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ABSTRAK 

  Penelitian ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui dampak program 
upsus padi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani di Kecamatan 
Aikmel Kabupaten Lombok Timur. (2) untuk mengetahui masalah atau kendala 
yang dihadapi petani dalam pelaksanaan program upsus padi di Kecamatan 
Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan menetapkan empat desa yaitu Desa 
Lenek, Desa Lenek Pesiraman, Desa Kembang Kerang dan Desa Kalijaga 
dengan melibatkan 40 responden. Studi ini menggunakan data primer dan data 
sekunder. Variabel-variabel pokok dalam penelitian ini meliputi jumlah produksi, 
harga jual, produksi, biaya produksi dan pendapatan di Kecamatan Aikmel 
Kabupaten Lombok Timur. Analisis data menggunakan analisis biaya, 
penerimaan, pendapatan dan t-test: Two Sample Assumsing Unequal Variances . 
Hasil penelitian menunjukan bahwa produksi padi petani UPSUS sebesar 54,87 
kuintal per hektar dan produksi padi petani non UPSUS yaitu sebesar 45,68 
kuintal per hektar dengan selisih 9,19 kuintal per hektar. Pendapatan usahatani 
UPSUS padi sebesar Rp 10.486.421 per hektar dan pendapatan usahatani non 
UPSUS padi sebesar Rp 7.835.581 per hektar dengan selisih Rp 2.650.840 per 
hektar. Kendala yang dihadapi petani responden pada usahatani UPSUS padi 
yaitu kendala serangan hama dialami oleh (100%) responden, serangan penyakit 
(30%), kekurangan ketempilan tenaga kerja menanam (20%) dan kekurangan 
modal (45%). Kendala yang dihadapi petani responden pada usahatani non 
UPSUS padi yaitu kendala serangan hama dialami oleh (85%) responden, 
serangan penyakit (60%), kekurangan air (20%), dan kekurangan modal (40%). 
 

 
Kata kunci : Usahatani Padi, Program UPSUS, Produksi, Pendapatan, Dampak 
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ABSTRACT 

 
The aim of this research were to 1) find out the impact of Rice Upsus Program on 
increasing production and income of farmers in subdistrict of Aikmel, East 
Lombok. 2) find out the obstacles that being faced by farmers in the 
implementation of the Rice Upsus Program in the subdistrict of Aikmel, East 
Lombok. This research was done in the subdistrict of Aikmel, East Lombok at four 
villages they are : Lenek, Lenek Pesiraman, Kembang Kerang and Kalijaga, 
involving 40 respondents. This study used primary and secondary data. The main 
variables in this reaserch consisted of production, price, production costs and 
revenue in the subdistrict of Aikmel, East Lombok. Analysis of data using analysis 
of cost, revenue, income and t-test: Two Sample Assumsing Unequal Variances. 
The results showed that : 1) the production of rice UPSUS  farmers is 54.87 
quintal per hectare and production of rice Non UPSUS farmers is 45.68 quintal 
per hectare with a difference  9.19 quintals per hectare. The income of UPSUS 
rice farming is Rp. 10.486.421 per hectare and the income of Non UPSUS rice 
farming is Rp. 7.835.581 per hectare with a difference Rp. 2.650.840 per hectare. 
The obstacles that being faced by farmers in UPSUS rice farming are the obstacle 
of  pest attacks suffered by (100%) of farmers, disease (30%), lack of skill labor 
planting (20%) lack of capital (45%). The obstacles that being faced by farmers in 
Non UPSUS rice farming are the obstacle of  pest attacks suffered by (85%) of 
farmers, disease (60%), lack of water (20%), lack of capital (40%). 
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PENDAHULUAN 

Upaya peningkatan produksi padi dilaksanakan melalui program upsus 
padi yang tergabung dalam program upsus pajale (padi, jagung, dan kedelai). 
Melalui program upaya khusus tiga komoditas utama yaitu padi, jagung dan 
kedelai (pajale), pemerintah sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan 
pangan dalam 3 tahun ini, yaitu pada tahun 2017. Pada kegiatan Upsus pajale, 
segala strategi dan upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan 
produktivitas di daerah-daerah sentra produksi pangan. Kecamatan Aikmel 
merupakan daerah yang menghasilkan komoditi padi terbesar di Kabupaten 
Lombok Timur. Padi yang diusahakan di Kecamatan Aikmel terdiri dari padi 
sawah dan padi ladang. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok 
Timur tahun 2015 produksi padi mencapai 29.630 dengan rata-rata produksi 
49,42 kw/ha dengan luas panen 5.995 ha (Dinas Pertanian Kabupaten Lombok 
Timur). Melaui program upsus padi ini diharapkan terjadi peningkatan produksi 
dan sekaligus mampu meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi bagi petani 
khususnya di Kecamatan Aikmel. Berdasarkan uraian diatas, peneliti telah 
melakukan penelitian dengan judul “Dampak Program UPSUS Terhadap 
Produksi dan Pendapatan Petani di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok 
Timur” dengan tujuan sebagai berikut :  untuk mengetahui dampak program 
upsus padi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani dan  kendala-
kendala atau hambatan yang dihadapi oleh petani dalam melaksanakan program 
upsus. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam 
meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode 
deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antar fenomena yang diselidiki. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 
data, menyusun, menganalisis, interpretasi, dan akhirnya menarik kesimpulan 
(Nazir, 1998). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah petani 
yang mengusahakan usahatani padi yaitu petani yang mendapat program upsus 
padi dan petani yang tidak mendapatkan program upsus padi. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. 
Dari 24 desa yang ada di Kecamatan Aikmel, ditetapkan 4 desa sebagai daerah 
sampel yaitu Desa Lenek, Desa Lenek Pesiraman, Desa Kembang Kerang dan 
Desa Kalijaga secara “purposive sampling” dengan pertimbangan bahwa keempat 
desa tersebut merupakan penghasil padi terbesar yang ada di Kecamatan Aikmel 
dan terdaftar dalam program Upsus Padi. Penentuan jumlah responden dalam 
penelitian ini dilakukan dengan secara quota sampling, yaitu ditetapkan sebanyak 
40 responden dari semua daerah sampel dengan pembagian 20 responden petani 
Upsus dan 20 responden petani non Upsus. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 
data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinyatakan 
dengan bentuk angka, seperti pendapatan petani, jumlah produksi, harga dan lain-
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lain. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka seperti 
keadaan umum daerah penelitian, hambatan atau kendala yang dihadapi dan lain-
lain. Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 
menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang 
langsung diperoleh dari responden dengan menggunakan teknik wawancara yang 
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan data 
skunder adalah data yang diperoleh dari dinas atau instansi terkait yang 
berhubungan dengan keperluan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan beberapa analisis data yaitu analisis biaya, 
penerimaan, pendapatan dan t-test: Two Sample Assumsing Unequal Variances 
Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut : 

Produksi dan Nilai Produksi 
Produksi dan Nilai Produksi usahatani adalah perkalian antara produksi 

yang diperoleh dengan harga jual (Soekartawi, 1995). Secara matematis ditulis 
dengan rumus:  TR = P x Q 
Keterangan: 
TR = Total Penerimaan 
P   = Harga Produksi 
Q = Jumlah Produksi 

Biaya Produksi 
Biaya produksi dalam usahatani padi ini dapat dibagi menjadi dua yaitu 

biaya tetap dan biaya variabel. Untuk menghitung total biaya dapat dianalisis 
dengan perumusan matematika sebagai berikut: TC = TFC + TVC 
Keterangan: 
TC = Total Cost (Total Biaya) 
TFC = Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 
TVC = Total Variabel Cost (Total Biaya Variabel) 

Pendapatan Usahatani  
 Untuk mengetahui besarnya pendapatan usahatani padi dapat dianalisis 
dengan menggunakan analisis biaya dan pendapatan (Soekartawi, 1990).  
I = TR – TC  
Dimana TR = P x Q 
TC = TFC + TVC 
Keterangan: 
I = Income (Pendapatan) 
TR  = Total Revenue (Total Penerimaan) 
TC  = Total Cost (Total Biaya) 
Q  = Jumlah Produksi 
TFC  = Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 
TVC  = Total Variabel Cost (Total Biaya Variabel) 

Dampak Program Upsus Padi 
 Untuk mengetahui dampak program UPSUS padi terhadap produksi dan 
pendapatan petani dilakukan pengujian terhadap produksi dan pendapatan petani 
yang mendapatkan program UPSUS padi dengan petani yang tidak mendapatkan 
program UPSUS padi, menggunakan Uji ttest dua arah pada taraf nyata 5%. 
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Kendala 
 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam melaksanakan 
program Upsus Pajale yakni dengan mengumpulkan kendala atau hambatan yang 
ditemukan di lapangan, ditabulasikan dan dideskripsikan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Biaya Produksi Usahatani UPSUS Padi dan Non UPSUS Padi di 
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur 

  Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam satu kali proses 
produksi pada usahatani padi, yaitu biaya variabel dan biaya tetap (Soekartawi, 
1995). 

Tabel 1. Biaya Produksi Per Musim Tanam Pada Usahatani UPSUS Padi dan Non 
UPSUS Padi di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 
2015. 

No Uraian 

Per LLG Per Ha 

UPSUS 
(0,49) 

Non 
UPSUS 
(0,27) 

UPSUS Non UPSUS 

1 Biaya Variabel     
 • Biaya Saprodi 1.164.050 667.025 2.361.156 2.512.335 
 • Biaya Tenaga Kerja 2.078.513 928.008 4. 216.050 3.495.621 
 Jumlah Biaya Variabel 3.242.563 1.595.113 6.577.206 6.007.957 
2 Biaya Tetap     
 • Biaya Pajak Lahan 35.483 19.517 71.974 73.509 
 • Biaya Iuran Pengairan 47.400 49.100 96.146 184.934 
 • Biaya Penyusutan Alat 57.048 38.099 115.718 143.500 
 Jumlah Biaya Tetap 136.182 96.603 276.231 363.854 

Total Biaya Produksi 3.378.744 1.691.716 6.853.437 6.371.811 
Sumber: Data primer diolah 

 Rata-rata total biaya produksi terbesar dikeluarkan pada usahatani UPSUS 
padi sebesar Rp. 6.853.437 per hektar. Besarnya rata-rata total biaya produksi per 
hektar karena rata-rata biaya variabel per hektar pada usahatani UPSUS padi 
lebih besar daripada usahatani non UPSUS padi.  

Analisis Produksi dan Pendapatan Pada Usahatani UPSUS Padi dan Non 
UPSUS Padi di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. 
 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rata-rata jumlah 
produksi yang dihasilkan responden pada usahatani UPSUS padi dan non UPSUS 
padi dalam satuan kuintal per ha (Ku/ha). Sementara pendapatan yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari sisa 
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pengurangan penerimaan dengan total biaya produksi yang dikeluarkan pada 
usahatani UPSUS padi dan non UPSUS padi. 

 
Tabel 2. Analisis Produksi dan Pendapatan Pada Usahatani UPSUS Padi dan Non 

UPSUS Padi di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 
2015. 

N
o 

Uraian UPSUS Padi Non UPSUS Padi Selisih 
LLG Ha LLG Ha Ha 

1. Produksi (Ku) 27,05 54,87 12,13 45,68 9,19 
2. Harga (Rp) 312.500 312.500 310.000 310.000 2.500 
3. Penerimaan (Rp) 8.555.925 17.354.817 3.772.063 14.207.392 3.147.425 
4. Total Biaya (Rp)  3.378.744 6.853.437 1.691.716 6.371.811 481.626 
5. Pendapatan (Rp)   5.177.181 10.501.381 2.080.347 7.835.581 2.665.800 
6. R/C Ratio 2,53 2,53 2,23 2,23 0,30 

Sumber: Data primer diolah 

Rata-rata produksi pada usahatani UPSUS padi yaitu sebesar 54,87 kuintal 
per hektar sedangkan rata-rata produksi pada usahatani non UPSUS padi yaitu 
sebesar 45,68 kuintal per hektar. Selisih perbedaan rata-rata produksi usahatani 
UPSUS padi dengan non UPSUS padi yaitu sebesar 9,19 kuintal per hektar.  
 

Analisis Dampak Program UPSUS Padi Terhadap Biaya, Produksi, dan 
Pendapatan Usahatani Padi di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok 
Timur. 
 

Sebelum menganalisis dampak dengan menggunakan uji t-test, terlebih 
dahulu melakukan uji homogenitas data dengan menggunakan F-test Two Sample 
for Variances. Hasil uji F-test Two Sample for Variances biaya, produksi, dan 
pendapatan. 

 
Tabel 3. Uji F-test Two Sample for Variances Biaya, Produksi, dan Pendapatan 

Usahatani UPSUS Padi dan Non UPSUS Padi Per Hektar di Kecamatan 
Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015. 

No Uraian 
Rata-Rata Nilai 

F-Hitung F-Tabel Data UPSUS Non 
UPSUS 

1 Biaya (Rp/Ha) 6.853.437 6.371.811 0,460 0,461 Homogen 
2 Produksi (Ku/Ha) 54,87 45,68 0,600 0,461 Heterogen 
3 Pendapatan 

(Rp/Ha) 
10.486.421 7.835.581 0,622 0,461 Heterogen 

Sumber: Data primer diolah 

 
Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak biaya, 

produksi, dan pendapatan usahatani UPSUS padi dan non UPSUS padi yang 
dianalisis menggunakan t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances untuk 
menganalisis biaya karena merupakan data homogen dan t-Test: Two-Sample 
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Assuming Unequal Variances untuk menganalisis produksi dan pendapatan 
karena merupakan data heterogen. Analisis komparasi biaya, produksi, dan 
pendapatan usahatani UPSUS padi dan non UPSUS padi disajikan pada Tabel 
4.11. 

Tabel 4. Analisis Dampak Program UPSUS Padi Terhadap Biaya, Produksi, dan 
Pendapatan Usahatani Per Hektar di Kecamatan Aikmel Kabupaten 
Lombok Timur Tahun 2015. 

No Uraian 
Rata-Rata Nilai 

t-Hitung t-Tabel Hipotesis UPSUS Non 
UPSUS 

1 Biaya (Rp/Ha) 6.868.396 6.371.811 |-2,310| 2,024 H0 ditolak 
2 Produksi (Ku/Ha) 54,87 45,68 |-3,337| 2,028 H0 ditolak 
3 Pendapatan 

(Rp/Ha) 
10.486.421 7.835.581 |-2,539| 2,028 H0 ditolak 

Sumber: Data primer diolah 

Hasil analisis komparasi biaya, produksi, dan pendapatan usahatani 
UPSUS padi dan non UPSUS padi di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok 
Timur. 

Jika dilihat dari segi biaya bahwa nilai t-hitung |-2,310| = 2,310 lebih besar 
dari t-tabel (2,024), maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Artinya ada perbedaan 
rata-rata biaya usahatani UPSUS padi dan non UPSUS padi di Kecamatan Aikmel 
Kabupaten Lombok Timur (Signifikan/beda nyata). Perbandingan rata-rata biaya 
usahatani UPSUS padi dan non UPSUS padi, setelah diuji ternyata ada perbedaan 
yang signifikan. Adanya perbedaan rata-rata biaya karena adanya peningkatan 
tenaga kerja usahatani UPSUS padi program UPSUS PAJALE, yaitu pada 
penerapan sistem tanam jajar legowo. 

Jika dilihat dari segi produksi bahwa nilai t-hitung |-3,337| = 3,337 lebih 
besar dari t-tabel (0,028), maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Artinya ada 
perbedaan rata-rata produksi usahatani UPSUS padi dengan non UPSUS padi di 
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Perbandingan rata-rata produksi 
usahatani UPSUS padi dan non UPSUS padi, setelah diuji ternyata ada perbedaan 
yang signifikan. Adanya perbedaan rata-rata produksi karena adanya peningkatan 
penerapan teknologi usahatani UPSUS padi program UPSUS PAJALE, yaitu pada 
penerapan sistem tanam, pemupukan, pemberian pupuk organik, pupuk hayati dan 
pengairan. 

Jika dilihat dari segi pendapatan bahwa nilai t-hitung |-2,539| = 2,539 lebih 
besar dari t-tabel (0,028), maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Artinya ada 
perbedaan pendapatan usahatani UPSUS padi dan non UPSUS padi di Kecamatan 
Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Perbandingan rata-rata pendapatan usahatani 
UPSUS padi dan non UPSUS padi, setelah diuji nyata ada perbedaan yang 
signifikan. Adanya perbedaan karena rata-rata produksi usahatani UPSUS padi 
lebih besar daripada non UPSUS padi, serta rata-rata harga gabah usahatani 
UPSUS padi lebih besar daripada non UPSUS padi per kuintal. Hal ini 
berpengaruh terhadap besarnya rata-rata penerimaan per hektar, sehingga rata-rata 
pendapatan per hektar pada usahatani UPSUS padi program UPSUS PAJALE 
lebih besar. 
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Kendala-kendala Pada Usahatani Padi UPSUS dan Non UPSUS di 
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian terdapat kendala yang dihadapi responden 
dalam melakukan suatu kegiatan usahatani, petani akan dihadapkan pada berbagai 
macam kendala untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kendala yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang menghambat kegiatan 
usahatani yang dilakukan oleh petani. Kendala-kendala tersebut perlu diketahui 
agar petani dapat mengantisipasi dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi 
setiap kendala sehingga usahatani padi dapat dilakukan secara optimal. Adapun 
kendala-kendala responden pada usahatani padi di Kecamatan Aikmel Kabupaten 
Lombok Timur yaitu serangan hama, serangan penyakit, kekurangan air, 
kekurangan keterampilan tenaga kerja menanam, dan kekurangan modal. 
 

Tabel 5. Kendala-kendala Responden Pada Usahatani UPSUS Padi dan Non 
UPSUS Padi di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Tahun 
2015. 

No Jenis Kendala 

Usahatani Padi 
UPSUS 

Usahatani Padi Non 
UPSUS 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 Serangan Hama 20 100 17 85 
2 Serangan Penyakit 6 30 12 60 
3 Kekuarangan Air 0 0 4 20 
4 Kekuarangan 

Keterampilan Tenaga 
Kerja Menanam 

4 20 0 0 

5 Kekurangan Modal 9 45 8 40 
Sumber : Data Primer diolah 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh responden UPSUS padi dan non 
UPSUS padi dalam berusahatani di lokasi penelitian.  

Kendala pertama, sebanyak 20 orang (100%) petani responden UPSUS  
padi menghadapi kendala serangan hama, berupa hama ulat, wereng, dan walang 
sangit. Sedangkan sebanyak 17 orang (85%) responden non UPSUS padi 
menghadapi kendala yang sama. Hama ulat aktif memakan dedaunan bahkan 
pangkal batang, daun yang sudah dimakan oleh ulat hanya tersisa rangka atau 
tulang daunnya saja, hama wereng akan menyebabkan daun dan batang tumbuhan 
berlubang-lubang, hama walang sangit mengisap bulir-bulir padi sehingga bulir 
padi yang sudah dihisap akan menjadi hampa (Sugiarto, 2011). Serangan hama 
tersebut dapat menyebabkan produksi yang kurang maksimal. Untuk mengatasi 
hama ulat, walang sangit, dan wereng petani melakukan penyemprotan pestisida 
jenis insektisida. 

Kendala kedua, sebanyak 6 orang (30%) responden UPSUS padi 
mengalami kendala penyakit bercak cokelat dan blas pada tanaman padi dan 
sebanyak 12 (60%) responden non UPSUS mengalami penyakit yang sama. 
Penyakit ini muncul saat tanaman padi sudah mulai berbuah, penyakit ini 
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mengakibatkan daun tanaman menjadi kering dan sebagian bulir padi menjadi 
hampa sehingga produksi tidak maksimal. 

Kendala ketiga, terjadi kekurangan air pada tanaman padi, sebanyak 4 
orang (20%) responden non UPSUS padi mengalami kendala kekurangan air 
karena adanya pengalihan air untuk petani ikan. Air merupakan faktor yang sangat 
penting dalam berusahatani padi, kekurangan air akan berdampak pada jumlah 
produksi yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal tersebut, petani responden 
menggunakan air seadanya karena belum adanya pengaturan pembagian air 
dengan petani ikan. 

Kendala keempat, beberapa responden kesulitan dalam mendapatkan 
tenaga kerja yang memiliki keterampilan menanam sistem jajar legowo pada 
usahatani UPSUS padi. Sebanyak 4 orang (20%) responden mengalami kendala 
kekurangan keterampilan tenaga kerja menanam karena menurut responden 
bahwa tenaga kerja menganggap proses menanam jajar legowo sulit dilakukan, 
sebab membutuhkan keterampilan dan prosesnya membutuhkan waktu lebih lama.  

Kendala kelima, responden mengalami kekurangan modal dalam 
berusahatani padi. Kekurangan modal terjadi karena semua modal yang dimiliki 
responden berasal dari dalam keluarga sehingga tidak cukup untuk membiayai 
usahataninya. Sebanyak 9 orang (45%) petani responden, mengalami kendala 
kekurangan modal pada usahatani UPSUS padi, untuk mengatasi kekurangan 
modal, petani responden meminjam uang di tetangga atau Gapoktan. Hal ini 
disebabkan karena jumlah sarana produksi yang diterima responden dari bantuan 
UPSUS padi tidak cukup untuk satu kali produksi. Sedangkan sebanyak 8 orang 
(40%) responden, mengalami kendala kekurangan modal pada usahatani non 
UPSUS padi. Untuk mengatasi kekurangan modal, responden non UPSUS padi 
meminjam modal untuk membeli sarana produksi, yaitu pupuk melalui pedagang 
pengepul dengan syarat petani harus menjual hasil panennya kepada pedagang 
tersebut.  
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KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
1. Produksi padi petani UPSUS sebesar 54,87 kuintal per hektar, lebih besar bila 

dibandingkan dengan produksi padi petani non UPSUS yaitu sebesar 45,68 
kuintal per hektar dengan selisih 9,19 kuintal per hektar. Hal ini berati 
program UPSUS padi berdampak positif terhadap produksi petani.  

2. Pendapatan usahatani UPSUS padi sebesar Rp 10.501.381 per hektar, lebih 
besar bila dibandingkan dengan pendapatan usahatani non UPSUS padi 
sebesar Rp 7.835.581 per hektar dengan selisih Rp 2.665.800 per hektar. Hal 
ini berati program UPSUS padi berdampak positif terhadap pendapatan 
petani.  

3. Kendala yang dihadapi petani responden pada usahatani UPSUS padi yaitu 
kendala serangan hama dialami oleh (100%) responden, serangan penyakit 
(30%), kekurangan ketempilan tenaga kerja menanam (20%) dan kekurangan 
modal (45%). Kendala yang dihadapi petani responden pada usahatani non 
UPSUS padi yaitu kendala serangan hama dialami oleh (85%) responden, 
serangan penyakit (60%), kekurangan air (20%), dan kekurangan modal 
(40%). 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai 
berikut: 
1. Diharapkan kepada petani untuk tetap memperbaiki dan menerapkan 

teknologi, salah satunya dengan sistem tanam jajar legowo seperti yang 
dianjurkan oleh pemerintah, sehinga dapat memperoleh hasil produksi yang 
maksimal dan mampu meningkatkan pendapatan. 

2. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dapat mensukseskan program 
UPSUS padi ini supaya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.   

3. Diharapkan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk tetap melanjutkan 
program UPSUS padi karena terbukti mampu membantu petani dalam 
meningkatkan hasil produksi, sehingga tujuan dari program UPSUS ini dapat 
terwujud yaitu swasembada pangan nasional. 

 

 

 

 

 

 


