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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pendapatan usahatani kedelai 

pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. 

(2) Mengetahui kontribusi usahatani kedelai terhadap pendaptan rumah tangga 

petani pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok 

Tengah. (3) Mengetahui masalah yang dihadapi petani kedelai pada lahan sawah 

tadah hujan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini  metode deskriptif. Unit 

analisis dalam penelitian ini  petani yang melakukan usahatani kedelai pada lahan 

sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kecamatan Pujut. Dari 14 Desa, 2 Desa dipilih yaitu Desa 

Rembitan dan Sukadane secara puposive sampling. jumlah responden ditentukan 

dengan “Quota Sampling” yaitu dengan menetapkan sebanyak 30 responden, dari 

2 desa terpilih ditentukan masing-masing 15 orang responden. Sedangkan 

Penentuan sampel secara Insidental Sampling. Jenis data yang digunakan terdiri 

dari data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri 

dari Data Primer dan Data Sekunder. 

Hasil analisis menunjukkan rata-rata pendapatan usahatani kedelai pada 

lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut untuk  per luas lahan garapan 

sebesar Rp  1.344.715 per luas lahan garapan atau sebesar Rp  2.929.662 per ha. 

Kontribusi usahatani kedelai terhadap pendapatan rumahtangga petani di 

Kecamatan Pujut yaitu sebsar Rp 1.344.715 atau sebesar (9,07%), pada usahatani 

non kedelai yaitu sebesar Rp 6.116.700 atau sebesar (41,27%) dan pada usaha non 

usahatani yaitu sebesar Rp 7.360.585 atau sebesar (49,66%). Masalah yang 

dihadapi petani responden dalam menjalankan usahatani kedelai pada lahan sawah 

tadah hujan di Kecamtan Pujut meliputi harga jual rendah, intensitas air hujan, 

teknologi dan benih. 

Kata Kunci: Kontribusi, Pendapatan Usahatani Kedelai, Non Kedelai, Non 

Pertanian 
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ABSTRACT 

 This research was purposed to find out: (1) Detect the revenue of 

soybean farm in Rainfed Land field at Pujut subdistrict in Central Lombok 

regency. (2) detect the contribution of soybean farm on household income of 

farmers in Rainfed Land field at Pujut subdistrict in Central Lombok regency. (3) 

detect the problems faced by soybean farmers in Rainfed Land field at Pujut 

subdistrict in Central Lombok regency. 

 The method used in this research is descriptive method. The unit of 

analysis in this research soybean farmers who perform in the Rainfed Land field 

at Pujut subdistrict in Central Lombok regency. This research was conducted in 

the Pujut subdistrict. Of the 14 village, 2 village were choice namely Rembitan 

village and Sukadane is purposive sampling. the number of respondents is 

determined by the "Quota sampling" is to set as many as 30 respondents, from 2 

selected villages are determined each 15 respondents. While Sampling The 

samples are incidental. The data used consists of quantitative data and qualitative 

data. Sources of data in this research consisted of primary data and secondary 

data. 

 The analysis showed the average income of soybean farm in Rainfed 

Land field at Pujut subdistrict for per acreage amount of Rp 1,344,715 per acreage 

amount of Rp 2,929,662 per ha. Soybean contribution to the household income of 

farmers at Pujut subdistrict amount of Rp 1,344,715 or by (9.07%), on a non 

soybean farm in the amount of Rp.6.1167 million or equivalent (41.27%) and the 

non-farm business that is equal Rp 7,360,585 or equivalent (49.66%). Problems 

faced by farmers of respondents in the running of soybean farm in Rainfed Land 

field at Pujut subdistrict include lower selling prices, the intensity of the rain 

water, and seed technology. 

 

Keywords: Contributions, Income of Soybean farm, Soybean Non, Non-

Agricultural 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena memiliki kekayaan alam 

yang berlimpah, terutama dalam sektor pertanian. Untuk itu komoditi pertanian 

sangat penting untuk diperhatikan, terutama komoditi-komoditi pertanian yang 

diolah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu komoditi tanaman 

pangan yang penting untuk dikonsumsi masyarakat  kedelai (Facino, 2012).  

Permintaan kedelai yang selalu meningkat setiap tahunnya berbanding 

lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk (Facino, 2012). Akan tetapi produksi 

kedelai di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan, dapat dilihat dari laju 

produksi kedelai di Indonesia dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan 

baik dari segi luas panen, produktivitas maupun produksinya.  
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Lahan sawah tadah hujan merupakan lahan sawah yang sumber air 

pengairannya tergantung atau berasal dari curahan hujan tanpa adanya bangunan-

bangunan irigasi permanen. Menurut Ridwan dan Zulrasdi (2010), lahan sawah 

tadah hujan merupakan sumberdaya yang sangat potensial untuk pengembangan 

kedelai. Karena sebagian besar diantaranya belum dimanfaatkan secara optimal 

biasannya hanya ditanami padi sekali dalam setahun, kemudian dibiarkan sampai 

datang musim hujan berikutnya.  

kecamatan dengan luas lahan sawah tadah hujan terluas terdapat di 

Kecamatan Pujut yaitu sebesar 5.369 ha, sementara realisasi tanam sebesar 3.667 

ha. artinya bahwa produksi kedelai di Kecamtan Pujut masih dapat ditingkatkan 

dan berpotensi menjadi penghasil kedelai terbesar. Dengan peningkatan luas lahan 

sawah tadah hujan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usahatani 

kedelai. 

Kecamatan dengan produksi kedelai tertinggi ialah Kecamatan Pujut 

sebesar 4.589 ton dengan luas lahan sekitar 3.667 ha, (BPS Kabupaten Lombok 

Tengah, 2015). Artinya bahwa Kecamatan Pujut merupakan Kecamatan yang 

berpotensi sebagai penghasil kedelai terbesar di Kabupaten Lombok Tengah, dan 

rata-rata petani selalu mengusahakan usahatani kedelai setiap tahunya. Namun 

produksi kedelai di Kecamatan Pujut mengalami penurunan yang cukup berarti, 

pada tahun 2015 produksi kedelai  sebesar 4.589 ton, dibandingkan pada tahun 

2014 produksi mencapai 8.930 ton, (BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2015). 

Meskipun demikian usahatani kedelai masih dianggap sebagai usahaatani yang 

penting untuk diusahakan, serta dapat menambah kontribusi terhadap pendapatan 

rumatangga petani. Berdasarkan uraian tersebut, maka dipandang perlu untuk 

melakukan penelitian tentang: “Analisis Kontribusi Usahatani Kedelai 

Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani pada Lahan Sawah Tadah 

Hujan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”. 

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui pendapatan usahatani kedelai 

pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. 

Mengetahui kontribusi usahatani kedelai terhadap pendaptan rumah tangga petani 

pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. 
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Mengetahui masalah yang dihadapi petani kedelai pada lahan sawah tadah hujan 

di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan unit analisis  petani 

yang melakukan usahatani kedelai pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan 

Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi ditentukan secara puposive sampling 

atas pertimbangan kedua desa tersebut merupakan desa dengan produksi kedelai 

tertinggi dan memiliki luas lahan terluas. 

Penentuan jumlah petani responden dilakukan secara “Quota Sampling” 

yaitu dengan menetapkan sebanyak 30 responden, dari 2 desa terpilih ditentukan 

masing-masing 15 orang. Adapun Penentuan sampel secara “Insidental 

Sampling”  teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber 

data (Sugiyono, 2012:96). Tetapi tetap berpedoman pada jumlah responden yang 

telah ditetapkan. 

 

Analisis Data 

1. Analisis Pendapatan  

Untuk mengetahui pendapatan rumahtangga petani baik dari usaha tani 

kedelai atau komuditi yang lain, dianalisis dengan menggunakan 

persamaan matematika (Soekartawi, 1995) sebagai berikut: 

a. Biaya 

Rumus  :  TC = FC + VC 

Keterangan  :   TC : total biaya (total cost) 

 FC : biaya tetap (fixed cost) 

 VC : biaya tidak tetap (variabel cost) 

b. Penerimaan 

Rumus  :  TR = Py . Y 

Keterangan :  TR : Total penerimaan 

  Py : Harga produksi (Rp/Kg) 
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  Y  : Produksi yang diperoleh usahatani (Kg) 

c. Pendapatan  

Rumus  :  PD = TR – TC 

Keterangan  :  PD : Pendapatan Usahatani 

  TR : Total Penerimaan (total revenue) 

  TC : Total Biaya (total cost) 

2. Analisis Pendapatan Rumahtangga  

Untuk mengetahui besarnya pendapatan total rumahtangga petani dari seluruh 

sumber pendapatan, dapat dihitung dg rumus sbb: 

PT = P1+P2+P3 

Keterangan :  PT = pendapatn total rumahtangga petani (Rp/Thn) 

P1 = pendapatan dari usahatani kedelai (Rp/Thn) 

P2 = pendapatn dari usahatani non kedelai (Rp/Thn) 

P3 = pendapatan dari luar usahatani (Rp/Thn) 

3. Analisis Kontribusi Pendapatan 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan usahatani kedelai 

terhadap pendapatan rumahtangga petani di Kecamatan Praya Barat dapat 

dianalisis dengan rumus (Dajan, 1993 dalam Mustafa, 2009). 

K = 
  

  
       

Keterangan: 

 K  = kontribusi pendapatan usahatani kedelai terhadap pendapatan 

rumahtangga petani (%) 

P1 =  pendapatan dari usahatani kedelai (Rp) 

PT =  total pendapatan rumahtangga petani (Rp) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Usahatani Kedelai 

Terhadap Pendapatan Rumahtangga Petani Pada Lahan Sawah Tadah Hujan di 

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah” disajikan dalam pokok-pokok 

bahasan sebagai berikut: (1) pendapatan usahatani kedelai pada lahan sawah tadah 

hujan, (2) pendapatan non usahatani kedelai pan sawah tadah hujan, (3) 
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pendapatan non usahtani. Adapun rata-rata luas lahan garapan petani responden 

pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut yaitu sebesar 0,46 Ha. 

1. Biaya dan Pendapatan Usahatani Kedelai 

Biaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan oleh petani responden dalam satu kali proses produksi seperti biaya 

tetap, biaya variabel dan biaya lainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Biaya Tetap, Biaya Variabel dan Biaya Lainya Pada Usahtani 

Kedelai di Kecamatan Pujut Tahun 2015 

No Uraian Per Luas Lahan Garapan (Rp) Per ha (Rp) 

1. Biaya variabel   

 Biaya sarana produksi 489.167 1.065.723 

Biaya tenaga kerja 832.633 1.813.501 

Jumlah           1.321.800  2.879.739  

2. Biaya tetap   

 Biaya pajak lahan 18.439 40.290 

Biaya penyusutan alat 116.208 253.177 

Jumlah 134.702 293.468 

3. Biaya lainya 20.450 44.553 

Total biaya  1.476.952  3.217.760  

Sumber : Data Primer Diolah, (2016)  

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata biaya produksi yang di keluarkan 

oleh petani responden, pada usahtani kedelai pada lahan sawah tadah hujan di 

Kecamatan Pujut per luas lahan garapan yaitu sebesar Rp 1.476.952 sedangkan 

per ha sebesar Rp 3.217.760. 

2. Pendapatan Usahatani Kedelai 

Pendapatan usahtani kedelai adalah hasil dari nilai produksi kedelai 

dikurangi total biaya dalam usahatani. Hasil penelitian terhadap jumlah produksi, 

nilai produksi dan pendapatan usahatani kedelai di Kecamatan Pujut dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata Produksi, Nilai Produksi, Total Biaya Produksi, dan   

Pendapatan, Usahatani Kedelai pada Lahan Sawah Tadah Hujan  di 

Kecamatan Pujut Tahun 2015 

No Uraian 
Per Luas Lahan 

Garapan  
Per ha  
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1 Produksi (kg) 496 1.080 

2 Nilai Produksi (Rp) 2.821.667 6.147.422 

3 Total Biaya Produksi (Rp) 1.476.952  3.217.760  

Pendapatan (Rp) 1.344.715 2.929.662 

 Sumber : Data Primer Diolah, (2016). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah produksi kedelai di 

Kecamatan Pujut tahun 2015 per luas lahan garapan sebesar 496 Kg dengan nilai 

produksi sebesar Rp 2.821.667, sedangkan  produksi per ha sebesar 1.080 Kg/Ha 

dengan nilai produksi sebesar Rp 6.147.422. 

Dari hasil penelitian diperoleh pendapatan bersih usahatani kedelai di 

Kecamatan Pujut rata-rata per luas lahan garapan sebesar Rp 1.344.715 dengan 

rata-rata total nilai produksi sebesar Rp 1.476.952 sedangkan untuk pendapatan 

bersih per ha sebesar Rp 2.929.662 dan rata-rata biaya produksi sebesar Rp 

3.217.760. 

3. Pendapatan Usahatani Non Kedelai 

Usahatani non kedelai yang dimaksud dalam penelitian ini ialah usahatani 

yang diusahakan petani responden selain usahatani kedelai dalam setahun, seperti 

usahatani padi, kacang hijau dan peternakan. Didalam melakukan usahatani, 

petani responden biasanya pada musim tanam 1 menanam padi dikarenakan 

ketersedian air yang cukup banyak. Sementara itu pada musim tanam 2 petani 

responden menanam palawija seperti kedelai, kacang hijau dan semangka. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Pendapatan Usahatani Non Kedelai Pada Lahan Sawah Tadah 

Hujan di Kecamatan Pujut Tahun 2015 

No Jenis usahatani 

Rata-rata Riil Per Luas 

Lahan Garapan 
Rata-rata Umum Per ha 

Jumlah 

(kg) 

Pendapatan  

(Rp) 

Jumlah 

(Kg) 

Pendapatan  

(Rp) 

1. Padi  1.223 2.480.367 2.744 5.565.520 

2 Kacang hijau  81 507.333 181 1.138.369 

3 Semangka  67 133.333 150 299.177 

4 Ternak   8.668.125  2.934.833 

Jumlah   11.789.158    6.116.700 

Sumber : Data Primer Diolah, (2016) 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan rata-rata riil per luas lahan 

garapan usahatani non kedelai terbesar yaitu pada usaha ternak, rata-rata 

pendapatan riil yaitu sebesar Rp 8.669.125 atau rata-rata pendapatan umum 

sebesar Rp 2.934.833. Adapun pendapatan padi per luas lahan garapan sebanyak 

1.223 kg atau sebesar Rp 2.480.367, sedangkan pendapatan per Ha sebanyak 

2.744 kg atau Rp 5.565.520. Adapun tanaman padi diusahakan pada musim tanam 

1, sedangkan usahatani kedelai dan lainya di tanam pada musim tanam ke 2.  

Pada saat penanaman kedelai beberapa petani responden tidak hanya 

menanam kedelai di lahan miliknya, akan tetapi petani responden juga 

mengusahakan tanaman lainya (tumpang sari), adapun tanaman yang ditanam 

salah satunya yaitu kacang hijau. Biasanya petani responden menanam kacang 

hijau di tengah atau dipinggir tanaman kedelai, dengan tujuan agar tidak hanya 

hasil tanaman kedelai saja yang dapat di nikmati hasilnya, tetapi tanaman lain 

juga dapat dinikmati. Disamping itu harga kacang hijau yang lumayan tinggi 

mulai dari Rp5.000–Rp7.000. Sedangkan petani responden yang mengusahakan 

usahatani semangka melakukan usahatani pada waktu yang sama ketika petani 

responden menanam kedelai. Untuk tanaman semangka petani responden 

membagi dua lahan yang dimilikinya misalnya petani tersebut memiliki lahan 

0,60 ha. Lahan seluas 0,40 ha petani responden gunakan untuk usahatani kedelai, 

sedangkan 0,20 ha digunakan untuk usahatani semangka. Sedangkan Petani 

responden yang melakukan usaha ternak yaitu sebanyak 28 orang atau (93,33%). 

Jenis ternak yang diusahakan yaitu sapi, kambing dan unggas. Adapun pendapatan 

rata-rata umum yaitu sebesar Rp 2.146.667.  

4. Pendapatan Non Usahatani 

Didalam keluarga petani responden tidak selamanya petani responden 

melakukan usahatani untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, lebih khusus di 

Kecamatan Pujut yang hanya bisa melakukan usahatani 2 kali dalam setahun, 

yaitu pada musim tanam ke 1 petani menanam padi, selanjutnya pada musim 

tanam ke 2 petani menanam palawija, setelah itu lahan dibiarkan karena 

ketersedian air yang sangat rendah, sehingga menuntut petani untuk mencari 

pekerjaan lain selain usahatani. 
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Adapun jumlah rata-rata secara umum pendapatan petani responden dari 

masing-masing anggota keluarga yang melakukan usaha diluar usahatani, untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu sebesar Rp 7.360.585. untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata Pendapatan Non Usahatani Rumahtangga Petani Pada Lahan 

Sawah Tadah Hujan di Kecamatan Pujut Tahun 2015 

No Jenis pekerjaan Rata-rata Riil (Rp/Thn) Rata-rata Umum 

(Rp/Thn) 

1 Kepala keluarga 8.543.125           3.417.250  

2 Istri 23.160.000 3.088.000 

3 Anak 6.415.010 855.335 

 Jumlah           7.360.585  

Sumber : data Primer Diolah, (2016)  

Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa pendapatan riil rata-rata petani responden 

diluar usahatani per tahun tertinggi ialah istri petani responden yaitu sebesar Rp 

23.160.000 atau secara umum Rp 3.088.000 per tahun. Sedangkan rata-rata 

pendapatan terendah adalah pendapatan riil anak yaitu sebesar Rp 6.415.010, atau 

secara umum yaitu sebesar Rp 855.335 per tahun. Adapun total pendapatan non 

usahatani secara umum yaitu sebesar Rp 7.360.585 per tahun. 

5. Kontribusi Usahatani Kedelai Terhadap Pendapatan Rumahtangga 

Kontribusi yang dimaksud disini ialah seberapa besar sumbangan yang 

didapat dari usahatani kedelai kepada pendapatan rumahtangga. Adapun cara 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi usahatani kedali yaitu dengan cara : 

pendapatan usahatani kedelai dibagi dengan total pendapatan rumahtangga di kali 

100 persen. Hasil dari perhitungan tersebut dicocokan berdasarkan kriteria 

menurut Soekartawi 1986 dalam Mustafa 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata Kontribusi Pendapatan Usahatani Kedelai Terhadap Pendapatan 

Rumahtangga Petani Responden Pada Lahan Sawah Tadah Hujan 

Per Tahun di Kecamatan Pujut Tahun 2015 

No Jenis Usaha Pendapatan (Rp) Persentase (%) 

1 Usahatani Kedelai 1.344.715 9,07% 

2 Usahatani Non kedelai 6.116.700 41,21% 

3 Non usahatani 7.360.585 49,66% 

Jumlah 14.289.321 100 
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Sunber : Data Primer Diolah, (2016) 

Tabel 8 dijelaskan bahwa kontribusi usahatani kedelai terhadap pendapatn 

rumahtangga petani responden pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut 

tahun 2015 yaitu sebesar Rp 1.344.715 atau sebesar (9,07%), sedangkan 

kontribusi terbesar yaitu pada non usahatani yaitu sebesar Rp 7.360.585 atau 

sebesar (49,66%). Artinya bahwa kontribusi usahatani kedelai terhadap 

pendapatan pada lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut tergolong kecil 

menurut pendapat Soekartawi, 1986 dalam Mustafa, 2009. 

6. Masalah Dalam Usahatani Kedelai 

Dalam suatu kegiatan usahatani, petani dihadapkan pada berbagai macam 

masalah untuk mencapai suatu yang diinginkan. Masalah-masalah tersebut perlu 

diketahui, agar dalam pengembangan dan pengelolaan usaha yang dijalankan 

petani dapat diantisipasi, sehingga petani dapat menjalankan usahanya secara 

optimal. Demikian pula yang dihadapi oleh petani kedelai di Kecamatan Pujut 

mereka dihadapkan dengan masalah-masalah dalam menjalankan usahanya. 

Adapun masalah yang dihadapi oleh petani responden di Kecamatan Pujut, antara 

lain intensitas air hujan, varietas, teknologi, benih, biaya, harga jual, hama dan 

penyakit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9 Jenis Masalah Yang Dihadapi Petani Responden Pada Usahatani Kedelai 

di Kecamatan Pujut Tahun 2015 

No Jenis Masalah 
Mengalami 

Masalah (orang) 
Persentase (%) 

1 Benih  27 90% 

2 Teknologi 28 93% 

3 Harga jual 30 100% 

4 Intensitas air hujan 30 100% 

Sumber : Data Primer Diolah, (2016) 

Tabel 9 dapat diketahui masalah yang secara keseluruhan dihapai petani 

yaitu masalah harga jual rendah sebanyak 30 responden  dan curah air hujan yang 

rendah sebanyak 30 responden. Adapun masalah yang paling sedikit dihadapi 

petani yaitu masalah biaya sebanyak 9 orang (30%).  
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Benih kedelai menjadi masalah disebabkan karena varietas yang digunakan 

petani responden tidak seragam, diakibatkan karena benih kedelai yang ditanam 

oleh petani terlebih dahulu dicampur oleh distributor, sehingga mengakibatkan 

daya tumbuhnya tidak serentak, dan pada saat panen kedelai dilakukan ditemukan 

ada yang sudah lewat masa panen dan ada yang masih belum masa panen yaitu 

sebesar 27 orang atau (90%). Adapun benih di peroleh petani dari pemerintah atau 

dari distributor. 

Adapun teknologi yang digunakan oleh petani responden di Kecamatan 

Pujut masih menggunakan teknologi tradisional. Pada saat penanaman biasanya 

benih kedelai disebar, kemudian sampai waktu sekitar 2 atau 3 miggu disemprot 

menggunakan pupuk cair kalau dirasa perlu. Adapula petani yang tidak 

melakukan pemupukan sampai panen sebanyak 7 orang, artinya kedelai setelah 

disebar dibiarkan sampai panen. Sedangkan apabila kedelai ditanam dengan cara 

ditugal maka pendapatan usahatani kedelai akan meningkat, meskipun biaya yang 

dikeluarkan lebih tinggi. 

Biasanya petani responden langsung menjual kedelai setelah panen selesai 

dilakukan (panen raya). Kemudian pada saat penjualan petani responden tidak 

terlalu memikirkan kualitas kedelai yang akan dipasarkan, sehingga masih 

ditemukan tanah atau sisa-sisa kulit kedelai yang belum dibersihkan. Sehingga 

mengakibatkan harga jual yang diterima petani responden rendah. 

Ketersedian air pada saat kegiatan usahatani kedelai sangat terbatas hanya 

mengandalkan air hujan, sementara Intensitas air hujan sangat rendah. Sehingga 

mengakibatkan pendapatan usahatani kedelai rendah, sementara itu untuk 

mengatasinya petani responden tidak bisa melakukan apapun.  

BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan penelitian, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Rata-rata pendapatan usahatani kedelai pada lahan sawah tadah hujan di 

Kecamatan Pujut diketahui untuk  per luas lahan garapan sebesar Rp  

1.344.715 per luas lahan garapan atau sebesar Rp  2.929.662 per ha. 

2. Kontribusi usahatani kedelai terhadap pendapatan rumahtangga petani di 

Kecamatan Pujut yaitu sebsar Rp 1.344.715 atau sebesar (9,07%), pada 

usahatani non kedelai yaitu sebesar Rp 6.116.700 atau sebesar (41,27%) dan 

pada usaha non usahatani yaitu sebesar Rp 7.360.585 atau sebesar (49,66%). 

3. Masalah yang dihadapi petani responden dalam menjalankan usahatani 

kedelai pada lahan sawah tadah hujan di Kecamtan Pujut meliputi harga jual 

rendah, intensitas air hujan, teknologi dan benih. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 

1. Dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani kedelai pada 

lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Pujut sebaiknya para petani tidak 

hanya merawat tanaman kedelai sampai sebatas perawatan awal saja, akan 

tetapi tanaman kedelai sebaiknya dirawat sampai kedelai siap panen. 

2. Dalam upaya meningkatkan harga jual kedelai, sebaiknya para petani terlebih 

dahulu melakukan penyortiran, agar bersih dari tanah atau sisa kulit kedelai. 
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