
  

 

 

V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Petani Responden 

1. Umur, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman berusahatani 

 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil komposisi 

umur kepala keluarga responden di Desa Rejo Mulyo bervariasi dari umur 

28 sampai 70 tahun. Rata-rata umur kepala keluarga responden adalah 40-

43 tahun. Berdasarkan umur produktif secara ekonomi dapat dibagi 3 

klasifikasi yaitu, kelompok umur 0-14 tahun merupakan kelompok usia 

yang belum produktif, kelompok umur 15-64 tahun merupakan kelompok 

usia produktif, dan kelompok umur di atas 65 tahun merupakan kelompok 

usia tidak lagi produktif. Komposisi umur kepala keluarga reponden di 

desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel   9.  Sebaran petani sampel pola padi-jagung dan padi-kacang hijau 

berdasarkan umur di Desa Rejo Mulyo, Tahun 2009 

No 

Komposisi 

Umur Pola Padi-Jagung 

Pola Padi-Kacang 

Hijau 

    (Orang) (%) (Orang) (%) 

1 0 – 14 0 0 0 0 

2 15 –  64 39 97,5 30 100 

3 >=65 1 2,5 0 0 

  Jumlah 40 100,00 30 100 
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Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa mayoritas petani responden di 

Desa Rejo Mulyo berada pada kelompok umur 27-38 tahun. Responden 

yang menjadi objek penelitian di Desa Rejo Mulyo berjumlah 70 orang. 

Seluruh responden adalah petani yang mengusahakan spesifikasi pola 

tanam tertentu yaitu pola tanam padi-jagung dan pola tanam padi-kacang 

hijau. 40 responden diantaranya adalah petani yang menerapkan pola 

tanam padi-jagung dan sisanya 30 responden adalah petani yang 

menerapkan pola tanam padi-kacang hijau. Komposisi umur 27-52 tahun 

tersebut merupakan kelompok umur produktif yang mempunyai potensi 

untuk meningkatkan produktifitas kerja.  

 

Tingkat pendidikan yang dimiliki dapat mempengaruhi kemampuan petani 

dalam mengelola usahataninya. Pendidikan petani responden yang cukup 

tinggi setidaknya dapat membantu petani untuk menyerap teknologi, 

membantu kelancaran berkomunikasi dengan petugas penyuluhan 

lapangan (PPL) dalam menerima petunjuk ataupun inovasi baru tentang 

keterampilan dan tingkat adopsi petani terhadap ilmu dan pengetahuan 

yang diberikan, khususnya untuk teknik pola tanam usahatani. Gambaran 

tingkat pendidikan petani responden dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

 

 

 



 49 

 Tabel  10.  Tingkat pendidikan petani responden 

 

No 

Tingkat 

Pendidikan Pola Padi-Jagung 

Pola Padi-Kacang 

Hijau 

  (tahun) (Orang) (%) (Orang) (%) 

1 Tidak tamat SD              5 12,50 2 6,67 

2 Tidak tamat SMP              1 2,50 1 3,33 

3 Tamat SD                          10 25,00 10 33,33 

4 Tamat SMP                        11 27,50 5 16,67 

5 

Tamat  

SMA /Sederajat 13 32,50 11 36,67 

6 Tamat Universitas          0 0,00 1 3,33 

  Jumlah 40 100,00 30 100,00 
 Sumber : Data primer, 2009 

 

Tingkat pendidikan responden di Desa Rejo Mulyo umumnya mencapai 

rata-rata lebih dari 6 tahun. Sebagian besar kepala keluarga responden 

telah menyelesaikan lebih dari pendidikan Sekolah Dasar (SD), walaupun 

ada beberapa responden yang tidak sampai selesai Sekolah Dasar. 

Keadaan ini menunjukan para responden memiliki kemampuan membaca 

dan menulis sehingga dapat menunjang dan mempelancar komunikasi 

antara petani dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL). 

 

Lama berusahatani merupakan salah satu indikator yang secara tidak 

langsung turut mendukung keberhasilan berusahatani yang dilakukan 

petani secara keseluruhan. Petani yang telah berpengalaman dan yang 

didukung oleh sarana produksi yang lengkap dan lebih mampu 

meningkatkan produktivitas jika dibandingkan dengan petani yang baru 

berusahatani. Gambaran penyebaran lama berusahatani dapat dilihat pada 

Tabel 11. 
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Tabel  11. Lama berusahatani masing-masing kepala keluarga responden  

No 

Pengalaman 

Berusahatani Pola Padi-Jagung 

Pola Padi-Kacang 

Hijau 

  (tahun) (Orang) (%) (Orang) (%) 

1 10 – 20 32 80,00 22 73,33 

2 21 – 31 5 12,50 8 26,67 

3 32 – 42 3 7,50 0 0,00 

  Jumlah 40 100,00 30 100,00 
 Sumber: Data primer, 2009 

 

  

Petani  responden di Desa Rejo Mulyo rata-rata memiliki pengalaman 

usahatani yang cukup lama yaitu 18 tahun secara keseluruhan. Dengan 

perincian pada pola tanam padi-jagung memiliki rata-rata 18 tahun dan 

pola tanam padi-kacang hijau memiliki rata-rata 17 tahun. Umumnya 

mereka memperoleh pengalaman berusahatani padi secara turun temurun 

dari orang tua mereka. Kondisi ini mempengaruhi produktivitas dan 

keberhasilan usahatani akan lebih mudah untuk meningkatkan 

produktivitas usahataninya. 

2. Jumlah tanggungan rumah tangga petani responden 

a. Pola tanam padi-jagung 

Jumlah anggota keluarga menggambarkan besar kecilnya sumber 

tenaga kerja keluarga yang tersedia, tetapi dapat pula menjadi beban 

keluarga terlebih jika anggota keluarga tersebut belum pada usia 

produktif. Secara rinci jumlah anggota keluarga petani responden dapat 

dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Jumlah tanggungan rumah tangga petani responden pola 

tanam padi-jagung 

 

No Tanggungan Keluarga 

Jumlah 

Produktif   Persentase 

  (orang) (orang) Jumlah (%) 

1 1 2 2 5,00 

2 2 17 34 42,50 

3 3 15 45 37,50 

4 4 4 16 10,00 

5 5 2 10 5,00 

6 6 0 0 0,00 

  Jumlah 40 107 100,00 

      2,675   

Sumber: Data primer, 2009    
 

 

Tabel 12, menunjukkan petani responden yang memiliki anggota 

keluarga 2 orang merupakan petani responden yang paling banyak 

yaitu 17 orang atau 42,5% dari seluruh petani responden padi-jagung. 

Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga petani responden sebanyak 

2 orang, memungkinkan petani responden menggunakan tenaga kerja 

dari luar untuk melaksanakan kegiatan usahataninya. 

 

 

b. Pola tanam padi-kacang hijau 

 

Jumlah masing-masing anggota keluarga bervariasi, dimana jumlah 

keluarga yang paling banyak adalah 2 orang dengan 12 responden dari 

30 responden. Secara rinci jumlah anggota keluarga petani responden 

dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Jumlah tanggungan rumah tangga petani responden pola 

tanam padi-kacang hijau 

No Tanggungan Keluarga Jumlah Produktif Jumlah Persentase 

  (orang) (orang)   (%) 

1 1 3 3 10 

2 2 12 24 40 

3 3 9 27 30 

4 4 4 16 13,34 

5 5 1 5 3,33 

6 6 1 6 3,33 

  Jumlah 30 81 100,00 

      2,7   

Sumber: Data primer, 2009    

 

 

3. Kepemilikan Lahan 

 

Lahan yang digunakan responden untuk kegiatan usahatani  padi 

seluruhnya merupakan lahan hak milik. Luas lahan terbesar yang 

digunakan petani responden ada di pola tanam padi-kacang hijau yaitu 5 

Ha dan Luas lahan terkecil yang digunakan petani responden ada di pola 

tanam padi-kacang hijau dan pola padi-jagung  yaitu 0.25 Ha. Sebaran luas 

lahan yang ditanami padi-jagung dan padi- kacang hijau di daerah 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Sebaran luas lahan padi petani responden 

Luas lahan (ha) Jumlah petani (orang) Persentase 

0,25 – 0,5 19 27,15 

0,5 -  1 

1 -2  

12 

35 

17,14 

50,00 

 >=2                                  

 

4 

 

5,71 

 

Jumlah 70 100,00 
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Tabel 14, memperlihatkan bahwa sebagian besar luas lahan usahatani padi 

sawah yang dimiliki petani responden berkisar antara 1,5—2,5 hektar 

(50%).  Jika dilihat dari status lahan yang digunakan petani responden, 

secara keseluruhan luas lahan adalah milik sendiri sehingga hal tersebut 

dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan pendapatan petani 

responden dibandingkan apabila petani tersebut mengusahakan milik 

orang lain.  

 

4. Pekerjaan sampingan  

a. Responden dengan pola tanam padi-jagung 

 

Petani responden dengan pola tanam padi-jagung memiliki pekerjaan 

sampingan antara lain PNS, guru, pedagang, ojek, buruh, buruh+ojek, 

pedagang + ojek, dan pedagang + buruh. Pekerjaan sampingan ini 

dilakukan pada saat petani tidak melakukan usahataninya, yaitu sekitar 

bulan September- Desember untuk jagung dan Desember-Maret untuk 

padi. Rincian persentase petani responden pola tanam padi-jagung 

yang mempunyai pekerjaan sampingan dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Komposisi petani responden pola tanam padi-jagung yang 

mempunyai pekerjaan sampingan di desa Rejo Mulyo 

Kecamatan Jati Agung, tahun 2009. 

Pekerjaan  Jumlah Persentase 

Sampingan (orang) (%) 

PNS 2 5,00 

Guru 1 2,50 

Pedagang 4 10,00 

Ojek 23 57,50 

Buruh 4 10,00 

Buruh+Ojek 4 10,00 

Pedagang+Ojek 1 2,50 

Pedagang+Buruh 1 2,50 

Jumlah 40 100,00 
Sumber: Data primer, 2009 

 

Pada Tabel 15 dapat dilihat bahwa petani responden pada pola tanam 

padi-jagung yang memiliki pekerjaan sampingan terbesar adalah ojek 

sebesar 57,5 persen. Ada beberapa responden yang memiliki pekerjaan 

sampingan sampai dengan dua pekerjaan sampingan yaitu pekerjaan 

sampingan sebagai buruh+ojek, pedagang+ojek dan pedagang+buruh. 

Hal ini terjadi karena tuntutan akan biaya keperluan keluarga petani 

yang dianggap kurang mencukupi. 

b. Responden dengan pola tanam padi-kacang hijau 

Petani responden dengan pola tanam padi-kacang hijau memiliki 

pekerjaan sampingan antara lain pedagang, ojek, buruh, buruh+ojek, 

pedagang + ojek, dan pedagang + buruh. Pekerjaan sampingan ini 

dilakukan pada saat petani tidak melakukan usahataninya, yaitu sekitar 

bulan Desember-Maret untuk padi dan April-Mei untuk kacang hijau. 
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Rincian persentase petani responden pola tanam padi-kacang hijau 

yang mempunyai pekerjaan sampingan dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Komposisi petani responden pola tanam padi-kacang hijau 

yang mempunyai pekerjaan sampingan di desa Rejo Mulyo 

Kecamatan Jati Agung, tahun 2009. 

Pekerjaan  Jumlah Persentase 

Sampingan (orang) (%) 

Pedagang 4 13,33 

Ojek 10 33,34 

Buruh 7 23,33 

Buruh+Ojek 6 20,00 

Pedagang+Ojek 1 3,33 

Pedagang+Buruh 2 6,67 

Jumlah 30 100,00 
Sumber: Data primer, 2009 

Pada Tabel 16 dapat dilihat bahwa petani responden pada pola tanam 

padi-kacang hiaju yang memiliki pekerjaan sampingan terbesar adalah 

ojek sebesar 33,34 persen. Ada beberapa responden yang memiliki 

pekerjaan sampingan sampai dengan dua pekerjaan sampingan yaitu 

pekerjaan sampingan sebagai buruh+ojek, pedagang+ojek dan 

pedagang+buruh. Hal ini terjadi karena tuntutan akan biaya keperluan 

keluarga petani yang dianggap kurang mencukupi. 

B. Modal 

Modal yang digunakan petani responden untuk melakukan usahataninya 

dengan menggunakan modal sendiri. Penggunaan modal yang bersumber dari 

modal sendiri memungkinkan petani untuk lebih leluasa dalam berusahatani 

karena petani tidak terbebani oleh bunga pinjaman bank maupun bunga 

pinjaman dari pihak lain yang cukup besar. Modal yang diperhitungkan 
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dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang digunakan untuk berbagai 

aktivitas usahatani padi, jagung dan kacang hijau. Modal tersedia yang 

dimiliki masing-masing petani responden diperoleh dari total penerimaan 

keluarga petani, baik dari usahatani maupun dari non usahatani selama satu 

tahun dikurangi dengan total biaya kebutuhan hidup keluarga petani sehari-

hari selama satu tahun. 

 

 

C. Biaya Usahatani Pola Tanam Padi-Jagung dan Padi Kacang-Hijau 

 

1. Biaya Sarana Produksi 

 

Air merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan tanaman seperti padi, 

jagung dan kacang hijau. Di desa Rejo Mulyo, air di dapat dari air tadah 

hujan atau sumur dari rumah penduduk. Walaupun terdapat sungai kecil, 

tetapi sungai tersebut lebih rendah dari permukaan lahan milik petani. 

Oleh pemerintah setempat telah dibuat sumur pompa sebagai alternatif 

jika penduduk kekurangan air.  

Pola tanam yang dilakukan petani responden di Desa Rejo Mulyo adalah 

rotasi tanaman. Penanaman padi sawah pada umumnya dilakukan satu 

kali dalam setahun, yaitu pada musim hujan atau rendeng petani 

menanam pada bulan Desember sampai bulan Maret. Kemudian 

dilanjutkan menanam kacang hijau pada bulan April sampai bulan Mei. 

Sedangkan pada jagung dilakukan pada bulan September sampai dengan 

bulan Desember. Pada musim hujan seluruh petani menanam padi 
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sedangkan setelah musim hujan petani banyak menanam tanaman 

hortikultura seperti jagung dan kacang hijau. Pola tanam yang dilakukan 

petani padi adalah padi-jagung dan padi- kacang hijau.  

Benih, pupuk, obat-obatan dan alat-alat pertanian merupakan sarana 

produksi yang digunakan dalam berusahatani. Untuk memperoleh sarana 

produksi tersebut, petani responden melakukan pembelian dari pasar atau 

kios-kios yang ada di Kecamatan Jati Agung.  

Untuk  meningkatkan produksi petani menggunakan benih unggul. Benih 

yang berkualitas unggul dan bersertifikat umumnya memiliki 

produktivitas tinggi, respontif terhadap pemupukan dan tahan terhadap 

serangan hama dan penyakit. Benih padi yang digunakan petani 

responden adalah benih jenis Ciherang, sedangkan benih jagung adalah 

jenis Pionner, dan benih kacang hijau adalah Bakti (jenis lokal/benih 

turunan). Benih-benih tersebut dapat dibeli di pasar dan di kios-kios 

sarana pertanian yang ada di daerah penelitian.  

Pemupukkan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan produksi 

hasil pertanian. Tujuan pemupukan untuk memenuhi kebutuhan unsur 

hara yang diperlukan oleh tanaman dalam masa pertumbuhannya. Dosis 

yang diberikan petani untuk setiap luas lahannya harus sesuai dengan 

aturan dan petunjuk penggunaan.  

Pemberian pestisida dilakukan petani untuk memberantas hama dan 

penyakit. Penggunaan pestisida yang dilakukan petani harus sesuai 

dengan anjuran dari petugas penyuluhan lapang (PPL). Pemberantasan 
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gulma juga dilakukan dengan  cara tradisional, gulma diatasi dengan cara 

dicabut dan dibuang. Besarnya penggunaan sarana produksi rata-rata 

untuk setiap pola tanam per  luasan usahatani dapat dilihat pada Tabel 17 

dan Tabel 18.  

  

Tabel 17. Rata-rata penggunaan sarana produksi pada pola tanam 

 Padi-jagung per luasan usahatani di Rejo Mulyo Kecamatan  

 Jati Agung, tahun 2009 

 

    Rata-rata penggunaan   

No Jenis sarana 

Musim tanam 

I 

Musim tanam 

II   

  produksi Padi (jagung) Jumlah    

Rata-

rata 

1 Luas lahan (ha) 1,19 1,19   
      

2 Benih (Kg) 29,69 17,89   
      

3 Pupuk     
 Urea (kg) 242,50 356,25 598,75 299,38 

 Superphose (kg) 303,13 181,88 485,00 242,50 

 NPK (kg) 121,25 181,88 303,13 151,56 

 Organik (kg) 1212,50 1818,75 3031,25 1515,63 

      

4 Herbisida     

 Ally (Gr) 6,90 0,00 6,90 3,45 

 Roundup (Lt) 0,00 2,58 2,58 1,29 

      

5 Insektisida     

 Furadan (kg) 11,78 0,00 11,78 5,89 

 Dharmabas (kg) 2,28 0,00 2,28 1,14 

 Regent (kg) 2,28 0,00 2,28 1,14 

  Pastak (gr) 0,00 2,28 2,28 1,14 

Sumber : Data Diolah, 2009     
 

 

Pada Tabel 17 dapat dilihat bahwa pada musim tanam pertama untuk pola 

tanam padi-jagung, rata-rata penggunaan pupuk dan obat-obatan yang 

digunakan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan musim tanam kedua. 
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Hal ini disebabkan karena pada musim tanam kedua, penggunaan pupuk 

dan obat-obatan tidak banyak karena lahan yang digunakan adalah lahan 

yang sama sehingga sisa-sisa unsur hara dalam tanah masih dapat 

dipergunakan. 

Tabel 18. Rata-rata penggunaan sarana produksi pada pola tanam 

Padi-kacang hijau per luasan usahatani di Rejo Mulyo 

Kecamatan Jati Agung, tahun 2009 

 

    Rata-rata penggunaan    

No Jenis sarana 

Musim tanam 

I Musim tanam II   

  produksi Padi (kacang hijau) Jumlah 

Rata-

rata 

1 Luas lahan (ha) 1,61 1,61   

      

2 Benih (Kg) 40,30 30,69   

      

3 Pupuk     

 Urea (kg) 248,28 80,60 328,88 164,44 

 Superphose (kg) 310,34 80,60 390,94 195,47 

 NPK (kg) 124,14 80,60 204,74 102,37 

 Organik (kg) 1241,38 0,00 1241,38 620,69 

      

4 Herbisida     

 Ally (Gr) 7,93 0,00 7,93 3,96 

 Proris (Lt) 0,00 6,35 6,35 3,17 

      

5 Insektisida     

 Furadan (kg) 16,17 0,00 16,17 8,08 

 Matador (lt) 0,00 3,22 3,22 1,61 

Sumber : Data Diolah, 2009     

 

 

Pada Tabel 18 dapat dilihat bahwa luas lahan musim tanam pertama dan 

musim tanam kedua adalah sama. Penggunaan pupuk pada musim tanam 

kedua lebih sedikit karena petani menggunakan sisa pupuk yang ada 
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dalam tanah. Sedangkan untuk pembasmi tumbuhan liar yang merugikan 

tanaman kacang hijau  pada musim tanam kedua, biasanya petani 

menggunakan alat seperti koret atau dicabut dengan menggunakan tangan. 

Obat-obatan yang digunakan juga tidak begitu banyak. 

 

2. Penyusutan Peralatan 

 

 

Peralatan yang digunakan oleh petani responden di tempat penelitian 

untuk menunjang kegiatan usahataninya antara lain adalah cangkul, sabit, 

sprayer dan koret. Penyusutan peralatan dihitung dengan cara nilai beli 

peralatan dikali dengan jumlah peralatan dibagi dengan umur ekonomis 

peralatan. Rata-rata biaya penyusutan peralatan berdasarkan pola tanam 

padi-kacang hijau memiliki biaya total penyusutan peralatan sedikit    

lebih besar, yaitu sebesar Rp. 140.347 per tahun, sedangkan pola tanam 

padi-jagung memiliki biaya total penyusutan peralatan sebesar Rp. 

140.210 per tahun. 

 

3. Upah Tenaga Kerja 

 

Nilai upah pria dan wanita yang berlaku di daerah penelitian adalah sama. 

Hal ini disebabkan oleh wanita dianggap memiliki peran yang sama 

dengan pria. Tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan usahatani 

terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. 

Tenaga kerja tersebut digunakan untuk kegiatan dari pengolahan lahan 

sampai dengan pasca panen. Upah yang berlaku di daerah penelitian yaitu 

upah harian dan upah borongan. Untuk upah harian jenis kegiatannya 
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antara lain Pembibitan, penyulaman, perbaikan pematang/galengan, 

pemupukan, penyiangan, penyemprotan, dan pasca panen dengan nilai 

upah sebesar Rp. 30.0000,00 per hari sedangkan untuk borongan jenis 

kegiatan yaitu penanaman,pengolahan lahan, dan pemanenan dengan nilai 

upah sebesar Rp 600.000,00 per borongan. 

 

Kegiatan pengolahan lahan dilakukan dengan menggunakan mesin 

traktor, besarnya biaya yang dikeluarkan tergantung pada luas lahan 

petani yang diusahakan. Konversi tenaga kerja mesin di daerah penelitian 

adalah : TK Mesin/traktor = Rp. 600.000,00/Rp. 30.000,00 x 1 HKP = 20 

HKP 

 

D. Hasil Produksi 

 

Hasil produksi tiap komoditas yang diusahakan dalam setiap pola tanam padi 

sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh luas lahan yang diusahakan dan 

pengunaan input produksi untuk kegiatan usahatani padi yang dilakukan oleh 

petani responden, serta teknik budidaya yang diterapkan oleh masing-masing 

petani responden. Rata-rata produksi untuk masing-masing komoditas dalam 

setiap pola tanam yaitu untuk pola tanam tanam padi-jagung sebesar 8312,50 

kg padi dan 7125 kg jagung sedangkan untuk tiap hektarnya sebesar 7000 kg 

per kektar untuk padi dan 6000 kg per hektar untuk jagung dalam luas lahan 

1,19  hektar. Pada pola kedua untuk pola tanam padi-kacang hijau yaitu 

11.492 kg untuk padi dan 1.313 untuk kacang hijau, sedangkan untuk 

produksi per hektar yaitu 7.128,83 kg per hektar dan 814,72 kg per hektar 

dalam luas lahan 1,61 hektar. 
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E. Analisis Perbandingan  Pendapatan Usahatani 

 

 

Setiap pola tanam yang diusahakan memberikan tingkat pendapatan yang 

berbeda-beda bagi petani yang mengusahakannya. Perbedaan ini disebabkan 

oleh tingkat produksi tiap komoditas yang diusahakan pada tiap pola tanam, 

harga jual tiap komoditas tersebut, dan besarnya biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usahatani yang dilakukan. Biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan usahatani yang 

dilakukan. Biaya produksi yang dikeluarkan petani responden rata-rata tiap 

pola tanam padi berbeda satu sama lain, pola tanam padi-jagung untuk 

tanaman padi yaitu sebesar Rp 4.442.387 dan untuk tanaman jagung yaitu Rp 

3.324.535 untuk tiap hektarnya. Biaya produksi tertinggi per hektar ditemui 

pada pola tanam padi-jagung yaitu pada tanaman padi, sedangkan biaya 

produksi terendah di temui pada pola tanam padi-kacang hijau yaitu pada 

tanaman kacang hijau. Hal ini disebabkan karena penggunaan input produksi 

untuk kedua pola tanam ini yang jauh berbeda, terutama dalam penggunaan 

pupuk dan biaya untuk tenaga kerja. 

 

Penerimaan usahatani tertinggi per hektar ditemui pada pola tanam padi-

kacang hijau yaitu pada tanaman padi, sedangkan penerimaan usahatani 

terendah di temui pada pola tanam padi-kacang hijau yaitu pada tanaman 

kacang hijau. Penerimaan, biaya produksi, dan pendapatan usahatani 

respoden rata-rata tiap pola tanam disajikan pada Tabel 19 dan Tabel 20 

sebagai berikut. 
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Tabel 19. Analisis penerimaan dan biaya rata-rata pada pola tanam padi-  

       jagung di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung,  

       tahun 2008/2009 

 
No Uraian Harga 1.19 Nilai 1 ha Nilai 

    (Rp) FISIK   FISIK   

1 Penerimaan   25.887.500,00  21.800.000,00 

 1. Produksi Padi  8312,50  7000,00  

 2. Produksi Jagung  7125,00  6000,00  

 3. Harga Padi 2000,00     

 4. Harga Jagung 1300,00     

2 Biaya Tunai      

 1. Benih Padi (Kg) 5000,00 29,69 148.450,00 25,00 125.010,53 

 2. Benih Jagung (Kg) 30000,00 17,89 536.700,00 15,07 451.957,89 

 2. Pupuk (Kg)      

     •Pupuk Urea (Kg) 1200,00 598,75 718.500,00 504,21 605.052,63 

     •Pupuk Superphose (Kg) 1700,00 485,00 824.500,00 408,42 694.315,79 

     •Pupuk NPK (Kg) 1750,00 303,13 530.468,75 255,26 446.710,53 

     •Pupuk Organik (Kg)  60,00 3031,25 181.875,00 2552,63 153.157,89 

 3. Obat-obatan      

     •Ally (bgks) 11.463 6,90 79,09 5,81 66,61 

     •Roundup (ltr) 88.875 2,58 228,85 2,17 192,72 

     •Furadan (Kg) 39.475,00 11,78 465.015,50 9,92 391.592,00 

     •Dharmabas (gr) 72.250,00 2,28 164.368,75 1,92 138.415,79 

     •Regent (gr) 53.312,50 2,28 121.285,94 1,92 102.135,53 

     •Pastak (gr) 25.000,00 2,28 56.875,00 1,92 47.894,74 

 

4. TK. Luar Keluarga 

(HKP) 30.000,00 129,69 3.890.700,00 109,21 3.276.378,95 

 5. Biaya Pajak   28.562,50  24.052,63 

 6. Biaya Angkut   35.375,00  29.789,47 

       

3 Biaya Diperhitungkan       

 

1. TK. Dalam Keluarga 

(HKP) 30.000,00 49,00 1.470.000,00 41,26 1.237.894,74 

 2. Penyusutan   140.210,00  118.071,58 

 3. Sewa Lahan Diperhitungkan  1.743.750,00  1.468.421,05 

       

4 Total Biaya Tunai   7.702.984,39  6.486.723,69 

 Total Biaya Diperhitungkan   3.353.960,00  2.824.387,37 

 Total Biaya   11.056.944,39  9.311.111,06 

       

5 

Pendapatan Atas Biaya 

Tunai   18.184.515,61  15.313.276,31 

 

Pendapatan Atas Biaya 

Total   14.830.555,61  12.488.888,94 

6 R/C atas Biaya Tunai   3,36  3,36 

  R/C atas Biaya Total     2,34   2,34 
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Tabel 20. Analisis penerimaan dan biaya rata-rata pada pola tanam padi-  

       kacang hijau di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung,  

       tahun 2008/2009 

 

 

No Uraian Harga 1.61 Nilai 1 ha Nilai 

    (Rp) FISIK   FISIK   

1 Penerimaan   30.306.920,00  18.800.818,86 

 1. Produksi Padi  11284,48  7000,30  

 2. Produksi Kacang hijau  1289,66  800,04  

 3. Harga Padi 2000,00     

 4. Harga Kacang hijau 6000,00     

2 Biaya Tunai      

 1. Benih Padi (Kg) 5000,00 40,30 201.510,00 25,00 125.006,20 

 2. Benih Kacang hijau (Kg) 8000,00 30,69 245.520,00 19,04 152.307,69 

 2. Pupuk (Kg)      

     •Pupuk Urea (Kg) 1200,00 328,88 394.656,00 204,02 244.823,82 

     •Pupuk Superphose (Kg) 1700,00 390,94 664.598,00 242,52 412.281,64 

     •Pupuk NPK (Kg) 1750,00 204,74 358.295,00 127,01 222.267,37 

     •Pupuk Organik Padi (Kg)  60,00 1241,38 74.482,80 770,09 46.205,21 

 3. Obat-obatan      

     •Ally (bgks)  10.172,41 7,93 80.677,38 4,92 50.048,00 

     •Furadan (Kg)  37.844,83 16,17 612.026,59 10,03 379.669,10 

     •Proris  (ltr)  83.879,31 6,35 532.214,22 3,94 330.157,71 

     •Matador (ltr)  23.258,62 3,22 74.892,76 2,00 46.459,53 

 4. TK. Luar Keluarga (HKP) 30.000,00 101,00 3.030.000,00 62,66 1.879.652,61 

 5. Biaya Pajak   40.818,97  25.321,94 

 6. Biaya Angkut   49.396,55  30.643,02 

       

3 Biaya Diperhitungkan       

 1. TK. Dalam Keluarga (HKP) 30.000,00 98,00 2.940.000,00 60,79 1.823.821,34 

 2. Penyusutan   140.456,98  87.132,12 

 

3. Sewa Lahan 

Diperhitungkan   2.504.310,34  1.553.542,39 

       

4 Total Biaya Tunai   6.359.088,27  3.944.843,84 

 Total Biaya Diperhitungkan   5.584.767,32  3.464.495,86 

 Total Biaya   11.943.855,59  7.409.339,70 

       

5 Pendapatan Atas Biaya Tunai   23.947.831,73  14.855.975,02 

 Pendapatan Atas Biaya Total   18.363.064,41  11.391.479,16 

6 R/C atas Biaya Tunai   4,77  4,77 

  R/C atas Biaya Total     2,54   2,54 
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Pendapatan yang diterima petani tidak akan terlepas dari besarnya 

penerimaan yang diperoleh. Hasil analisis pendapatan usahatani pola tanam 

padi-jagung dan padi-kacang hijau yang dilakukan dapat menjadi petunjuk 

manakah usahatani yang memiliki pendapatan usahatani yang lebih tinggi. 

Pendapatan usahatani pada pola tanam padi-jagung dan padi-kacang hijau  

adalah selisih antara nilai total penerimaan dan total biaya produksi yang 

dikeluarkan dalam usahatani. Hasil analisis rata-rata pendapatan usahatani 

dalam satu hektar dapat dilihat pada tabel 19 dan 20. 

 

Penerimaan yang diperoleh petani dari hasil usahatani pola tanam padi-

jagung pada lahan seluas 1,19 adalah Rp  25,887,500.00  atau  

Rp    21,800,000.00 per hektar dengan besarnya biaya rata-rata yang 

dikeluarkan petani dalam satu kali musim tanam per 1,19 hektar Rp 

11.056.944 atau Rp 9.311.111,06 per hektar. Sedangkan penerimaan yang 

diperoleh padi-kacang-hijau pada lahan seluas 1,61  adalah  

Rp 30.863.333,00 atau Rp 19.145.988,42 per hektar dengan besarnya biaya 

rata-rata yang dikeluarkan petani dalam satu kali musim tanam per 1,61 

hektar Rp 12.360.739 atau Rp 7.667.952,00 per hektar.  

 

Dalam perhitungan analisis biaya usahatani pada pola tanam padi-jagung dan 

padi-kacang hijau terbagi atas dua, yaitu biaya tunai dan biaya 

diperhitungkan. Nilai biaya tunai yang dikeluarkan dalam usahatani pola 

tanam padi-jagung adalah sebesar Rp 7.702.984 per 1,19 hektar atau Rp 

6.486.723,69 per hektar. Untuk nilai biaya diperhitungkan sebesar Rp 

3.353.960,00 per 1,19 hektar atau Rp 2.824.387,37 per hektar. Sedangkan 
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untuk pola tanam padi-kacang hijau adalah sebesar Rp 6.729.458 per 1,61 

atau Rp 4.174.601,73 per hektar. Untuk nilai biaya diperhitungkan sebesar 

Rp 5.631.280,63 per 1,61 hektar atau Rp 3.493.350,27 per hektar. Dengan 

demikian usahatani pada pola tanam padi-jagung dan padi-kacang hijau yang 

lebih menguntungkan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung yaitu pada 

pola tanam padi-jagung. 

 

Pendapatan bersih rata-rata yang diperoleh petani dalam mengusahakan 

usahatani padi-jagung atas biaya tunai adalah sebesar Rp 18.184.515,61 per 

luas lahan 1,19 hektar atau Rp 15.313.276,31 per hektar. Untuk nilai biaya 

total adalah sebesar Rp 14.830.555,61 per luas lahan 1,19 hektar atau Rp 

12.488.888,94 per hektar. Sedangkan usahatani pada pola tanam padi-kacang 

hijau atas biaya tunai adalah sebesar Rp 24.133.875,34 per luas lahan 1,61 

hektar atau Rp 14.971.386,69 per hektar. Untuk nilai biaya total adalah 

sebesar Rp 18.502.594,71 per luas lahan 1,61 hektar atau Rp 11.478.036,42 

per  hektar. 

 

Besarnya nisbah penerimaan terhadap biaya tunai (R/C) sebesar 3,36 yang 

artinya setiap Rp. 1,00 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan Rp. 

3,36  sedangkan nisbah penerimaan terhadap biaya total (R/C) usahatani 

padi-jagung 2,34 sebesar 2,34 yang berarti setiap Rp. 1,00 biaya total yang 

dikeluarkan menghasilkan penerimaan Rp.2,34.   

 

Dan untuk nisbah penerimaan terhadap biaya tunai (R/C) sebesar 4,59 yang 

artinya setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan Rp 

4,59.  sedangkan nisbah penerimaan terhadap biaya total (R/C) usahatani 
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padi-kacang hijau 2,50 sebesar 2,50 yang artinya setiap Rp 1,00 biaya total 

yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan Rp 2,50. 

 
F. Analisis Uji Beda Pendapatan Usahatani Pola Tanam Padi Jagung  

Setelah dilakukan perbandingan pendapatan secara tabulasi, analisis 

dilanjutkan secara statistik. Untuk mengetahui pendapatan usahatani dapat 

menggunakan analisis uji beda pendapatan. Analisis uji beda pendapatan 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata pendapatan usahatani padi 

jagung dan padi kacang hijau. Analisis yang digunakan uji beda pendapatan 

dengan menggunakan uji-T dan dua sampel independen dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Sciance) versi 

17.0. 

Hipotesis yang dilakukan dalam uji ini adalah : 

H0  = µx = µy (tidak ada perbedaan nyata) 

H1 = µx = µy (ada perbedaan nyata) 

Kriteria pengambilan keputusan : 

a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05, maka terima H0 

b. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05, maka tolak H0 

Hasil uji-T tersebut dapat dilihat pada tabel 21. 
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Tabel 21. Hasil uji-T pendapatan rata-rata pola tanam padi jagung dan padi 

kacang hijau di Desa Rejo Mulya Kecamatan Jati Agung 

        

 t  df  Sig 

(2- 

tailed) 

 Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

variance 

assumed  

-

1.267 

68 .210 -

3.14159E6 

2.48032E6 -8.09100E6 1.80782E6 

 -

1.220 

52.680 .228 -

3.14159E6 

2.57483E6 -

8.30677E6 

2.02359E6 

 

Berdasarkan tabel 21 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai Sig (2- tailed) lebih 

besar dari 0,05 yang berarti terima H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata pendapatan usahatani padi jagung 

dan padi kacang hijau pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini berati 

bahwa usahatani padi jagung dan padi kacang hijau dapat memberikan 

tambahan pendapatan kepada petani. 

 


