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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk: (1) Mengetahuijenis dan jumlah input yang digunakan petani 
dalam usahatani bawang merah di Kecamatan Sembalun; (2) Menganalisis biaya dan pendapatan 
petani pada usahatani bawang merah di Kecamatan Sembalun; (3) Menganalisis efisiensi usahatani 
bawang merah berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan dan total penerimaan yang diperoleh; 
dan (4) Menganalisis efisiensi penggunaan input pada usahatani bawang merah di Kecamatan 
Sembalun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif dan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei.Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
usahatani bawang merah yang dilakukan petani di  Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok 
Timur. Penentuan daerah penelitian digunkan metode purposive sampling, penentuan responden 
dilakukan dengan cara quota sampling. Analisis yang digunakan yaitu meliputi: (1) identifikasi 
jumlah dan jenis input; (2) analisis biaya dan pendapatan; (3) analisis efisiensi usahatani; dan (4) 
analisis efisiensi penggunaan input dengan mengaplikasikan fungsi produksi yaitu fungsi Cobb-
Douglas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Rata-rata luas lahan garapan yang diusahakan 
petani di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur seluas 0,34 ha dengan kisaran 0,20–
0,70 ha. Sarana yang digunakan meliputi pupuk organik dan anorganik serta beberapa jenis 
pestisida, yaitu: (a) Bibit; (b) Pupuk Urea; (c) NPK-ponska; (d) SP-36; (e) ZA; (f) Pupuk Organis; 
(g) Pestisida Pesmor; (h) Antrakol; (i) Super-king; dan (j) Endor. Rata-rata penggunaan bibit per 
luas lahan garapan sebanyak 400,13 kg/LLG dan per hektarnya sebesar 1172,53 kg/ha. 
Penggunaan pupuk pada petani bawang merah ini rata-rata yang paling tinggi penggunaannya 
adalah pupuk organik yaitu sebesar 605,00 kg/LLG atau 1772,89 kg/ha.  Pestisida yang digunakan 
yang paling tinggi adalah pestisida Pesmor sebesar 22,78 btl/ha ini dikarenakan pestisida ini dapat 
membantu menjaga tanaman dengan baik dari serangga atau hama penyakit;      (2) Pendapatan 
petani yang diperoleh pada usahatani bawang merah di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok 
Timur sebesar Rp71.472.320,83 per luas lahan garapan atau Rp. 209.442.698,41 per hektar; (3) 
Penggunaan input Lahan, Urea, NPK-Ponska, SP36, Organik, Pestisida yang meliputi: Antrakol, 
Super-king, Endor dan TKLK belum efisien, sedangkan untuk  penggunaan input bibit, ZA,  
pestisida (pesmor) dan TKDK tidak efisien; (4) Permasalahan yang dihadapi oleh petani responden 
dalam usahatani bawang merah di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur adalah tenaga 
kerja, harga pupuk, harga pestisida dan harga jual bawang merah. Saran yang dapat dikemukakan 
adalah: (1) Petani dianjurkan untuk mengalokasikan inputlebih intensifsehingga lebih dapat 
meningkatkan produksi dan pendapatan; (2) Pemerintah dan dinas terkait sebaiknya melakukan 
kontrol dan pengawasan terutama terhadap penyediaan bibit agar kualitas bibit dapat lebih 
terjamin, serta dalam hal kebijakan harga-harga input output yang memihak pada petani. 

 
Kata Kunci : Efisiensi, Input produksi, bawang merah, sembalun 

ABSTRACT 
 Research for the review aims: (1) Mengetahuijenis And Paid input Used Farmers hearts 
onion farming in District Sembalun; (2) Analyze cover costs and Farmer Income ON onion 
farming in District Sembalun; (3) analyze the efficiency of onion farming is based include costs 
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incurred Production and Total Revenue The TIN; And (4) analyzing the input ON USE Efficiency 
onion farming in the district Sembalun. Methods used Research hearts husband is descriptive 
method and technique of data collection is done WITH survei.Unit analysis techniques hearts 
Research husband Yang onion farming is done Sembalun Farmers in the district, East Lombok. 
Research areas digunkan determination is purposive sampling method, determination of the 
respondents conducted WITH quota sampling mode. The analysis used That includes: (1) 
identification Paid And TYPES input; (2) The analysis covers the costs and revenues; (3) analysis 
of the efficiency of farming; And (4) The efficiency analysis of input USE WITH apply functions 
Namely production function Cobb-Douglas function. The results showed that: (1) The average 
area of land cultivated arable farmers in the district of East Lombok Regency Sembalun area of 
0.34 ha in the range of 0.20 to 0.70 ha. Means used include organic and inorganic fertilizers and 
some pesticides, namely: (a) Seeds; (b) Urea; (c) NPK-ponska; (d) SP-36; (e) ZA; (f) Organic 
Fertilizer; (g) Pesticides Pesmor; (h) Antrakol; (i) Super-king; and (j) Endor. The average use of 
seeds per acreage as much as 400.13 kg / LLG and per hectare of 1172.53 kg / ha. The use of 
fertilizer on onion farmers have on average the highest usage is an organic fertilizer that is equal to 
605.00 kg / LLG or 1772.89 kg / ha. Pesticides are used the most high is at 22.78 btl Pesmor 
pesticides / ha is because these pesticides can help maintain good plant from insects or pests; (2) 
The income of farmers obtained in onion farming in the district of East Lombok regency Sembalun 
Rp71.472.320,83 per acreage or Rp. 209,442,698.41 per hectare; (3) The use of input Land, Urea, 
NPK-Ponska, SP36, Organic, pesticides include: Antrakol, super-king, Endor and TKLK yet 
efficient, while for the use of input seeds, ZA, pesticides (pesmor) and TKDK inefficient; (4) The 
problem faced by the farmer respondents in onion farming in the district of East Lombok regency 
Sembalun is labor, the price of fertilizer, pesticide price and the selling price of red onions. 
Suggestions that can be identified are: (1) Farmers are encouraged to allocate more 
intensifsehingga inputlebih can increase production and income; (2) The Government and relevant 
agencies should exercise control and supervision, especially for seedlings so that the seedlings can 
be more assured quality, and in terms of policy input and output prices in favor of farmers. 
 
Keywords : Efficiency , production input , onion , Sembalun 
 
 PENDAHULUAN  

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk memperkuat masyarakat pada tahap 
pembangunan berikutnya. Untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf  hidup, 
dan kemandirian serta akses masyrakat pertanian dalam pembangunan melalui peningkatan 
kualitas produksi dan distribusi serta keanekargaman hasil pertanian untuk mengembangkan 
agroindustri dan agribisnis serta untuk memenuhi bahan baku industri, kebutuhan pangan dan gizi, 
serta kebutuhan pasar dalam dan luar negri, perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan 
berusaha. Dalam menjalankan usahatani pada dasarnya petani selalu berusaha memaksimalkan 
keuntungan.Untuk tujuan tersebut, petani harus dapat mengalokasikan input seoptimal mungkin, 
sehingga diperoleh keuntungan maksimal.  

METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei. Unit analisis adalah usahatani bawang merah. 
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sembalun Kab. Lombok Timur dengan menggunakan data 
tahun 2014. Teknik penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik “Purposive Sampling” 
yaitu Sembalun Bumbung berdasarkan luas lahan dan jumlah kelompok tani yang terbanyak. 
Responden dalam penelitian ini adalah petani usaha bawang merah  di Sembalun Bumbung. 
Penentuan jumlah responden petani ditetapkan sebanyak 40 responden. Penentuan jumlah 
responden pada masing-masing kelompok tani sampel dilakukan dengan teknik “quota sampling”. 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan 
sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
analisis deskriptif, yaitu data disusun, diolah, disajikan dan ditarik kesimpulan. 
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Analisis data meliputi :  
1. Analisis Biaya dan Pendapatan 

Pendapatan suatu usaha (pendapatan bersih) dapat diperhitungkan dengan cara 
mengurangi nilai produksi dengan seluruh biaya atau pengeluaran usahatani yang mencakup 
pengeluaran tunai dan pengeluaran tidak tunai.  Perhitungan untuk memperoleh pendapatan 
bersih ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Soekartawi et al., 1986):   

NFIi =  GFIi – TFEi 
NFi =   Py.Yi – Px.Xi – FCi 

Keterangan: 
NFIi = pendapatan bersih usahatani (net farm income); 
GFIi = pendapatan kotor usahatani  (gross farm income) atau Revenue (R); 
TFEi = total pengeluaran usahatani (total farm expenses) atau Total Cost (C); 
Yi = total produksi; 
Xi = input produksi; 
Py; Px  = harga output; harga input per unit; 
FC = biaya tetap (fixed cost). 

2. Analisis Efisiensi Usahatani 
Untuk mengetahui efisiensi usahatani bawang merah digunakan rumus sebagai berikut: 

       TC
TR  ratio R/C   

Keterangan: 
TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 
TC = Total Cost (Total Biaya). 

Kriteria efisiensi usahatani : 
1) Bila R/C-ratio > 1, berarti usahatani bawang merah yang diusahakan 

menguntungkan (efisien).  
2) Bila R/C-ratio = 1, berarti usahatani bawang merah yang diusahakan berada 

pada situasi tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian.  
3) Bila R/C-ratio < 1, berarti usahatani komoditi bawang merah yang diusahakan 

tidak menguntungkan (tidak  efisien)  
3. Analisis Efisiensi Penggunaan Input  

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan input pada usahatani bawang merah, terlebih 
dahulu dilakukan analisis hubungan teknis fungsional antara input dan output dengan 
menggunakan Fungsi Cobb-Douglas. Formulasi model Cobb-Douglas sebagai berikut 
(Soekartawi, 1990 dan Dibertin, David L., 1986):  

PROD = β0. LGrpβ1.Bibitβ2.Pupukβ3.Pestβ4.TKβ5.eu  
Model persamaan fungsi regresi Cobb-Douglass di atas merupakan model umum dimana input 
pupuk dapat lebih dari satu jenis, demikian juga untuk pestisida. Selanjutnya, untuk mempermudah 
penyelesaian fungsi, dilakukan transformasi logaritma dengan formulasi sebagai berikut:  
Log(PROD) = logβ0+β1logLGrp+β2logBibit+β3logPupuk+β4logPest+β5logTK+u  
Keterangan :  

PROD = Produksi bawang merah (ku). 
LGrp = Input luas lahan garapan (ha).  
Bibit = Input bibit (ku). 
Pupuk = Input pupuk (Rp).  
Pest = Input pestisida (Rp).  
TK = Input tenaga kerja (HKO).  
β0 = Konstanta; (β1, β2, β3, β4, β5 = Nilai parameter).  
u  = distrubance term. 
Untuk mengestimasi parameter β1, β2, β3, β4, β5 digunakan metode OLS atau metode 

kuardrat terkecil (ordinary least square). Selanjutnya dilakukan uji secara serentak dan parsial 
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terhadap parameter-parameter tersebut. Pengujian parameter secara serentak (Goodness of fit) 
dilakukan melalui nilai R-square dan F-test. 
Rumusan Hipotesis : 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0 

Kriteria pengujian :  
Jika F hitung < F Tabel, Ho diterima artinya hubungan input-input (LGrp; Bibit; Pupuk; Pest; TK) 

mengindikasikan secara serentak tidak berpengaruh nyata terhadap output (PROD).  
Jika F hitung > F Tabel, Ho ditolak artinya hubungan input-input (LGrp; Bibit; Pupuk; Pest; TK) 

mengindikasikan secara serentak berpengaruh nyata terhadap output (PROD).  
Untuk pengujian parameter atau nilai parameter secara parsial digunakan t-test  pada taraf 

nyata 5% dengan formulasi:  

t-hitung  = 
iSe

i



  

Keterangan : 
훽푖  =  Nilai parameter ke-i 
Se	훽푖 =  Variance 훽푖 (Galat baku nilai parameter 훽푖)  

Rumusan Hipotesis : 
H0  : βi = 0 (βi = β1 ; β2 ; β3 ; β4 ; β5) 
Ha : βi ≠ 0 (βi ≠ β1 ; β2 ; β3 ; β4 ; β5) 

Kriteria pengujian :  
Jika -t-tabel ≤ t-hitung ≤ t-tabel, maka H0 diterima, artinya hubungan input ke-i (LGrp; Bibit; Pupuk; 

Pest; TK) mengindikasikan secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap output 
(PROD). 

Jika -t-hitung < -t-tabel atau t-hitung > t-tabel, maka H0 ditolak, artinya hubungan input ke-i (LGrp; Bibit; 
Pupuk; Pest; TK) mengindikasikan secara parsial berpengaruh nyata terhadap output 
(PROD). 

Setelah diketahui variabel input yang berpengaruh signifikan maupun non signifikan, 
selanjutnya dilakukan perhitungan nilai efisiensi penggunaan input dengan formulasi (Dibertin, 
David L., 1986) sebagai berikut:  

Px
Py

X
YEf  1  

Kriteria efisiensi penggunaan input: 
1) Bila nilai Ef > 1, berarti penggunaan input ke-i secara ekonomi belum efisien.  
2) Bila nilai Ef = 1, berarti penggunaan input secara ekonomi telah efisien.  
3) Bila nilai Ef < 1, berarti penggunaan input ke-i secara ekonomi tidak  efisien.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden.  

  Karakteristik petani responden yang dibahas dalam penelitian ini meliputi umur petani 
responden, tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh petani responden, luas lahan, jumlah 
tanggungan keluarga petani dan pengalaman berusahatani bawang merah. 
 Umur Responden.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa umur responden terbanyak 
pada kisaran umur 40-49 tahunsebanyak 12 orang (30%) dan umur responden terkecil berada pada 
kisaran umur 30-39 tahun sebanyak 11 orang(27,5 %). 
 Tngkat Pendidikan. Rata-rata tingkat pendidikan petani responden adalah tamat 
sekolah dasar yaitu sebanyak 11 orang (27,5%). Dengan melihat keadaan ini menggambarkan 
bahwa pendidikan petani responden, umumnya telah mengalami pendidikan formal, berarti petani 
sudah mempunyai bekal kemampuan membaca dan menulis. Dimana kondisi ini tidak 
mempengaruhi tingkat pendapatan petani responden.Ini dikarenakan pekerjaan sebagai patani 
tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi tetapi memerlukan kekuatan fisik.Pengalaman 
maupun pengetahuan tentang kondisi yang terjadi. 
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Jumlah Tanggungan Keluarga.  Jumlah tanggungan terbanyak terdapat pada kisaran 1-
2 sebanyak 8 orang (20%) dengan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 3 orang.  Sementara itu, 
jumlah tanggungan keluarga terbanyak adalah pada kisaran 3-4 orang (77,5%) dari seluruh 
responden. 

Luas Lahan Garapan.  Rata-rata luas lahan garapan pada usahatani bawang merah di 
Kecamatan Sembalun adalah 0,0,34 ha. Sebagian besar petani responden memiliki luas lahan yang 
berkisar  antara 0,20-0,34 ha sebanyak 29 orang (72,5%), sedangkan yang paling sedikit adalah 
petani responden yang memiliki luas lahan  0,35-0,49 ha sebanyak 11 orang (5%).Status 
penguasaan lahan adalah milik sendiri. 

Pengalaman Berusahatani.  Pengalaman berusahatani secara umum terbanyak pada 
kisaran 6-10 tahun sebanyak 18 orang (45%). 
Jenis dan Jumlah Sarana Produksi Pada Usahatani Bawang Merah 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata luas lahan garapan yang 
diusahakan petani di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur seluas 0,34 ha dengan 
kisaran 0,20–0,70 ha. Umumnya, petani bawang merah di lokasi penelitian menggunakan sarana 
produksi yang cukup bervariasi.Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik serta 
beberapa jenis pestisida.Berdasarkan responden, terdapat beberapa sarana produksi yang 
digunakan petani yaitu meliputi: (a) Bibit; (b) Pupuk Urea; (c) NPK-ponska; (d) SP-36; (e) ZA; (f) 
Pupuk Organik; (g) Pestisida Pesmor; (h) Antrakol; (i) Super-king; dan (j) Endor. 

Adapun jumlah fisik penggunaan sarana produksi tersebut disajikan pada Tabel 4.9. Rata-
rata penggunaan bibit perluas lahan garapan sebanyak400,13 kg/LLG dan perhektarnya sebesar 
1172,53 kg/ha.  

 Dari segi penggunaan pupuk pada petani bawang merah ini rata-rata yang paling tinggi 
penggunaannya adalah pupuk organik yaitu sebesar 605,00 kg/LLG atau 1772,89 kg/ha. Pupuk 
organik ini dianggap oleh responden sangatlah dibutuhkan karena masih melihat kandungan yang 
sangat baik pada pupuk organik itu sendiri. 

 Pestisida yang digunakan yang paling tinggi adalah pestisida Pesmor sebesar 22,78 btl/ha 
ini dikarenakan pestisida ini dapat membantu menjaga tanaman dengan baik dari serangga atau 
hama penyakit.  
Analisis Pendapatan Usahatani Bawang Merah 
Untuk menganalisis besarnya pendapatan pada usahatani bawang merah di Kecamatan 
SembalunKabupaten Lombok Timur dilakukan analisis biaya dan pendapatan.Perincian 
penggunaan input, biaya produksi, nilai produksi serta perhitungan pendapatan disajikan pada 
Tabel 1. 
Tabel 1. Analisis Pendapatan Pada UsahataniBawang Merah di Kecamatan Sembalun 

Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2015. 

No. Jenis Sumberdaya Pertanian, 
Produksi dan Pendapatan 

Satuan 
Fisik 

Usahatani Bawang Merah  
per Lahan Garapan per Hektar 

Jumlah 
Fisik Nilai (Rp.) Jumlah 

Fisik Nilai (Rp.) 

              
1 Luas Garapan (ha) 0,34   1,00   
2 Produksi/Penerimaan (kg) 7.473,75 89.685.000,00 21901,10 262.813.186,81 
3 Sarana Produksi           
  a. Benih/Bibit (kg) 400,13 10.003.125,00 1172,53 29.313.186,81 
  b. Pupuk :           
  Urea (kg) 63,60 159.000,00 186,37 465.934,07 
  NPK-Ponska (kg) 61,95 619.500,00 181,54 1.815.384,62 
  SP-36 (kg) 63,13 157.812,50 184,98 462.454,21 
  ZA (kg) 73,98 199.732,50 216,78 585.296,70 
  Organik (kg) 605,00 423.500,00 1772,89 1.241.025,64 
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  Total Saprodi (Rp)   11.562.670,00   33.883.282,05 
  c. Pestisida           
  Pesmor (btl) 7,78 583.125,00 22,78 1.708.791,21 
  Antrakol (Kg) 6,28 721.625,00 18,39 2.114.652,01 
  Super King (btl) 6,53 78.300,00 19,12 229.450,55 
  Endor (btl) 7,10 603.500,00 20,81 1.768.498,17 
  Total Pestisida (Rp)   1.986.550,00   5.821.391,94 
4 Tenaga Kerja :           
  a. TK Dalam Keluarga (HKO) 26,62 1.447.250,00 78,00 4.241.025,64 
  b. TK Luar Keluarga (HKO) 22,51 1.463.250,00 65,95 4.287.912,09 
  Total TK   49,12 2.910.500,00 143,95 8.528.937,73 
5 Biaya Tetap dan Lain-lain:           
  a. Pajak Ipeda (Rp)   453.250,00   1.328.205,13 
  b. Penyusutan Alat (Rp)   396.671,67   1.162.407,81 
  Total Biaya Tetap (Rp)   849.921,67   2.490.612,94 
  c. Biaya Variabel lain (Rp)         
      (1) Iuran Irigasi (Rp)   896.850,00   2.628.131,87 
      (2) Transportasi Saprodi (Rp)   6.187,50   18.131,87 
  Total Biaya Var. lain (Rp)         
6 Total Biaya Produksi (Rp)   18.212.679,17   53.370.488,40 
              
7 PENDAPATAN (Rp)   71.472.320,83   209.442.698,41 

8 R/C-ratio     4,92   4,92 

Sumber : Data primer diolah, 2015. 
Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dalam analisis biaya dan pendapatan, terdapat unsur-

unsur pendapatan yang meliputi unsur-unsur input dan output. Unsur-unsur input adalah 
penggunaan dan biaya benih, pupuk, tenaga kerja, selain itu terdapat  pula biaya tetap seperti pajak 
lahan dan penyusutan alat pertanian dan biaya-biaya lainnya. Lebih lanjut, unsur output akan 
menghasilkan total penerimaan.Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata produksi bawang 
merah di Kecamatan Sembalun sebesar 7.473,75kg/LLG atau 21.901,10 kg/ha.  

Penggunaan dan Biaya Sarana Produksi.Berdasarkan hasil penelitian, biaya produksi 
merupakan penjumlahan dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dalam 
usahatani bawang merah berlangsung dalam satu kali musim tanam. Biaya ini meliputi: biaya 
variabel (biaya saprodi dan tenaga kerja), dan biaya tetap (pajak dan penyusutan alat pertanian).  

Benih,rata-rata penggunaan benih secara fisik400,13 kg/LLG (1.172,53 kg/ha), petani 
responden membeli benih yang sudah disediakan pada masing-masing kelompok tani akan tetapi 
ada juga petani yang tidak membeli benih petani menyediakan atau menyisihkan dari bawang 
merah yang telah petani panen. 

Pupuk,petani responden menggunakan pupuk Urea dan SP36 dalam melakukan 
usahataninya. Rata-rata pupuk perluas garapan yang digunakan petani secara fisik adalah: 63,60 kg 
Urea/LLG(186,37 kg Urea/ha);61,95 kg NPK-Ponska/LLG (181,54 kg/NPK-Ponska/ha); 63,13 kg 
SP-36/LLG(184,98 kg SP-36/ha); Za sebanyak 73,98 kg/LLG (216,78 kg/ha); dan pupukorganik 
sebanyak 605,00 kg/LLG (1.772,89 kg/ha). 

Dari hasil penelitian Tabel 4.9 menunjukkan penggunaan pupuk yang terbanyak yaitu 
pupuk urea, petani didaerah penelitian cenderung memakai pupuk urea yang lebih dikarenakan 
urea dapat menambah jumlah anakan pada bawang merah yang akan tumbuh. Petani responden 
tidak hanya menggunakan pupuk urea, pupuk yang lainnya hampir sama penggunaannya yang 
cendrung berlebihan,terlepas dari penggunaannya aspek saat pemupukan, cara pemupukan dan 
penggunaan fungsi air terhadap lahan dari hal tersebut dapat mempengaruhi penggunaan pupuk 
yang lebih karena daya kerja tanaman terhadappupuk akan mempengaruhi hasil produksi usahatani 
bawang merah. 

Penggunaan dan Biaya Tenaga Kerja.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat 
beberapa aktivitas yang dilakukan petani di Kecamatan Sembalun dalam usahatani bawang merah. 
Beberapa aktivitas tersebut meliputi: penyiapan lahan, persiapan bibit, pengolahan tanah, 
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pembuatan bedengan, penanaman, pemupukan, penyiangan dan pengairan, penyemprotan, panen 
dan pengangkutan.   

Tenaga Kerja Petani responden ditempat penelitian menggunakan dua tenaga kerja 
yaitutenaga kerja dalam keluarga (TKDK) dantenaga kerja luar keluarga (TKLK).Jumlah fisik 
pergarapan dari TKDK22,58 HKO/LLG, atau 26,62 HKO/ha, TKLK 41,20 HKO/LLGatau 49,12 
HKO/ha. Penggunaan tenaga kerja dalam proses kegiatan pembibitan, pengolahan tanah, cabut 
bibit, penyiangan/penyulaman, pemupukan, penyemprotan, dan pengairan dilakukan oleh TKDK, 
sedangkan penggunaan tenaga kerja dalam proses pengolahan tanah, cabut bibit, penanaman, 
penyulaman/penyiangan, penyemprotan dan pemanenan adayang masih menggunakan TKLK. 

Biaya Tetap Pada Usahatani Bawang Merah. Berdasarkan Tabel 4.9., rata-rata biaya 
tetap yang dikeluarkan oleh petani bawang merah di Kecamatan Sembalun pajak lahan sebesar Rp. 
453.250/LLG atau sebesar Rp.1.328.205/ha, biaya penyusutan alat sebesar Rp.396.671/LLGatau 
sebesar Rp.1.162.407/ha.Biaya penyusutan alat tersebut terdiri dari cangkul, sabit, sprayer dan 
traktor.Biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh petani responden sebesar Rp.896.850/LLG atau 
sebesar Rp. 2.628.131/ha. 

Biaya Variabel Lain. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat komponen biaya variabel lain 
selain biaya sarana produksi dan tenaga kerja. Biaya variabel lain dimaksud adalah untuk biaya 
iuran irigasi dan trnasportasi pengadaan sarana produksi.  Total biaya variabel lain yang meliputi 
iuran irigasi dan transportasi saprodi cukup besar dengan total Rp. 903.038.-. Dari  kedua jenis 
biaya tersebut, 99,31% merupakan biaya untuk iuran irigasi.  
Pendapatan Pada Usahatani Bawang Merah 

Pada Tabel 4.9  tampak bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh petani bawang merah 
di Kecamatan Sembalun untuk satu kali proses produksi sebesar Rp.71.472.320,83/LLG 
atausebesarRp.209.442.698,41/ha. Tinggi rendahnya pendapatan dipengaruhi oleh total biaya 
produksi yang dikeluarkan, jumlah produksi yang dihasilkan serta harga jual dari produk yang 
dihasilkan. 
Efisiensi Penggunaan Inputpada Usahatani Bawang Merah 
Untuk  menganalisis efisiensi penggunaan input pada usahatani bawang merah terlebih dahulu 
dilakukan analisis regresi dengan dengan sebuah fungsi matematis untuk mendapatkan parameter-
paramenernya (nilai βi). Hubungan ini dikenal dengan istilah fungsi produksi. Menurut Soekartawi 
(1990), menyatakan bahwa fungsi produksi adalah hubungan teknik antara sejumlah input yang 
digunakan dengan produk yang dihasilkan menunjukkan hubungan antara faktor produksi dengan 
produk. Fungsi produksi merupakan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau 
hubungan teknis fungsional antara jenis dan jumlah input yang digunakan dengan jumlah output 
atau produk yang dihasilkan.  

Fungsi produksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fungsi Cobb-Douglas 
dengan variabel dependen adalah produksi (PROD) dan variabel independen adalah input yang 
digunakan meliputi: lahan (Luas Grp); Bibit; Urea; NPK-Ponska; SP-36; ZA; P.Organik; Pesmor; 
Anrakol; S-King; Endor; TKDK; dan TKLK.  Hasil analisis hubungan teknis fungsional input dan 
output tersebut disajikan pada Tabel 2.  

Analisis Regresi dengan Fungsi Cobb-Douglas. Hasil analisis regresi fungsi Cobb-
Douglass pada usahatani bawang merah di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Barat 
disajikan pada Tabel 2. 

Dari hasil analisis dengan fungsi Cobb-Douglas sebagaimana yang disajikan pada Tabel 
2., diperoleh fungsi produksi sebagai berikut: 
Prod = 2159,1191 Luas Grp.0,5265 Bibit0,0574 Urea0,1906 NPK-Ponska0,0896 SP360,0071 ZA-0,0316 

P.Organik0,0598 Pesmor-0,0260 Antrakol0,0320 S-King0,0262 Endor0,0281 TKDK-0,0523 TKLK0,0298 

Tabel 2.Hasil Analisis Regresi Menggunakan Fungsi Cobb-Douglas  
No. Uraian Coefficients t Stat P-value Keterangan 

1 Intercept 2159,1191 15.2855 1.65649E-14   

2 Luas Grp. 0.5265 6.6507 4.69591E-07 Signifikan 
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3 Bibit 0.0574 1.5949 0.122822378 Non-signifikan 

4 Urea 0.1906 2.7158 0.011593864 Signifikan 

5 NPK-Ponska 0.0896 1.3573 0.186365465 Non-signifikan 

6 SP-36 0.0071 0.0892 0.929581446 Non-signifikan 

7 ZA -0.0316 -0.5881 0.561567702 Non-signifikan 

8 P. Organik 0.0598 1.2055 0.238874926 Non-signifikan 

9 Pesmor -0.0260 -0.3022 0.764930546 Non-signifikan 

10 Antrakol 0.0320 0.6586 0.515972043 Non-signifikan 

11 S-King 0.0262 0.8745 0.389847040 Non-signifikan 

12 Endor 0.0281 0.5433 0.591533278 Non-signifikan 

13 TKDK -0.0523 -1.6376 0.113547198 Non-signifikan 

14 TKLK 0.0298 0.5865 0.562625730 Non-signifikan 

  R2 0 ,9983   

F-hitung          587,0766   

  F-tabel     

  t-tabel         
Hasil analisis hubungan teknis fungsional input dan output pada  usahatani bawang merah 

di Kecamatan Sembalun sebagaimana tampak pada persamaan fungsi Cobb-Douglas di atas 
menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi lahan (Luas Grp); Bibit; Urea; NPK-
Ponska; P.Organik; SP-36; Anrakol; S-King; Endor; dan TKLK berpengaruh positif terhadap 
variabel dependen (Prod), sedangkan  ZA; Pesmor; dan TKDK berpengaruh negatif terhadap 
variabel dependen (Prod). 

Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak. Berdasarkan hasil analisis data (Tabel 
4.13) diperoleh nilai F-hitung =243,66 >F-tabel(0,05)(2,330). Hal ini berarti model yang digunakan 
dalam analisis memenuhi syarat goodness off fit atau model dapat diterima.Signifikansi tersebut 
menunjukkan bahwa variabel bebas (Xi) secara serentak berpengaruh nyata terhadap variabel 
terikat (Y). Lebih lanjut, situasi tersebut ditunjang oleh nilai koefisien determinasi (R2= 0,9816). 
Nilai tersebut berarti semua variabel bebas yang masuk dalam model dapat menentukan variabel 
terikatnya sebesar 98,16%, sedangkan sisanya 1,84% ditentukan oleh variabel lain di luar model. 
Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial.  

 Lahan Garapan.Berdasarkan hasil analisis fungsi Cobb-Douglas (Tabel 2) diperoleh 
nilai koefisien regresi untuk input lahan (B1=0,5265) nilai tersebut artinya setiap penambahan luas 
lahan (X1) sebesar 1% akan memberikan tambahan produksi (Y) sebesar 0,5265%. Setelah diuji 
dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh p-value 0,0016<α0,05 atau t-hit (6,6507) >t-tabel 
(2,037) yang berarti Ha diterima. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penambahan input lahan 
sebesar 1% akan menyebabkan persentase tambahan produksi yang signifikan pada taraf nyata 
0,05. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata luas lahan petani adalah 0,42 ha (berkisar 0,14-1,07 
ha). 

Bibit.Dari hasil analisis Tabel 4.13 diperoleh nilai koefisien regresi untuk inputbibit 
(B2=0,0574), artinya setiap penambahan input bibit (X2) sebesar 1% akan memberikan tambahan 
produksi (Y) sebesar 0,0574%. Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh p-value 
0,5514>α0,05 atau t-hit (1,5949)<t-tabel (2,037), yang berartiHa ditolak. Hal ini menunjukkan 
bahwa tambahan input bibit sebesar 1%  berpengaruh non signifikan terhadap tambahan produksi 
padi. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata penggunaan bibit padi 23,15 kg/LLG atau  55,12 
kg/ha. Jika dilihat dari penggunaan bibit padi oleh petani, maka dapat dikatakan bahwa 
penggunaan bibit padi oleh petani di lokasi penelitian secara kuantitas cukup banyak dibandingkan 
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dengan rekomendasi yaitu sebesar 20 kg/ha (BPTP NTB, 2008). Berdasarkan hasil wawancara 
dengan petani di lokasi penelitian, petani menggunakan bibit lebih banyak dibandingkan 
rekomendasi karena kehawatiran petani bahwa bibit yang ditanam kemungkinan tidak tumbuh dan 
terjadinya kehilangan bibit karena hama burung. Walaupun demikian, petani disarankan untuk 
menggunakan bibit disesuaikan dengan rekomendasi yang ada (20 kg/ha), dengan argumentasi 
bahwa sesungguhnya hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan penggunaan bibit 
memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap penambahan produksi. 

Pupuk Urea. Hasil analisis (Tabel 4.13) menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk 
input urea (B3) sebesar 0,1906. Nilai tersebut berarti setiap penambahan pupuk urea (X3) sebesar 
1% akan menyebabkan penurunan produksi sebesar 0,1906%. Setelah diuji dengan t-test pada taraf 
nyata 0,05 diperoleh t-test2,7158) >t-Tabel(2,037) yang berarti Ha diterima, artinya peningkatan 
produksi akibat tambahan input pupuk urea sebesar 1% adalah nyata (signifikan). Rata-rata 
penggunaan pupuk urea oleh petani adalah 63,60 kg/LLG atau 186,37/ha.Adapun tingkat 
penggunaan pupuk Urea berdasarkan teknologi anjuran (Baswarsiati, 2009) sebagai berikut: pupuk 
dasar menggunakan 10 t/ha pupuk kandang yang diberikan 7  hari sebelum tanam dan SP-36 200 
kg/ha.  Pemupukan berikutnya menggunakan pupuk Urea 200 kg/ha, ZA 450 kg/ha dan KCl 200 
kg/ha yang diberikan separo-separo pada saat tanaman berumur 15 hari dan 30 hari setelah tanam. 
Cara pemupukan dengan meletakkan pada larikan di sekitar tanaman, kemudian ditutup dengan 
tanah. 

Pupuk NPK-Ponska. Hasil analisis (Tabel 4.13) menunjukkan bahwa nilai koefisien 
regresi untuk input NPK-Ponska (B4) sebesar 0,0896.Nilai tersebut berarti setiap penambahan 
pupuk NPK-Ponska (X4) sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan produksi sebesar 0,0896%. 
Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh t-test 1,3573< t-Tabel (2,037) yang 
berarti Ha ditolak, artinya peningkatan produksi akibat tambahan input pupuk urea sebesar 1% 
adalah tidak nyata (non-signifikan). Rata-rata penggunaan pupuk NPK-Ponska oleh petani adalah 
61,95 kg/LLG atau 181,54/ha.  

Pupuk SP-36.Hasil analisis (Tabel 4.13) menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 
untuk input pupuk SP-36 (B5) sebesar 0,0071. Nilai tersebut berarti setiap penambahan pupuk SP-
36 (X5) sebesar 1% akan menyebabkan penambahan produksi sebesar 0,0071%. Setelah diuji 
dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh t-test 0,0892) < t-Tabel (2,037) yang berarti Ha 
ditolak. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi akibat tambahan input pupuk     SP-36 
sebesar 1% adalah tidak nyata (non-signifikan). Situasi tersebut menyarankan bahwa petani 
bawang merah di Kecamatan Sembalun tidak perlu menambah penggunaan pupuk SP-36karena 
penambahan pupuk tersebut tidak memberikan pengaruh positif (tambahan produksi) yang nyata. 
Adapun rata-rata penggunaan pupuk SP-36oleh petani adalah 63,13 kg/LLG atau 184,98 kg/ha. 
Untuk penggunaan pupuk SP-36, maka dosis yang dianjurkan pada bawang merah adalah 
(Baswarsiati, 2009) sebanyak SP-36 200 kg/ha.  Bila dibandingkan penggunaan pupuk SP-36 oleh 
petani (Tabel 4.9) dengan dosis anjuran, penggunaan pupuk tersebut oleh petani (184,98 kg/ha) 
relative mendekati dosis anjuran. 

Pupuk ZA. Hasil analisis (Tabel 4.13) menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk 
input pupuk ZA (B6) sebesar -0,0316. Nilai tersebut berarti setiap penambahan pupuk ZA (X6) 
sebesar 1% akan menyebabkan penurunan produksi sebesar -0,5881%. Setelah diuji dengan t-test 
pada taraf nyata 0,05 diperoleh t-test -0,5881) < t-Tabel (2,037) yang berarti Ha ditolak. Ini 
mengindikasikan bahwa penurunan produksi akibat tambahan input pupuk ZA sebesar 1% adalah 
tidak nyata (non-signifikan). Nilai negatif dari parameter B6 mengindikasikan bahwa penggunaan 
input pupuk ZA oleh petani berada pada daerah irrasional (stage III pada daerah produksi) 
sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 2.2.  

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat penggunaan pupuk ZA oleh petani adalah sebanyak 
73,98 kg/LLG (216,78 kg/ha). Dosis penggunaan pupuk ZA untuk usahatani bawang merah yang 
dianjurkan adalah 450 kg ZA/ha yang diberikan separo-separo pada saat tanaman berumur 15 hari 
dan 30 hari setelah tanam(Baswarsiati, 2009). 

Pupuk Organik. Hasil analisis (Tabel 4.13) menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 
untuk input pupuk organik (B7) sebesar 0,0598. Nilai tersebut berarti setiap penambahan pupuk 
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organik (X7) sebesar 1% akan menyebabkan penambahan produksi sebesar 0,0598%. Setelah diuji 
dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh t-test 1,2055< t-Tabel (2,037) yang berarti Ha ditolak. 
Situasi tersebut menunjukan bahwa peningkatan produksi akibat tambahan input pupuk organik 
sebesar 1% adalah tidak nyata (non-signifikan). Hal ini berarti penggunaan input pupuk organik 
oleh petani berada pada daerah rasional (stage II pada daerah produksi) sebagaimana yang 
diilustrasikan pada Gambar 2.2. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat penggunaan pupuk organik 
oleh petani di daerah penelitian adalah sebanyak 605,0 kg/LLG (1.772,89 kg/ha).  

Selanjutnya untuk pestisida, jenis pestisida yang digunakan petani meliputi: pesmor, 
antrakol, super king, dan endor. Hasil analisis regresi dengan fungsi Cobb-Douglass (Tabel 4.13) 
dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

Pestisida.Hasil analisis (Tabel 4.13) menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk 
input pestisidayang meliputi: pesmor (B8), antrakol (B9), super king (B10), dan endor (B11) 
masing-masing secara berurutan adalah: -0,0260; 0.0320; 0,0262; dan 0,0281.Nilai koefisien 
regresi tersebut secara berurutan dapat diinterpretasikan sebagai berikut: setiap penambahan  
pesmor (X8) sebesar 1% akan menyebabkan penurunan produksi sebesar -0,0260%.Selanjutnya 
untuk pestisida jenis antrakol (X9) menunjukan bahwa setiap penambahan antrakol (X9) sebesar 
1% akan menyebabkan penambahan produksi sebesar 0,0320%. Untuk pestisida jenis super-king 
(X10), nilai koefisien regresi tersebut berarti setiap penambahan super-king (X10) sebesar 1% 
akan menyebabkan penambahan produksi sebesar 0,0262%. Untuk pestisida jenis endor (X11), 
nilai koefisien regresi diperoleh sebagaimana telah diuraikan di atas berarti setiap penambahan 
pestisida endor (X11) sebesar 1% akan menyebabkan penambahan produksi sebesar 0,0281%.  
Nilai koefisien regresi keempat jenis pestisida tersebut, setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 
0,05 diperoleh nilai t-test < t-Tabel (2,037). Situasi tersebut berarti Ha ditolak, artinya 
peningkatan/penurunan produksi akibat tambahan input pestisida (pesmor, antrakol, super-king 
dan endor) masing-masingsebesar 1% adalah tidak nyata (non-signifikan). Hal ini berarti 
penggunaan input pestisida oleh petani berada (Tabel 4.13) pada daerah rasional (stage II pada 
daerah produksi) sebagaimana yang diilustrasikan pada Gambar 2.2. 

Berkaitan dengan uraian di atas, penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama dan 
penyakit tanaman pada dasarnya dimaksudkan untuk mempertahankan produksi yang harusnya 
diperoleh. Dengan kata lain, penggunaan input pestisida disesuaikan dengan kondisi serangan 
hama dan penyakit tanaman. Menurut Baswarsiati (2009), terdapat hama penting yang menyerang 
tanaman bawang merah antara lain ulat bawang (Spodoptera exigua), lalat pengorok daun  
(Liriomyza chinensis), Thrips (Thrips tabaci), ulat grayak (Spodoptera litura). Sedangkan penyakit 
penting pada bawang merah yaitu  layu Fusarium (Fusarium oxysporum), becak ungu (Alternaria 
porri), becak daun (Cercospora duddiae), Antraknose (Colletotrichum gloesporiodes). Potensi 
kehilangan hasil bawang merah karena serangan hama dan penyakit dapat mencapai 20 – 100 
%.Berdasarkan hasil penelitian, petani menyatakan bahwa penyakit yang  umumnya menyerang 
tanaman bawang merah di lokasi penelitian adalah jamur yang mengakibatkan daun bawang merah 
layu.  Namun demikian, tingkat serangan penyakit layu tanaman tersebut menurut penyuluh 
setempat masih pada batas yang tidak menghawatirkan. 

Tenaga Kerja Dalam Keluarga. Dari hasil analisis(Tabel 4.13) diperoleh nilai koefisien 
regresi tenaga kerja dalam keluarga (B12)sebesar -0,0523yang berarti setiap penambahan tenaga 
kerja dalam keluarga (X12) sebesar 1% akan menyebabkan penurunan produksi sebesar -0,0523%. 
Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh t-hit(-1.6376) <t-Tabel (2,037) yang 
berarti Ha ditolak, artinya penambahan produksi akibat tambahan tenaga kerja dalam keluarga 
adalah tidak nyata (non-signifikan).Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja, rata-rata 
jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam berbagai aktifitas usahatani bawang merah oleh petani 
di lokasi penelitian adalah 26,62 HKO/LLG atau  78 HKO/ha.  

Tenaga Kerja Luar keluarga. Dari hasil analisis (Tabel 4.13) diperoleh nilai koefisien 
regresi tenaga kerja luar keluarga (B13)sebesar 0,0298 yang berarti setiap penambahan tenaga 
kerja luar keluarga (X13) sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan produksi sebesar 0,0298%. 
Setelah diuji dengan t-test pada taraf nyata 0,05 diperoleh t-hit (0,5865) < t-Tabel (2,037) yang 
berarti Ha ditolak, artinya penambahan produksi akibat tambahan tenaga kerja luar keluarga adalah 
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tidak nyata (non-signifikan). Dalam kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja, rata-rata jumlah 
tenaga kerja yang digunakan dalam berbagai aktifitas usahatani bawang merah oleh petani di 
lokasi penelitian adalah 22,51 HKO/LLG atau  65,95 HKO/ha.  
AnalisisEfisiensi Penggunaan Input  

Efisiensi penggunaan input dalam penelitian ini dimaksudkan apakah penggunaan 
input-input yang meliputi: input lahan, bibit, urea, NPK-Ponska, SP36, Za, Organik, pestisida, dan 
tenaga kerja telah dialokasikan sehingga memberi keuntungan maksimum. Pada Tabel 3. disajikan 
hasil analisis efisiensi penggunaan input pada usahatani bawang merah di Kecamatan Sembalun 
Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2015. 
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Tabel 3.Hasil Analisis Efisiensi Penggunaan Input  pada Usahatani Bawang Merahdi Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Tahun 
2015 

No. 

Input-Output Koef.Reg. 
Geometrik 
Mean 

Harga Input-
Output 

NPM 
Bi(y/xi)*(Py) 

BKM 
(Py) 

Nilai Kriteria  

Simbol Satuan Simbol Nilai Koef. 
Efisiensi 
Bi(y/xi)*(py 
/pxi) 

Efisiensi Ket. 

1 Intercept   β0 2159.1191               

2 Luas Garapan (kg) β1 0.5265 0.32 5000000.00 140809668.82 5000000.00 28.16 > 1 BE 

3 Bibit (kg) β2 0.0574 376.99 25000.00 12903.67527 25000.00 0.52 < 1 TE 

4 Urea (kg) β3 0.1906 59.84 2500.00 270152.8002 2500.00 108.06 > 1 BE 

5 NPK-Ponska (kg) β4 0.0896 59.89 2500 126865.124 2500.00 50.75 > 1 BE 

6 SP-36 (kg) β5 0.0071 60.73 2500.00 9922.640255 2500.00 3.97 > 1 BE 

7 ZA (kg) β6 -0.0316 71.29 2700 -37564.55101 2700.00 -13.91 < 1 TE 

8 Pupuk Organik (kg) β7 0.0598 574.27 700.00 8832.987702 700.00 12.62 > 1 BE 

9 Pesmor (btl) β8 -0.0260 7.39 75000.00 -298584.3015 75000.00 -3.98 < 1 TE 

10 Antracol (kg) β9 0.0320 6.06 115000 447265.9709 115000 3.89 > 1 BE 

11 Super-King (btl) β10 0.0262 6.04 12000 368536.6799 12000 30.71 > 1 BE 

12 Endor (btl) β11 0.0281 6.65 85000 357964.3203 85000 4.21 > 1 BE 

13 TKDK (HKO) β12 -0.0523 25.76 54372.1236 -172286.6304 54372.1236 -3.17 < 1 TE 

14 TKLK (HKO) β13 0.0298 21.79 65016.8211 115852.5974 65016.8211 1.78 > 1 BE 

  Produksi (kg)     7067.32 12000.00           
Keterangan:  NPM :Nilai Produk Marjinal;    BKM : Biaya Korbanan Marjinal ;   BE:Belum Efisien;   TE   :  Tidak Efisien 
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Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan input sebagaimana yang tampak pada Tabel 3.dapat 
diketahui bahwa dari 13 (tiga belas) jenis input yang dianalisis, terdapat 9 (sembilan) jenis input yang 
penggunaannya belum efisien dan 4 (empat) jenis input yang penggunaannya tidak efisien. Input yang 
penggunaannya belum efisien (nilai efisiensi > 1) mengindifikasikan bahwa keuntungan masih dapat 
ditingkatkan dengan menambah penggunaan input-input tersebut, yaitu meliputi input Lahan,Urea, NPK-
Ponska, SP36, Organik, Pestisida yang meliputi: Antrakol, Super-king, Endor dan TKLK. Peningkatan atau 
penambahan input dimaksud dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penambahan input yang bersifat 
kuantitatif artinya penambahan jumlah, sedangkan penambahan jumlah yang bersifat kualitatif berkaitan 
dengan kualitas input itu sendiri seperti: kualitas bibit, jarak tanam, kualitas tenaga kerja, cara dan saat 
penggunaan pupuk serta saat pembrantasan hama dan penyakit tanaman.  

Selanjutnya input yang penggunaannya tidak efisien (nilai efisiensi < 1) memberikan isyarat bahwa 
penambahan penggunaan input dimaksud justru dapat menurunkan nilai efisiensi atau secara ekonomi 
merugikan. Dari hasil analisis, terdapat 4 (empat) jenis input yang memiliki nilai efisiensi < 1, yaitu meliputi 
bibit,ZA,  pestisida (pesmor) dan TKDK. Oleh karenanya penambahan secara fisik (kuantitas) input dimaksud 
perlu dipertimbangkan. Di lain pihak, tidak efisiennya penggunaan keempat input di atas dapat disebabkan 
karena kualitas atau cara pelaksanaan/aplikasi teknologi yang kurang tepat. 
Permasalahanyang Dihadapi Petani dalam Usahatani Bawang Merah 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan petani responden usahatani bawang merah ditemui beberapa 
Permasalahan (teknis dan ekonomis) yang dihadapi dapat disajikan pada Tabel 4. 
Tabel 4.Permasalahan (Teknis dan Ekonomis) yang Dihadapi Petani Responden Pada Usahatani Bawang 

Merah di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2015. 
No. Permasalahan Jumlah Petani 

Orang Persentase (%) 
1. 
 
2. 

Permasalahan teknis : 
a. Tenaga kerja 

Permasalahan ekonomis : 
a. Harga pupuk 
b. Harga Pestisida 
c. Harga jual 

 
20 
 
10 
6 
4 

 
50 
 
25 
15 
10 

Jumlah 40 100 

Sumber : Data Primer Diolah 
 Tabel 4.15 menunjukkan bahwa permasalahan terbesar yang dihadapi petani dalam berusahatani 
bawang merah diKecamatan Sembalun adalah tenaga kerja yaitu sebanyak 20 orang atau 50%,dan harga 
pupuk yaitu sebanyak 10 orang atau 25%. Sedangkan permasalahan yang sedikit dirasakan petani adalah 
harga jual yaitu sebanyak 4 orang atau 10%. 
a. Permasalahan Teknis 

Tenaga Kerja. Tabel 4.15 menunjukkan sebanyak 20 orang atau 50%   petani responden 
menyatakan masalah terbesar yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan tenaga kerja karena diwaktu 
bersamaan petani lain  juga membutuhkan tenaga kerja di luar keluarga, dengan rata-rata upah sebesar 
Rp.1.463.250/LLG 

Jumlah tenaga kerja sangat menentukan  dalam kegiatan  berusahatani bawang merah, 
semakin banyak tenaga kerja yang digunakan petani maka semakin cepat  dan sedikit waktu yang 
terpakai dalam berusahatani bawang merah dan begitu juga sebaliknya. 

b. Permasalahan Ekonomis 
Harga Pupuk dan Pestisida.Tabel 4.15.menunjukkan sebanyak 10 orang atau 25% petani 

responden yangdihadapi adalah sulitnya memperoleh faktor produksi seperti pupuk dan 
pestisidasebanyak 6 orang atau 15%. 

Sulitnya memperoleh faktor produksi terutama pupuk dan petisida dirasakan petani responden 
dalam mengusahakan usahatani bawang merah. Hal ini disebabkan pedagang sebagian besar menimbun 
pupuk yang dimiliki untuk dijual pada waktu harga pupuk naik sehingga memaksa petani untuk membeli 
pupuk dan pestisida di desa lain meskipun harus mengantri untuk memperolehnya dan adanya 
keterbatasan jumlah pupuk dan harga pupuk yang semakin  mahal mengakibatkan petani sulit 



 

Jurnal : Analisis Pendapatan dan Efisiensi Penggunaan Input Produksi pada 
Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur 
  

mendapatkan pupuk dan sebagian petani tidak sanggup untuk membelinya yang dilihat dari harga pupuk 
rata-rata sebesar  
Rp1.559.545/LLG dan pestisida seebesar Rp. 1.986.550/LLG. 

Harga Jual. Harga jual merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan 
yang diperoleh petani dalam usahatani bawang merah.Rata-rata harga jual di daerah penelitian sebesar 
Rp. 12.000 per kg untuk bawang merah yang sudah dikeringkan dan Rp. 8.500 per kg untuk bawang 
merah yang masih basah. 

Harga ini sangat dirasakan rendah dibandingkan dengan harga jual sebelumnya.Hal ini 
disebabkan rendahnya harga yang ditawarkan pedagang pengumpul karena masing-masing petani 
menjual dengan harga yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan tidak adanya ketetapan harga dasar di 
tingkat petani sehingga pedagang pengumpul dengan mudah mempermainkan harga. 

Belum adanya suatu lembaga yang secara khusus dapat  menampung hasil produksi bawang 
merah merupakan penyebab utama harga jual produksi ditingkat petani sangat rendah. Dilain pihak, 
petani dihadapi pada mahalnya harga sarana produksi yang tidak diikuti dengan peningkatan produksi 
sehingga pendapatan petani menurun. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Terbatas pada ruang lingkup penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Input produksi yang digunakan meliputi: Bibit; Pupuk Urea; NPK-ponska; SP-36; ZA; Pupuk Organik; 
Pestisida Pesmor;  Antrakol; Super-king; dan Endor. 

2. Pendapatan petani yang diperoleh pada usahatani bawang merah di Kecamatan Sembalun Kabupaten 
Lombok Timur sebesar Rp71.472.320,83 per luas lahan garapan atau Rp. 209.442.698,41 per hektar; 
dengan R/C-ratio = 4,92. 

3. Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan input  pada usahatani bawang merah di Kecamatan 
Sembalun Kabupaten Lombok Timur, diketahui bahwa penggunaan input Lahan, Urea, NPK-Ponska, 
SP36, Organik, Pestisida yang meliputi: Antrakol, Super-king, Endor dan TKLKbelum efisien, 
sedangkan untuk  penggunaan input bibit, ZA,  pestisida (pesmor) dan TKDK tidak efisien. 

4. Permasalahan yang dihadapi oleh petani responden dalam usahatani bawang merah di Kecamatan 
Sembalun Kabupaten Lombok Timur adalah tenaga kerja, harga pupuk, harga pestisida dan harga jual 
bawang merah. 

Saran 
1. Petani dianjurkan untuk mengalokasikan inputlebih intensifsehingga lebih dapat meningkatkan produksi 

dan pendapatan. 
2. Pemerintah dan dinas terkait sebaiknya melakukan kontrol dan pengawasan terutama terhadap 

penyediaan bibit agar kualitas bibit dapat lebih terjamin, serta dalam hal kebijakan harga-harga input 
output yang memihak pada petani. 
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