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ABSTRACT 

 
Labor of  farming activities in indonesia is an important factor, therefore will 
increase the labor needs. Actually using machine is realy help farmers, but most  
farmers in Indonesia, especially in Lombok, still use human labor to carry out they 
farming activities. The condition of fields is narrow and scattered, therefore using 
machine is not effective. The goverenment Program of the provincial of West 
Nusa Tenggara, for increasing production of corn, it will increase the labor needs 
too. Purpose of this research is (1) To estimate the demand fuction of labor in corn 
farming in the district of Gerung West Lombok. (2) To evaluate the demand of 
labor in corn farming in the District of Gerung West Lombok. (3) To identify 
constraints faced by farmers related to labor demand in corn farming in the 
District of Gerung West Lombok. Data obtained from analysis using a model of 
the production function by Cobb-Douglass, than use F-test and t-test. To estimate 
the labor demand fuction on corn farming,  used a production function from 
derived profit function. After obtain the estimation of labor deman function, 
determined the amont of  labor demand on corn farming in the District of Gerung 
West Lombok, by substituting data from variables such as land, seeds, urea 
fertilizer, and ponska fertilizer. Estimation of labor demand function on corn 
farming in the District of Gerung is  X1 =  0,475 · 푋 , ·푋 , · 푋 ,  · 푋 , . 
Result of evaluate of amont demand of  labor on corn farming in the District of 
Gerung is X1 = 21.479,78 HKO, with a land area 327.900 acre. This amont is 
indicate the demand of labor in the District og Gerung is quite large. Constrain 
faced by farmesr is lack of water to irigate the fields. 

Keyword : Labor, demand, and corn. 
 
 
 

 



ABSTRAK  
 

Tenaga kerja dalam  kegiatan  usahatani di Indonesia merupakan faktor 
terpenting, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja masih sangat besar. Penggunaan  
mesin memang sangat membantu  petani, akan tetapi petani di Indonesia terutama 
di Lombok, sebagian besar masih menggunakan tenaga kerja manusia untuk 
melakukan kegiatan ushatani. Keadaan lahan pertanian yang sempit dan 
terpencar-pencar, mengakibatkan penggunaan teknologi baru tidak efektif. 
Dengan adanya program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 
meningkatkan produksi jagung, maka akan mengakibatkan peningkatan 
kebutuhan akan tenaga kerja. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk 
mengestimasi fungsi permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung di Kecamatan 
Gerung Kabupaten Lombok Barat. (2) Untuk mengevaluasi jumlah permintaan 
tenaga kerja pada usahatani jagung di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok 
barat. (3) Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani terkait permintaan 
tenaga kerja pada usahatani di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Data 
diperoleh dari hasil analisis menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglass, 
kemudian dilakukan uji F dan uji t. Untuk mengestimasi fungsi permintaan tenaga 
kerja pada usahatani jagung, maka digunakan fungsi produksi yang diturunkan 
dari fungsi keuntungan. Setelah didapatkan hasil estimasi fungsi permintaan 
tenaga kerja, maka dicari jumlah permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung 
di Kecamatan Gerung, dengan mensubstitusi data dari variabel-variabel berupa 
lahan, benih,urea, dan ponska. Estimasi fungsi permintaan tenaga kerja pada 
usahatani jagung di Kecamatan Gerung adalah X1 =  0,475 · 푋 , ·푋 , · 푋 ,  
· 푋 ,

. Hasil evaluasi jumlah permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung di 
Kecamatan Gerung adalah X1 = 21.479,78 HKO untuk luas lahan 327,900 are. 
Jumlah ini menunjukkan permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung di 
Kecamatan Gerung terbilang cukup besar. Kendala yang dihadapi petani dalam 
usahatani jagung  adalah kekurangan air. 
Kata kunci : Tenaga kerja, , permintaan, dan jagung. 

 
I.PENDAHULUAN 

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan dominan dalam 
kehidupan bangsa Indonesia dari sejak sebelum kemerdekaan. Sebagian besar 
penduduk berada di pedesaan dan bersandar pada sektor pertanian. Produksi 
pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hampir seluruhnya dihasilkan 
oleh pertanian rakyat. Namun demikian selama masa penjajahan, pertanian rakyat 
tidak banyak mengalami kemajuan. Bahkan di Pulau Jawa, petani pada dasarnya 
mensubsidi perusahaan besar dengan upah dan sewa tanah yang rendah. Sebagai 
warisan kolonial struktur pertanian bersifat dualistik, antara sektor pertanian 
rakyat yang tradisional dengan usaha pertanian besar khususnya perkebunan yang 
modern yang ditangani oleh kaum pendatang (Anonim). 

Jagung termasuk bahan pangan kedua setelah beras. Sebagai sumber 
karbohidrat, jagung mempunyai manfaat yang cukup banyak, antara lain sebagai 



bahan pangan dan bahan baku industri. Penggunaan jagung sebagai bahan pangan, 
bahan baku industri, dan pakan terus mengalami peningkatan.Sementara 
ketersediaannya dalam bentuk bahan mentah terbatas.Untuk itu, perlu dilakukan 
upaya peningkatan produksi melalui perluasan lahan penanaman dan peningkatan 
produktivitas.Sementara produksi jagung masih didominasi di pulau Jawa, yaitu 
sekitar 65%, dan luar Jawa hanya sekitar 35%.Padahal lahan di pulau Jawa masih 
terbuka luas (Purwono, 2011).  

Sektor pertanian merupakan sektor utama penyerap tenaga kerja di 
Indonesia. Tingginya angka tenaga kerja yang diserap oleh sktor pertanian terjadi 
karena adanya programpenyediaan infrastruktur, perluasan areal, serta 
pemberdayaan bagi petani yang dilaksanakan oleh pemerintah.Pemerintah 
menyediakan teknologi unggul berupa varietas dan klon-klon baru, rekomendasi 
pemupukan spesifik lokasi, sistem pertanian di berbagai ekosistem mulai dari 
dataran tinggi dan rendah, teknologi pengendalian pertanian, serta kajian sosial 
ekonomi dan budaya pertanian.(Kompas, 2011). 

 
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal yang 

menjadi inti permasalahan yang ingin dipecahakan, yaitu : 1). Estimasi fungsi 
permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung di Kecamatan Gerung Kabupaten 
Lombok Barat. 2). Seberapa besar permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung 
di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 3). Kendala yang dihadapi 
petani terkait permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung di Kecamatan 
Gerung Kabupaten Lombok Barat 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengestimasi fungsi 
permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung di Kecamatan Gerung Kabupaten 
Lombok Barat. 2). Untuk mengevaluasi jumlah permintaan tenaga kerja pada 
usahatani jagung di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 3). Untuk 
mengidentifikasi kendala yang di hadapi petani terkait permintaan tenaga kerja 
pada usahatani jagung di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. 

 
II.Motodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gerung yang terdiri dari 14 (empat belas) 
Desa yaitu: Desa Kebon Ayu, Gapuk, Suka Makmur, Gerung Utara, Beleka, 
Dasan Geres, Dasan Tapen, Banyu Urip, Babussalam, Tempos, Gerung Selatan, 
Mesanggok, Taman Ayu, dan Giri Tembesi.  

Penentuan daerah sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 
sampling, dengan pertimbangan bahwa hanya daerah-daerah tersebut yang 
menghasilkan produksi jagung tongkolan kering yang tertinggi di bandingkan 
dengan daerah yang lain. Maka di dapatkan 3 Desa dengan jumlah produksi 
jagung tongkolan kering tertinggi yaitu; Desa Kebon Ayu, Dasan Tapen, dan  
Dasan Geres. Ketiga desa tersebut dipilih berdasarkan hasil produksi tongkolan 
kering terbesar, serta berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti pada 
14 Desa yang ada di Kecamatan Gerung, hanya ada 3 desa yang menghasilkan 



produksi jagung tongkolan kering tertinggi. Sehingga ditentukanlah 3 desa 
tersebut sebagai daerah penelitian. 

Dalam penelitian ini, unit yang dianalisis adalah permintaan tenaga kerja pada 
usahatani jagung di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Penentuan 
sampel responden dilakukan dengan Quota sampling. Oleh karena itu, secara 
sengaja ditentukan 40 petani.  
 Selanjutnya petani (responden) dari masing-masing desa sampel ditentukan 
secara Proportional Stratified Random Sampling. Dilakukan dengan cara 
pengambilan sampel yang dilakukan dengan memisahkan elemen-elemen populasi 
dengan kelompok yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional 
(Sugiyono, 2011). Menentukan 40 responden pada 3 desa dengan memisahkan 
petani menurut luas lahan garapannya. Jadi petani dengan luas lahan garapan <0,5 
Ha sebanyak 10 petani, yang memiliki luas lahan 0,5-1 Ha sebanyak 20 petani, 
dan yang memiliki lahan garapan >1 Ha sebanyak 10 petani. Total keseluruhan 
responden adalah 40 responden. 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 
data kuantitatif.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 
Primer dan Data Sekunder 

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 
1). Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan pada 
usahatani jagung pada tingkat upah dan pada musim tanam tertentu. 2). Fungsi 
produksi, adalah penjelasan tentang hubungan antara penggunaan input produksi 
pada usahatani jagung dengan output/hasil produksi jagung. 3). Tenaga kerja 
adalah jumlah orang yang bekerja pada kegiatan ushatani jagung yang dihitung 
dengan menggunakan satuan hari kerja orang (HKO). 4). Harga input adalah 
penjabaran harga input produksi yang digunakan dalam usahatani jagung. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survei. 
 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;1). Untuk 
mengestimasi fungsi permintaan tenaga kerja serta pengkajian faktor-faktor 
produksi yang berupa lahan, bibit, pupuk urea, dan pupuk ponska terhadap 
usahatani jagung. Digunakan model fungsi produksi dengan rumus : Output = f 
(input),Y = f (푿ퟏ,푿ퟐ	,	푿ퟑ,푿ퟒ.푿ퟓ.). Dimana; Y = Produksi (Kw), X1= tenaga kerja 
(HKO), X2=  lahan (Are), X3=  benih (Kg), X4=  pupuk urea (Kg), dan X5= pupuk 
ponska (Kg)  

Pengkajian fungsi produksi berupa tenaga kerja, lahan, bibit, urea, dan 
ponska, terhadap usahatani jagung, fungsi produksi yang digunakan adalah model 
fungsi produksi Cobb Douglas dengan rumus : Y = α .푋  . 푋 . 	푋 . 푋 . 	푋 . 
Diamana X1= tenaga kerja (HKO), X2= lahan (Are), X3= benih (Kg) , X4= pupuk 
urea(Kg), X5=  pupuk ponska (Kg), α = konstanta, 푏 - 푏 = koefisien regresi, dan Y 
= produksi (Kg). 

Hubungan antara variabel-variabel di atas pada usahatani jagung, terhadap 
jumlah produksi jagung  (Y) dapat diketahui dengan mengestimasi regresi linier 
berganda. Oleh karena, itu model fungsi produksi Cobb Douglas harus diubah ke 
dalam bentuk linier berganda dengan cara melogaritmakannya menjadi :  

logY = log a+ 푏  log X1 + 푏  log X2 + 푏  log X3+ 푏  log X4+ 푏  log X5. 



Untuk mengestimasi koefisien regresi b1, b2, b3, b4, dan b5 digunakan 
metode kuadrat terkecil (ordinary least square). Kemudian dilakukan uji serentak 
(Uji F), dengan kriteria pengujian : 1). Jika F hitung ≤ F tabel, Ho diterima artinya 
secara serentak variabel bebas (X) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tidak 
bebasnya (Y). 2). Jika F hitung ≥ F tabel, Ha diterima artinya secara serentak 
variabel bebas (X) berpengaruh nyata terhadap veriabel tidak bebasnya (Y). 
Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien regresi (Uji t). Kriteria pengujian 
yang digunakan sebagai berikut : 1). Jika thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak berarti faktor produksi ke-i tidak berpengaruh nyata terhadap produksi 
jagung. 2). Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima berarti faktor 
produksi ke-i berpengaruh nyata terhadap produksi jagung.  

Setelah dilakukan uji F dan uji t, selanjutnya untuk mengestimasi fungsi dari 
permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung, maka digunakan fungsi produksi 
yang diturunkan dari fungsi keuntungan dengan rumus  sederhana yang dirubah 
menjadi: 휋 = TR-TC 
 = Py·Y - Px·X 
  =Py(α ·푋 ·푋 · 푋 · 푋 · 푋 )–P1X1–P2X2– P3X3– P4X4– P5X5 – FC 

Syarat perlu untuk mencapai keuntungan maksimum adalah turunan dari 
fungsi keuntungan terhadap faktor produksi tenaga kerja (X1) harus sama dengan 
nol,   = 0 berdasarkan persamaan (3.6), menjadi: 

 = b1 Py · α · 푋  . 푋 . 푋 . 푋 .푋  – P1 = 0 
  b1 Py · α · 푋 · 푋 . 푋 . 푋 .푋  = P1 
X1 =( 

(	 	 	·	 ·	 .		 .	 .		 	)
)1/푏  

Keterangan: Py  = Harga rata- rata produksi jagung , P1  = Tingkat upah, 
FC = Fixed Cost. 
 Tujuan 2). Evaluasi jumlah permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung 
di Kecamatan Gerung, dilakukan dengan cara mensubstitusikan  total penggunaan 
input-input produksi tenaga kerja, lahan, benih, urea, dan ponska, berdasarkan 
persamaan (3.7) tersebut di atas.3). Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi 
petani terkait permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung di Kecamatan 
Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan cara mengkaji kendala-kendala yang 
selama ini dihadapi oleh petani dalam usahatani jagung, dan bagaimana cara 
mengatasi kendala-kendala tersebut. 
 
 
 
III. Hasil dan Pembahasan 

3.1.Estimasi Fungsi Produksi  

Untuk mengestimasi fungsi produksi tenaga kerja serta pengkajian faktor-
faktor produksi berupa tenaga kerja, luas lahan, benih, dan pupuk (Urea dan 
Ponska) terhadap usahatani jagung, diuji menggunakan model fungsi produksi 
Cobb-Douglas. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 

 



Tabel 4.12. Hasil Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Usahatani 
Jagung di Kecamatan Gerung Lombok Barat 

 
Uraian  Koefisien 

Regresi 
t-hitung P-value Keterangan  

Konstanta .516 1.248 .221 NS 
Tenaga Kerja (X1) .035 .141 .889 NS 
Lahan (X2) .522 1.412 .167 NS 
Benih  (X3) .162 .422 .676 NS 
Urea (X4) -.516 -1.538 .133 NS 
Ponska (X5) .675 2.183 .036 S 
R2 
F-hitung  
F-tabel 
t-tabel 

0,733 
7,905 
2,494 
2,032 

  

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 
 

3.2.Estimasi Fungsi Permintaan Tenaga Kerja 

Setelah dilakukan analisis menggunakan model fungsi produksi Cobb-
Douglas, selanjutnya untuk mengestimasi fungsi dari permintaan tenaga kerja 
pada usahatani jagung, maka digunakan model turunan fungsi permintaan tenaga 
kerja, yang didapatkan dari turunan keuntungan (휋)  dengan rumus sederhana : 

휋 = TR-TC 
   = Py · y – Px · x 
휋 = α .푋  . 푋 . 푋 . 푋 .푋  
Untuk memaksimumkan keuntungan maka syarat yang diperlukan pada 

turunan pertama fungsi permintaan  harus = 0 ( = 0) sehingga: 

 = b1 Py · α · 푋  .푋 	 · 푋 . 푋 . 푋 .푋  – P1 = 0 
     = b1 · Py · e0,516·푋 , · 푋 . 푋 . 푋 .푋  = P1 

     = 0,035 · 204.375 · 1,675 ·푋 , · 푋 . 푋 . 푋 .푋  = P1 

                 = 11.981,848 · 푋 ,  · 푋 , . 푋 , . 푋 , .푋 ,  = 20.000 
X1 = (0,599 · 푋 , . 푋 , . 푋 , .푋 , )1/0,965 
X1 = 0,599 ·1/0,965 ·푋 , / , ·푋 , / , · 푋 , / ,  · 푋 , / ,  
X1 =  0,475 · 푋 , ·푋 , · 푋 ,  · 푋 ,

 

 
Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat diketahui bahwa stiap 

penambahan X2 (Lahan) sebesar 1% maka akan mengakibatkan 
kenaikan/penambahan tenaga kerja (X1) sebesar 0,540%. Sedangkan untuk 
penggunaan benih, berdasarkan hasil estimasi di atas maka diketahui bahwa setiap 
penambahan 1% input X3 (Benih) maka akan mengakibatkan penambahan input 
tenaga kerja X1 sebesar 0,167%. Akan tetapi berbeda halnya dengan penggunaan 
urea, berdasarkan hasil estimasi di atas maka dapat diketahui bahwa setiap 
penambahan input X4 (Urea) sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan 



permintaan tenaga kerja sebesar -0,534%. Situasi ini menunjukkan bahwa adanya 
penggunaan pupuk urea yang berlebihan dari jumlah penggunaan urea yang yang 
disarankan pada usahatani jagung. Sehingga menyebabkan penurunan jumlah 
permintaan tenaga kerja sebesar 0,534%,  jika dilakukan penambahan urea sebesar 
1%. Sedangkan untuk penggunaan ponska, berdasarkan hasil estimasi di atas 
dapat diketahui bahwa setiap penambahan input X5 (Ponska) sebesar 1%, maka 
akan mengakibatkan penambahan pada X1 sebesar 0,699%. 

Menurut hasil estimasi menggunakan  model fungsi produksi maka 
didapatkan turunan fungsi permintaan tenaga kerja (X1) pada usahatani jagung di 
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : 

X1 =   0,475· 푋 , ·푋 , · 푋 ,  · 푋 ,  
 
3.3. Evaluasi Jumlah Permintaan Tenaga Kerja 

Tabel. 4.13. Total Penggunaan Input Produksi berupa luas lahan, benih, urea, dan 
ponska pada Usahatani Jagung di Kecamatan Gerung  Lombok Barat 

 
No  Uraian  Satuan Total penggunaan 
1 Lahan (X2) Are 327900 
2 Benih (X3) Kg 65580 
3 Urea (X4) Kg 655800 
4 Ponska (X5) Kg 491850 

   Sumber: Kecamatan Gerung Dalam Angka (2013) 
 
Setelah didapatkan hasil estimasi fungsi permintaan tenaga kerja di atas, maka 

selanjutnya dicari jumlah permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung di 
Kecamatan Gerung, dengan mensubstitusi data dari variabel-variabel berupa 
lahan, benih,urea,dan ponska pada turunan fungsi permintaan tenaga kerja diatas.  

Setelah didapatkan jumlah fisik penggunaan variabel input diatas, selanjutnya 
mengetahui jumlah permintaan tenaga kerja pada usahatani jagung, maka hasil 
dari turunan fungsi permintaan tenaga kerja (X1) kemudian dilanjutkan dengan 
mensubstitusikan variabel-variabel bebasnya, sebagai berikut: 

X1 =  0,475· 푋 , ·푋 , · 푋 ,  · 푋 ,  
X1 = 0,475· (327900)0,540 ·(65580)0,167·(655800)-0,534 · (491580)0,699 
X1 = 0,475·951,70·6, 374 ·0,001· 9518,99 

  X1 =  0,475·45220,598 
X1 = 21479,78 HKO 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka didapatkan hasil untuk evaluasi 
jumlah permintaan tenaga kerja pada usahtani jagung di Kecamatan Gerung 
adalah sebesar 21.479,78 HKO.  
 
3.4.Identifikasi Kendala  

Untuk mengetahui lebih rinci tentang kendala yang dihadapi petani, dapat 
dilihat pada Tabel 4.14 berikut. 

 
 



Tabel 4.14. Kendala Yang Dihadapi Petani Responden Pada Usahatani Jagung di 
 Kecamatan Gerung Lombok Barat 

 
No Jenis Kendala Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Tingkat upah - - 
2 Ketersediaan TK - - 
3 Modal - - 
4 Hama dan penyakit - - 
5 Pemasaran - - 
6 Sarana Produksi - - 
7 Air 40 100 

Jumlah - - 
Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

 
Berdasarkan kendala-kendala yang diidentifikasi tersebut hanya ada satu 

kendala yang dihadapi oleh petani yaitu kurangnya air. Hal ini disebabkan karena 
penanaman jagung dilakukan pada musim tanam ke-3 yaitu pada musim kemarau. 
Dimana petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan air untuk melakukan 
pengairan. Oleh karena itu, cara mengatasi kekurangan air tersebut, petani harus 
menggunakan sumber air alternatif yaitu dengan air sumur. Air sumur tersebut 
kemudian dipompa menggunakan pompa air dan dialiri menggunakan selang-
selang sampai ke sawah. Tidak ditemukan adanya kendala terkait permintaan 
tenaga kerja.  
IV.Kesimpulan dan Saran  

4.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 1). Setelah dilakukan analisis menggunakan model 
fungsi produksi Cobb-Douglas dan turunan fungsi permintaan tenaga kerja, maka 
diperoleh hasil estimasi fungsi permintaan tenaga kerja sebagai berikut:  
X1 =   0,475· 푋 , ·푋 , · 푋 ,  · 푋 ,

.  2). Setelah dilakukan evaluasi 
terhadap jumlah permintaan tenaga kerja, maka didapatkan jumlah permintaan 
tenaga kerja pada usahatani jagung di Kecamatan Gerung adalah sebesar 
21.479,78 HKO. 3). Kendala terkait permintaan tenaga kerja berupa upah dan 
ketersediaan tenaga kerja (buruh tani)  tidak ada. Sedangkan kendala yang 
dihadapi petani pada usahatani jagung adalah air. Karena jagung ditanam pada 
MT III. 
 
4.2.Saran 

 Adapun saran terkait penelitian ini adalah 1). Diharapkan petani pada 
usahatani jagung untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan pupuk, terutama 
urea, karena terjadi kelebihan penggunaan urea dari yang disarankan oleh 
pihak penyuluh pada usahatani jagung yang dilakukan sehingga 
mengakibatkan turunya produksi dan jumlah permintaan tenaga kerja. 2). 
Untuk mengantisipasi kekurangan sumber air pada musim keamarau, maka 



diharapkan petani memiliki peralatan berupa pompa air untuk memenuhi 
kebutuhan air untuk kelansungan usahataninya. 3). Diharapkan kepada 
pemerintah atau instansi terkait untuk lebih memperhatikan kendala-kendala 
yang dialami petani dalam melakukan usahatani terutama kekurangan 
peralatan pertanian, serta supply pupuk yang dibagikan pada masing-masing 
kelompok tani untuk lebih diperhatikan, seharusnya pembagian pupuk yang 
dibutuhkan sesuai dengan luas lahan yang akan digunakan untuk proses 
produksi jagung. 
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