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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui besarnya pendapatan usahatani jagung 

pada program upsus pajale (2) mengukur rentabilitas ekonomi usahatani jagung pada program 

upsus pajale dan (3) mengevaluasi hambatan/masalah yang dihadapi petani dalam usahatani 

jagung pada program upsus pajale. 

 

Hasil penelitian mengatakan bahwa rata-rata biaya produksi usahatani jagung pada 

program Upsus Pajale yaitu Rp 2.563.550 per luas lahan garapan atau Rp 3.796.240 per hektar, 

rata-rata nilai produksi usahatani jagung pada Program Upsus Pajale yaitu Rp 11.206.667 per 

luas lahan garapan atau Rp 15.351.455 per hektar, sedangkan rata-rata pendapatan petani jagung 

pada program upsus pajale ini dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dan 

nilai produksi yang dihasilkan. Pendapatan petani jagung pada program upsus pajale dalam satu 

kali musim tanam dihitung dengan menggunakan nilai produksi satu kali musim tanam dengan 

total biaya produksi satu kali musim tanam. Besarnya rata-rata pendapatan petani jagung pada 

program upsus pajale yaitu sebesar Rp 8.522.666 per luas lahan garapan atau Rp 11.338.780 per 

hektar. Untuk rentabilitas ekonomi usahatani jagung pada program upsus pajale yaitu sebesar 

292% artinya setiap Rp 100 modal yang dikeluarkan pada usahatani jagung akan menghasilkan 

keuntungan atau pendapatan sebesar Rp 292. Kendala yang dihadapi atau ditemui oleh petani 

dalam usahatani jagung pada program upsus pajale yaitu hama dan penyakit pada tanaman 

seperti: penyakit bulai, ulat dan belalang.  

 

Kata Kunci: Biaya, Produksi, Pendapatan, Rentabilitas Ekonomi 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research are 1). To know the amount of corn farming incomes on upsus 

pajale program 2). To measure the economic profitability of the corn farming on upsus pajale 

program 3). To evaluate the problem the faced by the farmer in corn farming on upsus pajale 

program 
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 The result of this research shows that the average cost of corn farming on upsus pajale 

program ia Rp 1.584.383 per acreage or Rp. 2.292.075 per hectare, the average value of corn 

farming production on upsus pajale is Rp 11.206.667 per acreage or Rp 15.351.455 per hectare, 

while the average incomes of corn’ farmer on upsus pajale program is influenced by the amount 

of production costs incurred and the value of the resulting production. The corn’ farmer income 

in upsus pajale program in one season the soil calculated by using the value of production of one 

growing season with the total cost of production season. The amount of the average income of 

corn’ farmer in upsus pajale program is Rp 8.522.666 per acreage or Rp 11.338.780 per hectare. 

For the economic profitability of corn farming on pajale upsus program is 292%. It means that 

every 100 capital spent corn farming will yield a profis or income Rp 292. The obstacles faced or 

encountered by the farmer in corn farming on upsus pajale program is pests and diseases in plant 

such as: downy mildew, caterpillar and grasshoppers. 

 

Keyword: Cost, Value, Income, Economic Profitability 

 

PENDAHULUAN 

 

Sektor pertanian memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. 

Sektor pertanian meliputi tanaman pangan perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. 

Tanaman pangan merupakan tanaman yang digunakan sebagai sumber energi bagi penduduk 

dunia. Tanaman ini meliputi jenis tanaman biji-bijian seperti padi, gandum, dan jagung serta 

umbian seperti kentang dan ubi untuk memenuhi kebutuhan pangan (Mulat, 2003). 

 

Jagung merupakan komoditas pangan strategis kedua setelah padi. Kebutuhan akan 

jagung terus meningkat setiap tahunnya, untuk tahun 2011 ditargetkan produksi jagung nasional 

dapat mencapai 22 juta ton dengan luas tanam sekitar 4,25 juta hektar dengan  produktivitas 

sebesar 40,00- 42,30 kuintal per hektar. Jika target produksi tidak tercapai maka diprediksi 

kuantitas impor jagung akan lebih tinggi, hal ini tentu kurang diharapkan baik oleh pemerintah 

maupun petani. Nusa Tengara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang mempogramkan 

pengembangan 3 komoditi unggulan daerah, dimana salah satu adalah komoditi jagung. Target 

produksi jagung NTB pada tahun 2011 sebesar  407 ribu ton pipilan kering yang dipanen dari 

lahan seluas 92.226 hektare dengan luas tanam 97.120 hektare. Sementara produksi jagung tahun  

2010 telah mencapai 305.551 ton pipilan kering dengan luas panen 88.579 hektare dengan 

tingkat produktivitas 36,52 kwintal per hektare (Erawati R,T, et al. 2011).  

 

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. Salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB) yang masuk dalam program Upsus Pajale adalah Kabupaten Lombok Barat dengan luas 

wilayah Upsus sebesar 6000 Ha dengan target tanam untuk tanaman padi sebesar 2000 Ha, 

jagung sebesar 1000 Ha dan kedelai sebesar 3000 Ha. Gerung Dari 12 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam 

program Upsus Pajale dengan luas wilayah Upsus sebesar 400 Ha untuk tanaman jagung 
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sedangkan untuk tanaman padi yaitu 500 Ha dan dan tanaman kedelai yaitu 400 Ha (Digdo, K, P, 

2015). 

 

Keberhasilan suatu usahatani umumnya dilihat dari seberapa besar jumlah pendapatan 

yang diterima serta tingginya rentabilitas yang diperoleh oleh petani. Bagi perusahaan umunya 

rentabilitas adalah lebih penting daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belum 

memberikan gambaran bahwa perusahaan itu dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal untuk 

menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung rentabilitasnya (Riyanto, 

1999). 

 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah, seberapa besar 

kemampuan pencapaian laba oleh petani jagung di Kecamatan Gerung pada Program Upsus 

Pajale terhadap modal yang digunakan dalam proses produksi usahatani tersebut. Untuk 

menjawab permasalahan tersebut maka dipandang perlu untuk dilaksanakan penelitian yang 

berjudul “Analisis Rentabilitas Ekonomi Usahatani Jagung pada Program Upaya Khusus 

Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE) di Kecamatan 

Gerung Kabupaten Lombok Barat”. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui  besarnya pendapatan usahatani jagung 

pada program upsus pajale (2) mengukur rentabilitas ekonomi usahatani jagung pada program 

upsus pajale dan (3) mengevaluasi hambatan/masalah yang dihadapi petani dalam usahatani 

jagung pada program upsus pajale. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini meggunakan metode dekriptif. Dengan unit analisis dalam penelitian ini 

adalah petani yang melakukan usahatani jagung pada program upsus pajale. Lokasi penelitian 

ditentukan  secara “Purposive Sampling” dengan pertimbangan Kecamatan Gerung merupakan 

tempat penanaman jagung paling dominan di Kabupaten Lombok Barat dan merupakan 

kecamatan yang telah melaksanakan program upsus pajale, sedangkan untuk penentuan sampel 

responden menggunakan “Quota Sampling” dan diperoleh 30 responden petani jagung. 

Pengambilan jumlah responden pada masing-masing desa sampel ditentukan secara 

“Proportional Random Sampling“ dan diperoleh 11 responden pada kelompok tani di Desa 

Gerung Utara dan 19 responden pada kelompok tani di Desa Dasan Geres. 

 

Analisis Data 

 

1. Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diterima petani jagung pada program upsus 

pajale di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat digunakan dengan menggunakan 

fungsi Pendapatan yaitu: 
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Π = TR – TC 

Keterangan: 

 

Π   = Pendapatan Usahatani 

TR   = Total Penerimaan 

TC   = Total Biaya 

Untuk mengetahui besarnya total penerimaan adalah dengan cara mengalikan total produksi 

dengan harga per satuannya: 

TR= Y x Py 

Keterangan: 

TR = Total Penerimaan 

Y = Jumlah Produksi  

Py = Harga Produksi 

 

Untuk Mengetahui total biaya adalah dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya 

variabel: 

 TC= FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total Biaya (total cost) 

FC = Biaya Tetap (fixed cost) 

VC = Biaya Variabel (variable cost) 

 

2. Untuk mengukur rentabilitas ekonomi usahatani jagung pada program upsus pajale di 

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat digunakan dengan formulasi sebagai berikut 

(Riyanto, 1999): 

 

     RE 
  

     
         

 
Keterangan: 

RE   = Rentabilitas Ekonomi 

LU   = Laba Usaha  

MS   = Modal Sendiri 

MA  = Modal Asing  

 

 Dengan kriteria: 

 Bila nilai Rentabilitas Ekonomi ≥ nilai Suku Bunga Bank (12%) maka usahatani jagung 

tersebut layak/efisien 

 Bila nilai Rentabilitas  Ekonomi < nilai  Suku Bunga Bank (12%) maka usahatani jagung 

tersebut tidak layak/tidak efisien 

3. Mengetahui masalah/hambatan yang dihadapi petani responden usahatani jagung pada 

program upsus pajale di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan 

mengidentifikasi masalah/hambatan yang dialami petani dengan menggunakan model 

deskriptif. 



5 
 

Surtika (C1G 012 174), Agustus 2016  
Artikel Hasil Penelitian” Analisis Rentabilitas Ekonomi Usahatani Jagung Pada Program Upaya 
Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) di Kecamatan Gerung 
Kabupaten Lombok Barat” 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian yang berjudul “Analisis Rentabilitas Ekonomi Usahatani Jagung Pada 

Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Kecamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat” disajikan dalam pokok-pokok bahasan sebagai berikut: (1) Biaya 

Usahatani Jagung pada program Upsus Pajale (2) Pendapatan Usahatani jagung Pada Program 

Upsus Pajale (3) Rentabilitas Ekonomi Usahatani Jagung Pada Program Upsus Pajale (4) 

Kendala-kendala Usahatani Jagung Pada Program Upsus Pajale. 

 

1. Biaya Usahatani Jagung pada Program Upsus Pajale di Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat 

 

 Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya 

produksi, antara lain biaya sewa lahan, pajak tanah, sewa bajak tanah, atau traktor, biaya 

pegairan dan biya penyusutan alat. 

Tabel 1. Jenis dan Besar Biaya Tetap dalam Satu Kali Musim Tanam Usahatani Jagung pada 

Program Upsus Pajale di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 

 

 

No. 

 

Jenis Biaya 

Total Biaya Dalam Satu Kali Musim Tanam (Rp) 

Jagung (0,36) 

Rp/LLG Rp/Ha 

1 

2 

3 

Pajak Tanah 

Penyusutan Alat 

Biaya Pengairan 

38.767 

36.451 

49.167 

64.356 
65.084 

77.276 

Jumlah Biaya Tetap 1.103.551 1.710.880 

    Sumber: Dta Primer Diolah, 2016 

 

Tabel 1 menunjukan bahwa rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani jagung 

yaitu Rp 1.103.551/LLG atau Rp 1.710.880/Ha. Rincian mengenai biaya-biaya tetap diuraikan 

sebagai berikut: 

 

a. Biaya Penyusutan Alat 

 Rata-rata biaya penyusutan alat pada usahatani jagung Rp 38.767/LLG atau Rp 

64.356/Ha. Dari hasil penelitian alat-alat yang digunakan dalam kegiatan usahatani jagung 

yaitu: cangkul, sabit, ember, parang, dan handsprayer. Biaya tetap yang paling besar 

dikeluarkan oleh usahatani tersebut pada alat handsprayer yang mempunyai harga relatif 

tinggi, sehingga biaya penyusutan permusimnya juga cukup tinggi. 

 

b. Biaya Pajak Tanah 

Rata-rata biaya pajak tanah sebesar Rp 36.451/LLG atau Rp 64.356/Ha. Dari hasil 

penelitian biaya pajak tanah dibayar sesuai lahan garapan yang petani jagung miliki, dimana 
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ada yang membayar secara banyaknya petakan sawah, maksudnya disini petani membayar Rp 

10.000/Sawah, dan ada juga yang membayar secara per hektar. 

 

c. Biaya Pengairan 

Rata-rata biaya pengairan sebesar Rp 49.167/LLG atau Rp 75.218/Ha. Dari hasil 

penelitian biaya pengairan dilakukan oleh petani jagung yang tidak ada air disawahnya, 

jadinya disini petani yang tidak cukup untuk melakukan pengairan tanaman jagung dikenakan 

biaya iuran air tergantung dari luas lahan garapan. 

 

 Biaya Variabel 

Tabel 2.  Jenis Dan Besar Biaya Variabel Dalam Satu Kali Musim Tanam Pada Program 

Upsus Pajale di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 

 

 

No. 

 

Jenis Biaya 

Total Biaya Dalam Satu Kali Musim Tanam (Rp) 

Jagung (0,36) 

Rp/LLG Rp/Ha 

1 

 

 

 

 

2 

3 

Biaya Saprodi 

- Benih 

- Pupuk 

- Pestisida 

Jumlah 

Biaya Tenaga Kerja 

Biaya Lain-Lain 

 

526.750 

842.333 

215.300 

1.584.383 

979.167 

- 

 

790.260 

1.208.496 

293.320 

2.292.075 

1.504.164 

- 

Jumlah Biaya Variabel 2.563.550 3.796.240 

   Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa biaya variabel rata-rata dalam satu kali 

musim tanam pada usahatani jagung di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yaitu 

terdiri dari biaya saprodi (benih. pupuk, pestisida) yaitu sebesar Rp 1.584.383/LLG atau Rp 

2.292.075/Ha, dan biaya tenaga kerja sebesar Rp 979.167/LLG atau Rp 1.504.164/Ha. 

Rincian mengenai biaya-biaya variabel dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

a. Biaya Sarana Produksi  

Berdasarkan tabel 2. menunjukan bahwa rata-rata biaya sarana produksi (bibit, pupuk, 

pestisida) yang dikeluarkan oleh petani jagung rata-rata sebesar Rp1.584.383/LLG atau Rp. 

2.292.075/Ha. Rincian biaya sarana produksi diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Benih 

Benih yang digunakan oleh petani jagung yaitu benih jagug hibrida yaitu varietas 

Pioner 21 (P21) benih ini diberikan oleh masing-masing ketua kelompok tani pada petani 

jagung yang ikut dalam program upsus pajale. Dalam kegiatan usahatani jagung ada dua 

jarak penanaman yang bisa dilakukan yaitu yang pertama jarak tanam 70x20 cm dengan 

jumlah biji/lubang yaitu 1 biji atau jarak tanam yang kedua yaitu 70x40 cm dengan 
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jumlah biji/lubang yaitu 2 biji.  Tabel 4.15 menunjukan bahwa rata-rata biaya yang 

dikeluarkan oleh petani jagung untuk membeli benih jagung sebesar Rp 526.750/LLG 

sebesar atau Rp.790.260/Ha, besarnya rata-rata biaya yang dikeluarkan petani jagung 

untuk membeli benih, dikarenakan harga per/Kg benih jagung varietas P21 yaitu sebesar 

Rp 49.000/Kg.  

 

2. Pupuk 

   Pupuk adalah bahan yang mengandung unsur hara dalam konsentrasi yang cukup 

besar sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah serta dapat meningkatkan produksi 

tanaman. Namun jika penggunaan pupuk terlalu berlebihan maka akan berdampak pada 

ketidak seimbangan unsur hara dalam tanah dan akan mempengaruhi hasil produksi 

tanaman tersebut.  Tabel 2. Tetapi dalam penelitian ini petani jagung tidak mengeluarkan 

biaya untuk membeli pupuk tersebut, karena ada bantuan sarana produksi termasuk 

pupuk juga dari program upsus pajale ini, yang dimana petani jagung diringankan 

biayanya untuk membeli sarana produksi dalam usahatani yang dilakukan. 

 

3. Pestisida 

 Penggunaan pestisida dalam setiap usahatani dimaksudkan untuk mengendalikan 

hama dan penyakit. Jenis dan fungsi pestisida yang digunakan berbeda-beda tergantung 

dari jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman tersebut.Waktu mengaplikasikan 

pestisida yaitu pada saat tanaman mulai menunjukan gejala serangan hama dan penyakit. 

Jenis pestisida yang digunakan oleh petani jagung seperti kayabas dan Eksoset, 

penggunaan masing-masing pestisida dapat dicampur antara petisida lainnya tergantung 

dari bahan aktif yang terkandung dalam pestisida tersebut. Tabel 2. menunjukan bahwa 

rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani jagung untuk membeli pestisida sebesar Rp 

215.300/LLG atau Rp 293.320/Ha. Dari hasil penelititan jenis penyakit yang 

menyerangnya tanaman jagung yaitu penyakit yang paling sering dan sulit ditangani 

adalah penyakit bulai, penyakit ini mulai menyerang tanaman jagung dari pohon yang 

masih muda yaitu ketika jagung berumur 60 hari, penyakit ini juga bisa beresiko 

kegagalan panen. Sehingga perlu penanganan yang lebih ekstra seperti penyemprotan 

pestida secara rutin pada tanaman jagung tersebut.  

 

b. Biaya Tenaga kerja  
Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani jagung dalam 

usahataninya. Biaya tersebut meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan 

penyemprotan. Tenaga kerja yang digunakan meliputi tenaga kerja dalam keluarga dan 

tenaga kerja luar keluarga, dengan upah yang berlaku di lokasi penelitian sebesar 

Rp.50.000/orang, besar kecilnya biaya tenaga kerja dikeluarkan oleh petani tergantung pada 

luas lahan yang dimiliki oleh petani. Pada program upsus pajale usahatani jagung petani 

mendapatkan bantuan sarana produksi dari pemerintah, petani tidak mengeluarkan biaya 

untuk membeli sarana produksi untuk kegiatan usahatani jagung. 

 

Dalam penelitian ini biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani jagung cukup 

tinggi yaitu Rp 979.167 per LLG atau Rp 1.504.164 per Ha disebabkan karena sedikitnya 
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tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengambilan pengupahan untuk melakukan 

pengolahan lahan, penananaman, penyemprotan dan pemupukan, sehingga ada penawaran 

tingkat upah antara tenaga kerja dengan petani yang mempunyai lahan garapan, sehingga 

tenaga kerja yang menentukan upah untuk setiap kegiatan usahatani. 

 

2. Pendapatan Usahatani Jagung pada Program Upsus Pajale di Kecamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat 

Pendapatan usahatani adalah pendapatan bersih dari petani jagung dengan cara 

mengurangi total penerimaan dengan total biaya produksi. 

Tabel 3.  Total Biaya Produksi, Produksi, Harga, Nilai Produksi dan Pendapatan pada Usahatani 

Jagung dalam Satu Kali Musim Tanam pada Program Upsus Pajale di Kecamatan 

Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 

 

 

No. 

 

Uraian 

Total Biaya Dalam Satu Kali Musim Tanam (Rp) 

Jagung (0,36) 

Rp/LLG Rp/Ha 

1 

2 

3 

Total Biaya Produksi (Rp) 

Produksi (Kg) 

Harga (Rp) 

2.638.768 

4.483 

2.500 

3.925.679 

6.141 

4.754 

Nilai Produksi (Rp) 11.206.667 15.351.455 

Pendapatan (Rp) 8.522.666 11.338.780 

Sumber: Data Peimer Diolah, 2016 

 

Berdasarakan tabel 3 diketahui total biaya produksi merupakan penjumlahan dari biaya-

biaya yang dikeluarakan seperti biaya variabel dan biaya tetap selama satu kali proses produksi. 

Tabel 4.10 menunjukan bahwa rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan petani jagung pada 

program upsus pajale yaitu sebesar Rp 2.638.768/LLG atau Rp 3.925.679/Ha. Total biaya 

tersebut bersumber dari rata-rata total biaya variabel (biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja) 

dan biaya tetap (biaya penyusutan alat, biaya pajak tanah dan biaya pengairan).  

 

Nilai produksi merupakan nilai yang diperoleh dari hasil produksi dikalikan dengan 

harga yang berlaku. Besar kecilnya produksi benih jagung dalam bentuk kering yang diperoleh 

petani selama satu musim tanam maka akan berpengaruh terhadap nilai produksi yang akan 

diterima. Tabel 3. menunjukan bahwa rata-rata produksi jagung yang dihasilkan oleh petani 

jagung pada program upsus pajale sebanyak 4.483 Kg/LLG atau 6.141/Ha, dengan harga Rp 

2.500/kg, maka rata-rata nilai produksi yang diperoleh petani jagung sebesar Rp11.206.667/LLG 

atau Rp 15.351.455/Ha. Dari hasil penelitian nilai produksi atau total penerimaan petani 

didapatkan dari hasil penjualan jagung yang belum dipanen yang nantinya dipanen oleh 

pedagang pengumpul desa. Pedagang pengumpul melakukan pembelian dan penawaran harga 

jagung 1 minggu sebelum jagung dipanen. Pedagang pengumpul bertanggung jawab atas 

pemanenan jagung dan membawa tenaga kerja untuk melakukan pemanenan, pengangkutan, 

penggilingan, dan penjemuran.  

 



9 
 

Surtika (C1G 012 174), Agustus 2016  
Artikel Hasil Penelitian” Analisis Rentabilitas Ekonomi Usahatani Jagung Pada Program Upaya 
Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) di Kecamatan Gerung 
Kabupaten Lombok Barat” 
 

Pendapatan  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari selisih dari nilai produksi 

(penerimaan) dengan total biaya produksi (pengeluaran) yang dikeluarkan petani jagung pada 

program upsus pajale. Tabel 3. menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh petani 

jagung pada program upsus pajale yaitu sebesar Rp 8.522.666/LLG atau Rp 11.338.780/Ha. 

Rata-rata pendapatan cukup tinggi, dikarenakan karena harga penjualan jagung ditingkat petani 

cukup tinggi yaitu berkisar antara Rp 20.000.000 sampai Rp 22.000.000 per hektarnya. Tetapi 

harga ini untuk jagung yang benar-benar tidak mempunyai gangguan sedikitpun, artinya buah 

jagung tergolong bagus atau tidak rusak. Jika buah jagung banyak terkena serangan hama dan 

penyakit, maka akan menurunkan kualitas dan kuantitas buah jagung dan harganya juga akan 

ikut turun. Harga buah jagung yang rusak atau kurang baik yaitu berkisar antara Rp 10.000.000 

sampai Rp 15.000.000 per hektar. 

 

3. Rentabilitas Ekonomi Usahatani Jagung pada Program Upsus Pajale di Kecamatan 

Gerung Kabupaten Lombok Barat 

 

Rentabilitas ekonomi ialah perbadingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan 

modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase 

( Riyanto, 1999). Oleh karena pengertian rentabilitas sering menggunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan modal kerja di dalam suatu usaha, maka rentabilitas ekonomi sering pula 

dimaksudkan sebagai kemampuan suatu usahatani dengan seluruh modal yang dikerjakan di 

dalamnya untuk menghasilkan laba (Keuntungan). Nitisemito (1999) mengemukakan bahwa 

rentabilitas ekonomi adalah salah satu bentuk dari rentabilitas yang dimaksud untuk dapat 

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan pada operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.  

Besarnya kemampuan untuk menghasilkan rentabilitas ekonomi dalam usahatani jagung 

disajikan dalam Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Rentabilitas Ekonomi Usahatani Jagung Pada Program Upsus Pajale di Kecamatan 

Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 

 

No Uraian 
Jagung (0,36) 

Nilai/LLG Nilai/Ha 

1 Produksi (Kg) 4.483 6.141 

2 Nilai Produksi (Rp) 11.206.667 15.351.455 

3 Total Biaya Produksi (Rp) 2.638.768 3.925.679 

4 Pendapatan (Rp) 8.522.666 11.338.780 

5   Rentabilitas Ekonomi (%) 292 292 

Sumber: Data primer Diolah, 2016  

Tabel 4 menunjukan bahwa rentabilitas ekonomi usahatani jagung pada program Upsus 

Pajale yaitu sebesar 292 % per LLG atau 292 % per Ha, artinya setiap Rp 100 modal yang 

dikeluarkan pada usahatani jagung akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 292 per LLG atau 

Rp 292 per Ha. Besarnya nilai rentabilitas ekonomi tersebut memberikan gambaran bahwa 

pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatani jagung relatif tinggi dibandingkan dengan 

total modal yang digunakan. Tingginya nilai rentabilitas ekonomi menunjukan bahwa usahatani 
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jagung pada program upsus pajale ini merupakan program di bidang pertanian yang sangat 

strategis yang dapat menghasilkan pendapatan relatif tinggi dalam satu kali musim tanam. 

 

Dalam penelitian ini rentabilitas ekonomi pada program upsus pajale ialah suatu modal 

yang berasal dari luar yaitu yang berasal dari pemerintah, artinya petani mendapatkan bantuan 

modal dari pemerintah untuk melakukan usahatani, bantuan yang diberikan yaitu berupa sarana 

produksi seperti benih, pupuk dan pestisida. Selain dari biaya sarana produksi petani 

menanggung sendiri untuk biaya tenaga kerja, penyusutan alat, pajak tanah dan biaya-biaya 

lainnya. Rentabilitas ekonomi dalam usahatani dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar 

persentase bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada program upsus pajale, sehingga 

usahatani jagung bisa dikatakan layak atau efisien untuk dikembangkan jika nilai rentabilitas 

ekonomi lebih dari 12% dari tingkat suku bunga bank yang berlaku. 

4. Kendala-Kendala Usahatani Jagung pada Program Upsus Pajale di Kecamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat  

 

Dalam setiap kegiatan maupun suatu usahatani pasti tidak terlepas dari kendala-kendala 

yang dapat menghambat usahataninya. Kendala-kendala tersebut perlu diketahui agar nantinya 

petani dapat mengatasi permasalahan tersebut dan dapat mengembangkan usahataninya secara 

terus menerus. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapai petani dalam berusahatani 

jagung dalam pelaksanaan program upsus pajale di Desa Dasan Geres dan Gerung Utara 

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah penyakit bulai, ulat,  dan belalang. Dapat 

dilihat pada tabel 5 berikut: 

 

Tabel 5.  Kendala yang Dihadapi Petani Responden Pada Usahatani Jagung Pada Program Upsus 

Pajale di Desa Dasan Geres dan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2015 

 

No. Kendala Jumlah Petani Responden 

Orang Persentase (%) 

1 Hama dan Penyakit Tanaman 

- Penyakit Bulai 

- Ulat 

- Belalang 

 

18 

5 

7 

 

60,00 

16,67 

23,33 

Jumlah 30 100,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa kendala yang paling sulit dihadapi petani 

adalah kendala penyakit bulai sebanyak 18 orang (60,00%), kendala yang dihadapii selanjutnya 

oleh petani yaitu hama belalang sebanyak 5 orang (16,67%), seterusnya yaitu hama ulat 

sebanyak 7 orang (23,33%)  dari kendala tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang 

dihadapi petani adalah serangan  hama dan penyakit pada tanaman. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan usahatani jagung pada program upsus pajale per luas lahan garapan adalah 

sebesar Rp 8.522.666 atau Rp 11.338.780 per hektar. 

2. Rentabilitas ekonomi usahatani jagung pada program upsus pajale yaitu sebesar 292 %. 

3. Kendala yang dihadapi oleh petani jagung pada program upsus pajale adalah serangan 

hama dan penyakit tanaman seperti: belalang, ulat, dan penyakit bulai.  

 

2. Saran 

Adapun saran yang penulis sampaikan antara lain: 

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya untuk penyuluh lapangan pertanian agar bisa 

memberikan solusi untuk mencegah penyakit bulai yang sering menyerang tanaman 

jagung, penyakit ini sering dikeluhkan oleh petani karena penyakit ini yang menyebabkan 

turunnya kuantitas dan kualitas buah jagung dan juga dapat menyebabkan kegagalan 

panen dalam usahatani jagung. 

 

Adapun solusi yang disarankan oleh penulis yaitu:  

 Memilih varietas benih yang tahan terhadap serangan penyakit bulai seperti: jagung 

hibrida varietas Bima-1, Bima-3, Bima-9 

 Menanam secara serempak, tujuannya untuk memutus siklus hidup jamur penyebab 

penyakit bulai tersebut 

 Bersihkan lahan dan sekitar lahan tanaman jagung dari gulma dan rumput liar. 

 

2. Diharapkan kepada para petani program upsus pajale untuk mengikuti penyuluhan yang 

diberikan oleh pemerintah guna untuk mengetahui teknologi yang telah dianjurkan oleh 

penyuluh guna untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani. 
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