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ABSTRAK 

Pembangunan Pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Pembangunan Nasional, yang dalam pelaksanaannya perlu adanya 

penyempurnaan atau reorientasi demi terwujudnya kemakmuran yang adil dan 

beradab. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengetahui struktur 

biaya usahatani hortikultura di Desa Karang Sidemen, (2) mengetahui penyerapan 

tenaga kerja tanaman hortikultur di Desa Karang Sidemen, (3) mengetahui 

keuntungan dari tanaman hortikultura di Desa Karang Sidemen. Penelitian ini 

berlokasi di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten 

Lombok Tengah ditentukan dengan metode purposive sampling. Jumlah 

responden ditentukan secara quota sampling sebanyak 30 orang responden dengan 

tiga jenis komoditas yaitu mentimun, kacang panjang dan cabai polinasi. Analisis 

yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan keuntungan dari 

usahatani hortikultura ini dengan uji statistik ANOVA ( analisys of variance ). 

Hasil dari uji ANOVA ini di uji lanjut dengan BNT. Dari Uji BNT diketahui 

Tanaman jenis cabai polinasi adalah tanaman yang memiliki keuntungan paling 

tinggi dibandingkan tanaman lainnya. 

Kata Kunci : Keuntungan, Usahatani, Hortikultura, Sistem Tanam, Struktur Biaya. 



ABSTRACT 

Agricultural devolopment is a section that is integrated to national 

development, that its implementation need for improvement or reorientation for 

realization of prosperity. Spesifically, the aims of this reseacrh are : (1) determine 

the cost structure of horticultural farm in Karang Sidemen village, (2) determine 

the number of employment in horticultural crops in Karang Sidemen village, (3) 

determine the profit of horticultural crops in Karang Sidemen village. This 

research located in Karang Sidemen village, North Batukliang Distict, Central 

Lombok Regency, determined by purposive sampling method. There are 30 

respondents selected by quota sampling method with three types of commodities, 

that are cucumbar, long beans, and pollinated chilli. The analisys that used to 

determine the diffrence of profits from horticultural crops was statistical ANOVA 

(analisys of variance). The result from this ANOVA analisys was continued with 

BNT test, and found pollinated chilli is plant has highes profit from the others. 

Key words : Profit, Farming, Horticulture, Cropping System, Cost Structure. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembangunan Pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Pembangunan Nasional, yang dalam pelaksanaannya perlu adanya 

penyempurnaan atau reorientasi demi terwujudnya kemakmuran yang adil dan 

beradab (Solahuddin, 1999). Dalam pengembangannya, tanaman hortikultura 

mengalami berbagai permasalahan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah 

khususnya Dinas Pertanian dalam mengatasi permasalahan tersebut memberikan 

hasil yang signifikan terhadap pengembangan usaha hortikultura, khususnya di 

desa Sidemen Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian di Desa Sidemen. Seperti 

penelitian dalam bidang kelembagaan. Hal ini membuktikan bahwa salah satu 

upaya pemecahan masalah telah terlaksana, tetapi penelitian-penelitian tersebut 

meneliti dari segi pemasaran, permintaan dan satu jenis tanaman hortikultura, 

tidak membandingkan antara tanaman satu dengan yang lainnya. 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1) Bagaimana struktur biaya usahatani hortikultura di Desa Sidemen? 

2) Bagaimanakah penyerapan tenaga kerja dalam usahatani hortikultura di Desa 

Sidemen? 

3) Bagaimanakah komparasi keuntungan berbagai tanaman hotikultura di Desa 

Sidemen? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui struktur biaya dalam usahatani hortikultura di Desa 

Sidemen. 

2) Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja dalam usahatani hortikultura di 

Desa Sidemen. 

3) Untuk mengetahui komparasi keuntungan berbagai tanaman hortikultura 

dengan sistem tanam monokultur di Desa Sidemen. 

Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Secara akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan 

studi program strata satu (S-1) pada fakultaas Pertanian Universitas 

Mataram. 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan 

dalam usaha pemberdayaan pertanian, khususnya tanaman hortikultura. 

3) Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi petani dalam 

mengambil inisiatif dalam meningkatan keuntungan dalam usaha 

pertaniannya. 

Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini diduga tanaman cabai polinasi adalah tanaman 

yang memiliki keuntungan paling tinggi. Karena menurut (BPS NTB, 2011) 

produksi cabai paling tinggi dibandingkan tanaman hortikultura lainnya. 

H0: μ1 = μ2 = μ3 = ... = μn, Keuntungan tanaman mentimun sama dengan 

tanaman kacang panjang dan cabai polinasi.  

H1: μ1 = μ2 < μ3 ... = μn, tanaman cabai polinasi mempunyai keuntungan yang 

lebih besar daripada tanaman mentimun dan kacang panjang. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan 

untuk memecahkan masalah yang ada pada saat sekarang dengan jalan 

mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, menginterpretasi dan menarik 

kesimpulan (Surakhmad,1982) 

Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah adalah usahatani tanaman 

hortikultura. 

Penentuan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 

Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan dengan metode purposive. Purposive adalah suatu teknik penentuan 

lokasi penelitian secara sengaja berdasarkan atas pertimbangan–pertimbangan 

tertentu. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan (1) 

kecamatan Batukliang Utara merupakan salah satu daerah irigasi di Kabupaten 

Lombok Tengah. (2) Desa Sidemen merupakan desa yang bekerja sama dengan 

PT.BISI. (Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembenihan tanaman pangan 

dan hortikultura). (3) Komoditas unggulan di Desa ini adalah hortikultura. 

Penentuan Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani usahatani 

hortikultura di desa Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 

Tengah yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari 3 (tiga) jenis komoditi 

yang paling banyak diusahakan, yaitu mentimun, kacang panjang dan cabai 

polinasi. Penentuan responden ini menggunakan metode quota sampling. Metode 

quota sampling menurut Sugiyono (2001:60) adalah teknik untuk menentukan 

sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) 

yang diinginkan. Menurut Margono (2004:127) dalam teknik ini jumlah populasi 

tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. 
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Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan 

data kuantatif : 

1. Data kualitatif yaitu data bukan dalam bentuk angka seperti, data identitas 

responden. 

2. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka seperti, keuntungan petani, 

modal yang digunakan, biaya-biaya yang dikeluarkan dan lain sebaigainya. 

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

dua sumber data yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari petani responden 

dengan jalan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan, baik data kuantitatif maupun data kualitattif. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dinas atau instansi yang terkait 

seperti Kantor Statistik NTB, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat serta 

pustaka-pustaka lainnya. 

Variabel dan Cara Pengukurannya 

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi : 

a. Biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam biaya-biaya yang 

dikeluarkan petani untuk usahataninya mulai dari persiapan hingga pasca 

panen. 

b. Jumlah benih dihitung dalam kg. 

c. Jumlah pupuk dihitung dalam kg. 

d. Tenaga kerja yaitu para pekerja dari luar maupun  dalam keluarga. 

e. Biaya variabel yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama produksi dan 

bersifat variabel atau dapat berubah – ubah sesuai dengan hasil produksi yang 

akan dihasilkan meliputi benih, pupuk, tenaga kerja, alat-alat. 

f. Biaya tetap yaitu biaya yang sifatnya tidak tergantung pada besarnya 

produksi, meliputi: 

1) Biaya penyusutan alat-alat tahan lama dihitung dengan membagi 

selisih antara nilai pembelian dengan nilai sisa dengan lama alat 
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tersebut dapat digunakan (seperti : traktor, dan lain-lain) dinyatakan 

dalam satuan rupiah per musim tanam 

2) Biaya untuk pajak yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar 

pajak, dinyatakan dalam satuan rupiah per musim tanam. 

3) Iuran air yaitu biaya air yang dikeluarkan dalam satu kali tanam. 

g. Total Produksi yaitu jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu kali musim 

tanam, dinyatakan dalam satuan kilogram per musim tanam. 

h. Harga produk yaitu harga produskis per-unit dengan satuan Rp/kg 

i. Penerimaan adalah total keseluruhan yang diterima petani dalam satu kali 

musim tanam diukur dalam satuan rupiah. 

j. Keuntungan adalah total penerimaan petani dari hasil usaha pertanian di 

kurangi biaya-biaya yang diukur dalam satuan rupiah. 

Cara Pengumpulan Data 

 Adapun cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

menggunakan teknik survei yaitu pengumpulan data yang sifatnya menyeluruh 

dari sejumlah unit atau individu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

digunakan sebelumnya dengan tujuan untuk memaparkan data tentang obyeknya 

serta menginterpretasikan dan membandingkan dengan ukuran standar yang sudah 

ditetapkan (Nawawi, 2005) 

Analisis Biaya Usahatani Hortikultura 

 Menghitung besarnya biaya total menggunakan rumus (Sri Mulyono,1998) 

sebagai berikut : 

TC = TFC + TVC 

Dimana : 
TC = biaya total 
TFC = biaya tetap 
TVC = biaya variabel 
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Analisis Penyerapan Tenaga Kerja 

Tingkat penyerpan tenaga kerja dalam penelitian ini dhitung dengan 

analisis Mendays dengan model Sadyadharma (1984)  dengan rumus  ܱܭܪ = ௧..


  

HKO = harga kerja orang 
t = jumlah tenaga kerja 
h = jumlah hari kerja 
j = jumlah waktu kerja 
 
Analisis Keuntungan 

Menghitung besarnya penerimaan atau pendapatan usahatani hortikultura: 

TR = P.Q 

Dimana : 
TR = total penerimaan 
P = harga (Rp/kg) 
Q = total produksi 
 

Analisis besarnya keuntungan usaha tani, menurut Tohir (1980) yakni : 

   = TR – TC 

 = P. Q – (TFC +TVC) 

Dimana :  
   = keuntungan usahatani  
TFC  = biaya tetap 
TVC  = biaya variable 
P  = harga hasil tani 
Q  = total produksi 
 

Analisis Komparasi 

 Analisis komparasi pada penilitian ini menggunakan metode statistik 

ANOVA (analisys of variance). ANOVA adalah suatu teknik untuk menguji kesamaan 

beberapa rata-rata secara sekaligus. Uji yang dipergunakan dalam ANOVA adalah uji F karena 

dipakai untuk pengujian lebih dan 2 sampel. ANOVA berfungsi untuk membedakan 

rerata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. 
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Tabel 3.1. Analisis Varians Untuk Menguji Ho : µ1 = µ2 = ...= µk 

(Populasi Normal Homogen) 
 

Sumber Variasi Dk JK KT F 
Antar Perlakuan 

Galat 
k-1 

Σ(ni – 1) 
Ay 

  Dy 
A = Ay/(k-1) 

D = Dy/ Σ(ni – 1) 
 

A/D 
Total Σ ni ΣY2 --- --- 

Ket : 
dk = derajat kebebasan 
Jk = Jumlah Kuadrat 
KT = Kuadrat Tengah 
F = Statistik F 
k = jumlah perlakuan 
ni = jumlah data 
ΣY2 = Jumlah kuadrat-kuadrat (JK) dari semua nilai pengamatan 
A = Kuadrat tengah antar perlakuan 
D = Kuadrat tengah antar galat 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang 
Utara Lombok Tengah 

 
 Karakteristik responden yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: umur, 

tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan mata pencaharian. 

Umur Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui kisaran umur responden di Desa 

Karang Sidemen berkisar antara 24–55 tahun, dengan rata-rata umur 34,7 tahun. 

Dengan demikian, umur responden tergolong produktif untuk melakukan 

aktivitasnya. 

Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.1. Tingkat Pendidikan Responden di Desa Karang Sidemen Kecamatan 
Batukliang Utara Lombok Tengah 

 
Jumlah Responden 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1. Tidak Sekolah 2 6,7 
2. SD 14 46,7 
3. SMP 12 40,0 
4. SMA 2 6,7 
    
  Jumlah 30 100,00 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden di Desa 

Karang Sidemen tergolong berpendidikan relatif rendah. Sebanyak 6,7% tidak 

sekolah. Tamat SD dengan persentase 46,7% atau sebanyak 14 orang, tamat SMP 

hanya 40,0% atau 12 orang saja, sedangkan untuk responden yang tamat SMA 

sebesar 6,7% atau sebanyak 2 orang dari total responden sebanyak 30 orang.  
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Jumlah Anggota Keluarga 

Tabel 4.2. Kisaran Jumlah Anggota Keluarga Responden di Desa Karang Sidemen  
Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah 

 
No. Kisaran Jumlah Anggota Jumlah Responden 

Keluarga (Orang) Jumlah Persentase 
    (Orang) (%) 
1. 1 – 2 7 23,33 
2. 3 – 4 21 69,99 
3. 5 - 6  2 6,66 

 

Jumlah 30 100,00 
Sumber : Data primer diolah, 2014 

 Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui kisaran jumlah anggota responden 

terbanyak antara 3 – 4 orang dengan persentase 69,99%.  Jumlah anggota tersebut 

tergolong dalam keluarga menengah. 

 

Jenis Komoditas yang Diusahakan 

Tabel 4.3. Jenis Komoditas yang diusahakan Responden 

No Komoditas Jumlah ( orang ) 

1 Mentimun 10 
2 Kacang Panjang 10 

3 Cabai Polinasi 10 

Jumlah   30 
Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 30 responden yang 

diteliti, terdapat tiga jenis tanaman yang berbeda, yaitu mentimun, kacang panjang 

dan cabai polinasi. Tanaman hortikultura yang usahakan di Desa Karang Sidemen 

adalah tanaman kacang panjang, tomat, cabai, dan mentimun. Berdasarkan BPS 

Kabupaten Lombok Tengah produksi tomat lebih tinggi dari kacang panjang dan 

mentimun, tetapi berdasarkan hasil survei saat penelitian tanaman tanaman kacang 

panjang dan mentimun lebih banyak diusahakan. 
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Analisis Struktur Biaya Usahatani Hortikultura  

Tabel 4.4. Analisis Rata-rata Biaya Usahatani Hortikultura di Desa Karang 
Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 

 

No 
Struktur Biaya 

Jenis Komoditas 
Rata-
rata per Mentimun Kacang 

panjang Cabai Polinasi 

1 Biaya Variabel (Rp)       
 Biaya Saprodi Lg 2.765.800 1.971.525 2.560.175 

 Ha 19.432.792,45 14.493.166,67 23.755.250 
Biaya Tenaga Kerja Lg 3.017.500 972.000 8.118.000 

 Ha 22.834.921,38 7.535.833,33 73.438.333,33 
Total Biaya Variabel Lg 5.783.300 2.943.525 1.067.8175 

 Ha 42.267.713,83 22.029.000 97.193.583,33 
2 Biaya Tetap (Rp) 

Biaya Sewa Lahan Lg 153.000 110.000 196.000 

 Ha 1.365.000 883.333 1.473.333,33 
Biaya Penyusutan Alat Lg 438.550 199.550 355.675 

 Ha 3.496.918,24 1.676.500,001 3.296.416,67 
Pajak Lg 7.900 6.600 5.500 

 Ha 50.000 50.000 50.000 
Iuran Air Lg 15.000 15.000 15.000 

Ha 125.330,19 127.500 140.000 
Total Biaya Tetap Lg 61.4450 331.150 572.175 

Ha 5.037.248,43 2.737.333,001 4.959.750 

  Total Biaya Lg 6.397.750 3.274.675 11.250.350 

    Ha 47.304.962,26 24.766.333,33 102.153.333,33 
Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Luas garapan masing-masing tanaman yang diteliti berbeda satu dengan 

lainnya. Mentimun mempunyai luas garapan dengan rata-rata sebesar 0,11 ha, 

kacang panjang dengan rata-rata sebesar 0,13 ha dan cabai polinasi rata-rata 

sebesar 0,16 ha.  

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dari ketiga jenis 

tanaman yang diteliti memepunyai perbedaan total biaya (TC). Tanaman yang 

mempunyai total biaya tertinggi adalah tanaman cabai polinasi yaitu sebesar Rp. 

102.153.333,33 per hektar atau Rp. 11.250.350 per luas garapan. Tanaman kacang 

panjang adalah tanaman yang mempunyai total biaya terendah yaitu sebesar Rp. 

24.766.333,33 per hektar atau Rp. 3.274.675 per luas garapan, sedangkan tanaman 
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mentimun mempunyai total biaya sebesar Rp. 47.304.962,26 per hektar atau Rp. 

6.397.750 per luas garapan. Tingginya total biaya dalam usahatani cabai polinasi 

dan mentimun dibandingkan tanaman kacang panjang disebabkan oleh tingginya 

biaya yang dikeluarkan pada biaya tenaga kerja kedua jenis tanaman tersebut. 

Tanaman cabai polinasi mempunyai biaya tenaga kerja yang dikeluarkan yang 

sebesar Rp. 73.438.333,33 per hektar dan Rp. 8.118.000 per luas garapan, 

tanaman mentimun mempunyai biaya tenaga kerja sebesar Rp. 22.834.921,38 per 

hektar dan Rp. 3.017.500 per luas garapan, sedangkan tanaman kacang panjang 

mempunyai biaya tenaga kerja sebesar 7.535.833,33 per hektar dan Rp. 972.000 

per hektar. 

Penyerapan Tenaga Kerja Usahatani Hortikultura 

 Rumus yang digunakan untuk menghitung HKO (hari kerja orang) dalam 

suatu usahatani ini adalah: 

HKO = t.h.j 
6 

HKO = harga kerja orang 
t = jumlah tenaga kerja 
h = jumlah hari kerja 
j = jumlah jam kerja 

 

Dalam penelitian ini, tenaga kerja yang digunakan ada dua jenis, yaitu 

tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja diluar keluarga. Jenis kegiatan yang 

menggunakan tenaga kerja dalam keluarga antara lain seperti pembersihan lahan, 

pembuangan tunas, topping, pengangkutan, pemecahan buah, heler, penyaringan, 

penjemuran dan penampikan.  
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Tabel 4.5. Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Hortikultura di Desa 
Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 
Tengah 

 

No. Jenis Kegiatan 
HKO 

Mentimun Kacang Panjang Cabai Polinasi 

  Lg Ha Lg Ha Lg Ha 
1 Pembersihan lahan 0,53 5,33 1,73 14,44 0,93 9,33 
2 Pengolahan Tanah 1,1 9,35 2,4 19,54 2,50 20,78 
3 Pembuatan Bedengan 11,17 65,16 6,20 47,56 9,40 81,56 
4 Pasang Mulsa 2,40 14,11 2,27 18,22 2,63 23,67 
5 Pembuatan Lubang Tanam 1,00 6,20 0,73 6,22 0,67 6,22 
6 Pasang Ajir 0,60 3,71 0,60 4,39 0,50 4,56 
7 Penanaman 4,50 28,64 1,77 13,44 2,53 23,11 
8 Pemupukan 2,13 17,49 1,00 8,33 2,67 23,78 
9 Penyiraman 1,33 11,07 1,73 13,44 2,20 20,44 

10 Penyemprotan 2,47 20,07 1,47 10,67 3,03 25,67 
11 Pengikatan 5,62 38,88 2,47 15,56 1,93 18,44 
12 Pembuangan tunas 1,20 7,74 
13 Polinasi 32,13 263,4 249,20 2198,67 
14 Toping 1,40 8,75 
15 Penyiangan 3,20 23,56 1,20 12,00 3,00 28,22 
16 Panen 6,73 52,59 6,37 55,11 34,87 301,11 
17 Pengangkutan 1,15 8,55 0,23 2,33 
18 Heler 4,17 38,23 1,92 16,94 
19 Penjemuran 2,67 20,95 1,58 14,39 
20 Penampian 3,47 24,12 3,32 31,39 

  Jumlah 88,97 667,90 29,94 239,92 323,11 2850,61 

  Rata-rata 4,45 33,40 1,50 11,95 16,16 142,53 
Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 Berdasarkan Tabel 4.5 yang di sajikan di atas menunjukkan cabai polinasi 

adalah jenis tanaman yang menggunakan tenaga kerja paling banyak 

dibandingkan tanaman lainnya yaitu sebanyak 142,53 HKO per hektar atau 16,16 

HKO per luas garapan. Tenaga kerja yang paling banyak digunakan dalam 

usahatani cabai polinasi pada kegiatan polinasi yaitu sebesar 2198,67 HKO per 

hektar atau 249,20 HKO per luas garapan dan tenaga kerja paling sedikit adalah 

pada kegiatan pengangkutan yaitu sebesar 2,33 HKO per hektar atau 0,23 HKO 

per luas garapan. Tanaman jenis mentimun menggunakan tenaga kerja sebesar 

33,40 HKO per hektar dan 4,45 HKO per luas lahan. Tanaman kacang panjang 
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menggunakan tenaga kerja sebesar 11,95 HKO per hektar dan 1,50 HKO per luas 

lahan. Tanaman kacang panjang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 

dibandingkan tanaman lainnyan karena jenis kegiatan yang dilakukan petani 

dalam usahatani ini lebih sedikit. Tanaman kacang panjang tidak melakukan 

kegiatan polinasi dan pasca panen seperti tanaman cabai polinasi dan mentimun. 

 
Analisis Keuntungan Usahatani Hortikultura 
Tabel 4.6. Analisis Keuntungan Usahatani Hortikultura di Desa Karang 

Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 
 

No Struktur Biaya Rata-
rata per 

Jenis Komoditas 

Mentimun 
Kacang 
panjang Cabai Polinasi 

1 Total Biaya (Rp) Lg 6.397.750 3.274.675 11.250.350 
Ha 47.304.962,26 24.766.333,33 102.153.333,33 

2 Produksi (Kg) Lg 47,20 1.740 58,20 
Ha 303,52 13.150 507 

3 Harga (Rp) 252.500 2.700 526.000 
4 Penerimaan (Rp) Lg 11.209.500 5.255.000 31.291.000 

    Ha 75.651.462,26 35.675.000 270.310.000 

Keuntungan (Rp) Lg 4.811.750 1.980.325 20.040.650 
Ha 28.346.500 10.908.666,67 168.156.666,67 

Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari ketiga jenis tanaman yang diteliti, 

tanaman cabai polinasi mempunyai keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan 

tanaman mentimun yaitu sebesar Rp. 168.156.666,67 per hektar atau Rp. 

20.040.650 per luas garapan sedangkan tanaman mentimun mempunyai 

keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan tanaman kacang panjang, yaitu 

sebesar Rp. 28.346.500 per hektar atau Rp. 4.811.750 per luas garapan. Tanaman 

kacang panjang hanya mempunyai keuntungan sebesar Rp. 10.908.666,67 per 

hektar atau Rp. 1.980.325 per luas garapan.  

Komparasi Keuntungan Usahatani Hortikultura 

 Komparasi tanaman hortikultura ini dilakukan dengan metode analisis 

ANOVA, yaitu suatu metode yang merupakan salah satu uji hipotetis pada 

statistika parametrik, untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua 

faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata dari lebih dua 

sampel. Uji ANOVA hanya memberikan informasi tentang ada tidaknya 
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perbedaan antar rata-rata dari keseluruhan keuntungan, namun belum memberikan 

informasi bagimana perbedaan antar tanaman satu dengan yang lainnya, karena itu 

diperlukan uji lanjutan untuk mengetahui perbedaan tiap jenis tanaman dengan 

tanaman lainnya. Uji lanjut yang digunakan adalah uji nyata terkecil atau BNT. 

Hasil uji BNT disajikan dalam Tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7. Uji BNT Keuntungan Usahatani Hortikultura di Desa Karang Sidemen 
Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 

No. Jenis Komoditas Rata-rata Notasi Keterangan 
1 Mentimun 28.346.500 a Berbeda tidak nyata 
2 Kacang Panjang 10.908.666,67 a Berbeda tidak nyata 
3 Cabai Polinasi 168.156.666,67 b Berbeda nyata 

BNT=  71.720.922,67       
Sumber: Data Primer Diolah, 2014 
 Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan 

tanaman jenis mentimun dan kacang panjang berbeda nyata secara statistik atau 

adanya perbedaan yang sangat signifikan dengan tanaman cabai polinasi, dengan 

demikian tanaman mentimun dan kacang panjang di beri notasi a, sedangkan 

tanaman mentimun tidak berbeda nyata atau tidak ada perbedaan yang signifikan 

secara statistik dengan tanaman kacang panjang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Karang Sidemen 

Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah tentang komparasi 

keuntungan berbagai tanaman hortikultura dengan sistem tanam monokultur, 

terdapat beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut : 

1. Jenis tanaman hortikultura yang banyak diusahakan di Desa Karang 

Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ada 

tiga macam, yaitu Mentimun, Kacang Panjang dan Cabai Polinasi. 

2. Total biaya usahatani mentimun sebesar Rp. 47.304.962,26 per ha, dengan 

biaya variabel Rp. 42.267.713,83 per ha (89,35%), dan biaya tetap Rp. 

5.037.248 per ha (10,65%). Total biaya usahatani kacang panjang Rp. 

23.883.000 per ha, dengan biaya variabel Rp. 22.029.000 per ha (88,95%) 

dan biaya tetap atau Rp. 2.737.333,33 per ha (11,05%). Total biaya 

usahatani cabai polinasi Rp. 102.153.333,33 per ha, dengan biaya variabel 

Rp. 97.193.583,33 per ha (95,14%), dan biaya tetap Rp. 4.959.750 per ha 

(4,86%). Secara umum kegiatan-kegiatan usahatani mentimun, kacang 

panjang dan cabai polinasi meliputi kegiatan penyiapan lahan untuk 

penanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pemanenan. Petani 

perlu mengeluarkan biaya tambahan pada usahatani mentimun dan cabai 

polinasi untuk kegiatan polinasi, pembersihan biji, penjemuran dan 

pengayakan biji. Secara khusus petani mentimun mengeluarkan lagi biaya 

tambahan untuk kegiatan pembuangan tunas dan pemangkasan pucuk 

(Topping). 

3. Mentimun menggunakan tenaga kerja sebanyak 4,45 HKO per luas 

garapan atau 33,40 HKO per hektar. Kacang panjang menggunakan tenaga 

kerja sebanyak 1,50 HKO per luas garapan atau 11,95 HKO per hektar. 

Cabai polinasi menggunakan tenaga kerja sebanyak 16,16 HKO per luas 

garapan atau 142,53 HKO per hektar. 
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4. Tanaman jenis cabai polinasi adalah tanaman yang memiliki keuntungan 

paling tinggi dibandingkan tanaman lainnya, yaitu sebesar Rp. 20.040.650 

per luas garapan atau sebesar Rp. 168.156.666,67 per hektar, mentimun 

mempunyai keuntungan sebesar Rp. 4.811.750 per luas garapan atau Rp. 

28.346.500 per hektar, dan kacang panjang mempunyai keuntungan 

sebesar Rp. 1.980.325 per luas garapan atau Rp. 10.908.666,67 per hektar. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Karang Sidemen 

Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, dapat disarankan 

sebagai berikut : 

1. Dalam kegiatan usahatani cabai polinasi dan mentimun, diharapkan petani 

dapat memperluas areal lahan garapannya, sehingga dapat meningkatkan 

produksi yang akan meningkatkan pendapatannya. 

2. Disarankan kepada petani untuk bermitra dengan PT. BISI sehingga dapat 

melakukan usahatani cabai polinasi dan mentimun. 
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