanamnya. Dalam penelitian ini biaya variabel 

meliputi biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja dalam dan luar keluarga. 
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a) Biaya Sarana Produksi 

Tabel 4.12 Rata-rata Biaya Sarana Produksi pada Usahatani Kubis di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 

No 
 

Jenis Saprodi 
Pemakaian per LLG Pemakaian per Hektar 

Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp) 

1 Bibit 

Jumlah 

4.193 

4.193 

628.925 

628.925 

21.319 

21.319 

3.197.924 

3.197.924 

2 Pupuk 

a. Urea (Kg) 

b. TSP (Kg) 

c. NPK (Kg) 

d. Ponska (Kg) 

e. Petroganik (Kg) 

f. Za (Kg) 

 

 

40 

30 

22 

25 

10 

9 

 

 

119.000 

74.500 

66.700 

49.583 

10.617 

22.500 

342.900 

 

202 

153 

113 

126 

52 

46 

 

 

605.085 

378.814 

339.153 

252.119 

51.695 

114.407 

1.743.559 
3 Obat-obatan 

a. Prevaton (Liter) 

b. Demolish (Liter) 

c. Endure (Liter) 

d. Arjunar (Liter) 

e. Abacel (Liter) 

f. Sidacron (Liter) 

 

0,33 

0,4 

0,17 

0,5 

0,37 

0,33 

 

36.000 

36.000 

40.000 

65.000 

31.167 

16.667 

224.834 

 

1,67 

2,03 

0,85 

2,5 

1,86 

1,75 

 

 

142.373 

183.051 

203.390 
330.508 

187.228 

84.746 

1.143.224. 

Jumlah 
 

1.196.659  6.084.707 

Sumber : Data Primer Diolah  

 Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa penggunaan biaya sarana produksi 

untuk pembelian benih, pupuk dan obat-obatan pembasmi hama. Biaya pembelian 

benih dengan total biaya sebesar Rp. 3.197.924. Per hektar per musim atau Rp 

628.925 per lahan garapan per musim. Biaya pembelian pupuk dengan total biaya 

sebesar Rp. 1.743.559 per hektar per musim atau Rp. 342.900 per lahan garapan 

per musim. Dan biaya pembelian obat-obatan pembasmi hama dengan total Rp. 

1.143.224 per hektar per musim atau Rp. 224.834 per lahan garapan per musim. 

Penggunan pupuk sebagai perangsang tumbuh yang dilakukan petani responden 

menggunakan Urea, TSP, NPK, Ponska, Petroganik dan Za. Dan penggunaan 

obat-obatan sebagai pengendalian hama yang dilakukan petani responden 

menggunakan Prevathon, Demolish, Endure, Arjuna, Abacel, dan Sidacron. 

 

b) Biaya Tenaga Kerja 

Untuk lebih jelasnya jenis kegiatan dan besar biaya tenaga kerja yang 

dilakukan petani responden pada usahatani kubis di Kecamatan di Kabupaten 

Lombok Timur dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut. 
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Tabel 4.13. Rata-Rata Biaya Tenaga Kerja Petani Responden pada Usahatani 

Kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 

No 

 

Jenis Kegiatan 
Penyerapan Tenaga 

Kerja per LLG 

Penyerapan Tenaga 

Kerja per Hektar 

HKO Biaya (Rp) HKO Biaya (Rp) 

1 Persiapan lahan 16,65 768.333 84,7 3.906.780 

2 Penanaman 8,15 345.000 41,5 1.754.237 

3 Penyiangan 9,84 340.000 50,00 1.728.814 

4 Pemupukan 8,06 298.333 78,24 1.516.949 

5 Pengairan 6,25 256.667 50,00 1.305.085 

6 Panen 10,12 348.333 51,22 1.771.186 

Jumlah 59,07 2.356.667 355,66 11.983.051 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

Tabel 4.13 dapat diketahui jenis kegiatan tenaga kerja pada usahatani 

kubis pada  tahun 2015 terdiri dari persiapan lahan, penanaman, penyiangan, 

pemupukan, pengairan, dan panen. Rata-rata biaya tenaga kerja pada usahatani 

kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 yang 

dikeluarkan petani responden per hektar yaitu Rp. 11.983.051 dengan tingkat 

penyerapan  tenaga kerja sebesar 355,66 HKO sedangkan untuk rata-rata biaya 

tenaga kerja yang dikeluarkan petani responden per luas lahan garapan yaitu Rp. 

2.356.667 dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 59,07 HKO. Rata-rata 

biaya tenaga kerja yang dikeluarkan paling tinggi baik per hektar maupun per luas 

lahan garapan oleh petani responden adalah pada saat persiapan lahan. Rata-rata 

biaya tenaga kerja pada saat persiapan lahan yaitu Rp. 3.906.780 per hektar 

dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar Rp. 84,7 atau Rp. 768.333 per 

luas lahan garapan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar Rp. 16,65. 

Tingginya biaya tenaga kerja pada saat persiapan lahan disebabkan oleh pekerjaan 

pengolahan tanah dengan dicangkul, pembuatan gudulan sampai dengan 

pembuatan bedengan sehingga berpengaruh pada tingginya upah yang diberikan 

perharinya yakni mencapai Rp. 50.000 sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja 

paling banyak juga pada saat persiapan lahan. Tingkat penyerapan tenaga kerja 

pada kegiatan persiapan lahan per hektar yaitu 84,7 HKO atau 16,65 HKO per 

luas lahan garapan. Tingginya penyerapan tenaga kerja pada persiapan lahan 

disebabkan karena penggunaan tenaga kerja luar keluarga lebih banyak dari pada 

tenaga dalam keluarga. 

 

Pendapatan Usahatani 

 Pendapatan usahatani yaitu selisih antara nilai produksi dengan biaya 

produksi yang dikeluarkan pada usahatani kubis di Kecamatan Masbagik 

Kabupaten Lombok Timur dirinci pada Tabel 4.14 berikut. 
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Tabel 4.14. Rata-rata Produksi, Total Penerimaan dan Pendapatan Usahatani 

Kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 

No Uraian Per LLG Per Hektar 

1  Produksi (Kg) 5.273 26.810 

2 Nilai (Rp) 2.250 11.441 

3  Penerimaan (Rp) 11.863.500 60.322.881 

4 Biaya Produksi (Rp) 

a. Biaya Tetap (Rp) 

 

b. Biaya Variabel (Rp) 

3.608.167 

54.841 

3.553.326 

18.346.612 

278.854 

18.067.758 

5  Pendapatan (Rp) 8.247.630  41.937.099 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

 Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa rata-rata produksi kubis yang dihasilkan 

oleh petani responden per hektar yaitu 26.810 kg/musim tanam atau per luas lahan 

garapan 5.273 kg/musim tanam. Rata-rata penerimaan petani pada usahatani kubis 

di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 sebesar Rp. 

60.322.881 per hektar per musim atau Rp. 11.863.500 per lahan garapan per 

musim. Hal ini di pengaruhi oleh jumlah produksi dan penerimaan yang diterima 

oleh petani responden sedangkan rata-rata pendapatan usahatani kubis di 

kabupaten Lombok Timur adalah Rp.  41.937.099 per hektar per musim atau Rp. 

8.247.630 per luas lahan garapan per musim dengan rata-rata biaya produksi Rp. 

18.346.612 per hektar per musim atau Rp.3.608.167 per luas lahan garapan per 

musim. 

 

Kendala-Kendala yang Dihadapi Petani Responden 

Tabel 4.15. Kendala-Kendala yang dihadapi Petani Responden Pada Usahatani 

Kubis di Kecamatan Masbagik kabupaten Lombok Timur 2015 

No Jenis Kendala Mengalami Kendala 

(orang) 

Persentase (%) 

1 Modal 2 6,67 

2 Serangan Hama dan penyakit 20 66,67 

3 Cuaca 7 23,33 

4 Kelembaban Tanah 4 13,33 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

 Tabel 4.15 menunjukkan bahwa kendala yang paling dirasakan oleh petani 

responden adalah serangan hama dan penyakit yang menyerang kubis. Sebanyak 

20 orang (66,67%) petani responden mengeluhkan tentang serangan hama dan 

penyakit ini. Hal ini disebabkan karena daerah penelitian merupakan daerah yang 

memiliki kelembaban udara dan curah hujan yang tinggi, sehingga penyakit 

banyak menyerang kubis pada akar, batang dan daun. Dampak yang paling 

banyak ditimbulkan oleh serangan ini yaitu terjadi pada busuk akar atau busuk 

batang sehingga menurunkan produksi dan kualitas kubis yang dihasilkan oleh 
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petani responden. Jika populasi hama dan penyakit terlalu banyak, petani 

responden biasanya menggunakan cara praktis untuk membasmi hama dan 

penyakit tersebut yaitu menyemprotkan obat pembasmi hama seperti prevathon, 

abacel, sidacron, demolish, endure dan arjuna selain itu petani membuang  

batang atau daun yang membusuk. Jika serangan hama dan penyakit menjalar 

keakar kubis maka akan dilakukan pencabut pada tanaman kubis tersebut. 

 Kendala kedua yang paling dirasakan oleh petani responden adalah 

kendala cuaca sebanyak 7 orang petani (23,33%). Cuaca yang tidak menentu ini 

memang menjadi masalah dalam sektor pertanian khususnya usahatani kubis. 

Kubis dapat ditanam sepanjang musim atau tahun asalkan kebutuhan airnya 

terpenuhi. Keadaaan cuaca yang selalu berubah-ubah disepanjang tahun 

mengakibatkan tidak menentunya waktu tanam yang tepat untuk memprediksi 

bulan untuk memulai menanam kubis. Keadaaan tersebut juga berdampak pada 

serangan hama dan penyakit yang sulit dikendalikan secara non kimiawi sehingga 

membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengendalikan kondidi tersebut. 

Sehingga upaya yang dilakukan petani responden yaitu mencegah serangan hama 

dan penyakit dengan ketika cuaca tidak menentu adalah dengan sering melakukan 

penyemprotan pestisida sebelum kubis terjangkiti oleh hama dan penyakit. 

 Kendala lain yang dialami oleh para petani responden yaitu keadaan tanah 

yang terlalu lembab yaitu sebanyak 4 orang (13,33%). Hal ini disebabkan oleh 

hujan yang turun terus menerus sehingga menyebabkan kelebihan pasokan air 

kepada tanaman kubis yang ditanam oleh petani responden. Cara untuk mengatasi 

hal tersebut dengan membuat parit yang lebih dalam untuk menampung air untuk 

mencegah  tanah tidak menjadi terlalu lembab. 

 Kendala yang terakhir adalah masalah modal.yaitu sebanyak 2 orang 

(6,67%) Modal selalu menjadi masalah dalam setiap menjalankan usahatani. Oleh 

sebab itu diperlukan adanya lembaga peminjaman modal sehingga petani dapat 

meminjam modal dengan lebih cepat dan bunga yang sesuai. Kurangnya modal 

disini merupakan suatu masalah yang berhubungan dengan masalah lainnya yaitu 

ketika musim hujan yang tidak menentu akan menyebabkan kubis rentan terkena 

serangan hama dan penyakit. Dalam hal ini petani membutuhkan banyak modal 

untuk melakukan pembelian obat-obatan pembasmi hama dan penyakit untuk 

tanaman kubis serta untuk membayar tenaga kerja. Sehingga alternatif yang 

diambil petani responden yaitu dengan meminjam uang pada tetangga dengan 

perjanjian waktu pengembalian pinjaman pada saat panen kubis. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan petani pada usahatani kubis sebesar 

Rp.  18.346.612/Ha/musim atau Rp. 3.608.167/LLG/musim. Dengan rata-rata 

biaya tetap Rp. 278.854/Ha/musim atau Rp. 54.841/LLG/musim, dan rata-rata 

biaya variabel Rp. 18.067.758/Ha/musim atau Rp.3.553.326/LLG/musim. 

Pendapatan usahatani kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok 

Timur tahun 2015 sebesar Rp. 41.937.099/Ha/musim atau Rp. 

8.247.630/LLG/musim. Dengan rata-rata produksi 26.810 Kg/Ha/musim atau 

5.273 Kg/LLG/musim. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi petani responden dalam menjalankan usahatani 

kubis di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tahun 2015 meliputi 

modal, serangan hama dan penyakit, cuaca dan kelembaban tanah. Namun 

kendala yang paling dirasakan pertain sampai saat ini adalah serangan hama 

dan penyakit yang menyerang kubis sehingga tanaman kubis banyak yang 

rusak. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka sebagai peneliti 

menyarankan sebagai berikut : 

1. Untuk menghindari serangan hama dan penyakit petani kubis sebaiknya 

memperhatikan waktu saat melakukan penanaman kubis. Disarankan 

penanaman dilakukan pada saaat musim kemarau dikarenakan banyak petani 

yang menanam kubis pada saat musim hujan. Hal ini berakibat pada rendahnya 

hasil produksi kubis yang disebabkan oleh rentannya tanaman kubis terkena 

hama dan penyakit. 

2. Diharapakan kepada lembaga keuangan untuk bekerja sama dan membantu 

para petani dalam memberikan pinjaman modal dengan lebih cepat dan bunga 

yang sesuai sehingga tidak memberatkan para petani. 
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