
1 
 

SISTEM PENYAKAPAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EFISIENSI 

USAHATANI PADI PADA LAHAN SAWAH DI KECAMATAN LABUAPI 

KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

SHARED CROPPING SYSTEM AND ITS IMPLICATION ON EFFICIENCY OF 

RICE FARMING LAND IN THE DISTRICT OF LABUAPI, WEST LOMBOK 

 
Chaerunnisa

1)
, Ir. Syarif Husni, M.Si

2) 
dan Dr. Ir. L. Sukardi, M.Si

2)
. 

1)Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi (Agribisnis), Fakultas Pertanian UNRAM 
2)

Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi (Agribisnis), Fakultas Pertanian UNRAM 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1). Mengidentifikasi sistem 

penyakapan pada lahan sawah di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, 2). 

Menganalisis tingkat efisiensi usahatani padi pada berbagai sistem penyakapan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten 

Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Labuapi sebagai daerah sampel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, Sistem Penyakapan di Kecamatan Labuapi 

berdasarkan pembebanan biaya terdiri atas 3 sistem penyakapan yaitu Semua biaya 

poduksi ditanggung penyakap, Semua biaya produksi ditanggung pemilik, biaya 

produksi ditanggung setengah bagian oleh pemilik dan setengah bagian oleh 
penyakap. Tingkat efisiensi pada ke tiga sistem penyakapan telah efisien 

(menguntungkan) karena R/C Ratio lebih dari satu, sebelum melakukan bagi hasil 

untuk sistem penyakapan I sebesar 2,62 dengan pendapatan sebesar Rp 

17.094.921/Ha, sistem penyakapan II yaitu sebesar 2,39 dengan pendapatan sebesar 

Rp 14.378.573/Ha, dan untuk sistem penyakapan III yaitu sebesar 2,47 dengan 

pendapatan sebesar Rp 15.099.196/Ha. Setelah melakukan bagi hasil, untuk sistem 

penyakapan I diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 2,66 untuk pemilik dengan 

pendapatan sebesar Rp 3.858.541/Ha dan 2,77 untuk penyakap dengan pendapatan 

sebesar Rp 13.236.379/Ha. Sedangkan untuk sistem penyakapan II diperoleh R/C-

Ratio yaitu sebesar 2,08 untuk pemilik dengan pendapatan sebesar Rp 10.858.541/Ha 

dan 3,86 untuk penyakap dengan pendapatan sebesar Rp 4.098.950/Ha. Sedangkan 

untuk sistem penyakapan III diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 1,94 untuk pemilik 

dengan pendapatan sebesar Rp 6.142.314/Ha dan 3,39 untuk penyakap dengan 

pendapatan sebesar Rp 8.956.882/Ha. 

 

Kata Kunci: Sistem Penyakapan, Usahatani Padi Lahan Sawah, Tingkat Efisiensi 
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ABSTRACT  

 

This study has the following objectives: 1) to identify the shared cropping 

system in farms land in the district of Labuapi, West Lombok, 2) to analyze the 

efficiency level of rice farming in every shared cropping system.  This research was a 

descriftive research that was done in West Lombok regency, particulary in district of 

Labuapi as a sample area. The result shown that, shared cropping system in district 

of Labuapi based on charges consist of 3 systems, they were:  all of production cost 

was borne by the cropping revenue sharer, all of production cost was borne by the 

owner, production cost was halfly borne by the owner and the cropping revenue 

sharer. The efficiency level on the three shared cropping system has been efficience 

(profitable) because the R/C ratio is more than one, before doing  the shared, the 1
st
 

shared cropping system has value of 2,62 R/C ratio with income  Rp 17.094.921/Ha, 

2
nd

 shared cropping system has 2,39 with income Rp 14.378.573/Ha, and for the 3
rd

 

shared cropping system has 2,47 with income Rp 15.099.196/Ha. After doing the 

shared cropping system, the 1
st
 shared cropping system has value of 2,66 R/C ratio  

for the owner with income Rp 3.858.541/Ha and 2,77 for the cropping revenue sharer 

with income Rp 13.236.379/Ha. Meanwhile the 2
nd

 shared cropper system  has value 

of 2,08 R/C ratio for the owner with income Rp 10.858.541/Ha and 3,86 for the 

cropping revenue sharer with income Rp 4.098.950/Ha. Whereas the 3
rd

 shared 

cropping system  has value of 1,94 R/C ratio with income Rp 6.142.314/Ha and 3,39 

for the cropping revenue sharer with income Rp 8.956.882/Ha. 

 

Keywords: Shared Cropping System, Rice Farming Land,  Efficiency Level  
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PENDAHULUAN 

Luas lahan pertanian yang semakin menyempit mengakibatkan semakin kecil 

peluang petani untuk memiliki lahan sawah yang luas. Dengan adanya keterbatasan 

pemilikan lahan sawah akan menyebabkan terjadinya perbedaan status petani dalam 

kelembagaan lahan sawah tersebut. Status penguasaan lahan yang berbeda secara 

teoritis akan menentukan tingkat keragaman usahatani yang berbeda pula. Adanya 

perbedaan status kelembagaan lahan ini maka akan mempengaruhi  pendapatan dan 

efisiensi usahatani. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pola 

penguasaan lahan pertanian tidak dapat dilepaskan dari permasalahan petani dan taraf 

kehidupan kesejahteraan mereka.  

Berdasarkan survey pendahuluan Kecamatan Labuapi sebagian besar terdapat 

berbagai pola penguasaan lahan pertanian, diantaranya sewa-menyewa dan sistem 

sakap (bagi hasil), di Kecamatan Labuapi sebagian besar petani melakukan sistem 

sakap (bagi hasil), untuk menanggulangi masalah tersebut, kita perlu mengetahui 

bagaimana sistem penyakapan lahan sawah beserta implikasinya. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka perlu untuk melakukan penelitian tentang “Sistem Penyakapan dan 

Implikasinya terhadap Efisiensi Usahatani padi pada Lahan Sawah di 

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan cara 

mengumpulkan data, menyusun, mengolah, menganalisis, mendiskripsikan, kemudian 

menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik survei, yaitu mengumpulkan data dari sejumlah petani atau individu dalam 

waktu yang bersamaan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan terlebih dahulu (Surakhmad, 1990). Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah rumahtangga petani penyakap di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok 

Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat 
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yaitu secara “purposive sampling” yaitu pemilihan sampel yang di lakukan dengan 

sengaja. Berdasarkan survei pendahuluan di Kecamatan Labuapi diperoleh responden 

terbanyak yang melakukan sistem penyakapan di Kecamatan Labuapi yaitu tiga desa 

sebagai daerah sampel, seperti Desa Labuapi, Terong Tawah, dan Desa Kuranji. 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah para petani yang menyakap 

lahan sawah di Kecamatan Labuapi. Penentuan jumlah responden yaitu diambil 20% 

dari jumlah populasi sebesar 347 orang. Sehingga jumlah petani responden dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 69 orang. Sedangkan pengambilan jumlah petani 

responden pada masing-masing desa sampel ditentukan secara proportional random 

sampling meliputi 25 orang di Desa Labuapi, 21 orang di Desa Terong Tawah, 23 

orang di Desa Kuranji. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif, sedangkan sumber data adalah data primer dan sekunder. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan dalam penelitian ini. 

1. Sistem penyakapan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu 

mengetahui bagaimana pola atau Sistem bagi hasil yang dilakukan di 

Kecamatan Labuapi, Desa Labuapi, Desa Terong Tawah, dan Desa Kuranji.  

2. Analisis Pendapatan Petani : 

Untuk mengetahui pendapatan petani pemilik dan penyakap dengan 

menggunakan analisis pendapatan, yang dihitung dengan rumus sebagai 

berikut (Soekartawi, 1995): 

 

Keterangan : 

I         =  Pendapatan yang diperoleh petani pemilik dan petani penyakap  

TR    = Total harga jual yang diterima petani pemilik dan petani penyakap  

  TC     = Total biaya produksi 

Untuk mengetahui besarnya total penerimaan adalah dengan cara 

mengalikan total produksi dengan harga per satuannya : 

 

 

I = TR - TC 

 

TR= Y x Py 
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Keterangan : 

TR   = Total Penerimaan 

Y   = Jumlah Produksi 

Py   = Harga Produksi 

 

 Sedangkan untuk mengetahui total biaya adalah dengan menjumlahkan 

biaya tetap dan biaya variable : 

 

Keterangan : 

  TC  = Total Biaya (total cost) 

  FC  = Biaya Tetap (fixed cost) 

  VC  = Biaya Tidak Tetap (variable cost) 

 

3. Analisis Efisiensi Usahatani Padi : 

Untuk mengetahui efisiensi usahatani padi sebelum bagi hasil dan setelah bagi 

hasil dapat dianalisis dengan analisis efisiensi yang secara sistematis ditulis 

sebagai berikut (Soekartawi, 1995): 

 

 

Dimana: 

TR = Total Revenue / Total Penerimaan 

TC = Total Cost / Total Biaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Umur merupakan salah satu indikator produktifitas kerja petani karena 

berhubungan dengan kemampuan tingkat fisik petani untuk mengolah usahanya, 

bahwa umur petani dengan persentase terbesar ada pada kisaran umur 51 - 60 tahun 

dengan 41 responden atau (60%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa petani 

responden rata-rata tergolong petani usia produktif sehingga mampu menghasilkan 

hasil produksi yang maksimal. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Simanjuntak 

(1981) yang menyatakan bahwa golongan umur produktif berkisar antara 15 - 64 

tahun karena pada kisaran usia ini seseorang mempunyai kemampuan bekerja yang 

TC = FC + VC 

 

R/C ratio =
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masih tinggi, baik dari faktor fisik maupun mental dalam melakukan aktivitas 

usahatani. 

Keadaan pendidikan petani responden yang relatif maju akan mempengaruhi 

di dalam penerapan teknologi baru dalam usahataninya. Hasil penelitian menunjukkan 

pendidikan tertinggi untuk responden peserta tidak sekolah sebanyak 8 orang (12%), 

tamat Sekolah Dasar sebanyak 30 orang (43%), tamat tingkat pendidikan Sekolah 

Menengah Atas sebanyak 9 orang (13%), perguruan tinggi sebanyak 10 orang (15%). 

Tinggi rendahnya pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam menjalankan 

usahataninya dengan mengenyam pendidikan, petani dapat menjalankan manajemen 

kegiatan usahataninya dan dengan mudah dapat menerima inovasi-inovasi terbaru 

dalam bidang pertanian sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. 

Jumlah anggota dalam keluarga berpengaruh terhadap besarnya biaya yang di 

keluarkan dalam suatu rumahtangga, bahwa jumlah anggota keluarga rumahtangga 

responden  dengan persentase terbesar yaitu pada kisaran 3 - 4 orang sebanyak 44 

responden dengan persentase (64%). Dari jumlah tersebut Kecamatan Labuapi adalah 

tergolong keluarga menengah karena jumlah anggota keluarganya berada paling 

banyak pada kisaran anggota keluarga 3 - 4 orang. 

 

Sistem Penyakapan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat 

Dalam penelitian ini sistem penyakapan di kecamatan labuap di lihat dari segi 

penanggungan beban biaya antara pemilik lahan dan penyakap. Terdapat 3 macam 

sistem penyakapan di daerah penelitian yaitu : 1). Semua biaya produksi ditanggung 

penyakap dengan jumlah responden 32 orang; 2). Semua biaya produksi ditanggung 

pemilik dengan jumlah responden 26 orang; 3.) Biaya produksi ditanggung setengah 

bagian oleh pemilik dan setengah bagian oleh penyakap dengan jumlah responden 11 

orang. 
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Tabel 4.6. Struktur Penanggungan Biaya antara Pemilik Lahan dan Penyakap 

     Pada Usahatani Padi Tahun 2016 (Untuk Satu Kali Proses Produksi) 

    Sistem Penyakapan 

No Biaya sistem I sistem II sistem III 

  Produksi pemilik  penyakap Pemilik penyakap pemilik penyakap 

   (Rp/Ha) (Rp/Ha) (Rp/Ha) (Rp/Ha) (Rp/Ha) (Rp/Ha) 

1 Saprodi - 1.502.703 1.748.025 - 683.001 683.001 

  (%)*   14 18   6 6 

2 Tenaga Kerja             

  -Luar Keluarga - 4.790.443 4.256.229  - 2.615.489 2.615.489 

  
-Dalam 
Keluaga 

- 963.374  - 844.177   443.742 

  (%)*   54 43 7 25 32 

3 Pajak  68.404 - 68.404 - 68.404 - 

  (%)* 1   1   1   

4 Sewa Lahan 2.989.428 - 2.989.428 - 2.989.428 - 

  (%)* 28   28   28   

5 
Penyusutan 
Alat 

- 165.463 164.095 - 100.680 - 

  (%)*   2 2   1   

6 Biaya Lain-lain - 73.714 91.837 - 78.662 - 

  (%)*   1 1   1   

Total Biaya  3.057.833 7.490.015 9.492.887 844.177 6.556.800 3.742.232 

Sumber: Data Primer diolah 2016 

Ket*: Persentase terhadap total biaya per Ha sistem penyakapan:”I”=Rp 

10.547.848;”II”Rp 10.337.066;”III”Rp 10.299.033. 

 

Berdasarkan Tabel 4.6. menunjukan bahwa pada kelompok sistem penyakapan 

I biaya ditanggung oleh petani penyakap yaitu biaya saprodi, tenaga kerja, biaya 

penyusutan alat, dan biaya lainnya dengan total biaya sebesar Rp 7.495.698, 

sedangkan pemilik lahan hanya membayar pajak dan sewa lahan sebesar Rp 

3.057.833. Pada sistem penyakapan II biaya ditanggung oleh pemilik yaitu biaya 

saprodi, tenaga kerja, biaya pajak, sewa lahan, biaya penyusutan alat, dan biaya 

lainnya dengan total biaya sebesar Rp 7.490.015 sedangkan biaya yang ditanggung 

petani penyakap yaitu biaya tenaga kerja dalam keluarga yaitu sebesar Rp 844.177. 

Pada sistem penyakapan III biaya ditanggung bersama yaitu biaya saprodi, tenaga 
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kerja, biaya pajak, sewa lahan, biaya penyusutan alat, dan biaya lainnya dengan total 

biaya sebesar Rp 6.556.800 oleh pemilik dan Rp 3.742.232 oleh penyakap. 

Tabel 4.13. Rata-Rata Total Biaya, Penerimaan, Harga dan Pendapatan UsahataniPadi 

Pada Berbagai Sistem Penyakapan di Kec. Labuapi  

      SISTEM PENYAKAPAN 

      Sistem  I Sistem  II Sistem  III 

No Uraian 
Satuan 
Fisik 

Jumlah 
Fisik Nilai 

Jumlah 
Fisik Nilai 

Jumlah 
Fisik Nilai 

      per Ha (Rp/Ha) per Ha (Rp/Ha) per Ha (Rp/Ha) 

1 Luas  Garapan (Ha) 1   1   1   

2 
Nilai 
Prod/Penerimaan (Rp)   27.642.770   24.715.639   25.398.230 

   - Jumlah Produksi (Ku) 78,98   70,62   72,57   

   - Harga Jual (Rp/Ku)   1.360.874   1.437.598   1.135.693 

3 Biaya Produksi               

  a.        Biaya Variabel (Rp)   7.256.520   6.848.432   7.040.723 

  b.          Biaya Tetap  (Rp)   3.291.327   3.488.634   3.258.310 

  Total Biaya Produksi (Rp) 
 

10.547.848   10.337.066   10.299.033 

4 Pendapatan /Ha (Rp) 
 

17.094.921   14.378.573   15.099.196 

 5 Efisiensi R/C Ratio      2,62   2,39   2,47 

 
Sebelum Bagi Hasil 

        Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui rata-rata total biaya, harga, 

penerimaan, pendapatan pada usahatani padi sistem penyakapan I. Adapun biaya yang 

dikeluarkan dalam usahatani tersebut yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Jika dilihat 

jumlah biaya variabel lebih besar dari pada biaya tetap yaitu Rp 7.256.520/Ha, dimana 

total biaya produksinya sebesar Rp 10.547.848/Ha. Jumlah produksi padi sebesar 

78,98 Ku/Ha dengan harga jual per kuintal yaitu Rp 1.360.874/Ha. Dari komponen 

harga dan jumlah produksi diperoleh penerimaan sebesar Rp 27.642.770/Ha. Setelah 

diketahui total penerimaan dan total biaya maka diperoleh pendapatan sebesar Rp 

17.094.921/Ha.  

Rata-rata total biaya, harga, penerimaan dan pendapatan pada usahatani padi 

sistem penyakapan II. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam usahatani tersebut yaitu 
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biaya tetap dan biaya variabel. Jika dilihat jumlah biaya variabel lebih besar dari pada 

biaya tetap yaitu Rp 6.848.432/Ha, dimana total biaya produksinya sebesar Rp 

10.337.066/Ha. Jumlah produksi padi sebesar 70,62 Ku/Ha dengan harga jual per 

kuintal yaitu Rp 1.437.598/Ha. Dari komponen harga dan jumlah produksi diperoleh 

penerimaan sebesar Rp 24.715.639/Ha. Setelah diketahui total penerimaan dan total 

biaya maka diperoleh pendapatan sebesar Rp 14.378.573Ha.  

Rata-rata total biaya, harga, penerimaan dan pendapatan pada usahatani padi 

sistem penyakapan III. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam usahatani tersebut yaitu 

biaya tetap dan biaya variabel. Jika dilihat jumlah biaya variabel lebih besar dari pada 

biaya tetap yaitu Rp 7.040.723/Ha, dimana total biaya produksinya sebesar Rp 

10.299.033/Ha. Jumlah produksi padi sebesar 72,57Ku/Ha dengan harga jual per 

kuintal yaitu Rp 1.135.693/Ha. Dari komponen harga dan jumlah produksi diperoleh 

penerimaan sebesar Rp 25.398.230/Ha. Setelah diketahui total penerimaan dan total 

biaya maka diperoleh pendapatan sebesar Rp 15.099.196/Ha.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penerimaan, jumlah produksi,  

biaya dan pendapatan antara masing-masing sistem penyakapan tidak jauh berbeda. 

Jika dilihat per hektarnya, rata-rata penerimaan, jumlah produksi dan  pendapatan 

yang diperoleh petani pada sistem penyakapan II dan sistem penyakapan III lebih 

kecil jumlahnya dari pada rata-rata rata penerimaan, jumlah produksi dan  pendapatan 

yang diperoleh petani pada sistem penyakapan I.  

 

Sistem Bagi Hasil di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat 

Perbedaan dari sistem bagi hasil bukan hanya berbeda dari satu daerah ke daerah 

yang lain, namun antar petani juga terdapat perbedaan sistem bagi hasil walaupun 

dalam satu daerah. Seperti yang terjadi di daerah penelitian yakni di Kecamatan 

Labuapi Kabupaten Lombok Barat terdapat 3 sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil 

pertama adalah 25% untuk pemilik dan 75%. Sistem bagi hasil pertama ini berlaku 

dengan syarat apabila petani penyakap mengeluarkan seluruh biaya produksi dan 

petani pemilik lahan hanya mengeluarkan biaya pajak lahan. Di daerah penelitian 
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sistem bagi hasil pertama ini juga yang paling umum berlaku di kalangan pemilik 

lahan dan petani penyakap. 

Sistem bagi hasil kedua adalah 80% untuk pemilik dan 20% untuk penyakap, 

sistem bagi hasil ini berlaku jika seluruh biaya ditaggung oleh pemilik dan penyakap 

hanya menanggung tenaga kerja dalam keluarga. Sedangkan sistem bagi hasil ketiga 

merupakan sistem bagi hasil yang mana 50% bagian untuk pemilik lahan dan 50% 

bagian untuk petani penyakap, sistem bagi hasil ketiga ini berlaku dengan syarat 

apabila pemilik lahan dan petani penyakap sama-sama mengeluarkan biaya produksi, 

artinya adalah pemilik lahan mengeluarkan setengah dari biaya produksi dan begitu 

juga dengan petani penyakap mengeluarkan setengah biaya produksi.  

Tabel 4.14. Pendapatan Petani Penyakap Setelah dilakukan Bagi Hasil  

    Biaya yg dikeluarkan Pendapatan Kotor Pendapatan Bersih 

No Persentase Pemilik Penyakap Pemilik Penyakap 
Pemilik Penyakap 

  Pendapatan 

(Rp/Ha) (Rp/Ha) 

Fisik Nilai Fisik Nilai 

     Ku/Ha (Rp/Ha)  Ku/Ha (Rp/Ha) (Rp/Ha) (Rp/Ha) 

1 25% : 75%  3.052.150 7.495.698 19,75 6.910.692 59,24 20.732.077 3.858.541 13.236.379 

2 80% : 20% 9.492.889 844.177 56,50 19.772.511 14,12 4.943.127 10.279.622 4.098.950 

3 50%:50% 6.556.800 3.742.232 36,28 12.699.115 36,28 12.699.115 6.142.314 8.956.882 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan Pada sistem penyakapan I yaitu semua 

biaya ditanggung oleh penyakap, kecuali pajak tanah dan sewa lahan, biaya yang 

dikeluarkan oleh pemilik sebesar Rp 3.052.150/Ha dan penyakap sebesar Rp 

7.495.698/Ha,  rata-rata bagian produksi atau penerimaan yang diperoleh sebesar 

19,75 Ku/Ha untuk pemilik 59,24 Ku/Ha untuk penyakap atau  Rp 6.910.692 dan Rp 

20.732.077, dari selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan, petani pemilik 

memperoleh keuntungan sebesar Rp 3.858.541 dan petani penyakap memperoleh 

keuntungan sebesar Rp 13.236.379. Pada usahatani padi sistem penyakapan II yaitu 

biaya yang ditanggung pemilik lahan, kecuali tenaga kerja dalam keluarga ditanggung 

penyakap, biaya yang dikeluarkan  pemilik lahan sebesar Rp 9.492.889 dan petani 

penyakap sebesar Rp 844.177 rata-rata bagian produksi atau penerimaan yang 
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diperoleh sebesar 56,50 Ku/Ha untuk pemilik dan 14,12 Ku/Ha untuk penyakap atau 

Rp 19.772.511 dan Rp 4.943.127, dari selisih antara pendapatan dan biaya yang 

dikeluarkan, petani pemilik memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.279.622 dan 

petani penyakap memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.098.950. Pada usahatani padi 

sistem penyakapan III yaitu biaya ditanggung setengah bagian oleh pemilik dan 

setengah bagian oleh penyakap, biaya yang dikeluarkan pemilik lahan dan petani 

penyakap sebesar Rp 3.742.232 oleh pemilik dan Rp 6.556.800 oleh penyakap dan 

rata-rata bagian produksi atau penerimaan yang diperoleh pemilik lahan dan petani 

penyakap sebesar 36,28 Ku/Ha atau Rp 12.699.115 dari selisih antara pendapat dan 

biaya yang dieluarkan, pemilik dan penyakap memperoleh keuntungan sebesar Rp 

6.142.314 dan Rp 8.956.882.  

 

Efisiensi Usahatani Padi pada Berbagai Sistem Penyakapan 

Efisiennya usahatani padi lahan sawah sebelum bagi hasil pada sistem 

berbagai sistem penyakapan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat nilai 

R/C Ratio pada masing-masing sistem penyakapan sudah melebihi kriteria efisiensi 

usaha, yaitu jika R/C > 1 dikatakan efisien dan dapat dilanjutkan. Untuk sistem 

penyakapan I biaya diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 2,62 artinya setiap pengeluaran 

Rp 1,- biaya produksi akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 2,62. Sedangkan 

untuk sistem penyakapan II diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 2,39 artinya setiap 

pengeluaran Rp 1,- biaya produksi akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 2,39. 

Sedangkan untuk sistem penyakapan III diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 2,47 

artinya setiap pengeluaran Rp 1,- biaya produksi akan mendatangkan penerimaan 

sebesar Rp 2,47. Dimana rata-rata R/C Ratio yang diperoleh pada sistem penyakapan 

I lebih besar dibandingkan rata-rata R/C Ratio yang diperoleh pada sistem 

penyakapan II dan sistem penyakapan III. Artinya adalah kegiatan usahatani sistem 

penyakapan I lebih menguntungkan dari pada kegiatan usahatani pada sistem 

penyakapan II dan III.  
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Usahatani padi lahan sawah setelah bagi hasil pada berbagai sistem 

penyakapan di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dimana nilai R/C Ratio 

pada masing-masing sistem penyakapan sudah melebihi kriteria efisiensi usaha, yaitu 

jika R/C > 1 dikatakan efisien dan dapat dilanjutkan. Untuk sistem penyakapan I 

diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 2,66 untuk pemilik dan 2,77 untuk penyakap 

artinya setiap pengeluaran Rp 1,- biaya produksi akan mendatangkan penerimaan 

sebesar Rp 2,66 dan Rp 2,77. Sedangkan untuk sistem penyakapan II diperoleh R/C-

Ratio yaitu sebesar 2,08 untuk pemilik dan 3,86 untuk penyakap artinya setiap 

pengeluaran Rp 1,- biaya produksi akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 2,08 

dan Rp 3,86. Sedangkan untuk sistem penyakapan III diperoleh R/C-Ratio yaitu 

sebesar 1,94 untuk pemilik dan 3,39 untuk penyakap artinya setiap pengeluaran Rp 

1,- biaya produksi akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,94 dan Rp 3,39. Hal 

ini disebabkan oleh pendapatan yang diperoleh pada sistem penyakapan I lebih besar 

jumlahnya dari pada sistem penyakapan II dan III. Meskipun rata-rata biaya produksi 

yang dikeluarkan tidak jauh berbeda antara ketiga sistem penyakapan tersebut namun 

tetap jumlah pendapatan yang diperoleh pada sistem penyakapan I lebih besar karena 

petani penyakap pada sistem penyakapan I ini termotivasi dengan semua biaya 

produksi yang dikeluarkannya dan dengan status tanah yang dimiliki hanya sebatas 

lahan sakapan sehingga petani penyakap  berusaha untuk memaksimalkan 

usahataninya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sistem Penyakapan di Kecamatan Labuapi berdasarkan pembebanan biaya terdiri 

atas 3 sistem penyakapan yaitu Semua biaya poduksi ditanggung penyakap, 

Semua biaya produksi ditanggung pemilik, biaya produksi ditanggung setengah 

bagian oleh pemilik dan setengah bagian oleh penyakap. 

2. Tingkat efisiensi pada ke tiga sistem penyakapan telah efisien (menguntungkan) 

karena R/C Ratio lebih dari satu, sebelum melakukan bagi hasil untuk sistem 
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penyakapan I sebesar 2,62 dengan pendapatan sebesar Rp 17.094.921/Ha, sistem 

penyakapan II yaitu sebesar 2,39 dengan pendapatan sebesar Rp 14.378.573/Ha, 

dan untuk sistem penyakapan III yaitu sebesar 2,47 dengan pendapatan sebesar 

Rp 15.099.196/Ha. Setelah melakukan bagi hasil, untuk sistem penyakapan I 

diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 2,66 untuk pemilik dengan pendapatan sebesar 

Rp 3.858.541/Ha dan 2,77 untuk penyakap dengan pendapatan sebesar Rp 

13.236.379/Ha. Sedangkan untuk sistem penyakapan II diperoleh R/C-Ratio yaitu 

sebesar 2,08 untuk pemilik dengan pendapatan sebesar Rp 10.858.541/Ha dan 

3,86 untuk penyakap dengan pendapatan sebesar Rp 4.098.950/Ha. Sedangkan 

untuk sistem penyakapan III diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 1,94 untuk 

pemilik dengan pendapatan sebesar Rp 6.142.314/Ha dan 3,39 untuk penyakap 

dengan pendapatan sebesar Rp 8.956.882/Ha. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah : 

1. Dalam sistem penyakapan sebaiknya ada perjanjian tertulis antara pemilik lahan 

dan petani penyakap. 

2. Dalam pembagian hasil panen sebaiknya perjanjian-perjanjian bagi hasil harus 

sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. 
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