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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) membandingkan profitabilitas, biaya, dan 
penerimaan usahatani tanaman pangan dengan usahatani ikan air tawar; (2) menganalisa 
besarnya biaya dan penerimaan usahatani tanaman pangan dengan usahatani ikan air 
tawar; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan 
konversi lahan sawah; (4) mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani tanaman 
pangan dan petani ikan air tawar. 
  Hasil penelitian menunjukan bahwa:(1) profitabilitas usahatani tanaman pangan 
dan usahatani ikan air tawar di Desa Bunkate dari segi profitabilitasnya : (a) usahatani 
tanaman pangan dan usahatani ikan air tawar di Desa Bunkate layak diusahakan karena 
dilihat dari R/C-ratio tanaman pangan sebesar 1,91, dan pada usahatani ikan air tawar 
R/C-ratio sebesar 1,24;(b) biaya yang dikeluarkan pada usahatani ikan air tawar adalah 
sebesar Rp. 452. 317. 123,67, sedangkan biaya pada usahatani tanaman pangan adalah 
sebesar 23.465.356,40;(c) penerimaan yang diterima pada usahatani ikan air tawar 
adalah sebesar Rp. 560.771.410,89, sedangkan pada usahatani tanaman pangan adalah 
sebesar Rp. 44.910.315,74; (2) dari hasil analisis menunjukkan bahwa biaya usahatani 
ikan air tawar jauh lebih besar dibandingkan dengan usahatani tanaman pangan, hal ini 
disebabkan karena kebutuhan pakan atau pelet yang tinggi dengan harga yang mencapai 
Rp. 8.500-9.000 per kg, akan tetapi  dari sisi penerimaan usahatani ikan air tawar lebih 
besar dibandingkan usahatani tanaman pangan, karena total produksi yang dihasilkan 
oleh ikan air tawar mencapai 27,354 ton dengan harga jual Rp. 21.000.000 per ton, 
sedangkan untuk usahatani tanaman pangan total produksi 12,266 ton dengan harga Rp. 
3.500.000 per ton; (3) faktor-faktor alih fungsi lahan disebabkan karena: (a) 
ketersediaan modal; (b) penerimaan; (c) resiko lebih sedikit; (d)pleasure adalah faktor  
petani mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kegembiraan dan rekreasi; (5) masalah 
usahatani tanaman pangan adalah: (a)  ketersediaan pupuk; (b) hama penyakit; (c)  
modal; (d)  iklim, sedangkan masalah pada usahatani ikan air tawar adalah: (a)  hama 
penyakit; (b) harga pakan; (c) musim kemarau. 
 
Kata Kunci: Profitabilitas, konversi lahan sawah, tanaman pangan, usahatani ikan. 
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PLANTFARMING AND BREAM FARMING 

 (A CASE STUDY ON AGRICULTURAL LANDCONVERSION IN 
BUNKATE VILLAGE IN JONGGAT,CENTRAL LOMBOK) 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

This research is aimed at (1) comparing the profitability, cost, and the 
revenue of food-plant farming and bream farming; (2) analyzing the cost and the 
revenue of food-plant farming and bream farming;(3) identifying the factors affecting 
the farmers in doing the agricultural land conversion; and (4) identifying the problems 
encountered by food-plant farmers and bream farmers. 

The research showed (1)from the aspect of profitability between food-plant 
farming and bream farming in Bunkate village; (a) between food-plant farming and 
bream farming in Bunkate village are worth a try because the R/C-Ratio of food-plant 
farming is 1,91 and bream farming is 1,24; (b) the cost for bream farming is IDR 
452.317.123,67 while food-plant farming costs IDR 23.465.356,40; (c) the revenue 
issued on bream farming is IDR 560.771.410,89 while food-plant farming is IDR 
44.910.315,74; (2) the data analysis shows that the cost for bream farming is bigger 
than food-plant farming due to the higher demand for fodder or pellets which could 
reach the price of IDR 8,500 – 9000/ kg. However, from the aspect of their revenue, 
bream farming is bigger than food-plant farming because the total of bream production 
reaches 27,354 ton with the price of IDR 21 million/ton, while total of food-plant 
production reaches 12,266 ton with the price of IDR 3,5 million/ton; (3)the factors 
causing land transfer function are (a) the availability of the capital, (b) the revenue, 
(c)smaller risk (d) pleasure, which is a factor as to why farmers get excitement, 
enjoyment, and recreation; (5) the problems of food-plant farming are (a) the 
availability of fertilizer, (b) pest disease, (c) capital, and d)climate, while the problems 
of bream farming are (a)pest disease, (b) the feed price, (c)dry season. 
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PENDAHULUAN 

 

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam menjelaskan 
gagal atau suksesnya kebijakasanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.  
Mayoritas orang miskin di Indonesia tergantung pada sektor pertanian. Indonesia 
sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian, bahkan 
makanan seperti padi atau beras dan jagung hanya diproduksi oleh pertanian rakyat, 
hampir tidak ada yang diproduksi oleh petani besar atau pengusaha pertanian 
besar.Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan 
dan atau konversi lahan sebagai alternatif lain petani, untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya lahan yang dimilikinya, diantaranya mengusahakan usaha 
perikanan.   

Pengembangan usaha berbasis perikanan merupakan salah satu alternatif untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang sepenuhnya digarap. Meskipun 
kontribusi terhadap pemasukan devisa negara, dari sektor perikanan tidak termasuk 
yang terbesar, namun dari sisi keberlangsungan usaha, sektor ini telah mampu bertahan 
selama krisis melanda Indonesia.   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparasi  dengan 
unit analisis adalah usahatani tanaman pangan dan usahatani ikan air tawar yang ada di 
Desa Bunkate Kecamatan Jonggat, yang masih aktif mengusahakan tanaman pangan 
dan ikan. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan di 6 dusun yang ada di Desa 
Bunkate, yaitu dusun Tanaq Beaq, Batu Ngereng, Bun Gol, Bunkate Timuq, Bunkate 
Bat, dan Dasan Kulur. Penentuan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
bahwa alih fungsi lahan yang ada di Desa Bunkate adalah yang terbanyak dan terluas. 
Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan degan random sampling, yakni 
dengan memberikan peluang yang sama terhadap populasi yang ada.  Data yang 
dikumpulkan meliputi nilai profitabilitas, besaran biaya dan penerimaan, serta 
membandingkannya, faktor alih fungsi lahan, serta masalah yang dihadapi petani 
usahatani pangan dan ikan.Untuk mengetahui profitabilitas usahatani,  menggunakan 
analisis R/C-ratio dengan rumus: R/C-ratio= TR/TC. Sedangkan untuk membandingkan 
profitabilitas, biaya dan penerimaan menggunakan Uji-Z. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biaya dan Penerimaan Usahatani Tanaman Pangan  

Tabel 1. Biaya produksi dan penerimaan usahatani padi selama 1 tahun atau 3 

kali musim tanam di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat 2014. 

No. 
Jenis Sumberdaya 

Pertanian, Produksi dan 
Pendapatan 

Satuan 
Fisik 

Usahatani Padi Sawah  

per Lahan Garapan /Ha 

Jumlah 
Fisik 

Nilai (Rp.) 
Jumlah 
Fisik 

Nilai (Rp.) 

              
1 Luas Garapan (ha) 0,29   1,00   
              
2  Total Produksi/Penerimaan (ku) 36,36 12979081,25 125,82 44910315,74 
   (3 kali tanam)           

3 Sarana Produksi           

  a. Benih/Bibit (kg) 36,88 278987,50 127,60 965354,67 

  b. Pupuk :           
  Urea (kg) 165,93 344852,50 574,13 1193261,25 
  NPK-Ponska (kg) 104,13 255800,00 360,29 885121,11 
  SP36 (kg) 48,95 103410,00 169,38 357820,07 
              
  c. Pestisida           
  Mertako (ml) 166,50 335025,00 576,12 1159256,06 
  Regen (ml) 108,75 38062,50 376,30 131704,15 
  Ziflo (gr) 860,00 26040,00 2975,78 90103,81 
  Matador (ml) 187,75 90800,00 649,65 314186,85 
  Score (ml) 146,25 146250,00 506,06 506055,36 

              
4 Tenaga Kerja :           
  a. TK Dalam Keluarga (HKO) 19,82 899250,00 68,57 3111591,70 
  b. TK Luar Keluarga (HKO) 96,33 3305470,00 333,32 11437612,46 
              
5 Biaya Tetap dan Lain-lain:           
  a. Pajak Ipeda (Rp)   45140,00   156193,77 
  b. Penyusutan Alat (Rp)   460006,25   1591717,13 

6 Biaya Variabel lain:           
  a. Pembelian Alat (Rp)   122932,50   425371,97 
  b. Iuran Irigasi (Rp)   130812,50   452638,41 

  
c. Transportasi (angkut 
hasil) (Rp)   180086,75   623137,54 

  d. Transportasi (saprodi) (Rp)   18562,50   64230,10 
              
6 Total Biaya Produksi (Rp)   6781488,00   23465356,40 
              

7 PENDAPATAN (Rp)   6197593,25   21444959,34 

8 R/C-ratio     1,91   1,91 
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Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata total produksi/penerimaanyang dihasilkan 
oleh petani responden tanaman padi selama satu tahun (3 kali tanam)/Llg adalah sebesar 
35,45 kuintal atau sebesar 125,85 kuintal/Ha dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 
12.979.081,25/Llg  atau sebesar Rp. 44.910.315,74/Ha.  Rata-rata biaya sarana produksi 
berupa benih yang dibutuhkan untuk proses usahatani tanaman padi selama sejumlah 
36,88 kg/Llg dengan nilai sebesar Rp. 278.987,50 atau sejumlah 127,60/Ha dengan nilai  
Rp. 965.354,67. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk usahatani 
tanaman padi yang terdiri dari pupuk urea sebesar Rp. 344.852,50/Llg atauRp. 
1.193.261,25/Ha, pupuk NPK Ponska sebesar Rp. 255.800,00/Llg atau sebesar Rp. 
885.121,11/Ha, pupuk SP36 sebesar Rp. 103.410,00/Llg atau sebesar Rp. 
357.820,07/Ha.  rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk obat-obatan pada usahatani 
tanaman padi sawah selama satu tahun (3kali tanam) adalah yang terdiri dari virtako 
sebesar Rp. 335.025,00/Llg atau sebesar  Rp. 1.159.256,06/Ha, regent sebesar Rp. 
38.062,50/Llg atau sebesar Rp. 131.704,15/Ha, ziflo sebesar Rp. 26.040,00/Llg atau Rp. 
90.103,81/Ha, matador sebesar Rp. 90.800,00/Llg atau sebesar Rp. 314.186,85/Ha, 
score sebesar Rp. 146.250,00/Llg atau sebesar Rp. 506.055,36/Ha.  Rata-rata biaya 
tenaga kerja usahatani padi dengan rincian biaya untuk tenaga kerja dalam keluarga 
sebesar  Rp. 818.625,00/Llg  atau sebesarRp. 2.832.612,46/Ha dan biaya tenaga kerja 
luar keluarga sebesar Rp. 3.211.657,50,/Llg atau sebesar Rp. 11.113.001,73/Ha. Rata- 
rata biaya tetapyang dikeluarkan petani responden selama satu tahun (3 kali tanam)  
adalah terdiri dari biaya pajak sebesar    Rp. 45.140,00/Llg atau sebesar Rp. 
156.193,77/Ha, biaya penyusutan alat sebesar Rp. 460.006,25/Llg atau sebesar Rp. 
1.591.717,13/Ha.  Rata-rata biaya variabel lainselama satu tahun (3 kali tanam) sebesar 
Rp. 122.932,50/Llg atau sebesar Rp. 425.371,97/Ha, dengan rincian iuran irigasi 
sebesar Rp. 130.812,50/Llg atau sebesar Rp. 452.638,41/Ha, transportasi (angkut hasil) 
sebesar Rp. 180.086,75/Llg atau sebesar Rp. 623.137,54/Ha dan transportasi (saprodi) 
sebesar Rp. 18.562,50/Llg atau sebesar Rp. 64.230,10/Ha.  Rata-rata total biaya 
produksi tanaman padi adalah sebesar Rp. 6.781.488,00/Llg atau sebesar Rp. 
23.465.356.40/Ha. Profitabilitas atauR/C –ratio.Ditinjau dari profitabilitas usahatani 
dengan R/C-ratio menunjukkan bahwa nilai R/C-ratio usahatani tanaman padi selama 
satu tahun adalah sebesar 1,91 per luas lahan garapan.  Artinya RC-ratio> 1 , dimana 

setiap kenaikan lebih dari satu maka dapat dikatakan bahwa usahatani tanaman padi 
layak untuk diusahakan.   

Tabel. 2. Rata-Rata Biaya Produksi dan Penerimaan Usahatani ikan air tawar per Tahun 
(2 kali musim tebar) di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat, Tahun 2014 

 

No. 
Jenis Sumberdaya 

Pertanian, Produksi dan 
Pendapatan 

Satuan 
Fisik 

Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Sawah  

per Lahan Garapan /Ha 

Jumlah 
Fisik 

Nilai (Rp.) 
Jumlah 
Fisik 

Nilai (Rp.) 

              

1 Luas Lahan (ha) 0,12   100   

1 Luas Kolam (m2) 990,00   8168,32   
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2 
Total  
Produksi/Penerimaan (kg) 3315,39 67965495.00 27354.70 560771410,89 

  (2 kali tebar)           
3 Sarana Produksi           
  a. Benih/Bibit (ekor) 22917,50 2576125.00 189088.28 21255156,77 
  b. Kapur dan Pakan :           
  Kapur (kg) 21,30 76268.75 175,74 629280,12 
  Pakan (PF.500) (kg) 62,25 532569,50 513,61 4394137,79 
  Pakan (PF.800) (kg) 388,50 3228282,00 3205,45 26635990,10 
  Pakan (PF.1000) (kg) 123,00 924000,00 1014,85 7623762,38 
  Pakan (L.P.1) (kg) 631,25 6270206,25 5208,33 51734375,00 
  Pakan (Prio.320-1) (kg) 709,41 4403882,00 5853,19 36335660,07 
  Pakan (Prio.320-2) (kg) 1897,37 16494560,50 15654,88 136093733,50 
  Pakan (UPM-1) (kg) 309,23 2763288,00 2551,41 22799405,94 
  Pakan (UPM-3) (kg) 775,00 7103650,00 6394,39 58610973,60 

              
4 Tenaga Kerja :           
  a. TK Dalam Keluarga (HKO) 190,63 6800017,31 1572.81 56105753,35 
  b. TK Luar Keluarga (HKO) 12,06 1952445,00 99.54 16109282,18 
              

5 
Biaya Tetap dan Lain-
lain:           

  a. Pajak Ipeda (Rp)   36226,50   298898,51 
  b. Penyusutan Alat (Rp)   1311939,58   10824584,02 
  d. Iuran Irigasi (Rp)   335000,00   2764026,40 

  
f. Transportasi 
(saprodi) (Rp)   12375,00   102103,96 

              
6 Total Biaya Produksi (Rp)   54820835,39   452317123,67 
              

7 R/C-ratio     1,24   1,24 

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa rata-rata luas lahan ikan air tawar adalah 
0,12 ha, dengan luas kolam yang dikonversikan ke m2 adalah 990m2luas lahan yang 
dimiliki petani tidak sepenuhnya dijadikan sebagai kolam, melainkan beberapa meter 
diambil sebagai akses jalan, sesuai kebutuhan dan tempat singgah petani baik berupa 
pagar bambu ataupun bangunan kecil sebagai tempat beristirahat atau berteduh.  
Sehingga jika luasan lahan petani seluas 1 ha, maka dikonversikan ke m2  luas kolam 
akan mencapai 8.168,32 m2. Rata-rata produksi/penerimaanyang dihasilkan oleh petani 
responden usahatani ikan air tawar selama satu tahun (2 kali musim tebar) perluas 
kolam adalah 3.315,39 kg, dengan nilai sebesar Rp. 67.965.495,00 atau sebesar 
27.354,70 kg, dengan nilai sebesar Rp. 560.771.410,89/Ha.  Rata-rata biaya sarana 
produksiusahatani ikan air tawar yang terdiri dari, jumlah benih yang ditebar adalah 
sebanyak 22.917,50 ekor perluas lahan kolam dengan nilai sebesar Rp. 2.576.125,00 
atau sebanyak 189.088,28/Ha dengan nilai  Rp. 21.255.156,77, pembelian kapur sebesar 
Rp. 76.268,75 perluas lahan kolam atau sebesar  Rp. 629.280,12/Ha, pembelian pakan 
dengan jenis PF.500 sebesar Rp. 532.569,50 perluas lahan kolam atau sebesar Rp. 
4.394.137,79/Ha, PF.800 sebesar Rp.3.228.282,00 perluas lahan kolam atau sebesar Rp. 
26.635.990,10/Ha,  PF.1000 sebesar Rp.924.000,00 perluas lahan kolam atau sebesar Rp. 
7.623.762,38/Ha,  LP.1 sebesar Rp. 6.270.206,25 perluas lahan kolam atau sebesar Rp. 
51.734.375,00/HaPRIO.321-1 sebesar Rp.4.403.882.00 perluas lahan kolam atau sebesar 
Rp. 36.335.660,07/Ha, PRIO.320-2 sebesar Rp. 16.494.560,50 perluas lahan kolam atau 
sebesar Rp. 136.093.733,50/Ha, UPM.-1 sebesar Rp. 2.763.288,00 perluas lahan kolam 
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atau sebesar Rp. 22.799.405,94/Ha, UPM.-3 sebesar Rp. 7.103.650,00 perluas lahan 
kolam atau sebesar Rp. 58.610.973,60/Ha. Rata-rata biaya tenaga kerja dalam keluarga 
sebesar Rp. 6.800.017,31 perluas kolam  atau sebesar Rp. 56.105.753,35/Ha, dan biaya 
tenaga kerja luar keluarga sebesar Rp.1.952.445,00 perluas kolam atau sebesar Rp. 
16.109.282,18/Ha.   Rata-rata biaya tetap dan lain-lain yang dikeluarkan petani 
responden selama satu tahun (2 kali musim tebar)  untuk pajak sebesar Rp. 36.226,50 
perluas kolam atau sebesar Rp. 298.898,51/Ha, biaya penyusutan alat sebesar Rp. 
1.311.939,00 perluas kolam atau sebesar Rp. 10.824.584,02/Ha, biaya iuran irigasi 
sebesar Rp. 335.000,00 perluas kolam atau sebesar Rp. 2.764.026,40/Ha, dan biaya 
transportasi (saprodi) sebesar Rp. 12.375,00 perluas kolam atau sebesar Rp. 
102.103,96/Ha.  Rata-rata total biaya produksi yang dibutuhkan petani responden ikan 
selama satu tahun (2 kali musim tebar) adalah sebesar Rp. 54.820.835,39 perluas kolam 
atau sebesar Rp. 452.317.123,67/Ha.  Profitabilitas usahatani yang dinilai dengan R/C-
ratio menunjukkan bahwa nilai R/C-ratio usahatani ikan air tawar selama satu tahun 
adalah sebesar 1,24 perluas kolam.  Artinya RC-ratio > 1, dimana setiap kenaikan lebih 
dari satu maka dapat dikatakan bahwa usahatani ikan air tawar layak untuk diusahakan.   

Analisis Perbandingan Profitabilitas, Biaya dan Penerimaan Usahatani Padi 
Sawah dengan Usahatani Ikan Air Tawar 

Tabel3.  Analisis Variansi Usahatani Tanaman Padi dengan Usahatani Ikan Air Tawar 
di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 
2014. 

NO 
Uraian 

 

Nilai 

Fhitung Hasil FTabel Penerimaan  

UT. Ikan UT.Padi 

1. R/C-ratio 1,24 1,91 -14,09 < 2,02 Variansi 
homogen 

2. Biaya (Rp) 452.317.123,67 
 

23.465.356,40 
 

17,96 > 2,02 Variansi  
tidak homogen 

3. Peneriman 
(Rp) 

560.771.410,89 
 

44.910.315,74 
 

17,39 > 2,02 Variansi tidak 
homogen 

Sumber : Data Primer diolah 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Fhitung pada profitabilitas atau R/C-ratio 
usahatani padi dengan usahatani ikan air tawar, lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
Ftabel  pada usahatani ikan air tawar, sehingga hasil variansinya homogen atau sama, 
sedangkan pada nilai Fhitung biaya, dan penerimaan usahatani padi dengan usahatani ikan 
air tawar, lebih besar dibandingkan dengan nilai Ftabel  pada usahatani ikan air tawar, 
hasil ini menunjukkan bahwa biaya dan penerimaan pada usahatani padi dengan ikan air 
tawar tidak sama, atau tidak homogen, dikarenakan berdasarkan perhitungan dan hasil 
analisis bahwa biaya yang dikeluarkan petani padi dengan petani ikan air tawar sangat 
jauh berbeda. 
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Tabel 4. Analisis Perbandingan R/C-ratio, biaya dan penerimaan Pada Usahatani 
Tanaman Padi dengan Usahatani Ikan Air Tawar di Desa Bunkate, 
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014. 

N
O Uraian 

 

Nilai 
Zhitung Hasil ZTabel Hipotesis  

UT. Ikan UT.Padi 

1
. 

R/C-ratio   1,24 1,91 -13,63 < 1,95 Ha di terima 

2
. 

Biaya 
(Rp) 

452.317.123,67 
 

23.465.356,40 
 

17,92 > 1,95 Hodi tolak 

3
. 

Peneriman 
(Rp) 

560.771.410,89 
 

44.9103.15,74 
 

17,36 > 1,95 Ho di tolak 

Sumber : Data Primer diolah 

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis perbandingan R/C-ratio,biaya,dan 
penerimaan pada usahatani tanaman padi dan usahatani ikan air tawar di Desa Bunkate, 
terdapat satu hasil analisis yang tidak memiliki perbedaan yang nyata, yaitu pada 
analisis RC-ratio, dimana Zhitung < Ztabel, dengan nilai Zhitung sebesar -13,63 satuan 
sedangkan Ztabel sebesar 1,95 satuan sehingga Ha di terima.  Sedangkan pada dua hasil 
analisis perbandingan yakni pada hasil analisis biaya, dan penerimaan usahatani padi 
dan usahatani ikan air tawar H0 di tolak, dengan nilai  Zhitung > Ztabel, yang artinya 
terdapat perbedaan yang nyata antara biaya dan penerimaan usahatani padi dengan 
usahatani ikan, dengan nilai biaya Zhitung  usahatani padi sebesar 17,92 satuan dan  Ztabel 

sebesar 1,95 satuan,.   

Faktor Pendorong Konversi Lahan 

Tabel 5. Faktor Alih Fungsi Lahan Sawah di Desa Bunkate Kecamatan Jonggat, 
Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014. 

No. Faktor 
Jumlah  
(Orang) 

Persentase   % 

1. Kemitraan     40 100,0 
2. Penerimaan 30 75,0 
3. Sedikit Resiko 15 37,5 
4. Faktor pleasure 15 37,5 

 Kemitraan+ Penerimaan 25 62,5 
 Penerimaan +Sedikit Resiko 15 37,5 
 Sedikit Resiko + Faktor pleasure 0 0,0 
 Faktor pleasure + Kemitraan 0 0,0 

Sumber : Data primer diolah 

a. Kemitraan 

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengatasi masalah permodalan tersebut 
sebagian besar petani memilih bekerjasama dengan CV. Matahari Sakti dan CV. Prima, 
atau perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan distributor pakan ikan, yang 
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menyediakan pakan untuk menunjang kegiatan usahatani petani responden.  Adapun 
bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh kedua CV tersebut yakni kerjasama yang 
dibangun secara kemitraan.  Kemitraan yang dimaksud ialah dimana kedua belak pihak 
antara CV, dengan petani akan sama-sama diuntungkan.  Adapun keuntungan yang 
diberikan CV, kepada petani ikan adalah: (1) ketersediaan pakan atau pelet yang 
disediakan oleh CV, dan dapat dibayarkan oleh petani pada saat panen, akan tetapi 
harga pakan yang diberikan pada umumnya lebih tinggi sebesar Rp. 5000 per sak 
dibandingkan harga pakan dipasaran;  (2) kepastian pasar, dimana hasil produksi ikan 
petani akan dibeli oleh CV, dengan catatan, harga ditentukan sebelumnya yakni sebesar 
Rp.21.000 per kg, sehingga petani tidak diperbolehkan menjual hasil panen kepada 
pengumpul lainnya.  Sedangkan keuntungan yang diperoleh CV, dari kemitraan adalah: 
(1) harga pakan yang dijual lebih tinggi dibandingkan harga jual tanpa kemitraan; (2) 
CV, mendapat hasil ikan petani dan dapat dijual kembali dipasaran dengan harga yang 
lebih tinggi; (3) pasar dan penjualan pelet ikan yang diproduksi  oleh CV, semakin 
meningkat.  

b. Penerimaan  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 40 petani responden ikan air 
tawar, 30 diantaranya berpendapat bahwa, pada usahatani tanaman padi sawah, 
penerimaan yang diperoleh petani lebih kecil dibandingkan dengan usahatani ikan air 
tawar.  Penerimaan yang dinilai lebih tinggi menjadi pendorong petani ikan untuk 
melakukan alih fungsi lahan.   

c. Sedikit Resiko 

Dari keseluruhan petani responden, atau 40 orang 15 petani berpendapat 
bahwasannya, resiko yang dialami petani responden tidak lebih besar dibanding resiko 
yang dihadapi petani padi sawah.   

d. Faktor Pleasure  

 Selain faktor ketersediaan modal, penerimaan yang cukup besar, resiko budidaya 
yang tidak terlalu tinggi, petani responden juga berpendapat bahwa, alih fungsi lahan 
atau konversi lahan yang dilakukan, juga didorong oleh faktor pleasure (faktor dimana 
petani mendapatkan kesenangan, kenikmataan, kegembiraan, kepuasan, dan rekreasi) 
yang dirasakan petani responden dalam memelihara atau mengusahakan ikan air tawar.  

Masalah Dalam Usahatani Tanaman Padi Sawah  

Tabel 6. Masalah Usahatani Tanaman Padi Sawah di Desa Bunkate   Kecamatan 
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014. 

 

No Masalah 
Jumlah Persentase 
(Orang) (%) 

1. Ketersedian Pupuk 18 45,00 
2. Hama Penyakit 28 70,00 
3. Musim Kemarau 22 55,00 
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4. Modal 12 30,00 
 - Ketersediaan pupuk + Hama Penyakit 12 30,00 
 - Hama Penyakit + Musim Kemarau 16 40,00 
 - Musim Kemarau + Modal 6 15,00 
 - Modal + Ketersediaan Pupuk 6 15,00 

Sumber : Data Primer Diolah 

a. Ketersediaan Pupuk 

Ketersediaan pupuk mempengaruhi kelancaran kegiatan proses produksi 
pemupukan tanaman padi.  Ketersediaan pupuk yang dimaksud dalam penelitian ini, 
dimana petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk buatan yang dibeli dari 
toko saprodi, maupun kelompok tani.  Akibatnya banyak petani responden yang 
terlambat dalam melakukan kegiatan pemupukan tanaman padi. Hal ini menyebabkan 
tanaman mengalami masalah dalam pertumbuhannya. Penggunaan pupuk buatan baru 
bisa dilakukan oleh petani responden setelah persediaan pupuk kembali normal.   

b.  Serangan Hama dan Penyakit  

Serangan hama dan penyakit menjadi masalah paling utama bagi petani 
responden dalam berusahatani tanaman padi, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan tanaman padi.  

c. Modal  

  Modal merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh setiap petani dalam 
menjalankan usahataninya.  Kendala modal tersebut disebabkan karena kurangnya biaya 
untuk menjalankan usahatani baik dari pengolahan lahan sampai dengan panen, tetapi 
kebanyakan petani mengeluh masalah modal pada saat akan melakukan pemeliharaan 
tanaman padi.  

d. Iklim 

 Iklim merupakan kendala yang banyak dialami oleh petani, keadaan iklim (curah 
hujan) yang paling utama yang menyebabkan gagal panen, karena iklim sulit diprediksi 
dan turunnya hujan tidak menentu serta hujan yang relatif singkat mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman padi, hal ini berpengaruh terhadap tingkat produksi karena 
tanaman kurang memperoleh air.  

Masalah Dalam Usahatani Ikan Air Tawar  

Tabel 7. Masalah yang dihadapi Petani Responden pada Usahatani Ikan Air Tawar di 
Desa Bunkate, Kecamatan Jongggat, Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 
2014. 

No. Jenis Masalah  
Jumlah   
(Orang) 

Persentase   % 

1. Hama Penyakit 22 55,0 
2 Harga pakan  28 70,0 
3. Musim Kemarau 12 30,0 
 Hama Penyakit + Harga Pakan 19 47,5 
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 Harga Pakan + Musim Kemarau 9 22,5 
 Musim Kemarau + Hama Penyakit 3 7,5 

Sumber : Data primer diolah  

a.  Hama Penyakit  

Dalam usahatani ikan air tawar, petani responden banyak menemui masalah, 
baik hama dan penyakit yang menyerang ikan air tawar.  Berbagai macam gangguan, 
berupa hewan pemangsa ataupun penyebab lainnya seperti bakteri, dan jamur, tentu 
akan mempengaruhi tingkat mortalitas atau kematian ikan yang cukup tinggi.   

b.   Harga Pakan  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pakan yang digunakan untuk 
usahatani ikan air tawar adalah pelet dengan berbagai jenis.  Menurut petani responden 
harga pakan yang cukup tinggi menjadi masalah dalam menjalankan usahatani ikan air 
tawar yang mencapai harga Rp. 8500-9000 per kg .   

c. Musim Kemarau 

Faktor musim berperan penting bagi ketersediaan air untuk usahatani ikan air 
tawar.  Pada saat musim penghujan ketersediaan air cukup melimpah sehingga petani 
responden tidak kekurangan air untuk budidaya ikan air tawar sedangkan saat musim 
kemarau ketersediaan air terbatas sehingga mempengaruhi pertumbuhan ikan dan 
menghambat proses produksi, sehingga pada musim kemarau tingkat kematian atau 
mortalitas ikan biasanya lebih tinggi.  

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1.  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Profitabilitas usahatani padi dan usahatani ikan air tawar yang diukur melalui tingkat 

kelayakan usaha atau nilai R/C-ratio, menunjukan bahwa R/C-ratio tanaman padi 
dan ikan air tawar tidak berbeda nyata, dengan nilai  R/C-ratio tanaman padi sebesar 
1,91 dan R/C-ratio  usahatani ikan air tawar sebesar 1,24. Akan tetapi dari sisi 
penerimaan usahatani ikan air tawar lebih besar dibandingkan dengan usahatani padi. 

2. Rata-rata biaya yang dikeluarkan petani responden pada usahatani tanaman padi 
adalah sebesar Rp. 23.465.356,40/Ha/tahun, sedangkan dari usahatani ikan air tawar 
adalah sebesar Rp.  452. 317. 123,67/Ha/tahun 

3. Rata-rata penerimaan yang diterima petani responden pada usahatani tanaman pangan 
adalah sebesar Rp. 44.910.315,74/Ha/tahun, sedangkan dari usahatani ikan air tawar 
adalah sebesar Rp. 560.771.410,89/Ha/tahun 

4. Adapun faktor pendorong petani melakukan alih fungsi lahan adalah:(1) ketersediaan 
modal; (2) penerimaan yang diperoleh dari usahatani ikan air tawar lebih besar 
dibandingkan dengan usahatani tanaman padi; (3) resiko yang dihadapi petani pada 
usahatani ikan air tawar lebih sedikit; (4) faktor pleasure adalah faktor dimana petani 
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dalam memelihara ikan mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kegembiraan dan 
rekreasi.  

5. Masalah dalam usahatani tanaman padi adalah: (1)  ketersediaan pupuk; (2) hama 
penyakit; (3)  modal; (4)  iklim.  Sedangkan masalah pada usahatani ikan air tawar 
adalah: (1)  hama penyakit; (2) harga pakan; (3) musim kemarau. 

 
5.1. Saran 

 Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian maka 
terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan 
masukan untuk pengembangan usahatani tanaman padi dan usahatani ikan air tawar, 
yaitu : 
1.  Karena dari sisi profitabilitas tanaman padi dengan usahatani ikan air tawar, tidak 

berbeda nyata, akan tetapi dari sisi penerimaan usahatani ikan lebih besar 
dibandingkan usahatani padi, maka penulis menyarankan petani untuk dapat 
mengusahakan ikan air tawar. 

2.  Diharapkan petani tanaman padi lebih optimal dalam kegiatan pemeliharaan tanaman 
padi, seperti kegiatan penyiangan atau pembersihan gulma terlebih dahulu sebelum 
tanaman padi dipupuk, karena sebagian pupuk lebih banyak untuk pertumbuhan 
gulma atau rumput dibandingkan untuk kebutuhan pertumbuhan tanaman padi.  

3. Disarankan kepada petani ikan air tawar, agar pakan ikan yang diberikan lebih 
bervariatif, tidak hanya pakan pelet, tetapi bisa berupa lumut azolla, dedak, dan 
sayuran atau daun talas yang mudah didapat disekitar lingkungan, karena, jenis 
pakan yang bervariatif juga sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan. 

4.  Disarankan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk lebih memperhatikan issu 
alih fungsi lahan atau konversi lahan, dengan membuat kebijakan yang pro terhadap 
petani. Diharapkan pula agar pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan sarana 
produksi petani, terutama untuk ketersediaan pupuk bagi petani, sehingga proses 
pemupukan tidak tertunda akibat kekurangan persediaan bagi kebutuhan petani yang 
tinggi dan secara bersamaa 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Adiratama, E.R.,2004.Stop Tanam Padi?. Penebar Swadaya. Jakarta 

Badan Pusat Statistik NTB, 2013. Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2013. BPS 
NTB. Mataram. 

Badan Riset Kelautan dan Perikanan NTB, 2005. Laporan Tahunan. Departemen 
Kelautan dan Perikanan. Mataram. 

Cahyono, B., 2000. Budidaya Ikan Air Tawar. Kanisius.Yogyakarta. 

Gunanto, E.S., 2007. Konversi Lahan Pertanian Mengkhawatirkan. 
http//www.tempointerakrif.com. 

Ilham, dkk, 2003. Perkembangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi 
Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya. IPB Press.Bogor. 


