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I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

 

Sektor pertanian di Indonesia memegang peranan strategis karena merupakan sebagai 

tumpuan hidup sebagian besar penduduk Indonesia, dimana hampir setengah dari penduduk 

Indonesia bekerja disektor ini. Sebagai salah satu sarana pembangunan ekonomi, maka 

pembangunan sektor pertanian harus dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam upaya 

meningkatkan produksi dari tiap cabang usahatani dan juga diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan petani di Indonesia. Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh 

berbagai faktor antara lain faktor sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. 

Menyangkut sumber daya manusia erat kaitannya dengan petani dan keluarganya.  

 

Di Propinsi Lampung sektor pertanian masih memegang peranan yang sangat penting. Salah 

satu sub sektor pertanian yang tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan kebutuhan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat luas yaitu sub sektor tanaman pangan. Propinsi 

Lampung merupakan salah satu sentra produksi tanaman pangan seperti jagung, padi dan ubi 

kayu. Oleh karena itu swasembada pangan terus ditingkatkan oleh pemerintah agar dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan dapat menjaga sistem ketahanan pangan nasional. 

Selain tanaman padi, tanaman pangan lain yang dapat dikonsumsi setelah padi adalah Jagung 

(Zea mays L.) merupakan makanan pokok setelah padi yang memiliki karbohidrat tinggi dan 

sangat bermanfaat bagi manusia serta hewan. Jagung  dapat diolah dengan bermacam-macam 



cara sehingga dapat menjadi bahan makanan konsumsi manusia seperti tepung jagung, bahan 

baku makanan tradisional, dan sebagainya. Selain dapat diolah menjadi bahan makanan, 

jagung juga dapat digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri. Tanaman padi 

dan jagung mudah untuk dibudidayakan karena teknik budidaya padi dan jagung relatif 

mudah, tanah yang subur serta didukung oleh iklim yang cocok untuk menanam padi dan 

jagung. Sehingga hasil produksi padi dan jagung di Lampung Selatan melimpah, lebih 

lengkapnya produktivitas tanaman padi dan jagung per Kecamatan di Kabupaten Lampung 

Selatan disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Luas tanam, produksi, dan  produktivitas tanaman padi dan jagung per  Kecamatan 

di Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2008. 

 

No Kecamatan Luas  Tanam(ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 

    Padi Jagung Padi Jagung Padi Jagung 

1 Natar  5.613 10.175 29.004,2 42.654,3 5,167 4,192 

2 Jati Agung 4.270 8.550 20.661,0 35.779,0 4,839 4,185 

3 

Tanjung 

Bintang 3.471 6.059 16.671,7 26.873,8 4,803 4,435 

4 

Tanjung 

Sari - - - - - - 

5 Katibung 4.245 7.835 21.049,2 35.117,8 4,959 4,482 

6 

Merbau 

Mataram 1.392 5.857 6.883,4 26.027,8 4,945 4,444 

7 Way Sulan - - - - - - 

8 Sido Mulyo 5.871 7.354 29.348,2 32.850,9 4,999 4,467 

9 Candi Puro 7.852 2.552 39.241,6 11.111,5 4,998 4,354 

10 Way Panji - - - - - - 

11 Kalianda 5.049 4.085 25.578,4 17.621,6 5,066 4,314 

12 Rajabasa 1.842 85 9.260,6 376,3 5,027 4,427 

13 Palas 9.519 7.366 48.614,7 31.167,1 5,107 4,231 

14 Sragi 2.949 3.217 14.877,1 13.352,0 5,045 4,150 

15 Penengahan 3.481 9.847 17.962,6 40.787,0 5,160 4,142 

16 Ketapang 5.307 14.200 26.910,2 60.748,8 11,447 4,278 

17 Bakauheni - - - - - - 

  Jumlah  60.861 87.182 306.063 374.468 71,562 56,102 

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2008 

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa produksi padi dan jagung di Kecamatan Jati 

Agung masih berfluktuasi. Walaupun hasil produktivitasnya masih rendah tetapi Kabupaten 

ini memiliki potensi yang cukup besar untuk terus mengembangkan usahatani padi dan 

jagung bila dilihat dari besarnya luas panen. Produksi tanaman pertanian di Kecamatan Jati 

Agung yang sering ditanam oleh petani adalah tanaman pangan padi dan jagung. Selain tanah 



dan iklim yang cocok untuk bercocok tanam, tanaman padi dan jagung tidak sulit untuk 

dibudidayakan di Jati Agung.  

Areal persawahan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung adalah termasuk salah satu 

wilayah yang memiliki lahan sawah yang cukup besar. Lahan di Jati Agung terdiri dari lahan 

sawah dan lahan kering. Untuk lebih jelasnya data potensi lahan sawah dan lahan kering di 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan di sajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Data potensi lahan sawah dan lahan kering di Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan, Tahun 2008 – 2009 

No Desa Tadah hujan Pekarangan  Ladang 

1 Fajar Baru 675 82 66 

2 Karang Sari 20 90 100 

3 Karang Anyar 110 107 384 

4 Jatimulyo 275 167 272 

5 Way Huwi 92 163 285 

6 Margakaya 270 75 156 

7 Marga Agung 650 122 50 

8 Sumber Jaya 175 160 690 

9 Margo Lestari 140 79 260 

10 Margodadi 95 84 334 

11 Margorejo 15 60 351 

12 G.Harapan 15 25 175 

13 Banjar Agung 109 45 131 

14 Margo Mulyo 65 117 346 

15 Sidodadi Asri 27 69 270 

16 Gedung Agung 30 70 242 

17 Sinar Rejeki 236 124 697 

18 Purwotani 11 45 410 

19 Sidoharjo 25 141 585 

20 Karang Rejo 70 40 810 

21 Rejomulyo 610 195 442 

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Jati Agung, 2008 

 

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa Kecamatan Jati Agung tidak memiliki lahan sawah 

irigasi teknis, lebak maupun lahan pasang surut. Lahan sawah di Kecamatan Jati Agung 

berjenis lahan sawah tadah hujan. Sedangkan lahan kering petani menggunakan pekarangan 

dan ladang. Luas lahan sawah tadah hujan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung 

sebesar 610 hektar. Jumlah ini termasuk jumlah yang cukup besar setelah Desa Fajar Baru 

(675 hektar) dan Marga Agung (650 hektar). Dengan demikian potensi jumlah produksi 



tanaman pangan di Kecamatan Jati Agung masih berpeluang besar untuk meningkatkan 

jumlah pendapatan petani dan hasil produksi. Untuk lebih jelas mengenai penggunaan lahan 

sawah tadah hujan menurut jenis usahatani, dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.  

 

Tabel 3. Penggunaan lahan sawah tadah hujan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan, Tahun 2008  

 

 

 

 

 

 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat Kecamatan Jati Agung  sangat berpotensi untuk tanaman pangan 

seperti padi dan jagung.  jenis usahatani di  daerah Jati Agung cukup bervariasi. Dengan 

jumlah produktivitas tertinggi yaitu tanaman padi. Walaupun pengairan air di daerah Jati 

Agung menggunakan tadah hujan tetapi jumlah produksi yang dihasilkan cukup besar.    

Pola tanam majemuk adalah pola tanam dengan menanam beberapa jenis tanaman pada lahan 

produksi yang sama. Salah satu pola tanam majemuk yaitu rotasi tanaman. Rotasi tanaman 

adalah penanaman beberapa jenis tanaman pada lahan yang sama tetapi pada waktu yang 

berbeda atau secara bergilir. Kegunaan pola tanam tersebut antara lain adalah 

mempertahankan dan meningkatkan kelestarian serta memanfaatkan sumberdaya alam dan 

meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan usahatani secara terus menerus. Selain itu, 

penyusunan pola tanam yang tepat juga mampu mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja, 

faktor produksi, pupuk, dan pestisida. 

Pola tanam yang diteliti pada penelitian ini yaitu pola tanam majemuk (rotasi tanaman) 

terhadap tanaman jagung, padi dan kedelai. Keuntungan dari pola tanam ini adalah untuk 

meningkatkan keanekaragaman bahan pangan serta memutus daur hidup hama dan penyakit 

tanaman. 

Tujuan dari usahatani adalah meningkatkan produksi dan pendapatan petani yang nantinya 

dapat menunjang taraf  hidupnya. Tujuan ini merupakan faktor penentu untuk mengambil 

keputusan oleh petani dalam berusaha mencapai keuntungan yang akan mempengaruhi usaha 

petani selanjutnya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

No Jenis 

Jumlah 

luas Jumlah Produksi Produktivitas 

  usahatani tanam (ha) KK Petani (ton) (ton/ha) 

1 Padi 3.618 6.715 17.366,40 4,8 

2 Jagung 1.890 4.895 7.745 4,1 

3 

kacang 

hijau 250 1.225 225 0,9 

4 sayuran 475 2.375 1.235 2,6 



1. Berapa besar pendapatan yang diperoleh petani pada masing-masing pola tanam di Desa 

Rejo Mulyo? 

2. Apakah terdapat perbedaan pendapatan antar masing-masing pola tanam di Desa Rejo 

Mulyo? 

 

B. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Mengetahui besarnya pendapatan petani pada masing-masing pola tanam di Desa Rejo 

Mulyo. 

2. Menganalisis apakah terdapat perbedaan pendapatan yang dihasilkan  pada masing-

masing pola tanam di Desa Rejo Mulyo. 

 

C. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

1. Bahan pertimbangan bagi petani untuk mengalokasikan penggunaan  faktor-faktor 

produksi dalam upaya peningkatan pendapatan usahatani padi dan jagung pada sawah 

tadah hujan.  

2. Sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian 

yang sama. 

3. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam peningkatan 

pendapatan usahatani padi dan jagung pada sawah tadah hujan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Pangan 

2. Sawah Tadah Hujan 

3. Pola Tanam dalam usahatani 

4. Teori Usahatani 

5. Teori Pendapatan usahatani 

6. Hasil penelitian terdahulu 

 

B. Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis 

 

1. Diduga pola tanam di Desa Rejo Mulyo yang memiliki pendapatan tertinggi adalah pola 

tanam padi-jagung.  

 



III. METODE PENELITIAN 

 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

 

  Penelitian ini di lakukan di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa 

daerah tersebut memiliki jumlah petani yang banyak mengusahakan pola tanam padi-padi 

dan padi-jagung.  

 

 Petani responden diambil secara acak sederhana (simple random sampling) sebanyak 69 

petani  dari jumlah populasi petani padi dan jagung seluruhnya sebanyak 701 petani padi dan 

jagung yang mengusahakan dengan rotasi tanam. Kemudian sampel tersebut dibagi secara 

proporsional yaitu 40 orang dari petani yang menanam pola tanam padi-jagung  dan 29 orang 

petani yang menanam dengan pola tanam padi-kacang hijau. Pengambilan sampel tersebut 

mengacu pada Sugiarto (2003) dengan perhitungan sebagai berikut: 

  n  = 
222

22
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Keterangan: 

n     = jumlah sampel 

N    = jumlah anggota dalam populasi (701) 

Z   = tingkat kepercayaan (1,96) 
2S   = varian sampel (5%) 

D   = derajat penyimpangan (5%) 

Untuk pembagian sampel secara proposional digunakan perhitungan sebagai berikut: 

ni = Ni x n 

       N 

Keterangan: 

 

ni  = jumlah sampel wilayah i 

Ni  = jumlah anggota populasi wilayah i 

N = jumlah anggota dalam populasi 

n  = jumlah sampel keseluruhan 

 



Menurut Singarimbun dan Effendi (1987) dalam Purnasihar (2008), jumlah sampel minimum 

yang dapat diambil adalah 5-10% dari satuan-satuan elementer (elementery unit) dari 

populasi, sehingga jumlah sampel yang dapat diambil berjumlah 69 petani. Proporsi 

responden pada masing-masing pola tanam disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari 

populasi dengan menggunakan kuesioner. Data yang digunakan meliputi data primer dan 

data sekunder. Data primer meliputi (luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah benih, jumlah 

pupuk) diperoleh dengan wawancara langsung dengan petani, menggunakan kuisioner yang 

telah disiapkan, sedangkan data sekunder dari literatur atau instansi-instansi yang terkait 

dengan penelitian.  

D. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara tabulasi dan komputasi. Analisis data dan 

pengujian hipotesis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

 

 

 

POPULASI 

N= 701 petani 

N=403 

Pola Tanam 

Padi-Padi 

n=40 

N=298 

Pola Tanam 

Padi-Jagung 

n=29 

SAMPEL 

n= 69 petani 



1. Analisis Pendapatan usahatani  

Besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, 

identitas pengusaha, pertanaman, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja (Hernanto, 

1994).  

 

Untuk menjawab hipotesis pertama, dapat dihitung secara matematis yaitu menghitung 

analisis pendapatan usahatani dengan  menggunakan persamaan (Soekartawi, 1995) 

adalah sebagai berikut : 

   π  = TR - TC 





n

i

BTTPxiXiYpy
1

.  

Keterangan : 

π  = Pendapatan/keuntungan 

Py  = harga hasil produksi (Rp) 

Y  = hasil produksi (kg) 

Pxi  = harga faktor-faktor produksi (Rp) 

Xi  = faktor-faktor produksi 

i    = macam faktor produksi i= 1,2,3,dst 

BTT  = Biaya Tetap Total (Rp) 

TR  = jumlah penerimaan (Rp) 

TC  = jumlah biaya (Rp) 

 

Untuk mengetahui suatu usahatani menguntungkan atau tidak secara ekonomi dapat 

dianalisis dengan menggunakan nisbah atau perbandingan antara penerimaan dan biaya 

(R/C). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

R/C   =  PT/BT 

 

Keterangan: 

R/C  = Nisbah antara penerimaan dengan biaya 

PT    = Penerimaan total 

BT    = Biaya total yang dikeluarkan petani 

Kriteria penilaiannya pada analisis ini adalah: 

a) Jika R/C > 1, maka usahatani tersebut menguntungkan karena penerimaan lebih besar 

dari pada biaya total yang dikeluarkan. 

b) Jika R/C = 1, maka usahatani tersebut berada pada titik impas (break even point), 

yaitu keadaan dimana penerimaan sama dengan biaya total yang dikeluarkan.  

c) Jika R/C < 1, maka usahatani tersebut tidak menguntungkan (rugi) karena penerimaan 

lebih kecil dari pada biaya total yang dikeluarkan. 



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

A. Letak dan Luas Daerah Penelitian  

B. Topografi dan Iklim 

C. Penggunaan Lahan 

D. Keadaan Penduduk 

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Golongan Umur 

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  

 

E. Sarana dan Prasarana 
 

V.  HASIL PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Petani Responden 

1. Umur, Tingkat Pendidikan, dan Pengalaman berusahatani 

 

2. Jumlah tanggungan rumah tangga petani responden 

a. Pola tanam padi-jagung 

b. Pola tanam padi-kacang hijau 

3. Kepemilikan Lahan 

4. Pekerjaan sampingan  

a. Responden dengan pola tanam padi-jagung 

b. Responden dengan pola tanam padi-kacang hijau 

 

B. Modal 

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 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 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. 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 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. 140.456.98 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 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 1,1875  

hektar. Pada pola kedua untuk pola tanam padi-kacang hijau yaitu 11284,48 kg untuk padi 

dan 1289,66 untuk kacang hijau, sedangkan untuk produksi per hektar yaitu 7000 kg per 

hektar dan 800 kg per hektar dalam luas lahan 1,612 hektar. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 



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 

 



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 22 dan 23 

 

Penerimaan yang diperoleh petani dari hasil usahatani pola tanam padi-jagung pada lahan 

seluas 1,1875 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 1,1875 hektar Rp 11.056.944 atau Rp 9.311.111,06 per 

hektar. Sedangkan penerimaan yang diperoleh padi-kacang-hijau pada lahan seluas 1,612  

adalah  

Rp 30.306.920,00 atau Rp 18.800.818,86 per hektar dengan besarnya biaya rata-rata yang 

dikeluarkan petani dalam satu kali musim tanam per 1,612 hektar Rp 11.943.856 atau Rp 

7.409.339,70 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 

1,1875 hektar atau Rp 6.486.723,69 per hektar. Untuk nilai biaya diperhitungkan sebesar Rp 

3.353.960,00 per 1,1875 hektar atau Rp 2.824.387,37 per hektar. Sedangkan untuk pola 

tanam padi-kacang hijau adalah sebesar Rp 6.359.088 per 1,612 atau Rp 3.944.843,84 per 

hektar. Untuk nilai biaya diperhitungkan sebesar Rp 5.584.767,32 per 1,612 hektar atau Rp 

3.464.495,86 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 1,1875 hektar atau 

Rp 15.313.276,31 per hektar. Untuk nilai biaya total adalah sebesar Rp 14.830.555,61 per 

luas lahan 1,1875 hektar atau Rp 12.488.888,94 per hektar. Sedangkan usahatani pada pola 

tanam padi-kacag hijau atas biaya tunai adalah sebesar Rp 23.947.831,73 per luas lahan 

1,612 hektar atau Rp 14.855.975,02 per hektar. Untuk nilai biaya total adalah sebesar Rp 

18.363.064,41 per luas lahan 1,612 hektar atau Rp 11.391.479,16 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 4,77 yang artinya setiap 

Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan Rp 4,77, sedangkan nisbah 

penerimaan terhadap biaya total (R/C) usahatani padi-kacang hijau 2,54 sebesar 2,54 yang 

artinya setiap Rp 1,00 biaya total yang dikeluarkan menghasilkan penerimaan Rp 2,54. 

Nilai R/C yang lebih besar dari satu berarti bahwa usahatani padi-kacang hijau di Desa Rejo 

Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan menguntungkan untuk 

diusahakan. 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

1. Besarnya pendapatan petani pada masing-masing pola tanam adalah untuk pola tanam 

padi-jagung sebesar Rp 12.488.888, untuk pola tanam padi-kacang hijau pendapatan yang 

diperoleh sebesar Rp 11.391.479 nilai ini diperoleh dari rata-rata per hektar pada satu kali 

musim tanam.  

2. Dari analisis uji beda yang dilakukan diperoleh bahwa nilai R/C atas biaya total pada pola 

tanam padi-jagung sebesar 2,34 yang artinya setiap penambahan biaya sebesar Rp 1,00 

akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,34. Pada pola tanam padi-kacang hijau nilai 

R/C atas biaya total sebesar 2,54 yang berarti penambahan biaya sebesar Rp 1,00 akan 

menghasilkan penerimaan sebesar Rp 2,54. Jadi pada analisis ini diperoleh bahwa pola 

tanam padi-kacang hijau lebih menguntungkan diusahakan dari pada pola tanam padi-

jagung. 

 

B. Saran  

 

1) Petani, memperhatikan pola tanam yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Salah 

satunya dengan pola tanam padi-kacang hijau serta memanfaatkan lahan yang tersedia.  

2) Perlunya penelitian sejenis untuk menentukan pola tanam yang dapat diusahakan oleh 

petani untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka yang dapat di gunakan 

sebagai bahan pembanding. 

3) Dinas terkait, memperhatikan keadaan petani terutama pada saluran irigasi atau sumur 

bor yang nantinya dapat digunakan petani dan masyarakat desa untuk keperluan pertanian 

dan rumah tangga petani. 
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