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ABSTRAK 

 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1). Mengetahui perbandingan produksi 

dan pendapatan antara usahatani jagung yang panen umur muda dan usahatani jagung 
berumur tua, 2). Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para petani. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, 
khususnya di Kecamatan Gerung sebagai daerah sampelnya dengan rumus membandingkan 
produksi dan pendapatan sebagai analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Rata-
rata produksi pada usahatani jagung panen umur muda  dan jagung umur tua masing-masing 
sebesar 9.404 kg/ha dan 9.896 kg/ha. Selain itu rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh 
petani pada kedua usahatani tersebut cukup berbeda signifikan. Pendapatan petani pada 
usahatani jagung umur muda sebesar Rp 9.927.919 per hektar dan pendapatan petani pada 
usahatani jagung panen umur tua sebesar Rp 8.984.944 per hektar. Hasil analisis statistik t-
test untuk produksi menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih rendah daripada nilai t tabel 
yakni (0,55 < 2,05) yang artinya produksi jagung muda lebih rendah dibandingkan jagung tua 
sedangkan analisis statistik t-test untuk pendapatan menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih 
tinggi daripada nilai t tabel yakni (2,55 > 2,04) yang artinya pendapatan usahatani jagung 
muda lebih tinggi dibandingkan usahatani jagung tua. Penyebab lebih besarnya pendapatan 
usahatani jagung muda dibandingkan dengan usahatani jagung tua adalah karena harga 
jagung muda lebih tinggi daripada jagung tua yakni untuk jagung muda Rp 1.641/kg 
sedangkan jagung tua Rp 1.500/kg. Hambatan-hambatan yang dialami oleh para petani pada 
kedua usahatani jagung adalah sama yakni antara lain : harga jual yang dirasa masih rendah, 
kelembagaaan yang kurang aktif dan modal yang kurang sehingga diharapkan kepada 
pemerintah atau dinas/instansi terkait untuk menyediakan lembaga-lembaga seperti Koperasi 
Unit Desa yang dapat memberikan pinjaman modal agar petani bisa mengembangkan 
usahanya dan yang secara khusus dapat menampung hasil produksi jagung sehingga dapat 
terkoordinasi dalam kegiatan pemasaran. Kepada dinas/instansi terkait agar terus 
meningkatkan penyuluhan-penyuluhan sehingga petani dapat memperoleh informasi terbaru 
sehingga akan meningkatkan kualitas serta kuantitas dari hasil produksi jagung mereka. 

Kata kunci: Usahatani Jagung Muda dan Jagung Tua, Perbandingan, Pendapatan 
 

ABSTRACT 

This study has the following objectives: 1). Knowing the ratio of income between farm 
production and harvesting of corn that young age and old age corn farming, 2). Knowing the 
obstacles faced by the farmers. This study is a descriptive study conducted in West Lombok 
district, particularly in Sub Gerung as the sample area with a formula to compare the 



production and incomes as data analysis. The results showed that, average production in the 
farming corn harvest young age and old age maize each at 9,404 kg / ha and 9896 kg / ha. In 
addition, the average income earned by farmers on the farm is quite different both significant. 
Income of farmers in corn farming young age of Rp 9,927,919 per hectare and farmers 
income in the farming corn harvest of old age is Rp 8,984,944 per hectare. The results of the 
t-test statistical analysis to demonstrate that the production of the t value is lower than the 
table value of t (0.55 <2.05) which means that corn production is lower than the old corn 
while the t-test statistical analysis to show that the value of income t is higher than the table 
value of t (2.55> 2.04), which means corn farm income is higher than the old corn farming. 
The cause is the amount of young corn farm income compared to the old corn farming is 
because the price of corn is higher than the old corn for corn Rp 1,641 / kg while the old corn 
Rp 1,500 / kg. Barriers experienced by farmers in both corn farming is the same, that among 
other things: the price that it is still low, institutional capital is less active and less so expect 
the government or agency / agencies to provide institutions like Cooperative Unit village that 
can provide capital loans to farmers to develop their businesses and in particular can 
accommodate the production of corn so that it can coordinate the marketing activities. To the 
department / agencies in order to continue to improve counseling so that farmers can get the 
latest information that will improve the quality and quantity of their corn production 
Keywords  : Young and Old Age Corn Farming, Comparative, Income 
 

PENDAHULUAN 

Pembangunan pertanian di era globalisasi dan informasi saat ini mempunyai peran yang 
sangat penting dan strategis dalam menyokong perekonomian nasional. Hal ini disebabkan 
karena selain bertujuan menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, juga sebagai penyedia 
lapangan kerja, penghasil devisa dan sebagai penyangga perekonomian nasional. Untuk 
mencapai maksud tersebut, peningkatan produksi setiap komoditas pertanian perlu mendapat 
perhatian, baik dari sub sektor perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan maupun dari 
sub sektor tanaman pangan dan hortikultura (Dinas Pertanian NTB, 2007). 

Salah satu pangan terbesar setelah beras yang dapat diusahakan adalah jagung. Sebagai 
sumber karbohidrat, jagung mempunyai manfaat yang cukup banyak, antara lain sebagai 
pakan ternak dan bahan baku industri.Pemanfaatan jagung semakin lama semakin beragam, 
jagung tidak hanya dijadikan sebagai bahan pakan ternak ataupun bahan baku industri, 
namun perubahan selera manusia terhadap bahan pangan, menyebabkan perkembangan baru 
dalam pertanaman jagung. Sebagai contoh sekarang jagung sudah mulai banyak 
dimanfaatkan sebagai sayuran dan makanan sampingan yang bernilai ekonomis cukup tinggi 
karena hanya memerlukan waktu yang relatif pendek dalam proses produksinya dan salah 
satu pemanfaatannya yang sering kita temui adalah jagung muda yang dijadikan makanan 
sampingan seperti jagung rebus dan jagung bakar. Hal tersebut membuat beberapa petani di 
Kabupaten Lombok Barat khususnya di Kecamatan Gerung tidak hanya memanen jagung 
pada saat berusia tua atau kering saja namun ada beberapa petani yang sengaja memanen 
jagungnya pada saat berumur muda. Namun hingga saat ini permintaan atas jagung muda 
masih didominasi oleh kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan secara langsung produksi 
dari jagung muda terbatas. Berbeda halnya dengan jagung tua yang permintaan pasarnya 
lebih besar seiring dengan pertumbuhan industri pakan ternak dan industri makanan berbahan 
baku jagung. 

Berdasarkan uraian diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Studi Komparatif Pendapatan Usahatani Jagung Yang Panen Berumur Muda dan 
Jagung Tua di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat” sehingga yang menjadi 
masalah dalam penelitian ini antara lain adalah : (1) Berapa besar produksi dan pendapatan 



petani yang berusahatani jagung berumur muda dengan jagung yang berumur tua di 
Kecamatan Gerung (2) Masalah apa saja yang dihadapi petani dalam kegiatan usahatani 
jagung yang berumur muda dan berumur tua di Kecamatan Gerung. Berkaitan dengan hal 
tersebut maka tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui perbandingan 
produksi dan pendapatan usahatani jagung yang panen berumur muda dan jagung berumur 
tua di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (2) Mengetahui hambatan-hambatan apa 
saja yang dialami para petani selama melakukan usahatani. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat menggunakan 
metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada 
sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan, menganalisis dan 
menarik kesimpulan. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei yaitu suatu 
cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan. 
(Surakhmad, 1982). Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani jagung panen umur 
muda dan usahatani jagung panen umur tua pada musim tanam 2013. Penentuan desa daerah 
penelitian dilakukan secara purposive sampling atas dasar pertimbangan bahwa desa tersebut 
adalah desa dengan luas tanam jagung terbesar dibandingkan dengan desa lainnya yaitu 
dipilih desa Gapuk. Selanjutnya dari desa yang terpilih tersebut ditentukan dua kelompok tani 
yaitu kelompok tani Gapuk 1 dan Karya Maju atas pertimbangan memiliki jumlah petani 
terbanyak dibandingkan dengan kelompok tani yang lain. Jumlah responden dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 30 orang yang ditentukan secara quota sampling yakni 15 orang 
responden pada tiap kelompok tani, selanjutnya untuk pemilihan responden dilakukan dengan 
cara accidental sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif 
sedangkan jenis data adalah data sekunder dan data primer. 

Adapun variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah 

1. Produksi 
Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total hasil fisik yang diperoleh 
petani karena menjalankan suatu usahatani, termasuk didalamnya untuk dijual dan 
ditahan untuk benih/bibit. Produksi yaitu hasil nyata (fisik) usahatani jagung yang 
panen muda dan jagung yang panen tua yang dihasilkan oleh petani responden, 
dinyatakan dalam kilogram. 

2. Nilai Produksi 
Nilai produksi merupakan hasil nyata (fisik) usahatani jagung yang panen muda dan 
jagung yang panen tua dikalikan dengan harga yang berlaku ditingkat petani dan 
dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

3. Biaya produksi yaitu seluruh biaya yang dipergunakan dalam proses produksi, meliputi 
biaya variabel (variable cost) dan biaya tetap (fixed cost) : 
a. Biaya variabel (variable cost) antara lain : 

 Biaya tenaga kerja (dalam keluarga dan luar keluarga) diukur berdasarkan jumlah 
tenaga kerja dan banyaknya hari kerja dikalikan dengan upah dalam satuan kerja, 
dinyatakan dalam rupiah (Rp). 

 Biaya benih, adalah banyaknya benih yang ditanam perluas lahan garapan yang 
dinyatakan dalam satuan Rp/kg. 

 Biaya pupuk, adalah banyaknya pupuk yang digunakan petani dalam satu musim 
tanam yang diukur dalam satuan Rp/kg. 



 Biaya pestisida adalah banyaknya pestisida yang digunakan oleh petani yang 
dihitung dalam satuan Rp/liter. 

b. Biaya tetap (fixed cost) antara lain : 
 Biaya penyusutan alat-alat tahan lama dihitung dengan metode garis lurus yang 

nilai penyusutan sama dengan nilai baru (harga beli) dikurangi nilai sisa dibagi 
lama pakai. 

 Bunga modal (kredit), baik dari bank maupun pihak lain diperhitungkan 
berdasarkan bunga modal yang berlaku atau disepakati oleh kedua belah pihak. 

 Sewa tanah, apabila tanah yang digunakan diperoleh dengan menyewa, 
dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

 Pajak tanah dan atau iuran pengairan, diperhitungkan dalam satu kali proses 
produksi dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

4. Luas lahan adalah luas lahan tempat usahatani jagung yang panen muda dan panen tua 
berlangsung dinyatakan dalam satuan hektar. 

5. Jumlah tenaga kerja, tenaga kerja yang dipakai oleh petani selama melakukan usahatani 
jagung muda dan tua baik tenaga manusia, tenaga ternak maupun tenaga mesin. Baik 
tenaga kerja luar keluarga maupun dalam keluarga yang diukur dalam hari kerja orang 
(HKO). 

6. Jumlah produksi jagung yaitu jumlah hasil fisik jagung muda tongkol utuh dengan 
kulitnya dan jagung tua tongkol kering selama satu musim tanam yaitu MT tahun 2013 
dinyatakan dalam kg/ha. 

7. Pendapatan usahatani : 
Pendapatan usahatani jagung yang dipanen umur muda dan yang dipanen umur tua 
yaitu pendapatan petani yang bersumber dari usahatani jagung yang dinyatakan dalam 
satuan rupiah (Rp). 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut : 

1. Aspek Pendapatan 
Untuk mengetahui pendapatan usahatani jagung yang panen umur muda dan tua 

dilakukan dengan analisis biaya dan pendapatan (Hadisapoetra, 1978) dengan rumus 
sebagai berikut : 

I = TR-TC………………………………….. (1) 
Keterangan : 
I  = Income (pendapatan dari usahatani jagung yang panen usia muda dan panen 

usia tua) 
TR = Total Revenue (total penerimaan dari usahatani jagung yang panen usia 

muda dan panen usia tua) 
TC = Total Cost (total biaya dari usahatani jagung yang panen usia muda dan yang 

panen usia tua) 

2. Aspek Perbandingan Produksi dan Pendapatan 
Adapun hipotesis yang diajukan antara pendapatan usahatani jagung yang panen 

umur muda dan yang panen umur tua adalah diduga pendapatan usahatani jagung yang 
panen berumur muda lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan usahatani jagung tua. 

 
Ho : X  <  X  
Hi :  X  > X  
Keterangan : 
X1 = Pendapatan usahatani jagung muda 
X2 = Pendapatan usahatani jagung tua 



 
Untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang diajukan digunakan analisis komparatif 

uji t satu arah pada taraf nyata 5% terhadap produksi dan pendapatan yakni sebagai 
berikut : 

Fhit =  jika 푠푥 >푠푥 , Ftab = 퐹 ∝ / 2(푛 -1,푛 1)db atau 

Fhit =   jika 푠푥 >푠푥 , Ftab = 퐹 ∝ / 2(푛 -1,	푛 -1)db 

Jika F hit < F tab : berarti varians kedua sample homogen 
Jika F hit > F tab : berarti varians kedua sample tidak homogen 
 

 푠푥  = 
∑( )  atau 푠푥  =  ∑푥  - (∑푥 )  / n 

 

 푠푥  = 
∑( )  atau 푠푥  =  ∑푥  - (∑푥 )  / n 

a. Apabila varians kedua sampel homogen, maka dihitung dengan rumus: 
T – hit = 

	
/ 	 /

 

푆푃 = 
( 	 ) ( )

( ) ( )
 

b. Apabila varians kedua sampel tidak homogen, maka dihitung dengan rumus : 
t hit = 

/ /
 

Keterangan : 
푥   = rata-rata pendapatan petani jagung yang panen umur muda 
푥   = rata-rata pendapatan petani jagung yang panen umur tua 
푆푃   = varians dari pendapatan petani jagung yang panen umur muda 
푆푋   = varian dari pendapatan petani jagung yang penen umur muda 
푆푋   = varian dari pendapatan petani jagung yang panen umur tua 
푛   = jumlah petani jagung yang panen umur muda 
푛   =  jumlah petani jagung yang panen umur tua 
 
Kriteria Keputusan : 

 Bila t-hit < t-tab berarti Ho diterima dan Hi ditolak, artinya rata-rata pendapatan 
yang diperoleh usahatani jagung panen umur muda lebih rendah atau sama dengan 
pendapatan usahatani jagung panen umur tua. 

 Bila t-hit > t-tab berarti Ho ditolak Hi diterima, artinya rata-rata pendapatan yang 
diperoleh usahatani jagung panen umur muda lebih tinggi dibanding pendapatan 
usahatani jagung panen umur tua. 

 

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh petani dalam usahatani 
jagung di inventaisir dengan cara wawancara langsung pada petani mengenai masalah yang 
dihadapi, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 



Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan petani dalam pengelolaan usahatani 
adalah umur petani. Kisaran umur petani responden usahatani jagung muda dan tua berada 
pada kisaran umur yang produktif, artinya baik secara fisik maupun mental petani 
mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa serta mempunyai kesempatan 
dalam mengembangkan usahataninya.  

Tingkat pendidikan petani responden tergolong masih rendah, yakni tamat sekolah 
dasar dengan jumlah 11 orang (36,66%) Hal ini menunjukkan bahwa keadaan pendidikan 
petani responden tergolong masih rendah. Jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki oleh 
para petani resppnden berada pada kisaran 3-4 orang yaitu sebanyak 17 orang (56%) yang 
masing-masing terdiri dari petani jagung muda sebanyak 9 orang (60%) dan petani jagung tua 
sebanyak 8 orang (52%). Rata-rata pengalaman berusahatani petani responden yakni selama 
17-26 tahun dengan persentase sebesar 43% atau 13 orang. Luas lahan garapan petani jagung 
muda antara 0,01 Ha – 0,25 sebanyak 7 orang (46,66%) dan petani jagung tua dengan jumlah 
yang sama yakni sebanyak 7 orang (46,66%). Status kepemilikan lahan petani adalah 
sebagian besar milik sendiri yakni sebanyak 27 orang (90%). 

 
Biaya Produksi 

Biaya yang dikeluarkan selama proses usahatani jagung muda dan jagung tua antara 
lain terdiri dari biaya variabel yang meliputi saprodi dan tenaga kerja dan biaya tetap yang 
meliputi penyusutan alat, sewa tanah serta pajak tanah. 

 
Biaya Variabel 
Sarana Produksi 
Biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh masing-masing usahatani adalah sebesar 

Rp 1.904.988 per hektar untuk jagung muda dan sebesar Rp 2.054.649 per hektar untuk 
jagung tua. Biaya saprodi yang dimaksud terdiri atas benih, pupuk dan pestisida. 

 
Tenaga Kerja 
Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh masing-masing usahatani adalah sebesar Rp 

2.307.664 per hektar untuk usahatani jagung muda dan sebesar Rp 2.535.119 per hektar 
untuk usahatani jagung tua. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh usahatani jagung tua 
lebih tinggi dikarenakan waktu panen yang lebih lama sehingga pada beberapa kegiatan 
seperti penyiangan serta pengairan dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja. 

 
Biaya Tetap 
Biaya tetap yang dikeluarkan oleh masing-masing usahatani adalah sebesar Rp 

1.265.285 per hektar untuk usahatani jagung muda dan sebesar Rp 1.335.665 per hektar 
untuk usahatani jagung tua. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing usahatani 
tersebut terdiri atas biaya penyusuran alat, biaya pajak serta sewa tanah dan iuran pengairan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perbandingan Pendapatan Usahatani Jagung Muda dan Usahatani Jagung Tua 
 

No Uraian Satuan Usahatani Usahatani 



Fisik Jagung Muda Jagung Tua 
Nilai/Ha Nilai/Ha 

1 
2 
3 
4 
5 

Produksi 
Harga 
Nilai Produksi 
Total Biaya Produksi 
Pendapatan 

Kg 
Rp/Kg 

Rp 
Rp 
Rp 

9.404 
1.641 

15.417.349 
5.489.430 
9.927.919 

9.896 
1500 

14.844.904 
5.859.960 
8.984.944 

6 R/C  2,80 2,53 
Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
 
Tabel 12 menunjukkan bahwa rata-rata produksi usahatani jagung panen muda lebih 

rendah dari pada produksi usahatani jagung tua yaitu masing-masing sebesar 9.404 Kg per 
Hektar untuk usahatani jagung muda  dan 9.896 Kg per Hektar untuk usahatani jagung tua. 
Untuk nilai produksi, nilai produksi usahatani jagung panen muda lebih tinggi dari pada 
usahatani jagung panen tua yaitu masing-masing sebesar Rp 15.417.349 per Hektar dan Rp 
14.844.904 per Hektar. Sistem penjualan yang berbeda menyebabkan harga pada kedua 
usahatani juga berbeda, untuk usahatani jagung tua, transaksi dilakukan disawah langsung 
yakni pembeli mendatangi petani dan dijual dalam bentuk tongkol yakni kulitnya sudah 
dikupas kemudian dimasukan kedalam karung sedangkan untuk usahatani jagung muda dijual 
dalam bentuk tongkol namun masih ada kulit pembungkusnya dan sistem penjualannya tidak 
dihitung dalam besar kiloan melainkan dengan cara borongan atau dibeli langsung sesuai luas 
sawah dan untuk harganya disesuaikan dengan luas dan besar sawah tersebut. 

Rata-rata pendapatan petani responden dari usahatani jagung panen muda dan jagung 
panen tua setelah dikurangi biaya produksi, adalah masing-masing sebesar Rp 9.927.919 per 
Hektar dan Rp 8.984.944 per Hektar, sehingga selisih pendapatan antara kedua usahatani 
tersebut adalah Rp 942.297. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan biaya produksi, jumlah 
produksi dan harga jual produk pada masing-masing usahatani tersebut. 

Secara komparatif bahwa selisih pendapatan antara usahatani jagung panen muda dan 
jagung panen tua berbeda nyata, walaupun dalam pengelolaannya sama yakni dimulai dari 
pengolahan lahan hingga pemanenan. Hal ini terjadi karena perbedaan harga antara dua 
komoditi tersebut yakni Rp 1.641 per Kg untuk jagung panen muda dan Rp 1.500 per Kg 
untuk jagung panen tua. 

Pemanfaatan jagung muda sendiri yang masih sebatas dijadikan makanan olahan 
sayuran dan makanan sampingan seperti jagung rebus dan bakar, sehingga belum bisa 
diproduksi secara masal. Kebutuhan masyarakat yang masih sedikit dan selera masyarakat 
yang berbeda-beda terhadap jagung muda juga menyebabkan jumlah produksi yang terbatas 
sehingga harga jagung muda lebih tinggi bila dibandingkan dengan jagung tua. Berbeda 
halnya dengan jagung tua yang permintaannya terus meningkat tiap tahunnya sehubungan 
kebutuhan atas industri pakan ternak dan industri makanan yang terus mengalami 
peningkatan. Perbedaan umur panen dan volume jagung juga menjadi penyebab berbedanya 
rata-rata pendapatan kedua usahatani tersebut, yakni jagung muda dapat dipanen pada saat 
berumur 60 hingga 75 hari pada saat masih banyak mengandung air  sehingga volumenya pun 
masih tinggi, sedangkan pada jagung tua dipanen pada saat berumur 90 hingga 120 hari pada 
saat jagung memiliki kadar air yang sedikit atau sudah kering sehingga volume atau beratnya 
sudah berkurang bila dibandingkan dengan jagung yang masih muda. Umur panen yang 
berbeda menyebabkan penggunaan tenaga kerja yang berbeda. 

Untuk pemasaran jagung muda sendiri masih terfokus di pulau Lombok yakni tepatnya 
di daerah-daerah parisiwasata dan pasar-pasar tradisonal karena dilihat dari pemanfaatannya 
sendiri yakni yang banyak di konsumsi secara langsung sebagai makanan sampingan seperti 
jagung rebus dan jagung bakar dan banyak juga dimanfaatkan sebagai sayur. 



 
Uji Statistik t-test Untuk Produksi dan Pendapatan Usahatani Jagung Muda dan 
Usahatani Jagung Tua 

 
Berdasarkan hasil analisis untuk jumlah produksi, nilai t hitung lebih kecil bila 

dibandingkan dengan t tabel yakni t hitung sebesar 0,51 sedangkan t tabel sebesar 2,05 yang 
artinya bahwa produksi usahatani jagung muda lebih rendah dibandingkan dengan produksi 
usahatani jagung tua. Hal tersebut disebabkan karena jumlah produksi per hektar pada 
usahatani jagung tua lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah produksi usahatani jagung 
muda. Sedangkan berdasarkan hasil analisis untuk pendapatan nilai t hitung lebih besar dari t 
tabel yakni t hitung sebesar 2,55 sedangkan t tabelnya sebesar 2,04. Dapat disimpulkan 
bahwa Hi diterima dan Ho ditolak, yang artinya pendapatan usahatani jagung panen muda 
lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan usahatani jagung panen tua. Hal tersebut 
disebabkan karena perbedaan harga dari kedua komoditi tersebut yakni untuk jagung muda 
harganya bisa mencapai Rp 1.641 perkilo sedangkan untuk jagung tua hanya pada kisaran Rp 
1500 perkilo. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Rata-rata produksi pada usahatani jagung panen umur muda  dan jagung umur tua 
masing-masing sebesar 9.404 kg/ha dan 9.896 kg/ha. Selain itu rata-rata pendapatan 
yang diperoleh oleh petani pada kedua usahatani tersebut cukup berbeda signifikan. 
Pendapatan petani pada usahatani jagung umur muda sebesar Rp 9.927.919 per hektar 
dan pendapatan petani pada usahatani jagung panen umur tua sebesar Rp 8.984.944 per 
hektar. 

2. Jumlah produksi pada usahatani jagung muda lebih rendah dibandingkan dengan 
jumlah produksi usahatani jagung tua, hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil analisis uji 
statistik t-test untuk produksi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih rendah 
daripada nilai t tabel yakni (0,55 < 2,05). Pendapatan petani pada usahatani jagung 
panen muda lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan usahatani jagung panen tua, 
hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil analisis uji statistik t-test untuk pendapatan yang 
menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih tinggi daripada nilai t tabel yakni (2,55 > 2,04). 
Hambatan-hambatan yang dialami oleh para petani pada kedua usahatani jagung adalah 
sama yakni antara lain : harga jual yang dirasa masih rendah, kelembagaaan yang 
kurang aktif dan modal yang kurang. 
 
Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan kepada pemerintah atau dinas/instansi terkait untuk menyediakan lembaga-
lembaga seperti Koperasi Unit Desa yang dapat memberikan pinjaman modal agar 
petani bisa mengembangkan usahanya dan yang secara khusus dapat menampung hasil 
produksi jagung sehingga dapat terkoordinasi dalam melakukan kegiatan pemasaran. 

2. Kepada dinas/instansi terkait agar terus meningkatkan penyuluhan-penyuluhan 
sehingga petani dapat memperoleh informasi terbaru sehingga akan meningkatkan 
kualitas serta kuantitas dari hasil produksi jagung mereka dan diiperlukannya 
peningkatan peran kelompok tani sebagai wadah pertukaran informasi untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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