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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui besar produksi petani 

penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan penangkar di Kabupaten Lombok 

Barat. (2) Mengetahui besar biaya produksi dan pendapatan petani penangkar benih 

padi bersertifikat dengan bukan penangkar di Kabupaten Lombok Barat. (3) 

Membandingkan pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan 

penangkar di Kabupaten Lombok Barat.. (4) Mengetahui hambatan-hambatan yang 

dihadapi petani penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan penangkar di 

Kabupaten Lombok Barat. 

Hasil uji menunjukkan rata-rata produksi padi (Gabah Kering Panen) oleh 

penangkar benih padi bersertifikat sebesar 5.953 Kg per Ha, rata-rata produksi padi 

oleh petani bukan penangkar sebesar 5.602 Kg per Ha. Rata-rata biaya produksi oleh 

penangkar benih padi bersetifikat sebesar Rp. 10.761.238 per hektar Ha, rata-rata 

biaya produksi oleh petani bukan penangkar sebesar Rp. 11.938.798 per Ha. Rata-rata 

pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat sebesar Rp. 12.679.648 per Ha 

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pendapatan petani bukan  penangkar 

sebesar Rp. 7.824.103 per Ha. Setelah diuji lebih lanjut menggunakan t-Test pada 

taraf nyata 5% menunjukkan perbedaan nyata yaitu t-hitung (2,546) lebih besar dari t-

tabel (2,068). Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penangkar benih padi 

bersertifikat adalah cuaca yang kurang baik, ketersediaan tenaga kerja yang kurang 
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dan hama/penyakit dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani bukan 

penangkar adalah harga, cuaca, tenaga kerja dan hama/penyakit. 

Kata Kunci : Biaya, Produksi, Pendapatan Petani Penangkar dan Bukan Penangkar 

ABSTRACT 

This study to find out: (1) Knowing of the production of  rice plant seed  

farmers not certificate by the breeder in West Lombok regency. (2) Determine the 

cost of production and the income of farmers with certificate rice plant seed is not the 

breeder in West Lombok regency. (3) Comparing the incomes of farmers certificate 

rice plant seed with not breeders in West Lombok regency. (4) Knowing the obstacles 

faced by farmers of certificate rice plant seed with not breeders in West Lombok 

regency. 

The test results showed an average production of rice plant (wet paddy) by 

certificate rice plant seed at 5.953 Kg per Ha, the average production of rice plant by 

farmers is not the breeder of 5.602 Kg per Ha. The average cost of production by 

certificate rice plant seed Rp. Ha 10.761.238 per Ha, the average cost of production 

by farmers are not breeders Rp. 11.938.798 per Ha. The average income of farmers of 

certificate rice plant seed Rp. 12.679.648 per Ha is greater than the average income of 

farmers is not the breeder Rp. 7.824.103 per Ha. After further tested using a t-test at 

the 5% significance level showed significant differences, namely t count (2.546) is 

greater than t-table (2,068). The obstacles faced by certificate rice plant seed is the 

unfavorable weather, the availability of labor is less and pest/disease and the 

constraints faced by farmers is not the breeder is the price, weather, labor and 

pest/disease. 

Keywords: Cost, Production, Farmer’s Income Breeder and Non Breeder  
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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). 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan komoditas pertanian yang telah ratusan 

tahun dibudidayakan di Indonesia dan prospek pengembangannya pun masih cerah. 

Hal ini memberikan isyarat bahwa padi mempunyai nilai ekonomis dan sosial yang 

tinggi serta peranannya dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia karena 

merupakan makanan pokok. Keperluan akan bahan pangan khususnya beras, 

senantiasa menjadi permasalahan yang tidak ada putus-putusnya. Produktivitas panen 

petani beras tidak stabil sehingga harga beras melambung tinggi. Ini tentu tidak 

sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pasokan dan harga pangan 

yang stabil, tersedia sepanjang waktu, terdistribusi secara merata, serta harga 

terjangkau. Oleh karena itulah diperlukan penataan kembali agar produksi beras 

dalam negeri kembali aktif dan produktif (Herawati, 2012).  

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki 

potensi penting dalam membantu pembangunan khususnya di bidang pertanian. Akan 

tetapi lahan yang berpotensi semakin berkurang akibat pembangunan infrastruktur. 

Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah terus berupaya untuk melakukan 

peningkatan produksi melalui intensifikasi (Dinas Pertanian Lombok Barat). 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan produksi adalah 

penggunaan benih bermutu. Penggunaan benih bermutu oleh penangkar benih padi 

bersertifikat dengan bukan penangkar. Petani penangkar membudidayakan padi untuk 

dijadikan calon benih bersertifikat, sedangkan petani bukan penangkar 

membudidayakan padi untuk dikonsumsi. Petani penangkar dengan petani bukan 
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penangkar, manakah yang pendapatannya lebih tinggi ?. Permasalahan tersebut yang 

melatarbelakangi diadakannya penelitian ini dengan judul “Studi Komparatif 

Pendapatan Petani Penangkar dengan Bukan Penangkar di Kabupaten Lombok 

Barat”. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui besar produksi petani 

penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan penangkar di Kabupaten Lombok 

Barat. (2) Mengetahui besar biaya produksi dan pendapatan petani penangkar benih 

padi bersertifikat dengan bukan penangkar di Kabupaten Lombok Barat. (3) 

Membandingkan pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan 

penangkar di Kabupaten Lombok Barat. (4) Mengetahui hambatan-hambatan yang 

dihadapi petani penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan penangkar di 

Kabupaten Lombok Barat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan unit analisis adalah 

petani penangkar benih padi bersertifikat dengan petani bukan penangkar. Lokasi 

ditentukan secara purposive sampling dengan pertimbangan di lokasi tersebut 

terdapat petani penangkar yang bermitra dengan PT. Pertani (Persero) dengan petani 

bukan penangkar yaitu Kecamatan Gerung Desa Gapuk dan Desa Suka Makmur dan 

Kecamatan Kediri Desa Banyumulek, Desa Dasan Baru dan Desa Kediri Selatan. 

Penentuan jumlah responden secara Quota sampling sebanyak 30 orang dengan 

rincian 15 orang petani penangkar dan 15 orang petani bukan penangkar dan dipilih 

pada masing-masing desa sampel secara proporsional random sampling yaitu 15 

orang petani penangkar dengan rincian tiap desa 3 orang Desa Kediri Selatan, 2 orang 

Desa Dasan Baru, 3 orang Desa banyumulek, 4 orang Desa Gapuk, 3 orang Desa 

Suka Makmur dan 15 orang petani bukan penangkar dengan rincian 1 orang Desa 

Kediri Selatan, 6 orang Desa Dasan Baru, 2 orang Desa Banyumulek, 4 orang Desa 

Gapuk dan 2 orang Desa Suka Makmur. 
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Analisis Data 

1. Untuk mengetahui besarnya produksi yang dihasilkan oleh petani penangkar 

benih padi bersertifikat dengan bukan penangkar yaitu menghitung berapa 

Ton/Kg padi yang dihasilkan oleh petani penangkar dengan bukan penangkar 

dalam satu kali musim tanam. 

2. Untuk mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani 

penangkar dengan bukan penangkar dapat dihitung menggunakan rumus 

(Prathama dan Mandala, 2008) : 

TC = TFC + TVC 

Keterangan: 

TC = Total Biaya yang dikeluarkan (Total Cost) 

TFC = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost) 

TVC = Total Biaya Variabel (Total Variabel Cost) 

3. Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diterima oleh petani penangkar 

dengan bukan penangkar dapat dihitung menggunakan rumus (Prathama dan 

Mandala, 2008): 

I = TR-TC 

Keterangan : 

I = Pendapatan Bersih (Income) 

TR = Total Penerimaan (Total Revenue) 

TC = Total Biaya Produksi (Total Cost) 

4. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan petani penangkar benih padi 

bersertifikat dengan bukan penangkar dianalisis menggunakan analisis t-Test 

pada taraf nyata 5% (varians tidak homogen) (Sasumbar, 1998 dalam Rosihan, 

2009): 

t-hitung = 
𝑋�−𝑌�

𝑆𝑥�
1
𝑛𝑥
+ 1
𝑛𝑦

 

 



6 
 

Keterangan: 

𝑋� = Rata-rata pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat 
𝑌�  = Rata-rata pendapatan petani bukan penangkar benih padi bersertifikat 
nx = Jumlah petani penangkar benih padi bersertifikat 
ny = Jumlah petani bukan penangkar benih padi bersertifikat 
Sx = Varian dari X 

• Jika t hitung ≤ t tabel (tidak ada beda nyata) maka Ho diterima dan Hi ditolak, 

artinya pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat lebih kecil atau 

sama dengan  pendapatan petani bukan penangkar.  

• Jika t hitung > t tabel (ada beda nyata) maka Ho ditolak dan Hi diterima, artinya 

pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat lebih besar dari pendapatan 

petani bukan penangkar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Pendapatan Petani 

Penangkar dengan Bukan Penangkar di Kabupaten Lombok Barat” disajikan dalam 

pokok-pokok bahasan sebagai berikut: (1) Produksi dan nilai produksi padi petani 

penangkar dengan bukan penangkar, (2) Biaya produksi padi petani penangkar 

dengan bukan penangkar, (3) Pendapatan petani penangkar dengan bukan penangkar, 

(4) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani penangkar dengan bukan 

penangkar. Rata-rata Luas Lahan Garapan penangkar benih padi bersertifikat adalah 

1.93 Ha, sedangkan rata-rata Luas Lahan Garapan petani bukan penangkar adalah 

0.85 Ha. Kebutuhan atau penggunaan padi per hektar berdasarkan rekomendasi Dinas 

Pertanian adalah 30 Kg dan penggunaan pupuk berimbang untuk padi sawah 300 Kg 

Urea, 125 Kg SP-36 dan 75 Kg KCL pada 20 HST dan 35 HST.  
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1. Produksi dan Nilai Produksi padi petani penangkar benih padi 
bersertifikat dengan bukan penangkar 
 

Tabel 1. Rata-rata Produksi dan Nilai Produksi padi petani penangkar benih padi 
bersertifikat dengan bukan penangkar  

Uraian 
Penangkar Bukan Penangkar 

Nilai per LLG  Nilai per Ha  Nilai per LLG Nilai per Ha 
Produksi padi (Kg) 12.340 5.953 4.640 5.602 
Nilai Produksi (Rp) 48.521.333 23.440.886 16.460.000 19.791.866 

Sumber: Data Primer diolah (2016) 

 Tabel diatas menunjukkan rata-rata produksi padi per hektar (Ha) oleh petani 

penangkar benih padi bersertifikat sebesar 5.593 Kg lebih besar dibandingkan dengan 

rata-rata produksi padi oleh petani bukan penangkar yaitu sebesar 5.602 Kg. 

Perbedaan produksi tersebut disebabkan oleh perbedaan benih yang ditanam. Petani 

penangkar menanam benih sumber berlabel ungu, petani bukan penangkar menanam 

padi konsumsi berlabel biru. Padi dengan label yang berbeda menunjukkan kualitas 

yang berbeda. Padi berlabel ungu sebagai benih sumber memiliki kualitas lebih baik 

dari padi label biru sehingga akan menghasilkan produksi lebih banyak. Perbedaan 

kualitas dapat ditunjukkan dengan kemurnian benih, daya tumbuh dan lain-lain yang 

tercantum dalam label hasil uji oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). 

Rata-rata nilai produksi yang diterima oleh petani penangkar dalam satu kali 

musim tanam adalah sebesar Rp. 23.440.886 per Ha lebih besar dibandingkan dengan 

rata-rata nilai produksi yang diterima oleh petani bukan penangkar yaitu sebesar Rp. 

19.791.866 per Ha. Perbedaan nilai produksi disebabkan oleh perbedaan produksi dan 

harga jual gabah. Gabah yang diproduksi oleh petani penangkar memiliki harga jual 

yang lebih tinggi dari harga gabah yang diproduksi oleh petani bukan penangkar. 

Rata-rata harga jual gabah petani penangkar sebesar Rp. 3.920 per Kg, sedangkan 

rata-rata harga jual gabah petani bukan penangkar adalah sebesar Rp. 3.533 per Kg. 

Perbedaan harga jual gabah disebabkan oleh petani penangkar mendapat standar 

harga jual dari PT. Pertani (Persero) yaitu rata-rata diatas harga gabah konsumsi, 
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sedangkan harga jual gabah petani bukan penangkar senantiasa mengikuti fluktuasi 

harga pasar. 

2. Biaya produksi petani penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan 
penangkar 
 

Tabel 2. Rata-rata Biaya Produksi padi petani penangkar benih padi bersertifikat 
dengan bukan penangkar  

Jenis Biaya 
Penangkar Bukan Penangkar 

Nilai per LLG 
(Rp) 

Nilai per Ha 
(Rp) 

Nilai per LLG 
(Rp) 

Nilai per Ha 
(Rp) 

Biaya Tetap 3.660.127 2.251.234 3.062.878 3.692.233 
Biaya Variabel 16.837.566 8.509.994 7.026.466 8.246.565 
Total Biaya Produksi 20.497.694 10.761.238 10.089.345 11.938.798 

Sumber: Data Primer diolah (2016) 

 Tabel diatas menunjukkan rata-rata biaya produksi per hektar (Ha) yang 

dikeluarkan oleh petani penangkar benih padi bersertifikat sebesar Rp. 10.761.238 

lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

petani bukan penangkar sebesar Rp. 11.938.798. Perbedaan biaya ini disebabkan oleh 

perbedaan pada penggunaan biaya variabel seperti biaya sarana produksi dan biaya 

lain-lain serta biaya tetap seperti  biaya penyusutan alat pertanian dan biaya sewa 

lahan oleh bukan penangkar lebih besar dari pada penangkar.  

 Biaya variabel meliputi biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja dan biaya 

lain-lain (pembelian karung). Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh 

petani penangkar sebesar Rp. 2.345.758 per hektar lebih kecil dibandingkan dengan 

rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani penangkar yaitu sebesar 

Rp. 2.488.906 per hektar. Perbedaan biaya sarana produksi disebabkan oleh 

perbedaan pada penggunaan benih. Petani penangkar dengan petani bukan penangkar 

menggunakan benih dengan label berbeda sehingga kualitasnyapun berbeda. Benih 

dengan kualitas yang berbeda akan berbeda pula kebutuhan akan pupuk dan obat-

obatan. Benih berkualitas baik pertumbuhannya akan baik sehingga hemat dalam 
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penggunaan pupuk. Selain itu besarnya biaya sarana produksi juga disebabkan oleh 

harga mahalnya harga pupuk karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. 

 Rata-rata biaya tenaga kerja yang keluarkan oleh petani penangkar benih padi 

bersertifikat sebesar Rp. 6.341.204 per Ha  lebih besar dibandingkan dengan rata-rata 

biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani bukan penangkar yaitu sebesar Rp. 

5.620.731 per Ha. Perbedaan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh penangkar 

dengan bukan penangkar disebabkan oleh penggunaan tenaga kerja dalam dan luar 

keluarga. Petani penangkar lebih banyak menggunakan tenaga kerja luar keluarga, 

sedangkan petani bukan penangkar lebih banyak menggunakan tenaga kerja dalam 

keluarga sehingga tidak dihitung sebagai pengeluaran berdasarkan pendapat dari 

(Suproyo, 1979) bahwa biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk upah 

tenaga kerja luar keluarga, biaya pengairan, bunga modal dari luar, kredit dan 

penggunaan alat tahan lama. Rata-rata biaya lain-lain (pembelian karung) yang 

dikeluarkan oleh petani penangkar sebesar Rp. 58.310 per Ha lebih kecil 

dibandingkan dengan rata-rata biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh petani bukan 

penangkar yaitu sebesar Rp. 182.808 per Ha.  Perbedaan biaya ini disebabkan oleh 

penangkar lebih banyak mendapatkan bantuan karung sehingga pengeluaran untuk 

pembelian karungpun kurang, sedangkan bukan penangkar rata-rata membeli karung 

sendiri. 

 Biaya tetap yang dikeluarkan meliputi biaya penyusutan alat pertanian, sewa 

lahan dan pajak tanah. Rata-rata biaya penyusutan alat pertanian yang dikeluarkan 

oleh petani penangkar  sebesar Rp. 64.609 per Ha lebih kecil dibandingkan dengan 

rata-rata biaya penyusutan alat pertanian yang dikeluarkan oleh petani penangkar 

yaitu sebesar Rp. 198.729 per Ha. Perbedaan biaya ini disebabkan oleh perbedaan 

pada kepemilikan beberapa alat pertanian seperti mesin combine dan traktor yang 

lebih banyak dimiliki oleh petani bukan penangkar. 

 Rata-rata biaya sewa lahan yang dikeluarkan oleh petani penangkar sebesar 

Rp. 1.679.362 per Ha lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata biaya sewa lahan 

yang dikeluarkan oleh petani bukan penangkar yaitu sebesar Rp. 3.311.041 per Ha. 
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Perbedaan biaya ini disebabkan oleh sebagian besar petani bukan penangkar 

menyewa lahan untuk berusahatani. 

 Rata-rata biaya pajak tanah yang dikeluarkan oleh petani penangkar benih 

padi bersertifikat sebesar Rp. 157.063 per Ha lebih besar dibandingkan dengan rata-

rata  biaya pajak tanah yang dikeluarkan oleh petani bukan penangkar yaitu sebesar 

Rp. 104.956 per Ha. Perbedaan biaya ini disebabkan oleh petani penangkar lebih 

banyak berstatus penguasaan lahannya milik sendiri sehingga pajak tanah ditanggung 

oleh petani itu sendiri, sedangkan petani bukan penangkar banyak yang menyewa 

lahan sehingga sebagian besar tidak membayar pajak tanah.  

3. Pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan 
penangkar 
 

Tabel 3. Rata-rata Pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat dengan    
bukan penangkar  

Uraian 
Penangkar Bukan Penangkar 

Nilai per LLG 
(Rp) 

Nilai per Ha 
(Rp) 

Nilai per LLG 
(Rp) 

Nilai per Ha 
(Rp) 

Nilai Produksi 48.521.333 23.440.886 16.460.000 19.762.902 
Biaya Produksi 20.497.694 10.761.238 10.089.345 11.938.798 
Pendapatan 28.023.638 12.679.648 6.370.654 7.824.103 

Sumber: Data Primer diolah (2016) 

 Pendapatan petani diperoleh dengan pengurangan nilai produksi (penerimaan) 

dengan biaya-biaya produksi (Soekartawai, 1987).Tabel diatas menunjukkan rata-rata 

pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat sebesar Rp. 12.679.648 per Ha 

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata penadapatan petani bukan penangkar yaitu 

sebesar Rp. 7.824.103 per Ha. Perbedaan pendapatan petani penangkar dengan bukan 

penangkar disebabkan oleh perbedaan produksi, biaya dan lain-lain antara penangkar 

dengan bukan penangkar. Setelah diuji lebih lanjut dengan t-Test menunjukkan  nilai 

t-hitung (2,55) lebih besar dari t-tabel (2,07) maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Artinya ada beda nyata antara pendapatan petani penangkar dengan bukan penangkar 

yaitu rata-rata pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat (Rp. 12.679.648) 
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lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pendapatan petani bukan penangkar 

(Rp.7.824.103). 

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani penangkar benih padi 
bersertifikat dengan bukan penangkar adalah sebagai berikut: 
 
Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh petani 

penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan penangkar disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani penangkar benih padi 
bersertifikat dengan bukan penangkar  

Hambatan 
Penangkar Bukan Penangkar 

Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Harga - - 4 26,67 
Cuaca 2 13,33 2 13,33 
Tenaga Kerja 2 13,33 1 6,67 
Hama/Penyakit 6 40,00 2 13,33 
Harga+Cuaca - - 1 6,67 
Harga+Tenaga Kerja - - 2 13,33 
Cuaca+Tenaga Kerja 2 13,33 - - 
Cuaca+Hama/Penyakit 2 13,33 3 20,00 
Tenaga Kerja+Hama/Penyakit 1 6,67 - - 

Jumlah 15 100,00 15 100,00 
Sumber: Data Primer diolah (2016) 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh petani 

penangkar benih padi bersertifikat dengan bukan penangkar. Kendala harga hanya 

dikeluhkan oleh responden bukan penangkar sedangkan petani penangkar tidak ada 

yang mengeluhkan karena harga selalu diatas harga pasar. Kendala selanjutnya yang 

dihadapi responden adalah cuaca. Dalam hal ini cuaca yang dimaksud adalah banjir 

dan angin kencang. Cuaca dihadapi oleh petani penangkar dengan bukan penangkar. 

Kendala lain yang dihadapi oleh responden adalah kurangnya ketersediaan tenaga 

kerja. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja 

yang beralih profesi sehingga beberapa solusi yang dilakukan adalah mendatangkan 
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tenaga kerja dari luar Kabupaten Lombok Barat, mengerjakan sendiri dan 

menggunakan mesin pada saat panen. Hama dan penyakit juga menjadi hambatan 

yang dikeluhkan oleh petani penangkar dengan bukan penangkar kepada peneliti 

ketika melakukan  penelitian. Hama yang dimaksud antara lain wereng dan walang 

sangit dan penyakit merah pada daun padi. Banyak padi yang rusak akibat hama dan 

penyakit sehingga rata-rata produksi menurun ditambah lagi dengan kurangnya 

pengetahuan petani tentang obat yang sesuai untuk mengatasi hama/penyakit tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata produksi padi (Gabah Kering Panen) oleh penangkar benih padi 

bersertifikat adalah sebesar 5.953 Kg per hektar (Ha), sedangkan rata-rata 

produksi padi (Gabah Kering Panen) oleh petani bukan penangkar adalah 

sebesar 5.602 Kg per hektar (Ha). 

2. Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh penangkar benih padi 

bersetifikat adalah sebesar Rp. 10.761.238 per hektar (Ha), sedangkan rata-rata 

biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani bukan penangkar adalah sebesar 

Rp. 11.938.798 per hektar (Ha). 

3. Rata-rata pendapatan petani penangkar benih padi bersertifikat lebih besar 

dibandingkan dengan rata-rata pendapatan petani bukan penangkar. Rata-rata 

pendapatan petani penangkar adalah sebesar Rp. 12.679.648  per Ha, sedangkan 

rata-rata pendapatan petani bukan penangkar adalah sebesar Rp. 7.824.103 per 

Ha.  

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penangkar benih padi bersertifikat 

adalah cuaca yang kurang baik, ketersediaan tenaga kerja yang kurang dan 
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hama/penyakit, sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani 

bukan penangkar adalah harga, cuaca, tenaga kerja dan hama/penyakit. 

 

2. SARAN 

Adapun saran yang penulis sampaikan antara lain: 

1. Petani baik penangkar maupun bukan penangkar diharapkan lebih 

meningkatkan produksi dengan menggunakan benih bersertifikat berlabel ungu 

untuk penangkar dan berlabel biru untuk bukan penangkar, khususnya 

penangkar karena sudah ada standar harga yang ditentukan. 

2. Diharapkan pendampingan secara intensif dari PPL terutama ketika petani 

menghadapi hambatan-hambatan dalam kegiatan usahatani. 

3. Pemerintah memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) seperti mesin 

pemanen (combine) untuk membantu mengatasi masalah kurangnya tenaga 

kerja terutama pada saat panen. 
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