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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis efisiensi penggunaan 
faktor-faktor produksi padi sawah sistem jajar legowo di Kecamatan Narmada. (2) 
Mengetahui pendapatanusahatani padi sistem jajar legowo di Kecamatan 
Narmada.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di 
Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Narmada sebagai daerah 
sampelnya dengan rumus biaya dan pendapatan, analisis regresi dan analisis 
efisiensi factor produksi. Hasil penelitian munjukkan bahwa: 1) Penggunaan 
faktor-faktor produksi pada usahatani padi sawah sistem tanam jajar legowo di 
Kecamatan Narmada belum efisien. Hal ini ditunjukkan oleh rasio nilai produksi 
marjinal dengan nilai biaya korbanan marjinal yang tidak sama dengan satu. Oleh 
karena itu penggunaan faktor-faktor produksi tersebut ada yang perlu dikurangi 
dan ada juga yang perlu ditambah.Faktor produksi yang perlu dikurangi yaitu 
benih, SP36, dan tenaga kerja.Sedangkan faktor produksi yang perlu ditambah 
yaitu urea, NPK dan Pestisida. 2) Pendapatan usahatani padi sawah sistem tanam 
jajar legowo di Kecamatan Narmada sebesar Rp. 10.649.950,82 per luas lahan 
garapan atau Rp. 17.458.935,77 per hektar. dilihat dari nilai R/C ratio sebesar 2,79 
yang lebih dari satu menunjukkan bahwa usahatani padi sawah sistem tanam jajar 
legowo di Kecamatan Narmada menguntungkan dan layak untuk diusahakan. 

Kata Kunci :Usahatani Padi, Pendapatan, Efisiensi. 

ABSTRACT 

This study aims to (1) analyze the efficiency of the use of factors of rice 
production systems in Sub Narmada Legowo row. (2) Determine the income of 
rice farming system in the District Narmada Legowo row. This study is a 
descriptive research conducted in West Lombok regency, especially in the district 
of Narmada as the area sampled by the formula of cost and revenue, regression 
analysis and analysis of the efficiency of production factors. Munjukkan research 
results that: 1) The use of factors of production in lowland rice farming Legowo 
row planting system in the District Narmada not efficient. This is indicated by the 
ratio of the value of marginal production value korbanan marginal costs are not 
equal to one. Therefore the use of production factors are there that needs to be 
reduced and there is also a need to be supplemented. Factors of production that 
needs to be reduced, ie seed, SP36, and labor. While the factors that need to be 
added, namely the production of urea, NPK and pesticides. 2) Revenue paddy rice 
farming Legowo row planting system in the district of Narmada Rp. 
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10,649,950.82 per acreage or Rp. 17,458,935.77 per hectare. seen from the value 
of R / C ratio of 2.79 is more than one indicates that paddy rice farming Legowo 
row planting system in the District Narmada profitable and worth the effort. 
 
 

Keywords : Rice, Revenue Efficiency. 
 

PENDAHULUAN 

 Dalam pembangunan pertanian, penggunaan faktor produksi dan 
penerapan teknologi memegang peranan penting.Kurang tepatnya peraranan 
teknologi atau factor produksi secara optimal maka perlu diketahui factor 
produksi mana yang harus ditambah atau dikurangi. Dalam upaya pencapaian 
peningkatan produksi beras Nasional, Pemerintah dalam hal ini Departemen 
Pertanian melalui Badan Pengembangan dan Penelitian telah banayak  
mengeluarkan rekomendasi untuk diaplikasikan oleh petani, salah satunya yaitu 
penerapan sistem tanam jajar legowo. 

 Teknologi sistem tanam jajar legowo merupakan rekayasa teknik tanama 
dengan mengatur jarak tanam antar rumpun dan antar barisan.Berdasarkan 
penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, sistem tanam jajar legowo ini telah 
terbukti dapat meningkatkan hasil produksi.Akan tetapi meskipun telah terbukti 
dapat meningkatkan hasil produksi, namun belum diketahui apakah penggunaan 
factor produksi sudah efisien atau tidak. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul 
“Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-fktor Produksi dalam Usahatani Padi 
Sawah Sistem Tanam Jajar Legowo” 

 

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah ayaitu : (1) 
Apakah penggunaan faktor-faktor produksi pada usahatani padi sawah sistem jajar 
legowo di Kecamatan Narmada sudah efisien?. (2) Berapakah pendapatan petani 
pada usahatani padi dengan sistem jajar legowo di Kecamatan Narmada?. Dari 
perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu : (1) Menganalisis 
efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi padi sawah sistem jajar legowo di 
Kecamatan Narmada. (2) Mengetahui pendapatanusahatani padi sistem jajar 
legowo di Kecamatan Narmada. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan unit analisis adalah petani padi dengan sistem tanam jajar legowo di 
Kecamatan Narmada.Penentuan daerah sampel ditetapkan dengan teknik 
“purposive sampling” atas dasar pertimbangan bahwa Desa selat dan Nyur 
Lembang merupakan desa yang sudah banyak petaninya menerapkan sistem 
tanam jajar legowo. Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin 





 

12Nd
Nn  sehingga diperoleh 75 Responden dari 
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total populasi sebanyak 292 Orang 136 orang dari Desa Selat dan 156 orang dari 
Desa Nyur Lmbang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei.Sumber 
data meliputi data primer dan data sekunder.Alat analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi analisis biaya dan pendapatan, analisis regresi 
dengan Fungsi Cobb-Douglass, dan analisis efisiensi Penggunaan Faktor 
produksi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi Sistem Tanam Jajar Legowo 
di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

Tabel4.1. Biaya Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah Sistem Jajar 
Legowo di Kecamatan Narmada Tahun 2015 

No 
Jenis Sumber Daya 

Pertanian, Produksi dan 
Pendapatan 

Satuan 
Fisik 

Usahatani Padi Sawah Sistem Tanam Jajar Legowo 
Per LLG Per Ha 

Jumlah 
Fisik Nilai (Rp) Jumlah 

Fisik Nilai (Rp) 

1 Luas Lahan Garapan (Ha) 0.61  1.00  
2 Produksi (Ku) 32.13 12,853,949.58 64.26 25,707,899.16 
3 Sarana Produksi :      
 a. Benih/bibit (Kg) 12,87 128.666,67 21,09 210.928,96 
 b. Pupuk :      
 - Urea (Kg) 142,73 276.960,00 233,99 454.032,79 
 - SP36/TSP (Kg) 80,00 209.873,33 131,15 344.054,64 
 - NPK (Kg) 75,88 186.626,67 124,39 305.945,36 
 - ZA (Kg) 5,00 9.713,33 8,20 15.923,50 
 - POG (Kg) 46,00 29.666,67 75,41 48.633,88 
 - Gandasil (Bks) 0,24 1.840,00 0,39 3.016 
 c. Pestisida      
 - Insektisida (ml) 281,33 72.753,33 461,20 119.267,76 
 - Fungisida (ml) 131,47 61.714,40 215.52 101.171,15 
 - Herbisida (ml) 170,81 11.675,68 280,02 19.140,46 
 Jumlah biaya Saprodi   989.490,08  1.622.114,89 
4 Tenaga Kerja (HKO) 72,01 3.562.111,11 118,04 5.839.526,40 
5 Biaya Lain-lain (Rp)  624.695,55  1.024.091,06 

     Jumlah Biaya variabel   5.176.296,73  8.485.732,35 
6 Biaya Tetap :      
 a. Pajak dan sewa Tanah (Rp)  730.463,56  1.197.481,24 
 b. Penyusutan (Rp)  36.888,89  60.473,59 
 Jumlah Biaya Tetap   767.352,44  1.257.954,83 
7 Total Biaya Produksi (Rp)  5.943.649,18  9.743.687,18 
8 Pendapatan (Rp)  10.649.950,82  17.458.935,77 
9 R/C-Ratio   2,79  2,79 

Sumber : Data Primer Diolah 
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Berdasarkan  tabel diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : 

Biaya Produksi.Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang 
dikeluarkan oleh petani dalam menjalankan usahataninya, baik berupa biaya tetap 
maupun biaya variabel.rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani 
responden di Kecamatan Narmada dalam satu kali musim tanam sebesar Rp. 
9.743,687,18per hektar, dimana rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan 
sebesarRp. 8.485.732,35perhektar. Sedangkan rata-ratatotal biaya tetap sebesar 
Rp 1.257.954,83per hektar. Selanjutnya, perincian masing-masing komponen 
biaya disajikan pada pembahasan berikut. 

Biaya Variabel.Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan 
berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar 
volume kegiatan maka semakin tinggi jumlah total biaya variabel, semakin kecil 
volume kegiatan maka semakin rendah jumlah total biaya variabel seperti biaya 
sarana produksi, biaya tenaga kerja dan biaya lain-lain.Dimana penggunaan biaya 
sarana produksi terbesar pada pembelian pupuk urea yaitu sebesar Rp. 
454.032,79per hektar.Besarnya biaya pembelian pupuk urea disebabkan karena 
pupuk urea merupakan sarana roduksi yang paling banyak dibutuhkan dalam 
usahatani padi.Sedangkan Biaya terkecil dikeluarkan pada pembelian Gandasil 
sebesar Rp. 3.016 per hektar.Kecilnya pengeluaran terhadap gandasil karena tidak 
banyak petani yang menggunakannya. Untuk Tenaga Kerja rata-rata biayayang 
dikeluarkan petani responden sebesar Rp. 5.839.526,40 per hektar. Sedangkan 
biaya lain-lain sebesar Rp. 1.024.091,06 per hektar.Jumlah pembelian karung dan 
tali disesuaikan dengan hasil panen dari masing-masing petani 
responden.Sedangkan sewa handtraktor disesuaikan dengan luas lahan garapan 
dari masing-masing petani responden. 

Biaya Tetap.Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung 
pada besar kecilnya produksi, dengan kata lain besar kecilnya biaya tidak 
mempengaruhi hasil produksi. Biaya tetap yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah biaya pajak tanah, dan biaya penyusutan alat.Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan petani responden di 
kecamatan Narmada sebesar Rp. 1.257.954 per hektar. Dimana rata-rata biaya 
pajak/sewa tanah sebesar Rp 1.197.481,24 per hektar. Besar kecilnya pajak tanah 
yang dikeluarkan masing-masing petani tergantung dari letak sawahnya, apabila 
sawahnya terletak di lokasi yang strategis seperti dekat dengan jalan raya maka 
pajaknya lebih besar daripada yang terletak di lokasi yang kurang 
strategis.Sedangkan Untuk biaya penyusutan alat yang dikeluarkan petani rata-
rata sebesarRp. 60.473,59 per hektar.Besar kecilnya biaya penyusutan yang 
dikeluarkan petani setiap musim tanamnya tergantung dari jenis, harga dan 
kualitas alatnya. 

Pendaptan.Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
pendapatan bersih yang diperoleh dari selisih nilai produksi (penerimaan) dengan 
total biaya produksi (pengeluaran) petani pada kegiatan usahataninya, sehingga 
pendapatan dipengaruhi oleh total produksi dan harga jual.Adapun rata-
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rataproduksi yang diperoleh petani yaitu 68,01 Ku GKP per hektar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa harga jual produksi (GKP) sebesar Rp. 400.000,00 
per kuintal. Dengan begitu rata-rata nilai produksi yang diperoleh petani dalam 
penelitian ini adalah Rp. 27.202.622,95per hektar. Nilai produksi yang dihasilkan 
dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga produksi per kuintal. Dari nilai 
produksi setelah dikurangi total biaya, diperoleh pendapatan sebesar Rp. 
17.458.935,77 

R/C ratio.merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan total 
biaya keseluruhan. R/C ratio pada hasil penelitian ini sebesar 2,79 yang berarti 
bahwa untuk setiap Rp. 100,00 yang dikeluarkan petani dalam suatu awal 
kegiatan usaha diperoleh penerimaan sebesar Rp 279,00 pada akhir kegiatan 
usaha. Pada hasil tersebut dapat dikatakan bahwa petani padi sawah sistem jarwo 
di kecamatan Narmada telah memperoleh keuntungan pada usahataninya.Semakin 
besar nilai R/C ratio maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh petani 
sehingga usahatani padi sawah sistem jarwo memiliki kelayakan secara finansial 
untuk diusahakan karena memiliki angka ratio lebih dari 1 (satu). 

 
Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Produksi Usahatani Padi Sawah 
Sistem Jarwo 
Tabel 4.2.Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap 

Produksi Padi Sawah Sistem Tanam Jarwo di Kecamatan Narmada 
Tahun 2015. 
Uraian Koef. regresi t-hitung P-Value Keterangan 

Konstanta 1,449 13,277 0,000  
Benih (X1) 0,008 0,104 0,917 NS 
Urea (X2) 0,323 3,184 0,002 S 
SP36/TSP (X3) 0,079 0,982 0,329 NS 
NPK (X4) 0,150 3,690 0,000 S 
Pestisida (X5) 0,240 3,713 0,000 S 
Tenaga kerja (X6) 0,262 2,723 0,008 S 
Koef. Determinasi  2R   0,931   
Koef. Korelasi (r)  0,965   
f-hitung  153,429   
f-tabel  2,220   
t-tabel  1,992   

Pengujian Koefisian Regresi Secara Serentak. Berdasarkan hasil analisis 
diperoleh nilai f-hitung 153,4291 lebih besar dari f-tabel 2.220 pada taraf nyata 
5%, hal ini berarti bahwa model yang dipakai dapat diterima, artinya secara 
serentak variabel bebas yang ada dalam model secara bersama-sama berpengaruh 
nyata terhadap variabel terikatnya. Hal ini ditunjang pula oleh besarnya koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0.931yang berarti variabel bebas yang 
dimasukkan dalam model dapat mempengaruhi variabel terikatnya sebesar 93,31 
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% sedangkan 7,90 % ditentukaan oleh variabel lain di luar model.Sedangkan 
koefisien korelasi (r) sebesar 0,963menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-
variabel bebas dengan variabel terikatnya sangat kuat.Hal ini berarti bahwa 
keeratan hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai 
pengaruh yang kuat sehingga semua faktor produksi di dalam model saling 
mempengruhi. 

Pengujian Regresi Secara Parsial. Dari hasil analisis (tabel 4.2) diperoleh 
bahwa, dari semua faktor produkisi yang dimasukkan dalam model ada dua 
variabel yaitu benih dan SP36 yang tidak berpengaruh nyata (non signifikan) dan 
4 variabel  yaitu urea, NPK, pestisida dan TK berpengaruh nyata (signifikan) 
terhadap hasil produksi. 

 
Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-faktor Produksi 

Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dapat diketahui dengan 

menghitung perbandingan antara nilai produk marginal (NPM) dengan biaya 

korbanan marginal (BKM) dari masing-masing fktor produksi. Jika rasionya sama 

dengan satu maka efisiensi penggunaan factor produksi telah tercapai, tetapi jika 

tidak sama dengan satu maka penggunaan faktor produksi tersebut tidak atau 

belum efisien. Hasil perhitungan nilai efisiensi penggunaan faktor produksi pada 

usahatani padi disajikan pada tabel 4.3, dimana nilai efisiensi yang ada pada tabel 

diperoleh dengan rumus Efisiensi : 











 

X
xPyxYNPM

BKM
NPME

*

,   

Tabel 4.3.Perhitungan Nilai Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi pada Usahatani 
Padi Sawah Sistem Jajar legowo di Kecamatan Narmada. 

No. Faktor Produksi Koefisien 
Regresi (b) Y*, X* Py 

(Rp) NPM BKM (Rp) Rasio/E 

1 Benih (X1) 0,008 10,45 - 1.005,93 10.060,00 0,100s 
2 Urea (X2) 0,323 117,44 - 3.613,95 1.946,67 1,856 
3 SP36 (X3) 0,073 64,17 - 1.617,67 2.623,33 0,617 
4 NPK (X4) 0,150 51,40 - 3.834,63 2.467,33 1,554 
5 Pestisida (X5) 0,240 154,39 - 2.042,62 822,44 2,484 
6 Tenaga Kerja (X6) 0,262 58,68 - 5.866,87 58.845,00 0,100 
7 Produksi (Y) - 32,85 40,000    

Sumber : Data Primer diolah 

*) Rata Geometric 

 Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rasio nilai produk marginal dengan 
biaya korbanan marjinal dari masing-masing input tidak ada yang sama dengan 
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satu, ini berarti penggunaan input pada usahatani padi tidak ada yang efisien. Nilai 
rasio yang kurang dari satu bermakna bahwa penggunaan input perlu dikurangi 
dan nilai rasio yang lebih dari satu bermakna bahwa penggunaan input perlu 
ditambah. 
 
Masalah yang Dihadapi Petani Responden pada Usahatani Padi Sawah 
Sistem Jajar Legowo 

Sarana Produksi Pupuk. Sulitnya memperoleh faktor produksi pupuk 
dirasakan petani responden dalam mengusahakan usaha padinya.Hal ini 
disebabkan pedagang banyak menimbun pupuk yang dimiliki untuk dijual pada 
waktunya (dijual ketika pupuk mulai langka). Meskipun ada kelompok tani 
sebagai wadah untuk memperoleh saprodi terutama pupuk, akan tetapi pupuk 
yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak selalu 
tersedia disaat dibutuhkan sehingga petani harus membeli ketempat lain dengan 
harga yang lebih tinggi. 

Modal.Modal merupakan hambatan bagi petani usahatani padi sawah 
jarwo yang usahataninya sekala kecil dan menengah serta yang pekerjaan 
sampingannya hanya beternak.Hal ini disebabkan tidak adanya kredit usahatani 
yang diberikan untuk pembelian saprodi, sehingga harga saprodi dirasakan mahal 
dan diluar kemampuan petani kecil untuk membeli.Kurangnya modal 
mengakibatkan petani untuk membeli saprodi diawal musim tanam dan dibayar 
ketika sudah panen, sehingga harga belinya semakin tinggi.Selain itu, harga 
pupuk dan obat-obatan cenderung dinaikkan oleh pedagang apabila musim tanam 
telah tiba. 

Penyuluh.Kurangnya kuantitas penyuluhan yang dilakukan PPL tentang 
teknis berusahatani dengan sistem tanam jajar legowo yang baik menyebabkan 
pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengelolaan usahatani padi jarwo 
masih rendah sehingga petani belum tahu bagaimana berusahatani padi jarwo 
yang baik. Hal ini mengakibatkan penggunaan input yang dilakukan petani tidak 
efisien sehingga dalam penggunaan inputnya petani melakukannya berdasarkan 
pengalamannya saja. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pada usahatani padi sawah sistem 
tanam jajar legowo di Kecamatan Narmada adalah benih, urea, SP-36, NPK, 
Pestisida, dan tenaga kerja. Secara serentak keenam faktor produksi tersebut 
mempengaruhi produksi sebesar 93,10% sedangkan sisanya sebesar 7,90% 
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dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak dimasukkan dalam model. 
Berdasarkan uji F diketahui bahwa keenam faktor tersebut berpengaruh nyata 
(signifikan) terhadap produksi padi sistem tanam jajar legowo di Kecamatan 
Narmada. Sedangkan secara partial dengan uji t dengan tingkat kesalahan 
sebesar 5% diketahu bahwa dari keenam faktor produksi tersebut hanya benih 
dan SP36 yang tidak berpengaruh nyata (non signifikan) terhadap produksi. 
Sedangkan urea, SP-36, pestisida dan tenaga kerja berpengaruh nyata 
(signifikan) terhadap produksi padi sistem jajar legowo di Kecamatan 
Narmada. Walaupun demikian, penggunaan faktor-faktor produksi pada 
usahatani padi sawah sistem tanam jajar legowo di Kecamatan Narmada 
belum efisien. Hal ini ditunjukkan oleh rasio nilai produksi marjinal dengan 
nilai biaya korbanan marjinal yang tidak sama dengan satu. Oleh karena itu 
penggunaan faktor-faktor produksi tersebut ada yang perlu dikurangi dan ada 
juga yang perlu ditambah. Faktor produksi yang perlu dikurangi yaitu benih, 
SP36, dan  tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi yang perlu ditambah 
yaitu urea, NPK dan Pestisida 

2. Pendapatan  usahatani padi sawah sistem tanam jajar legowo di Kecamatan 
Narmada sebesar Rp.10.649.950,82per luas lahan garapan atau Rp. 
17.458.935,77 per hektar. Dengan hasil produksi sebesar 41,48 kuintal per 
luas lahan garapan atau 68,01 kuintal per hektar dengan harga jual Rp. 
400.000 per kuintal GKP, sehingga nilai produksi yang diperoleh sebesar Rp. 
16.593.600,00 per luas lahan garapan atau Rp. 27.202.622,95 per hektar. 
Pendapatan tersebut diperoleh petani dalam satu kali musim tanam selama 
3,5-4 bulan mulai dari persiapan lahan hingga pemanenan, dengan 
pendapatan tersebut maka pendapatan petani selama satu tahun sebesar Rp. 
31.949.852,46 per luas lahan garapan atau Rp. 52.376.807,31 per hektar. 
Sehingga pendapatan petani selama satu bulan sebesar Rp. 2.662.487,50 per 
luas lahan garapan atau Rp. 4.364.733,61 per hektar. dilihat dari nilai R/C 
ratio sebesar 2,79 yang lebih dari satu menunjukkan bahwa usahatani padi 
sawah sistem tanam jajar legowo di Kecamatan Narmada menguntungkan 
dan layak untuk diusahakan 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian pada usahatani padi sawah sistem tanam jajar 
legowo di Kecamatan Narmada, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai 
berikut 

1. Dianjurkan kepada petani agar menerapkan sistem tanam jajar legowo sesuai 
dengan yang direkomendasikan sehingga petani mampu memproduksi dan 
memperoleh pendapatan yang lebih besar serta membiasakan mengamati 
lahan terhadap serangan hama dan penyakit sehingga dalam pengendalian 
hama dan penyakit, petani tidak sia-sia mengeluarkan biaya untuk membeli 
pestisida. 
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2. Pemerintah dan dinas terkait sebaiknya melakukan kontrol dan pengawasan 
terhadap pendistribusian dan harga pada sarana produksi pertanian agar tidak 
langka di pasaran sehingga pedagang tidak menimbun dan menaikkan harga 
sarana produksi pertanian secara berlebihan, yang menjadi komponen penting 
dalam berusahatani. 

3. Pengupayaan peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam 
memberikan pengarahan dalam melakukan usahatani padi sawah sistem 
tanam jajar legowo karena petani perlu bimbingan teknis bagaimana 
melakukan usahatani padi dengan sistem tanam jajar legowo yang baik dan 
efisien selama musim tanam. 
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