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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) mengetahui keuntungan usahatani 

kubis, faktor-faktor  apa saja yangmempengaruhinya, dan mengetahui tercapai 

tidaknya keuntungan maksimum,  serta  keadaan skala ekonomi usahatatani kubis, 

(2) mengetahui perbedaan efisiensi ekonomi relatif usahatani kubis antara lahan 

basah dan lahan kering, dan (3) mengetahui perbandingan risiko produksi dan 

risiko harga antara usahatani  kubis lahan basah dan lahan kering. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2014. Lokasi penelitian di 

Kabupaten Tanggamus yaitu di Kecamatan Sumberejo untuk lahan basah dan 

Kecamatan Gisting untuk lahan kering yang dipilih secara sengaja. Jumlah sampel 

88 petani yang dipilih secara acak sederhana. Data dianalisis dengan pendekatan 

fungsi keuntungan Cobb-Douglas Unit Ouput Price (UOP) dengan metode 

Ordinasy least square (OLS) dan metode Zellner’s seemingly unrelated regression 

(SUR), sedangkan risiko usahatani dianalisis dengan coefisien variasi (CV) dan 

dilanjutkan dengan uji beda. Hasill penelitian adalah (1) keuntungan usahatani 

kubis di Kabupaten Tanggamus pada lahan basah adalah Rp13.520.624,89/hektar  

dan pada lahan kering adalah Rp11.151.367,90/hektar. Keuntungan usahatani 

kubis baik pada lahan basah dan lahan kering di Kabupaten Kabupaten 

Tanggamus dalam kondisi aktual dipengaruhi secara nyata oleh  harga urea, harga 

insektisida, dan luas lahan, sedangkan dalam kondisi optimal dipengaruhi secara 

nyata oleh upah tenaga kerja, harga benih, harga urea, harga NPK,  harga 

insektisida, harga fungisida, dan luas lahan. Peubah dummy jenis lahan 

berpengaruh nyata terhadap keuntungan, artinya keuntungan usahatani pada lahan 

basah dan lahan kering ada perbedaan. Keuntungan maksimum usahatani kubis 

belum tercapai karena alokasi penggunaan semua input tidak tetap baik secara 

keseluruhan maupun parsial belum efisien. Skala usaha (RTS) usahatani kubis 

pada lahan basah dan lahan kering baik pada kondisi aktual maupun optimal 

berada pada kondisi kenaikan hasil yang menurun (deccreasing return to scale) 

(2) Terdapat perbedaan yang nyata baik efisiensi teknik relatif, efisiensi harga 

relatif, dan efisiensi ekonomi relatif antara usahatani kubis pada lahan basah 

dengan usahatani kubis pada lahan kering (3) risiko produksi dan risiko harga  

pada lahan basah dan lahan kering tergolong rendah, sedang uji beda 

menghasilkan risiko produksi kubis pada lahan basah lebih besar dari risiko 

produksi pada lahan kering. Namun pada risiko harga menunjukkan antara 

usahatani kubis pada lahan basah dan lahan kering tidak ada perbedaan. 

 

Kata kunci; efisiensi ekonomi relative, risiko, kubis 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

RELATIVE ECONOMIC EFFICIENCY AND RISK OF FARMING 

CABBAGE IN DISTRICT TANGGAMUS 

 

By 

 
Desmon, Ali Ibrahim Hasyim, Fembriarti Erry Prasmatiwi 

 

 
This study aimed to analyze; (1) determine the cabbage farm profits, whatever the factors 

that influence it, and determine whether or not the maximum profit is achieved, as well as 

the state of the economies of scale cabbage farms, (2) determine differences in the 

relative economic efficiency of farming cabbage between wetlands and dry land, and (3) 

determine the ratio of production risk and price risk between cabbage farm wetlands and 

dry land.This research was conducted in October-November 2014. The research location 

is in the district Tanggamus that are subdistrict Sumberejo to wetlands and subdistrict 

Gisting to dry land chosen deliberately. Number of samples 88 farmers were selected 

randomly. Data were analyzed with the approach of profit function Cobb-Douglas Unit 

Output Price (UOP) method Ordinasy least squares (OLS) method and Zellner's 

seemingly unrelated regression (SUR), while the risk of farming analyzed by coefisien 

variation (CV) and followed by adifferent test. Results of the study are (1) a profit of 

cabbage farming in Tanggamus on wetlands is Rp13.520.624,89/hectare and on dry land 

is. Rp11.151.367,90/hectare.  Profit farming cabbage both wetlands and dry land in the 

District Tanggamus the current environment is significantly affected by the price of urea , 

the price of insecticides , and land , whereas in optimum conditions significantly affected 

by labor costs , the price of seed , the price of urea , the price NPK , the price of 

insecticide , fungicide prices and land area . Dummy variable types of land significantly 

affect profits , meaning that the advantages of farming in wetlands and dry land there is a 

difference . The maximum profit of cabbage farming has not been achieved due to the 

allocation of all inputs is not fixed, either entirely or partially inefficient. Scale 

enterprises (RTS) cabbage farming in wetlands and dry land either on actual and optimal 

conditions are on the rise conditions diminishing returns. (2) There is a real difference 

both technical efficiency relative efficiency relative prices, and efficiency relative 

economic between farming sprouts in wetlands with farming cabbage on dry land (3) 

production risk and price risk on wetlands and dry land classified as low, moderate 

different test produce production risks cabbage on wetlands is greater than the risk of 

production on dry land. But at the risk of price shows the cabbage farming in wetlands 

and dry land there is no difference. 

 

 

Keywords; relative economic efficiency, risk, cabbage 



 

 

 

 

 EFISIENSI EKONOMI RELATIF DAN RISIKO USAHATANI            

KUBI DI KABUPATEN TANGGAMUS 

 
 

 

 

Oleh  

 

D E S M O N 

Tesis 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

MAGISTER SAINS 

 

Pada 

 

Program Pascasarjana Magister Agribisnis 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung 

 

 

 
 

 

 

 PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

 



 



 



 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Lampung Selatan, pada tanggal 6 Mei 1966, sebagai anak 

kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Suryo dan Ibu Hasbiyah (almh). 

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Kedaloman 

Kecamatan Gunung Alip Tanggamus lulus pada tahun 1980, pada tahun 1980 

penulis menyelesaikan pendidikan menegah pertama di SMP Negeri 2 Kota Metro 

pada tahun 1983, dan menyelesaikan pendidikan menegah atas di SMA Negeri 3  

Bandar Lampung lulus pada tahun 1986.  Kemudian pada tahun 1986, penulis 

diterima di Universitas Lampung sebagai Mahasiswa  Jurusan Sosial Ekonomi 

Pertanian,  program studi Sosial Ekonomi Pertanian  Fakultas Pertanian melalui 

jalur SIPENMARU dan menyelesaikan kuliah pada tahun 1993.  Ketika  masih 

mahasiswa,  penulis pernah mejadi Asisten Dosen untuk beberapa mata kuliah 

mulai dari tahun 1988 sampai 1992.  Mulai tahun 1993 hingga sekarang, penulis 

mengabdi sebagai dosen tetap yayasan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 

(STIPER) Surya Dharma Bandar Lampung.  Pada tahun 1996,  penulis menikah 

dengan Dra. Endang Tri Noviati , dikarunia dua orang putra yaitu Ridho Roqwan 

Ikbar (18 tahun) dan Ridho Raihan Akbar (12 tahun).   Pada  tahun 2012 penulis  

melanjutkan  kuliah  kembali  di Pascasarjana Magister Agribisnis, program studi 

Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 



 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat-Nya 
jualah sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 

Kupersembahkan karya kecil penuh perjuangan dan kesabaran   
sebagai ungkapan sayang dan baktiku kepada : 

Ayah dan ibu yang tercinta serta Bapak dan Ibu Mertua yang selalu 
mencurahkan rasa sayang tanpa henti, yang selalu mengajari 

bagaimana menjadi manusia yang berbakti, serta dalam doa dan sujud 
selalu menantikan keberhasilanku dengan tulus dan sabar. 

Istri dan kedua anakku tercinta, Kakak dan adik-adikku serta semua 
keluarga besarku atas rasa sayang, doa, perhatian, pengertian, 

pengorbanan dan dorongan semangat yang tulus dan ikhlas. 

Almamater yang kucintai, Universitas Lampung. 



 

 

 

 

 
 

SANWACANA 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

mencurahkan karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat 

menyelesaikan penulisan Tesis berjudul “Efisiensi Ekonomi Relatif dan Risiko 

Usahatani Kubis di Di Kabupaten Tanggamus”. 

Dalam penyelesaian Tesis ini Penulis mendapatkan banyak bantuan, saran dan 

motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. Ali Ibrahim Hasyim, M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama dan 

Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Agribisnis yang selalu bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan bekal ilmu, bimbingan, saran, nasehat, 

dan berbagai sumbangan pemikiran kepada Penulis. 

2. Dr. Ir. Fembriarti Erry Pramatiwi, M.S., selaku Dosen Pembimbing II, yang 

selalu bersedia meluangkan waktu dan sabar untuk membagikan ilmu dan 

memberikan bimbingan, saran, nasehat, dan berbagai sumbangan pemikiran 

kepada Penulis. 

3. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Pembahas dan Dekan Fakultas 

Pertanian yang telah memberikan banyak inspirasi, motivasi, semangat, saran 

dan bekal ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. 



4. Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.S., selaku Dosen Pembimbing 

Akademik atas segala saran dan nasehat serta motivasi yang diberikan kepada 

Penulis. 

5. Seluruh dosen Pascasarjana Magister Agribisnis Universitas Lampung yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi. 

6. Ayah dan ibu serta Bapak dan Ibu Mertua dan semua keluarga besarku atas, 

doa, perhatian, pengertian, pengorbanan, dan dorongan semangat yang tulus, 

serta persaudaraan yang tak tergantikan. 

7. Istri dan kedua anakku atas pengorbanan waktu, memberikan perhatian, rasa 

kepedulian, doa, dan dorongan semangat yang luar biasa. 

8. Teman-teman Pascasarjana Magister Agribisnis 12 : Pak Suarno Sadar, Yanti, 

Hilmi, Lidia, Ermalia, Siska, Erfano, Rio, Dina, Ina, Ari, Ine,  Eka, Dian dan 

Dyah, atas kebersamaan, saling menyemangati, saling membantu, dan saling 

memotivasi serta doanya selama mengikuti perkuliahan dan  penyelesaian 

penelitian.  

9. Keluarga besar Pascasarjana Magister Agribisnis, mbak Ayi, mbak Iin, mas 

Boim, mas Bukhori dan seluruh pihak yang telah membantu penulis selama 

ini semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian selama ini. 

Bandar Lampung,  

 

 

  

D e s m o n   



 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

DAFTAR TABEL. ...........................................................................................  iv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................  vi 

I.  PENDAHULUAN ........................................................................................  1 

A.  Latar Belakang dan Masalah ............................................................  1 

B.  Perumusan Masalah  .........................................................................  7 

C.  Tujuan Penelitian  .............................................................................  11 

D.  Kegunaan Penelitian .........................................................................  12 

II.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

      HIPOTESIS  ...............................................................................................  13 

A. TINJAUAN PUSTAKA  .........................................................................  13 

1. Usahatani Kubis  ........................................................................  13 

2. Teori Produksi  ...........................................................................  15 

3. Fungsi Produksi  .........................................................................  17 

4. Keuntungan Usahatani  ..............................................................  21 

5. Fungsi Keuntungan  ...................................................................  24 

6. Fungsi Keuntungan Cobb-Douglass ..........................................  27 

7. Skala Ekonomi Usaha (return to scale)  .....................................  32 

8. Efisiensi Ekonomi Relatif  .........................................................  35 

9. Resiko Usahatani  .......................................................................  38 

10. Penelitian Terdahulu  .................................................................  41 

 

B. KERANGKA PEMIKIRAN  ..................................................................  47 

C.  HIPOTESIS  ...........................................................................................  47 

III.  METODE PENELITIAN ........................................................................  51 

A.  Konsep Dasar dan Definisi Operasional ................................................  52 

B.  Jenis dan Sumber Data  ..........................................................................  52 



C.  Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian .............................................  53 

D.  Metode Pengumpulan Data  ...................................................................  56 

E.  Analisis Data dan Pengujian Hipotesis  ..................................................  56 

1. Prosedur Pendugaan ...........................................................................  56 

2  Model Persamaan Penduga ................................................................  57 

3  Pengujian Hipotesis ............................................................................  59 

a.  Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan  ..............  59 

b. Analisis keuntngan maksimum ......................................................  61 

c. Analisis ekonomi skala usaha.........................................................  63 

d. Analisis efisiensi ekonomi relatif ...................................................  64 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  ..................................  72 

A. Keadaan Umum Kabupaten Tanggamus ...............................................  72 

1.  Letak Geografis dan Luas Wilayah .................................................  72 

2.  Keadaan Penduduk ..........................................................................  75 

3   Luas dan Penggunaan Lahan ...........................................................  76 

B.  Keadaan Umum Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Gisting  .......  78 

1.  Letak Geografis dan Luas Wilayah  ................................................  78 

2.  Luas dan Penggunaan Lahan  ..........................................................       79 

3.  Sarana dan Prasarana Penunjang .....................................................  85 

V.   HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................  95 

A.  Keadaan Umum Responden .................................................................  85 

1. Umur  Resmonden  ........................................................................  95 

2. Tingkat Pendidikan Responden......................................................  96 

3. Tanggungan Responden  ................................................................  97 

4. Pengalaman Responden  ................................................................  98 

5. Pekerjaan Sampingan Responden  .................................................  99 

6. Luas dan Penguasaan Lahan  .........................................................      100 

7. Permodalan Responden  .................................................................      101 

B.  Keragaan Usahatani ..............................................................................      102 

1. Pola tanam  .......................................................................................      102 

2. Budidaya kubis  ................................................................................      104 

C.  Penggunaan Sarana Produksi ...............................................................      107 

1. Penggunan Benih  ............................................................................      107 

2. Penggunaan Pupuk  ..........................................................................      108 



3. Penggunaan Obat-obatan ................................................................  110 

4. Penggunaan Tenaga Kerja ...............................................................  111 

5. Penggunaan Peralatan  .....................................................................  113 

D. Produksi, harga dan penerimaaan usahatani kubis  ...............................  114 

E. Analisis Biaya dan Keuntungan Usahatani Kubis  ................................  115 

F.  Fungsi Keuntungan dan Faktor Share Usahatani Kubis  ......................  117 

a.  Pengujian faktor yang mempengaruhi keuntungan pada                   

                   lahan basah, lahan kering, dan gabungan lahan basah dan                

                   lahan kering  ....................................................................................  118 

b.  Pengujian keuntungan maksimu pada lahan basah, lahan              

                   kering, dan gabungan lahan basah dan lahan kering  ......................  123 

c.  Pengujian skala usaha constans return to scale pada lahan             

                   basah, lahan kering, dan gabungan lahan basah dan lahan             

                   kering Analisis skala ekonomi usaha  .............................................  127 

d.  Pengujian efisiensi ekonomi relatif .................................................  131 

e.  Pengujian risiko usahatani kubis  ....................................................  136  

V.  KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................  143 

5.1  Kesimpulan .....................................................................................  143 

5.2  Saran ...............................................................................................  144 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................   146   

LAMPIRAN ......................................................................................................   150 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel          Halaman 

1. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis efisiensi                           

ekonomi relatif dan risiko usahatani kubis pada lahan basah dan                        

lahan kering di Tanggamus ....................................................................  41 

 

2. Penyebaran luas panen tanaman kubis per kecamatan di Kabupetan 

Tanggamus tahun 2012 ..........................................................................  55 

 

3. Sampel dan populasi  .............................................................................  55 

 

4. Desa sampel dan jumlah sampel  ...........................................................  57 

 

5. Kecamatan dan luas wilayah yang ada di Kabupaten Tanggamus                         

tahun 2013 ..............................................................................................  74 

 

6. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten                   

Tanggamus tahun 2013 ..........................................................................  75 

 

7. Luas lahan menurut penggunaan di Kabupaten Tanggamus                                

tahun 2013 ..............................................................................................  76 

 

8. Luas panen, produksi, dan produktivitas kubis menurut kecamatan di 

Kabupaten Tanggamus tahun 2013 ........................................................  77 

 

9. Penggunaan lahan menurut peruntukannya di kecamatan Sumberejo                   

dan Gisting tahun 2013 ..........................................................................  80 

 

10. Luas tanam, luas panen, dan produksi menurut komoditas utama di 

Kecamatan Sumberejo 2013...................................................................  82 

 

11. Luas tanam, luas panen, dan produksi menurut komoditas utama di 

Kecamatan Gisting 2013 ........................................................................  83 

 



12. Luas tanam, luas panen, dan produktivitas tanaman pangan di                

Kecamatan Sumberejo 2013...................................................................  85 

13. Sebaran petani responden kubis berdasarkan umur produktif secara                

ekonomi di Kabupaten Tanggamus ........................................................    96 

 

14. Sebaran petani responden kubis berdasarkan tingkat pendidikan                             

di Kabupaten Tanggamus .......................................................................    97 

 

15. Sebaran petani responden kubis berdasarkan tanggungan keluarga ......         98 

 

16. Sebaran petani responden kubis berdasarkan pengalaman                 

berusahatani di Kabupaten Tanggamus..................................................    99 

 

17. Sebaran petani responden kubis berdasarkan pekerjaan sampingan                       

di Kabupaten Tanggamus .......................................................................    99 

 

18. Sebaran petani responden kubis berdasarkan luas lahan di Kabupaten 

Tanggamus .............................................................................................       100 

 

19. Rata-rata penggunaan benih per usahatani dan per hektar petani                              

responden di Kabupaten Tanggamus .....................................................       107 

 

20. Rata-rata penggunaan pupuk per usahatani dan per hektar petani                              

responden di Kabupaten Tanggamus .....................................................  109 

 

21. Rata-rata penggunaan obat-obatan per usahatani dan per hektar                

petani responden di Kabupaten Tanggamus...........................................  110 

 

22. Rata-rata penggunaan tenaga kerja per usahatani dan per hektar               

petani responden lahan basah dan lahan kering di Kabupaten           

Tanggamus .............................................................................................  112 

 

23. Rata-rata nilai penyusutan peralatan petani responden usahatani                

kubis lahan basah dan lahan kring per musim tanam di                       

Kabupaten Tanggamus  ..........................................................................  113 

 

24. Rata-rata produksi, harga, dan penerimaa usahatani kubis petani        

responden di KabupatenTanggamus 2014 .............................................  114 

 

25. Biaya dan keuntungan usahatani kubis per usahatani dan per                    

hektar pada lahan basah dan lahan kering di Kabupaten                    

Tanggamus .............................................................................................  116 

 



26. Pendugaan parameter fungsi keuntungan UOP dan factor share                 

input tidak tetap usahatani kubis pada lahan basah, lahan kering, dan 

gabungan lahan basah dan lahan kering .................................................  119 

 

27. Pengujian keuntungan maksimum jangka pendek pada pada                                 

lahan basah .............................................................................................  124 

 

28. Pengujian keuntungan maksimum jangka pendek pada lahan                    

kering ......................................................................................................  125 

 

29. Pengujian keuntungan maksimum jangka pendek pada lahan basah                       

dan lahan kering .....................................................................................  126 

 

30. Pendugaan skala ekonomi constan return to scale usahatani kubis                            

di lahan basah .........................................................................................  128 

 

31. Pendugaan skala ekonomi constan return to scale usahatani kubis                            

di lahan kering ........................................................................................  129 

 

32. Pengujian skala ekonomi constan return to scale pada lahan basah                       

dan lahan kering .....................................................................................  130 

 

33. Pengujian efisiensi teknik, harga, ekonomi relatif menurut jenis                

lahan basah dan lahan kering .................................................................  132 

 

34. Hasil uji beda risiko produksi dan harga usahatani kubis di lahan              

basah dan lahan kering ...........................................................................  142 

 

35. Identitas petani kubis pada lahan basah di kabupaten Tanggamus               

2014… ....................................................................................................        145 

 

36. Identiras petani kubis pada lahan kering di Kabupaten Tanggamus             

2014 ........................................................................................................  150 

 

37. Penggunaan input tetap dan tidak tetap pada usahatani kubis lahan            

basah di Kabupaten Tanggamus 2014....................................................  154                   

 

38. Penggunaan input tetap dan input tidak tetap pada usahatani kubis            

lahan kering di Kabupaten Tanggamus 2014. ........................................  156 

 

39. Upah dan harga input tidak tetap usahatani kubis pada lahan basah                 

di Kabupaten Tanggamus 2014 ..............................................................  158 

 

40. Upah dan harga input tidak tetap usahatani kubis pada lahan kering di 

Kabupaten Tanggamus ...........................................................................  160 



 

41. Produksi, harga, dan penerimaan usahatani kubis pada lahan basah di 

Kabupaten Tanggamus ...........................................................................  162 

 

42. Produksi, harga, dan penerimaan usahatani kubis pada lahan kering                

di Kabupaten Tanggamus .......................................................................  164 

 

43. Penerimaan, biaya dan keuntungan usahatani kubis pada lahan                 

basah per musim tanam di Kabupaten Tanggamus 2014 .......................  166 

 

44. Penerimaan, biaya dan Keuntungan usahatani kubis pada lahan               

kering per musim tanam di Kabupaten Tanggamus 2014 ......................  170 

 

45. Peubah fungsi keuntungan usahatani kubis lahan basah dan lahan            

kering di Kabupaten Tanggamus 2014 ..................................................  174 

 

46. Peubah permintaan input (factor share) usahatani kubis pada lahan            

basah dan lahan kering di Kabuapten Tanggamus 2014 ........................  177 

 

47. Hasil analisis fungsi keuntungan usahatani Kubis pada lahan basah              

dan lahan kering di Kabupaten Tanggamus 2014 ..................................  180 

 

48. Peubah fungsi keuntungan usahatani kubis pada lahan basah                                      

di Kabupaten Tanggamus 2014 ..............................................................  181 

 

49. Peubah permintaan input (factor share) usahatani kubis pada lahan            

basah di Kabuapten Tanggamus 2014....................................................  183 

 

50. Hasil analisis fungsi keuntungan usahatani Kubis pada lahan basah                 

di Kabupaten Tanggamus 2014 ..............................................................  185 

 

51. Peubah fungsi keuntungan usahatani kubis pada lahan kering                                      

di Kabupaten Tanggamus 2014 ..............................................................  186 

 

52. Peubah permintaan input (factor share) usahatani kubis pada lahan            

kering di Kabuapten Tanggamus 2014 ..................................................  188 

 

53. Hasil analisis fungsi keuntungan usahatani Kubis pada lahan kering                 

di Kabupaten Tanggamus 2014 ..............................................................  190 

 

54. Produksi dan harga jual kubis 10 musim tanam usahatani kubis                  

pada lahan basah di Kabupaten Tanggamus ..........................................  191 

 

55. Produksi dan harga jual kubis 10 musim tanam usahatani kubis                  

pada lahan kering di Kabupaten Tanggamus .........................................  195 



 

56. Risiko produksi dan risiko harga usahatani kubis pada lahan basah di 

Kabupaten Tanggamus 2014 ..................................................................  199 

 

57. Risiko produksi dan risiko harga usahatani kubis pada lahan                    

kering Kabupaten Tanggamus 2014.......................................................  201 

 

58. Hasil analisis uji beda risiko produksi harga usahatani kubis pada             

lahan basan dan lahan kering di Kabupaten Tanggamus 2014 ..............  103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar         Halaman 

1. Perkembangan harga kubis bulanan di Kabupaten Tanggamus                          

Tahun 2012 - 2013 .................................................................................    6 

 

2. Tahapan produksi dan elastisitas produksi ............................................  19 

3. Diagram kerangka pemikiran ushatani kubis .........................................  50 

4. Saluran pemasaran kubis di Kabupaten Tanggamus .............................  93 

5. Pola tanam kubis di Kabupaten Tanggamus  .........................................      103 

6. Rata-rata produktivitas kubis pada lahan basah dan lahan kering                           

10 musim tanam di Tanggamus………………………………………...    137 

7. Rata-rata harga kubis pada lahan basah dan lahan kering                    

10 musim tanam………………………………………………………..     140 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Hortikultura merupakan bagian dari sektor pertanian yang  potensial 

karena mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi untuk terus 

dikembangkan.  Dari sisi produksi, dengan luasnya wilayah Indonesia 

yang  memiliki keragaman agroklimat memungkinkan pengembangan 

berbagai jenis tanaman hortikultura, yang mencakup 323 jenis komoditas 

terdiri atas 60 jenis komoditas buah-buahan, 80 jenis komoditas sayuran, 

66 jenis komoditas biofarmaka dan 117 jenis komoditas tanaman hias 

(Ditjen Hortikultura, 2014). 

 

Komoditas hortikultura, khususnya sayuran dan buah-buahan mempunyai 

peranan strategis, yaitu: (1)  sumber  makanan bergizi bagi masyarakat 

yang kaya akan vitamin dan mineral, (2) sumber pendapatan, kesempatan 

kerja dan kesempatan berusaha,  (3) bahan baku untuk  agroindustri,   (4) 

sebagai komoditas potensial untuk ekspor yang dapat dijadikan  sebagai 

sumber bagi devisa negara, dan  (5) merupakan pasar bagi sektor diluar 

sektor pertanian, khususnya industri hulu (Pusat Kajian Hortikultura 

Tropis IPB, 2014). 
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Secara nasional, perkembangan  produksi sayuran masih berfluktuasi.  

Pada tahun 2010, jumlah produksi total sayuran mencapai 8.462.905 juta 

ton dan turun menjadi 8.361.700 juta ton pada tahun 2011, kemudian 

meningkat kembali menjadi 8.461.826 juta ton pada tahun 2012 dengan 

urutan produksi tertinggi adalah kubis (1.432.318 ton), cabe besar 

(1.003.085 ton), kentang (969.663 ton), bawang merah (889.002 ton) dan 

tomat (827.650 ton) (Ditjen Hortikultura, 2014).  Berdasarkan data ini 

memberikan makna bahwa kubis sangat berpotensi untuk dikembangkan 

lebih produktif lagi sebagai salah satu komoditas unggulan hortikultura.  

 

Liberalisasi perdagangan memberikan peluang yang besar akibat 

permintaan pasar terhadap sayuran sejalan dihapuskannya berbagai 

hambatan perdagangan antar negara.  Pada tahun 2012, nilai ekspor 

sayuran Indonesia mencapai 170.222.558  US $.  Nilai ekspor kubis 

Indonesia ke beberapa negara tujuan ekspor tahun 2012 baru mencapai 

10.283.210 US $  atau sebesar  6 % dari total ekspor.  Hal ini 

menunjukkan bawa peluang ekspor sayuran Indonesia khususnya kubis 

masih sangat terbuka luas (Ditjen Hortikultura, 2014). 

 

Di Provinsi Lampung, baik luas panen maupun produksi sayuran dari 

tahun 2010-2012 masih terjadi fluktuasi.  Pada tahun 2010, luas panen 

mencapai 28.970 hektar dengan produksi mencapai 181.911 ton. Tahun 

2012,  mengalami penurunan luas panen menjadi 22.921 hektar yang 

diikuti penurunan produksi menjadi 170.604 ton.  Menurut Soekartawi 

(1995),  fluktuasi  yang terjadi pada luas panen dan produksi usahatani 
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sayuran lebih banyak dipengaruhi oleh faktor  iklim, serangan hama 

penyakit, harga di tingkat petani, dan biaya produksi. Fluktuasi produksi 

selain dipengaruhi oleh luas panen itu sendiri, juga dipengaruhi oleh 

penggunaan input produksi yang belum optimal dan tingkat produktivitas 

yang dihasilkan (Soekartawi, Rusmadi, dan Damaijati, 1993 ). 

 

Provinsi Lampung  juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sentra 

produksi tanaman kubis.  Hal ini didukung oleh beberapa faktor yaitu : (1) 

sebagian besar peduduknya tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani,  

(2) memiliki lahan  pertanian yang luas mulai dari dataran tinggi hingga 

dataran rendah , dan (3) iklim yang sangat cocok untuk usaha pertanian, 

sehingga memberikan peluang besar untuk tempat pengenbangan 

usahatani kubis ,baik pada dataran tinggi maupun dataran rendah  (Dinas 

Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Lampung, 2014).   

 

Kubis termasuk dalam salah satu jenis tanaman sayuran daun yang sangat 

potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Beberapa 

alasan penting adalah (1) tanaman  kubis sudah  banyak dibudidayakan 

oleh petani baik secara tradisional maupun intensif,  baik pada 

agroekosistem lahan tegalan maupun  lahan sawah, (2) tanaman kubis 

sangat mudah dikembangkan dan banyak masyarakat memanfaatkannya 

sebagai sumber pangan,  (3) selain untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri, kubis juga berpotensi sebagai komoditas ekspor (Wardana, 2007). 
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Menurut Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Lampung (2014),  

tanaman kubis hanya ditanam oleh dua kabupaten saja yaitu Kabupaten 

Tanggamus dan Lampung Barat.  Luas panen dan produksi kubis di dua 

kabupaten tersebut dari tahun ke tahun masih terjadi fluktuasi.  Tahun 

2012, di Kabupaten Tanggamus luas panen kubis baru mencapai 227 

hektar dengan produksi sebesar 3.636 ton dengan capaian produktivitas 

sebesar 16,01 ton/ha,  sedangkan di Kabupaten Lampung Barat luas panen 

kubis sebesar 469 hektar dan produksinya mencapai 10.167 ton dengan 

tingkat produktivitas yang dicapai sebesar  21,67 ton/ha. Produktivitas 

kubis di Lampung Barat maupunTanggamus masih lebih rendah jika 

dibandingkan dengan tingkat produktivitas kubis secara nasional yaitu 

21,91 ton/ha (Pusat Kajian Hortikultura Tropis IPB, 2014). 

 

Menurut  Dinas Tanaman Pangan Tanggamus (2014),  rendahnya produksi 

yang dicapai oleh petani kubis di Kabupaten Tanggamus disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu (1) masalah sistem usahatani yang belum intensif,  

(2) rendahnya penguasaan teknologi budidaya, panen dan pasca panen, (3) 

masalah pengalokasian  input produksi yang digunakan belum optimal, 

sehingga usahatani kubis belum efisien, dan (4) lemahnya permodalan 

petani, sedangkan kubis tergolong padat modal.  Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Pusat Kajian Hortikultura Tropis IPB (2014) yang 

menyatakan bahwa produksi kubis yang dicapai juga berkaitan dengan 

beberapa permasalahan pokok yaitu  (1) pola pemilikan lahan yang sempit 

dan tersebar, (2) sistem usahatani yang  ada kurang intensif,  karena 



 
 

5 

lemahnya permodalan petani, (3) stagnansi teknologi budidaya yang 

tersedia, dan (4) harga kubis yang diterima petani sangat fluktuatif.     

 

Menurut Mubyarto (1989), keuntungan yang diterima petani berhubungan 

dengan penerimaan dan biaya, dimana penerimaan dipengaruhi oleh 

tingkat produksi dan harga yang diterima petani. Oleh karena itu, produksi 

yang rendah cenderung akan menurunkan keuntungan atau pendapatan.  

Hasil penelitian Cahyo (2012) yang dilakukan di Kota Batu Malang 

menunjukkan bahwa produksi kubis mencapai 43.423,09 kg per hektar 

menghasilkan keuntungan  sebesar Rp 22.930.249,66.  Penelitian lain dari 

Kusumaningsih (2012) yang dilakukan di Karanganyar menunjukkan 

bahwa produksi yang dicapai sebesar 26.450 kg per hektar menghasilkan 

keuntungan Rp11.176.282,00.  Berdasarkan data di atas, dengan tingkat 

produksi kubis di Tanggamus jauh lebih rendah (16,42 ton/ha), bagaimana 

tingkat keuntungan yang akan dicapai. 

 

Masalah lain yang dihadapi petani kubis di Kabupaten Tanggamus adalah 

harga kubis yang berfluktuasi sangat tajam, tidak hanya terjadi antar 

musim, tetapi antar bulan bahkan terkadang fluktuasi harian. Gambaran 

fluktuasi harga kubis bulanan tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada 

Gambar 1. Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa petani kubis sangat perlu  

memperhatikan unsur risiko.  Hal ini terlihat dari perkembangan harga jual 

kubis dua tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan 2013, harga kubis sangat 

berfluktuasi. Tahun 2013, harga kubis tertinggi terjadi pada bulan Juli 
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yaitu Rp3.000/kg dan harga terendah terjadi pada bulan Maret dan Mei 

yaitu sebesar Rp 2.000/kg 

 

Gambar 1.  Perkembangan harga kubis bulanan di Kabupaten Tanggamus    

                   tahun 2012-2013 (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  

                   Kabupaten Tanggamus, 2014) 

 

Pada kegiatan usahatani, petani kubis selalu dihadapkan dengan situasi 

risiko.  Beberapa sumber risiko yang penting pada sektor pertanian adalah 

fluktuasi  produksi dan harga.  Risiko produksi banyak disebabkan oleh 

faktor alam seperti iklim, hama dan penyakit, dan kekeringan.  Risiko 

produksi dapat menyebabkan petani cenderung enggan menambah luas 

usahataninya, karena petani khawatir mengalami kerugian.  Risiko harga 

disebabkan oleh pengaruh dari  aspek penawaran (supply) dan permintaan 

(demand) kubis di pasar (Soekartawi, Rusmadi, dan Damaijati, 1993). 

 

Kubis merupakan salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomis 

tinggi dan memiliki risiko yang tinggi pula terutama risiko produksi, 

harga, biaya dan risiko keuntungan atau pendapatan.  Oleh karena itu, 
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perlu dikaji dan diteliti secara mendalam risiko usahatani kubis yang selalu 

dihadapi petani.   

 

B. Rumusan Masalah 

 

Peranan sektor pertanian sangat strategis, karena harus memenuhi 

kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang terus meningkat.  

Swasembada pangan dalam arti luas harus dimantapkan guna pemenuhan 

kebutuhan rakyat secara total, termasuk hasil-hasil hortikultura dan bahan-

bahan makanan lain yang merupakan sumber karbohidrat, lemak, protein, 

vitamin  dan mineral.  Dalam rangka peningkatan kesejahtraan petani dan 

mendukung proses industrialisasi, peningkatan komoditas pertanian yang 

bernilai komersial seperti hortikultura dan perkebunan harus didorong dan 

diberi pengertian khusus. 

 

Perlu disadari bahwa permasalahan komoditas pertanian senantiasa 

bersifat lokal dan spesifik.  Artinya, permasalahan yang dihadapi petani di 

suatu daerah akan berbeda dengan permasalahan yang dihadapi petani di 

daerah lain.  Demikian halnya permasalahan yang dihadapi petani kubis di 

Kabupaten Tanggamus akan berbeda dengan permasalahan yang dihadapi 

petani kubis di daerah lain. 

 

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu sentra produksi kubis di 

Provinsi lampung dengan luas lahan 227 hektar (Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura Tanggamus, 2014).  Produksi kubis di  

Tanggamus masih rendah yaitu 16,01 ton per hektar, jika dilakukan 
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dengan baik maka produksi potensial kubis dapat mencapai 25 ton per 

hektar (Wardana, 2007).  Hal ini disebabkan pengaruh iklim yang tidak 

menentu, adanya serangan hama penyakit, dan alokasi penggunaan faktor 

produksi pada usahatani kubis belum optimal, sehingga usahatani yang 

dilakukan belum efisien. 

 

Usahatani yang dilakukan oleh petani kubis belum efisien, sehingga 

produksi yang dihasilkan masih rendah.  Menurut Mubyarto (1989), 

usahatani yang efisien adalah usahatani yang menghasilkan produktivitas 

tinggi.  Peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan mengatur 

kembali penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien, sehingga 

usahatani yang dilakukan dapat mencapai produksi yang optimal dan akan 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh petani.  Setiap petani berharap 

mendapatkan keuntungan yang memadai dalam mengembangkan 

usahataninya.  Petani sebagai pengelola memiliki alternatif pilihan 

komoditas yang akan diusahakan berdasarkan keinginan dan harapan agar 

pada saat panen memperoleh produksi tinggi yang akan berdampak pada 

peningkatan keuntungan.  

 

Produksi kubis yang dihasilkan petani sangat tergantung dari penggunaan 

faktor-faktor produksi, seperti luas lahan, benih yang berkualitas, pupuk 

anorganik dan organik, tenaga kerja, dan berbagai jenis pestisida baik yang 

padat maupun yang cair untuk digunakan dalam mengendalikan hama dan 

penyakit tanaman kubis (Wardana, 2007).  Di sisi lain, sekarang ini harga 

faktor produksi tersebut cenderung naik dan mahal, sehingga akan 
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meningkat biaya yang harus ditanggung petani agar tanaman kubis yang 

diusahakan dapat berproduksi sesuai harapan petani.  Besarnya biaya 

produksi yang harus dikeluarkan petani ini berdampak pada keuntungan 

yang dapat diterima petani, sehingga diduga keuntungan usahatani kubis di 

Tanggamus dipengaruhi oleh harga-harga faktor produksi tersebut. 

 

Petani kubis sebagai produsen komoditas untuk domestik dan ekspor yang 

berorientasi pada pasar, akan berusaha menggunakan faktor produksi yang 

dimiliki secara efisien.  Proses produksi usahatani dikatakan efisien 

apabila faktor-faktor produksi yang digunakan dalam usahatani kubis 

sudah optimal. Penggunaan faktor produksi yang belum optimal 

menyebabkan rendahnya produksi yang dihasilkan juga mempengaruhi 

keuntungan yang akan diperoleh petani, sehingga diduga usahatani kubis 

di Kabupaten Tanggamus belum menacapai keuntungan maksimum. Oleh 

karena itu, akan dianalisis apakah usahatani kubis di Kabupaten 

Tanggamus sudah memberikan keuntungan maksimum.  

 

Menurut Mubyarto (1989), ada tiga kemungkinan bentuk hubungan antara 

faktor produksi dan output, yaitu skala usaha dengan kenaikan hasil 

bertambah, menurun atau tetap.  Skala usaha berkaitan dengan tercapainya 

keuntungan maksimum, dimana syarat tercapainya keuntungan maksimum 

selain nilai produk marjinal dari semua faktor produksi yang digunakan 

harus sama dengan harga-harga faktor produksi tersebut, juga harus 

terpenuhinya skala usaha dengan kenaikan hasil yang menurun.  Oleh 

karena itu, proses produksi kubis di Kabupaten Tanggamus perlu dianalisis 
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apakah skala usaha berada pada kondisi pertambahan hasil meningkat, 

menurun atau tetap, sehingga petani dalam mengambil keputusan 

menambah atau mengurangi faktor produksi yang digunakan secara tepat. 

 

Usahatani kubis di Kabupaten Tangggamus umumnya dibudidayakan pada 

lahan basah (sawah) dan lahan kering (tegalan) (BP3K Gisting, 2014).  

Secara budidaya, dua kondisi yang berbeda ini berkaitan dengan sistem 

pengairan, dimana usahatani kubis di lahan sawah akan selalu tercukupi 

kebutuhan airnya. Pada lahan kering, tidak ada irigasi dan kebutuhan air 

hanya mengandalkan dari curah hujan, akibatnya produksi kubis yang 

diusahakan pada lahan sawah lebih tinggi dibandingkan produksi kubis 

pada lahan kering.  Berdasarkan fakta ini, perlu dianalisis apakah ada 

perbedaan terhadap efisiensi ekonomi relatif antara lahan basah dan lahan 

kering. 

 

Hasil produksi kubis yang dicapai oleh Kabupaten Tanggamus selain 

dipengaruhi oleh sistem pengairan dan tingkat kesuburan yang berbeda 

pada lahan sawah dan lahan kering, produksi kubis juga dipengaruhi oleh 

ketidakpastian iklim dan serangan hama penyakit, sehingga produksi kubis 

semakin menurun dan keuntungan yang diperoleh semakin kecil. Fakta di 

lapangan, keadaan ini diperburuk dengan adanya fluktuasi harga kubis 

yang cukup besar pada saat panen.  Harga hasil pertanian yang sangat 

berfluktuasi menyebabkan petani mengalami kerugian (Lantarsih, 1998).  

Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran bagaimana risiko produksi 

dan harga pada kedua kelompok usahatani kubis tersebut, maka akan 
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dianalisis bagaimana perbandingan risiko produksi dan risiko harga antara 

usahatani kubis pada lahan basah dan lahan kering tersebut. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

didentifikasi  sebagai berikut adalah : 

 

1. Bagaimanakah keuntungan usahatani kubis,  faktor-faktor  apa saja 

yang mempengaruhinya, dan apakah usahatani kubis  telah  mencapai 

keuntungan maksimum,  serta bagaimanakah keadaan skala usaha 

usahatatani kubis di Kabupaten Tanggamus? 

2. Apakah terdapat perbedaan efisiensi ekonomi relatif  antara usahatani 

kubis pada lahan basah dan lahan kering di Kabupaten Tanggamus ? 

3.  Bagaimanakah perbandingan risiko produksi dan harga antara usahatani 

kubis pada lahan basah dan lahan kering di Kabupaten Tanggamus ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1.  Mengetahui keuntungan usahatani kubis, faktor-faktor  apa saja yang 

mempengaruhinya, dan mengetahui tercapai tidaknya keuntungan 

maksimum,  serta  keadaan skala ekonomi usahatatani kubis di 

Kabupaten Tanggamus? 

2.  Mengetahui perbedaan efisiensi ekonomi relatif usahatani kubis  pada 

lahan basah dengan lahan keringh di Kabupaten Tanggamus ? 

3. Mengetahui perbandingan risiko produksi dan harga antara usahatani   

kubis pada lahan basah dengan lahan kering di Kabupaten Tanggamus ? 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini berguna : 

 

1.  Bagi petani kubis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya      

     peningkatan produksi, produktivitas dan efisiensi usahatani kubis     

     melalui kombinasi faktor produksi yang optimal. Untuk  memperoleh 

pendapatan maksimun, petani juga harus mempertimbangkan faktor 

risiko dalam menjalankan usahataninya. 

 

2.  Bagi pemerintah dan para penentu kebijakan di sub sektor hortikultura,  

     Sebagai sumber informasi dan masukan dalam menetapkan kebijakan  

     pengembangan tanaman sayuran, khususnya tanaman kubis. 

 

3.  Bagi peneliti, kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan penerapan 

ilmu pengetahuan dan sebagai pengalaman yang dapat dijadikan 

referensi untuk  melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan 

datang. 
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II. TINJAUAN  PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

 DAN HIPOTESIS 
 

 

 

A. Tinjauan Pustaka  
 

 

1. Usahatani Kubis  

Kubis merupakan tanaman sayuran yang termasuk spesies Brassica 

oleracea, famili Cruciferae.  Tumbuhan ini berasal dari Eropa Selatan dan 

Eropa  Barat. Tanaman kubis tergolong ke dalam tanaman semusim.  

Terdapat empat jenis kubis yang banyak dibudidayakan diantaranya kubis 

krop, kubis kailan,  kubis tunas,  dan kubis bunga (Wardana, 2007). 

 

a. Syarat Tumbuh  

Tanah yang paling sesuai untuk menanam kubis adalah tanah liat berpasir 

yang cukup bahan organik.  Namun umumnya, kubis baik ditanam di 

dataran tinggi pada ketinggian 1000 – 2000 m di atas permukaan laut 

yang bersuhu rendah dan kelembapan tinggi.  Kubis tidak dapat tumbuh 

pada tanah yang sangat asam.  Kubis membutuhkan sinar matahari yang 

cukup.   

 

b. Cara Tanam  

Kubis dapat ditanam dari biji atau stek.  Biji atau stek dapat ditanam 

langsung di lapangan atau disemai lebih dulu, jika telah cukup besar 
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dapat dipindahkan ke lapangan.  Pada umumnya, petani lebih senang jika 

biji atau stek disemai lebih dulu, karena perawatannya lebih mudah 

dibandingkan langsung ditanam. Keuntungan melakukan penyemaian 

antara lain mudah melakukan proses penyiraman, mudah melakukan 

pengawasan tanaman, dan biji atau stek tidak mudah rusak jika hujan 

lebat atau panas terik. 

 

c. Pengolahan Tanah  

Pengolahan tanah dilakukan agar diperoleh kondisi tanah yang sesuai 

dengan kebutuhan hidup tanaman.  Pengolahan tanah dapat dilakukan 

dengan dicangkul, dibajak, atau ditraktor.  Petani yang memiliki luas 

lahan sempit, umumnya melakukan pengolahan tanah dengan melalui 

pencangkulan.  Tanah dicangkul sedalam 30-40 cm.  Setelah dicangkul, 

tanah dibiarkan terbuka 3-4 hari supaya mendapat sinar matahari.  Proses 

penjemuran dapat mengurangi dan mematikan hama dan penyakit.   

Selanjutnya, pembuatan bedengan dilakukan dengan tinggi 15 cm, agar 

tidak tergenang air, panjang 8-10 m, lebar 180-200 cm, dan jarak 

bedengan antara satu dengan yang lain sekitar 40 cm.  

 

d. Pemeliharaan 

Tanaman kubis banyak memerlukan perawatan khusus.  Untuk mengatasi 

gulma, penyiangan dapat dilakukan dengan mencabut rumput-rumput 

atau menggunakan herbisida.  Hama paling berbahaya yang menyerang 

kubis adalah ulat kubis dan kutu kubis.. Hama ulat dan kutu kubis  yang  

banyak menyerang tanaman kubis dari jenesis Plutella maculipennis dan 
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Crocidolonia binotalis dapat dikendalikan dengan insektisida Virtako, 

Coracron, dan Reagent dengan frekuensi penyemprotan 1 minggu.  

Sedangkan penyakit yang sering menyerang kubis disebabkan bakteri 

atau cendawan. Penyakit busuk akar yang disebabkan Rhizoktonia sp 

dapat dikendalikan dengan fungisida yang dianjurkan diantaranya adalah 

Antracol dan Diatine. Penyakit penting lainnya adalah busuk hitam 

(Xanthomonas campestris), busuk lunak bakteri (Erwinia carotovora),  

dan penyakit kaki gajah (Plasmodiophora brassicae) belum dapat diatasi.  

Bila ada tanaman yang terserang, segera dicabut lalu dibakar.  

 

e. Panen dan Pengolahan Hasil  

Tanaman kubis dapat dipetik kropnya setelah besar, padat, dan umur 

berkisar antara 3-4 bulan setelah penyebaran benih.  Hasil yang didapat 

rata-rata untuk kubis telur 20-60 ton/ha dan kubis bunga 10-15 ton/ha.  

Pemungutan hasil jangan sampai terlambat, karena kropnya akan pecah 

(retak), bahkan kadang-kadang dapat menjadi busuk.  Untuk kubis 

bunga, jika terlambat bunganya akan pecah dan keluar tangkai bunga, 

hingga mutunya menjadi rendah.  

 

2. Teori Produksi 

 

Teori produksi yaitu teori yang mempelajari bagaimana cara 

mengkombinasikan berbagai macam input pada tingkat teknologi tertentu 

untuk menghasilkan sejumlah output tertentu.  Tujuan teori produksi adalah 

untuk menentukan tingkat produksi yang efisien dengan sumber daya yang 

ada (Sudarsono, 1994). 
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Menurut Sukirno (1987), teori produksi dibedakan menjadi menjadi dua : 

pertama, teori produksi jangka pendek yaitu bila dalam berproduksi seorang 

pengusaha menggunakan salah satu inputnya dengan input tetap.  Kedua, 

teori produksi jangka panjang yaitu bila semua input yang digunakan adalah 

input variabel, tidak terdapat input tetap.  Mubyarto (1989) menyatakan hal 

yang sama bahwa teori produksi dibedakan menjadi dua bagian : pertama, 

teori produksi jangka pendek yaitu jika seorang produsen menggunakan 

faktor produksi ada yang bersifat variabel dan ada faktor produksi yang 

bersifat tetap.  Kedua, teori produksi jangka panjang yaitu bila semua input 

yang digunakan adalah input variabel, tidak terdapat input tetap. 

 

Adiningsih (1999) mendefinisikan faktor produksi variabel (input variabel) 

adalah faktor produksi  yang habis dipakai dalam satu periode produksi.  

Faktor produksi tetap (input tetap) adalah faktor produksi yang tidak habis 

dipakai dalam satu periode produksi tertentu.  Nicholson (1995), teori 

produksi jangka pendek bentuk umum fungsi produksi secara matematis 

dapat dituliskan sebagai berikut : 

      Y =  f ( K, L )            (2.1) 

 

Keterangan :   

Y = Output 

K = Kapital (input tetap) 

L =  Tenaga kerja (input variabel) 
 

Teori produksi di atas adalah teori produksi dengan satu faktor produksi 

variabel dan satu faktor produksi tetap.  Dalam teori produksi dengan satu 

faktor produksi variabel dan satu faktor produksi tetap terdapat  anggapan 

yang harus dipenuhi yaitu dalam proses produksi hanya ada satu faktor 
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produksi variabel dan satu faktor produksi tetap, serta faktor-faktor produksi 

tersebut dapat dikombinasikan dalam berbagai macam proporsi untuk 

menghasilkan sejumlah produk (output) tertentu. 

 

3. Fungsi Produksi 

 

Output usahatani yang berupa berbagai macam produk pertanian tergantung 

dari jumlah dan jenis input yang digunakan dalam proses produksi, dengan 

kata lain proses produksi melibatkan  hubungan yang erat antara input yang 

digunakan dengan ouput yang dihasilkan. Hubungan antara input dan output 

dapat dicirikan dengan suatu fungsi produksi.  Budiono (1992) menjelaskan 

fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan matematika yang 

menunjukkan hubungan antara tingkat output yang dihasilkan dengan 

kombinasi berbagai input yang digunakan.  Menurut Mubyarto (1989),    

fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil 

produk fisik (output) dengan faktor-faktor produksi yang digunakan (input).  

Secara matematis hubungan output dan input dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

Y   = f ( X1, X2, X3,..........Xn )           (2.2) 

Keterangan : 

Y =  Hasil produksi fisik 

X1..Xn   =  Faktor-faktor produksi  

 

Y dalam persamaan di atas adalah merupakan Produk Total (PT) yaitu 

seluruh produksi yang dihasilkan dari proses produksi.  Dari fungsi produksi 

di atas dapat juga diturunkan Produk Marjinal (MP) dan Produk Rata-rata 

(PR).  Produk Marjinal yaitu tambahan output yang dapat diproduksi dengan 



18 
 

tambahan satu-satuan input produksi tertentu,  dengan asumsi input yang 

lain tetap.  Produk rata-rata adalah tingkat produksi yang dicapai untuk 

setiap satuan input produksi. Produk marjinal dan produk rata-rata dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

MPxi   =  
δY

 δXi
 = f’ (Xi)           (2.3)  

PR =   
Y

Xi
               (2.4) 

 

Doll dan Orazem (1984) menggambarkan fungsi produksi sebagai suatu 

bentuk hubungan antara input dengan ouput yang menunjukkan suatu 

tingkat input dapat dirubah, sehingga menghasilkan output tertentu.  Dengan 

kata lain, fungsi produksi menggambarkan kombinasi penggunaan beberapa 

faktor produksi untuk menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu.  

Menurut Debertin (1986),  fungsi produksi menerangkan hubungan  teknis 

yang mentransformasikan input atau sumberdaya menjadi output atau 

komoditas, sehingga fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan 

yang menunjukan hubungan teknis antara jumlah faktor produksi yang 

digunakan dengan jumlah hasil produksi yang dihasilkan per satuan waktu.   

 

Secara grafis untuk menjelaskan hubungan antara Produk Total, Produk 

Marjinal dan Produk Rata-Rata dalam suatu proses produksi dapat dilihat 

pada Gambar 2. Gambar 2 menunjukkan apabila faktor produksi  X  terus-

menerus ditambah jumlahnya, pada mulanya pertambahan Produk Total 

akan semakin banyak, tetapi ketika mencapai suatu tingkat tertentu, 

produksi tambahan yang akan diperoleh akan semakin berkurang dan 

akhirnya mencapai nilai negatif. 
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Keadaan yang menyebabkan pertambahan produksi yang semakin melambat 

sebelum akhirnya mencapai tingkat maksimum dan kemudian menurun 

dikenal dengan Hukum Pertambahan Hasil Yang Semakin Berkurang (the 

law of deminishing return).  Hubungan antara tingkat produksi dengan 

jumlah input variabel yang digunakan dapat dibedakan dalam tiga tahap 

daerah produksi, yaitu  (1) tahap I yang terjadi saat PR naik hingga PR 

maksimum di titik B, (2) tahap II yang dimulai saat PR maksimum di titik B  

hingga PT maksimum di titik C, dan (3) tahap III adalah daerah saat PT 

menurun mulai dari titik C (Gambar 2). 

 

                Y                                                             

                                                              C    

                           

                                                           

                   B              PT   

                  
                                       Daerah I                  Daerah II      Daerah III               

 

                                         

                                         Ep>1                    0<Ep<1         Ep<0 

           

                                                 A                      

                                                                                                            PR 

                     

                      0                     X 

                    PM 

 

         Sumber :  Mubyarto, 1989 

           Gambar  2. Tahapan produksi dan elastisitas produksi 

 

Menurut Soekartawi (1993), untuk melihat perubahan dari produksi yang 

dihasilkan yang disebabkan oleh faktor produksi yang dipakai dapat 

dinyatakan dengan elastisitas produksi. Elastisitas Produksi (Ep) adalah 
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rasio tambahan relatif produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif 

jumlah faktor produksi yang dipakai atau persentase perubahan dari 

produk yang dihasilkan akibat persentase perubahan faktor produksi yang 

digunakan.  Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 Ep = 
δy

δx
 .

X

Y 
  = 

PM

PR
                      (2.5) 

  

Menurut Doll dan Orazem (1984), berdasarkan nilai elastisitas produksi 

(Ep) suatu proses produksi dapat dibagi dalam tiga daerah produksi 

(Gambar 2) yaitu : 

a. Daerah Produksi I 

Daerah produksi I memiliki nilai elastisitas produksi lebih besar dari 

satu (Ep > 1), artinya setiap penambahan input produksi sebesar satu 

persen akan menyebabkan penambahan output  yang selalu lebih besar 

dari satu persen.  Di daerah ini belum terapai produksi yang optimal 

yang akan memberikan keuntungan maksimum, karena produksi masih 

dapat ditingkatkan dengan penambahan input produksi lebih banyak.  

Oleh karena itu daerah produksi I disebut daerah tidak rasional 

(Irrational Stage of Production). 

 

b. Daerah Produksi II 

Daerah Produksi II memiliki nilai elastisitas produksi antara nol dan 

satu (0 <Epr< 1), artinya setiap penambahan input produksi sebesar satu 

persen akan menyebabkan penambahan output kurang dari satu persen.  

Daerah ini dicirikan oleh penambahan output yang penambahannya 

semakin berkurang (decreashing return).  Pada tingkat tertentu dari 
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penggunaan input produksi akan di daerah ini akan memberikan 

keuntungan maksimum. Hal ini berarti penggunaan input sudah 

optimal.  Oleh karena itu, daerah II disebut daerah rasional (Rational 

Stage of Production). 

 

c. Daerah Produksi III 

Daerah Produksi III memiliki nilai elastisitas produksi kurang dari nol              

( Ep<0) artinya setiap penambahan input produksi akan menyebabkan 

penurunan jumlah output yang dihasilkan.  Daerah produksi ini 

mencerminkan penggunaan input produksi sudah tidak efisien, sehingga 

daerah ini disebut juga daerah tidak rasional. 

 

4. Keuntungan Usahatani 

 

Penerimaan usahatani merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual.  Soekartawi (1995) berpendapat bahwa penerimaan 

dinilai berdasarkan perkalian antara total produksi dengan harga pasar yang 

berlaku yang mencakup semua produk yang dijual, dikonsumsi rumah 

tangga petani, digunakan dalam usahatani untuk benih, digunakan untuk 

pembayaran, dan yang disimpan. 

 

Menurut Soekartawi (1995) ada tiga istilah yang sering digunakan dalam 

melihat penerimaan usahatani adalah (1) penerimaan tunai usahatani, yang 

didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk 

usahatani.  Penerimaan tunai tidak mencakup yang berupa benda, sehingga 

nilai produk usahatani yang dikonsumsi tidak dihitung sebagai penerimaan 
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tunai usahatani, (2) penerimaan tunai luar usahatani didefinisikan sebagai 

penerimaaan yang diperoleh dari luar aktivitas usahatani, dan (3) 

penerimaan kotor usahatani didefenisikan sebagai penerimaan dalam jangka 

waktu tertentu biasanya satu tahun atau satu musim, baik yang dijual tunai 

maupun yang tidak dijual seperti untuk kebutuhan konsumsi keluarga, 

benih, dan pakan.  Penerimaan kotor juga sama dengan pendapatan kotor 

atau nilai produksi. 

 

Menurut Soekartawi (1993) biaya adalah nilai penggunaan sarana produksi, 

upah, tenaga kerja, benih dan lain-lain yang dibebankan pada proses 

produksi suatu usahatani.  Menurut Hernanto (1993)  biaya usahatani adalah 

merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh produsen  dalam mengelola 

usahanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.  Biaya usahatani 

biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak 

tetap.  Biaya tetap diartikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan 

terus dikeluarkan, walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit.  

Jadi, besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi 

yang diperoleh.  Biaya tidak tetap atau biaya variabel biasanya diartikan 

sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang 

diperoleh.   

 

Soekartawi (1995),  biaya usahatani dapat berbentuk biaya tunai dan biaya 

yang diperhitungkan.  Biaya tunai adalah biaya yang dibayar dengan uang, 

seperti biaya pembelian sarana produksi, biaya pembelian bibit, pupuk dan 

obat-obatan serta biaya upah tenaga kerja.  Biaya yang diperhitungkan 
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digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan kerja petani, 

modal dan nilai kerja keluarga.  Tenaga kerja keluarga dinilai berdasarkan 

upah yang berlaku.  Biaya penyusutan alat-alat pertanian dan sewa lahan 

milik sendiri dapat dimasukkan ke dalam biaya yang diperhitungkan.  Biaya 

dapat juga diartikan sebagai penurunan inventaris usahatani.  Nilai 

inventaris suatu barang dapat berkurang karena barang tersebut rusak, 

hilang atau terjadi penyusutan. 

 

Menurut Doll dan Orezem (1984), keuntungan diperoleh dengan jalan 

mengurangi penerimaan total dengan biaya total.  Secara matematis 

dinyatakan sebagai berikut: 

π = Py. Y – [  Pxi. Xi + BTT ]n
i=1            (2.6) 

Keterangan : 

i  = 1,2,3.....n 

π  = Keuntungan usahatani 

Py = Harga produksi per satuan 

Y = Hasil produksi 

Pxi = Harga faktor produksi ke-i 

Xi = Jumlah faktor produksi ke-i 

BTT = Biaya tetap total   

 

Keuntungan usahatani juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Mubyarto, 1986) : 

      π  =  TR – TC        (2.7) 

Keterangan : 

π  = Keuntungan Usahatani 

TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

TC = Total Cost (Botal biaya) 
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5. Fungsi Keuntungan 

 

Pendekatan fungsi keuntungan memiliki beberapa kelebihan bila 

dibandingkan dengan pendekatan fungsi produksi, antara lain (1) fungsi 

penawaran output dan fungsi permintaan terhadap input dapat diduga 

bersama-sama tanpa harus membuat suatu fungsi produksi yang eksplisit, 

(2) dapat dipergunakan untuk menelaah masalah efisiensi ekonomis, teknis 

dan harga, dan (3) dalam model fungsi keuntungan, variabel-variabel yang 

diamati adalah variabel harga input dan harga output.  Secara umum fungsi 

produksi dapat dituliskan sebagai berikut:                                                                          

               Y   = f (X1, X2, ............. Xm ; Z1 , .......Zn)             (2.8)       

Keterangan : 

Y    =  Output 

Xm =  Input variabel; i = 1, 2, ......,m 

Zn   =  Input tetap; i = 1, 2,.......,n 
  

 

Dalam jangka pendek, keuntungan diperoleh dengan menganggap bahwa 

hanya biaya variabel sebagai pengurang terhadap biaya total. Dengan kata 

lain, hanya harga input variabel yang mempengaruhi keuntungan. Input 

tetap tidak mempengaruhi alokasi optimal faktor produksi.  Secara 

matematis persamaan keuntungan jangka pendek ditulis sebagai berikut : 

π = p. f. (X1,....... Xm ; Z1 ......Zn) –  Wim
i=1 Xi                                      (2.9)   

 
Keterangan :   

п  = Keuntungan jangka pendek 

P  = Harga output 

Xi  = Jumlah input variabel ke – i ( i = 1,2,............m) 

Zj  = Jumlah input tetap ke-j ( j = 1,2..........n) 

Wi  = Harga input variabel ke – i 

  

Keuntungan maksimum akan tercapai pada kondisi nilai produk marjinal 

(NPM) sama dengan biaya korbanan marjinal (BKM) atau harga input 
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variabel yang bersangkutan, atau secara matematis dapat ditulis sebagai 

berikut:  

P . 
δ(XiZi )

δXi
 = Wi         ( 2.10) 

 

Dengan mendefinisikan Wi* = Wi/P, yaitu suatu harga input variabel yang  

dinormalkan (dibagi dengan harga output), maka persamaan (2.10) mejadi 

sebagai berikut : 

δ(XiZi )

δXi
 = Wi*,  untuk  i = 1, 2, 3,...m                                               (2.11) 

 

Jika persamaan (2.9) dinormalkan dengan harga output, maka diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

π* = π / p = f ( X1, ......Xm ; Z1, .......Zn) -  Wi∗𝑚
𝑖=1 Xi             (2.12) 

Dimana  * dikenal sebagai fungsi keuntungan UOP (Unit Output Price 

Profit Function).  Jumlah optimal dari input variabel Xi* yang memberikan 

keuntungan maksimum dalam jangka pendek, dapat diturunkan dari 

persamaan (2.11) yaitu :   

Xi* = f (W1* , W2* , ........Wm* ;  Z1, ........Zn)                     (2.13) 

kemudian dengan mensubtitusikan persamaan (2.13) ke dalam (2.19), maka 

fungsi keuntungan dapat ditulis kembali menjadi :  

 =  p.  f ( X1*, X2* ....Xm* ; Z1, ....Zn) –  Wi∗𝑚
𝑖=1 Xi∗          (2.14) 

Selama Xi* sebagai fungsi dari W* dan  Zj, maka persamaan (2.14) dapat 

ditulis kembali mejadi sebagai berikut: 

  = p.g* ( W1*, ......Wm* ; Z1,.....Zn)                                          (2.15) 

Persamaan (2.16) merupakan fungsi keuntungan yang memberikan nilai 

maksimum dari keuntungan jangka pendek untuk masing-masing harga 
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output, harga input variabel (Wi*) dan tingkat input tetap Zj.  Jika 

persamaan (2.15) dinormalkan dengan harga output didapat persamaan 

sebagai berikut :  

*  =  /p   = g* ( W1*, .......Wm* ; Z1 ........, Zn)                  (2.16)  

Lau dan Yotopoulos (1972) menyebutkan bahwa antara fungsi produksi dan  

fungsi keuntungan adalah satu set yang saling berhubungan. Berdasarkan 

hal tersebut,  maka dari persamaan (2.16) dapat diturunkan fungsi 

permintaan input variabel Xi*  sebagai berikut :  

xi* = - 
𝛿𝜋 ∗

𝛿𝑊 𝑖
= - 

δg ∗(Wi ∗Zj )

δWi ∗
,    i = 1.......m                                                  (2.17) 

Fungsi penawaran output (𝑌𝑠
∗) dapat diturunkan dari persamaan (2.14) dan 

(2.17) sebagai berikut :  

𝑌𝑠
∗  =  g* (Wi *, Zj) -   

δg∗(Wi ∗Zj )

δWi ∗
𝑚
𝑖=1                                             (2.18) 

 

Secara aktual kondisi keuntungan maksimum tidak dapat dipaksakan untuk  

dicapai, karena adanya perbedaan kemampuan perusahaan untuk 

menyamakan produk marjinal dengan harga inputnya.  Jika untuk 

menggambarkan penyimpangan produk marjinalnya dengan harga input 

variabel menggunakan notasi  ki, maka persamaan (2.12) mengalami 

modifikasi sebagai berikut :                 

 
𝛿𝑓 (𝑋𝑖 .𝑍𝑗 )

𝛿𝑋𝑖
=   ki. W∗     i= 1,2,......m                                                 (2.19)  

  

ki dikatakan sebagai indek penggunaan input variabel i pada saat 

keuntungan maksimum jangka pendek.  Jika ki =1 untuk semua i, 

menunjukan efisiensi harga absolut, sehingga kondisi persamaan (2.19) 

sama dengan kondisi persamaan (2.11).  Jika i ≠ 1, maka perusahaan gagal 
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mencapai keuntungan maksimum. Hal yang sama berlaku pada persamaan 

(2.16), (2.17) dan (2.18) sehingga menjadi fungsi keuntungan harga per unit 

output yang aktual (UOP), seperti sebagai berikut :          

πa= g*( ki,Wi*, Zi) –  
 1−𝑘  𝑊∗

𝑘𝑖

𝑚
𝑖=1  . 

𝛿𝑔∗(𝑘𝑖 .𝑊𝑖∗.𝑍𝑗 )

𝛿𝑊𝑖 ∗
                                  (2.20)  

 

6. Fungsi Keuntungan Cobb-Douglas 

 

Dalam penelitian ini digunakan model fungsi keuntungan yang diturunkan 

dari fungsi produksi Cobb-Douglas, seperti yang telah digunakan oleh 

Larsito (2005), Rahmanta (1987), Wardani (2007), dan Warsana (2007).  

Soekartawi (2006) mengatakan penggunaan fungsi keuntungan Cobb-

Douglas sudah sangat populer di kalangan para peneliti, alasannya yaitu : 

(1) suatu  anggapan bahwa petani dan pengusaha mempunyai sifat 

memaksimumkan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang, 

(2) cara pendugaannya relatif lebih mudah, (3) analisis mudah dilakukan, 

misalnya membuat besaran elastistisitas menjadi konstan atau tidak, dan (4) 

peneliti dapat  sekaligus  mengukur efisiensi pada tingkatan atau pada ciri 

yang berbeda.  Bentuk umum fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai 

berikut :  

Y  =  A X1
α1 X2

α2 … . . Xi
α1  Z1

β1 
…. Zj

βj 
                                                    (2.21) 

Y  =   A  Xiα im
i=1   Zjbjn

j=i   

 

Keterangan :                                                                                                                    

Y   =  Produksi   

A   =  Besaran yang menunjukan efisiensi teknik  

X   =  Faktor input variabel  

Z   =  Faktor input tetap  

αi  =  Koefisien regresi input tidak tetap. 

ßj  =  Koefisien regresi input tetap. 
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Berdasarkan pemikiran Lau dan Yotopoulus (1972), (1979)  dari fungsi 

produksi Cobb-Douglas di atas, dapat diturunkan fungsi keuntungan UOP  

(unit output price profit f) Cobb-Douglas sebagai berikut :  

Π* =   A
(1-μ) ( 1 −  αi m

i=1
 / ki ) [  ki−α i(1−μ)m

i=1 ] [ ∑(αi)
-αi/(1-μ)  

] 

                     [   (𝑊𝑖∗)𝑚
𝑖=1  -αi/(1-μ)  

] [   𝑍𝑗𝛽/(1−𝜇)𝑚
𝑖=1  ]       atau 

π* =   𝐴∗ [  𝑊𝑖

𝛼𝑖
∗

𝑚
𝑖=1  ]  [   𝑍

𝑗

𝛽𝑗
∗

 𝑚
𝑖=1 ]       (2.22) 

Kemudian persamaan (2.22) di atas, dirubah bentuknya ke dalam bentuk 

logaritma menjadi sebagai berikut : 

 ln π* =   ln  A∗ +   𝛼𝑚
𝑖=1 i* lnWi*  +   𝛽𝑗

𝑚
𝑖=1 * lnZj                       (2.23) 

Keterangan :  

π*    =  Keuntungan UOP, yaitu keuntungan jangka pendek yang telah      

                   dinormalkan dengan harga produksi 

Wi*    =  Harga input tidak tetap yang telah dinormalkan dengan harga    

                   produksi 

Zj       =  Input tetap  

αi     =  Koefisien regresi input tidak tetap 

ßj      =  Koefisien regresi input tetap 

 

Model fungsi keuntungan UOP Cobb Douglas merupakan suatu cara yang 

dapat dipakai untuk memaksimumkan keuntungan, karena fungsi 

keuntungan UOP Cobb Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang 

melibatkan harga faktor produksi dan produksi yang dinormalkan dengan 

harga produksi. 

Menurut Sumbodo (1996),  ada beberapa keuntungan pada penggunaan 

model fungsi keuntungan UOP Cobb Douglas  (UOP Cobb Douglas Profit 

Function) yaitu :  (1) deviasi dan tingkah laku maksimisasi keuntungan  

dapat dibentuk dalam kerangka teoritik, (2) dapat mengestimasi fungsi  
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permintaan input dan fungsi penawaran output secara bersama-sama, tanpa 

harus membuat suatu fungsi produksi secara eksplisit, (3) dapat digunakan 

untuk menelaah masalah efisiensi teknik, harga dan ekonomi, (4) petani 

diasumsikan bereaksi sesuai dengan kenyataan empiris yang diestimasi, (5) 

variabel bebas dalam keuntungan terdiri harga input variabel dan jumlah 

input tetap, yang semuanya itu merupakan variabel eksogen terhadap 

produksi.  

 

Berdasarkan  model tersebut maka apabila ada dua kelompok yang berbeda  

dapat dijadikan satu persamaan dengan cara penggabungan dengan 

menggunakan variabel dummy, sehingga persamaan fungsi keuntungan 

UOP Cobb-Douglas dapat ditulis sebagai berikut :  

 ln π* = ln A* + dp*Dp +  αi
∗m

i=1 ln Wi
∗ +  βj

∗ ln Zjn
j=1   

            

 ln π* = ln A* + dp*Dp + αi* ln Wi
∗ +  βj

∗ ln Zj + u                (2.24) 

 

Keterangan : 

π*      =  Keuntungan yang dinormalkan (penerimaan total dikurangi biaya     

              input variabel, kemudian dibagi harga output). 

Dp     =  Variabel dummy 

Wi*   =  Harga input variabel yang dinormalkan dengan harga output 

 Zj      =  Input tetap 

αi*     =  Koefisien regresi input variabel. 

ßj*     =  Koefisien regresi input tetap. 

u        =  Variabel pengganggu. 

 

a. Fungsi Keuntungan UOP Cobb-Douglas Maksimum 

 

Penelitian ini menggunakan model pendekatan fungsi produksi Cobb- 

Douglas, sehingga fungsi keuntungan yang telah diuraikan diatas  

diturunkan dari fungsi produksi Cobb-Douglas.  Penurunan fungsi  
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keuntungan UOP Cobb-Douglas maksimum dapat diturunkan dari 

persamaan (2.22) sebagai berikut: 

Y = A  Xiα im
i=1   Zjβjn

j=i                                                     (2.25)  


Keuntungan maksimum tercapai pada kondisi fungsi produksi dalam 

keadaan pertambahan hasil yang menurun (decreasing return to scale), 

untuk fungsi produksi Cobb-Douglas di atas keadaan dipenuhi pada :  

μ  αi < 1m
i=1 . 

 Lau dan Yutopoulus (1972) menurunkan fungsi keuntungan UOP (unit 

out price) maksimum dari fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut :  

π* =  A
1/(1-μ)

(1-μ) [  (Wi
∗ /αi) m

i=1
–αi/(1-μ)  

] [  𝑍𝑛
𝑗=𝑖 j

βj1/ (1-μ) 
]             (2.26)  

Kemudian persamaan (2.26) diatas dirubah menjadi bentuk logaritma 

natural menjadi : 

ln π* =  ln A* +  αi
∗ m

i=1 ln Wi
∗ +  βi

∗ n
j=1 ln Zj                                 (2.27) 

 

Permintaan input (faktor share)  yang dapat memberikan keuntungan 

maksimum (optimal)  dapat diturunkan dari fungsi keuntungan  

maksimum persamaan (2.27) dengan cara yang sama seperti persamaan 

(2.17), maka dapat diperoleh faktor share (permintaan input) optimal 

sebagai berikut:  


−𝑊𝑖

∗ .  𝑋𝑖
∗

𝜋∗ αi*”   atau       (2.28)    

  𝑋𝑖=   
−𝛼𝑖∗".  𝜋∗

𝑊𝑖∗
        

Fungsi penawaran output (Ys*) dalam fungsi keuntungan UOP Cobb-

Douglas dapat diturunkan menjadi sebagai berikut: 

Ys* = A* (1-μ) [  (Wi
∗)m

i=1
-αi/(1-μ) 

] [  Zj
βjn

j=1  ]                     (2.29) 
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b. Fungsi keuntungan UOP Cobb-Douglas Aktual 

 

Fungsi keuntungan UOP Cobb Douglas aktual dapat diturunkan dari 

persamaan  (2.20) menjadi sebagai berikut : 

πa = A
(1-μ) [1 −  αi m

i=1
 
/ ki] [  𝑘𝑖−𝛼𝑖(1−𝜇)𝑚

𝑖=1 ] [  (αi)m
i=1

-αi/(1-μ)  
] 

        [  (wi ∗)m
i=1

-αi/(1-μ) 
] [  zjβ/(1−μ)m

i=1  ]         (2.30) 

 

Kemudian persamaan (2.30) di atas, dirubah dalam bentuk logaritma 

dapat ditulis sebagai berikut : 

ln πa* = ln A* +  𝛼𝑚
𝑖=1 i* lnWi* +  𝛽𝑗

𝑚
𝑖=1 * lnZj                       (2.31) 

Keterangan:  

             

  A*  =  A
(1-μ) 

[1-  αim
i=1

 
/ki ] [ 𝑘𝑖−𝛼𝑖(1−𝜇)𝑚

𝑖=1 ] [  αi m
i=1

-αi/(1-)
]                      

 

           [  (wi ∗)m
i=1

-αi/(1-μ)
 ] 

              

αi*  = -α / (1-μ) 

βj*  = βj / (1-μ)  

 

Jika 𝑘𝑖  = 1  maka A* pada persamaan (2.27) dan (2.31)  adalah sama 

begitu juga untuk π* = πa maka A* merupakam fungsi dari A dan  𝑘𝑖 .  

Parameter  tersebut akan digunakan  dalam menganalisis efisiensi 

ekonomi.  Dengan cara yang sama, persamaan fungsi  permintaan input 

tidak tetap (2.17) dan  penawaran output (2.18) dapat ditulis dalam 

bentuk Cobb-Douglas.  Permintaan input tidak tetap dapat diturunkan 

sebagai berikut :  

 −𝑊𝑖 ∗.𝑋𝑖

𝜋∗  = (𝑘𝑖)
- 1 

(𝑘𝑖
∗ 

)
-1 𝛼𝑖

∗ =  𝛼𝑖
∗                                                  (2.32) 

 𝑋𝑖=   
−𝛼𝑖

∗  𝜋∗

𝑊𝑖
∗  
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Jika perusahaan pada kondisi mencapai keuntungan maksimum jangka 

pendek, dimana  𝑘𝑖  = 1 untuk semua i, maka  α*”= αi*” untuk semua i.  

Oleh karena itu, pengujian hipotesis nol tercapainya keuntungan 

maksimum jangka pendek adalah pengujian faktor share input variabel 

ke-i dalam keadaan fungsi keuntungan mencapai maksimum  (αi*”) 

persamaan  (2.28) harus sama dengan faktor share fungsi keuntungan  

aktual (αi*) persamaan (2.32).  

 

Fungsi penawaran Cobb-Douglas dapat diturunkan sebagai berikut: 

 

Ys* = A*  [1-  (αi
∗m

i=1 /ki)
-1

]
  
[  (Wi

∗)m
i=1

αi*
] [  Zjβj  n

i=1 ]                   (2.33) 

 

7. Skala Ekonomi Usaha (Return To Scale) 

 

Skala usaha (Return To Scale) perlu dipelajari untuk mengetahui apakah 

kegiatan dari suatu usaha yang diteliti tersebut mengikuti kaidah increasing, 

constant atau decreasing return to scale.  Analisis skala usaha merupakan 

analisis produksi guna melihat kemungkinan perluasan usaha dalam suatu 

proses produksi. Dalam suatu proses produksi, perluasan skala usaha pada 

hakekatnya merupakan suatu upaya maksimisasi keuntungan dalam jangka 

panjang. Dengan perluasan skala usaha, rata-rata komponen biaya input 

tetap per unit output menurun, sehingga keuntungan produsen meningkat. 

Dalam hal ini, tidak selamanya perluasan skala usaha akan menurunkan 

biaya produksi, sampai suatu batas tertentu perluasan skala usaha justru 

dapat meningkatkan biaya produksi.   

 



33 
 

Analisis skala usaha sangat penting untuk menetapkan skala usaha yang 

efisien. Dalam hubungan antara faktor produksi atau input dengan tingkat 

produksi atau output, skala usaha (returns to scale) menggambarkan respon 

dari output terhadap perrubahan proporsional dari input.  Dalam hal ini, 

Mubyarto (1989) menyebutkan ada tiga kemungkinan hubungan antara 

input dengan output, yaitu :  

a. Skala usaha dengan kenaikan hasil bertambah (increasing returns to 

scale) yaitu kenaikan satu satu-satuan input menyebabkan kenaikan 

output yang semakin bertambah.  Pada keadaan demikian alastisitas 

produksi lebih besar dari satu  (Ep>1), atau Produk Marjinal (MP) lebih 

besar dari Produk Rata-rata (PR). 

b. Skala usaha dengan kenaikan hasil tetap (constan return to scale)  yaitu 

penambahan satu satu-satuan input menyebabkan kenaikan output 

dengan proporsi yang sama.  Pada keadaan ini elastisitas produksi sama 

dengan satu (Ep=1), atau Produk Marjinal (MP) sama dengan Produk 

Rata-rata (PR) dan Biaya Variabel Rata-rata (BVR) sama dengan Biaya 

Marjinal (BM).  

c. Skala usaha dengan kenaikan hasil yang berkurang (decreasing return to 

scale) yaitu bila pertambahan satu satu-satuan input menyebabkan 

kenaikan output yang semakin berkurang. Pada keadaan elastisitas 

produksi lebih kecil dari satu (Ep<1), atau Produk Marjinal (PM) lebih 

kecil Produk Rata-rata (PR) dan BiayaVariabel Rata-rata (BVR) lebih 

kecil dari Biaya Marjinal (BM).   
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Pengetahuan mengenai keadaan skala usaha sangat penting sebagai salah 

satu pertimbangan mengenai pemilihan ukuran perusahaan. Kalau keadaan 

skala usaha dengan kenaikan hasil berkurang telah tercapai, hal ini berarti 

luas usaha sudah perlu dikurangi. Sebaliknya, kalau keadaan skala usaha 

berada pada keadaan kenaikan hasil bertambah, maka luas usaha diperbesar 

untuk menurunkan biaya produksi rata-rata dan diharapkan dapat menaikan 

keuntungan. Kalau keadaan skala usaha dengan kenaikan hasil tetap, maka 

luas rata-rata unit perusahaan yang ada tidak perlu dirubah.  Dalam 

hubungan antara faktor produksi atau input dengan tingkat produksi atau 

output,  skala usaha(returns to scale) menggambarkan respon dari output 

terhadap perubahan proporsional dari input.   

 

Dalam fungsi keuntungan Cobb Douglas, Lau dan Yotopoulus (1972) 

menyatakan terdapat kondisi sebagai berikut : 

(𝑘−1)

𝑘
  𝑎𝑖∗ 𝑚

𝑖=1 + 
1

𝑘
  𝛽𝑗∗𝑛

𝑗=1  = 1,  atau                                           (2.34) 

 𝛽𝑗∗𝑛
𝑗=1  = k (k-1)  𝛼𝑖∗ 𝑚

𝑖=1                                                                     (2.35) 

 

Secara monotik telah diperlakukan bahwa   αi∗ m
i=1 < 0 terhadap fungsi 

keuntungan Cobb-Douglas.  Jika ki  > 1,  maka kondisi yang ada adalah 

kenaikan hasil yang bertambah (increasing returns to scale). Jika  ki = 1, 

maka kondisi yang ada adalah kenaikan hasil yang tetap (constant return to 

scale) dan jika ki < 1, maka kondisi yang ada adalah kenaikan hasil yang  

menurun (decreasing returns to scale). 
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8. Efisiensi Ekonomi Relatief 

 

Suatu penggunaan faktor produksi dapat dikatakan efisien secara teknis 

apabila faktor produksi yang dipakai menghasilkan produk yang maksimal, 

pada saat PR mencapai maksimum atau pada saat elastisitas produksi (Ep) 

besarnya adalah 1.  Dikatakan efisiensi harga apabila nilai produk 

marjinalnya sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan dan 

dikatakan efisiensi ekonomi apabila usaha pertanian tersebut mencapai 

efisiensi teknis sekaligus mencapai efisiensi harga (Prasmatiwi dkk, 2005).  

Efisiensi ekonomi tercapai pada saat produksi optimum, sedangkan produksi 

optimum tercapai pada saat keuntungan maksimum. 

Menurut Soekartawi (1994),  ukuran efisiensi ekonomi relatif mencakup 

efisiensi teknis relatif dan efisiensi harga relatif.  Efisiensi teknis relatif 

dicapai, apabila dicapai ouput maksimum dari kombinasi input tertentu, 

sedangkan efisien harga relatif dicapai apabila nilai produk marjinal setiap 

input sama dengan biaya korbanan marjinal atau harga input yang 

bersangkutan. 

 

Pengukuran efisiensi ekonomi relatif didasarkan pada asumsi bahwa semua 

petani menghadapi fungsi produksi yang sama dan penggunaan teknologi 

yang sama.  Namun, perbedaan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi 

petani menyebabkan fungsi produksi tidak dapat diartikan sama secara 

absolut, sehingga perlu ada ukuran efisiensi ekonomi relatif sebagai akibat  

perbedaan tersebut. 
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Lou dan Yotopoulus (1971), menyatakan bahwa untuk menentukan efisiensi 

ekonomi relatif antara dua kelompok petani, terlebih dahulu harus 

diidentifikasi  fungsi produksi masing-masing sebagai berikut:  

V1 = A1 f(Xi1,Zj1)         (2.36) 

V2 = A2 f(Xi2,Zj2)         (2.37) 

Keterangan : 

A1 dan A2    = parameter efisiensi teknis dari kedua kelompok petani 

Xi1 dan Xi2  = input tidak tetap ke-i kedua kelompok petani, i = 1, 2,...m 

Zj1 dan Zj2  = input tetap kei-i dari kedua kelompok petani, j = 1, 2.....n 
 

 

Kedua kelompok petani mempunyai efisiensi teknis relatif  yang sama 

apabila  A1 sama dengan A2.  Selanjutnya efisiensi harga relatif 

diformulasikan dengan cara mengukur kemampuan  petani dalam 

menyamakan nilai produk marjinal dengan biaya korbanan marjinal, yang 

dalam bentuk matematis dirumuskan sebagai berikut :     

δA1  f Xi 1Zj1 

δXi 1
  =  ki1.Wi1*          (2.38)                                         

 
δA2  f(Xi 2Zj1)

δXi 2
  =  ki2.Wi2*                                                                (2.39) 

Untuk melihat perbedaan efisiensi harga relatif antara kedua kelompok 

petani digunakan indek efisiensi harga (ki) dari setiap input tidak tetap.  Jika  

ki1 = ki2 untuk semua-i, dimana i = 1, 2,....m, berarti kedua kelompok petani 

mempunyai efisiensi harga absolut yang sama dan alokasi input tidak tetap 

sudah optimal. Dalam keadaan seperti ini, maka keuntungan maksimum 

jangka pendek  akan tercapai. 

 

Dalam  model ini,  A  sebagai parameter efisiensi teknik relatif dan ki 

sebagai parameter efisiensi harga relatif, dimana keduanya merupakan unsur 
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dari parameter efisiensi ekonomi relatif.  Apabila A1 = A2 dan ki1 = ki2, 

untuk i = 1, 2, 3....m, maka kedua kelompok petani tersebut mempunyai 

efisiensi teknis relatif dan efisiensi harga relatif yang sama.  Dalam keadaan 

seperti ini, maka efisiensi ekonomi relatif akan sama.  

 

Untuk membandingkan efisiensi ekonomi relatif, akan dipergunakan  

parameter A dan ki yang terdapat dalam fungsi keuntungan UOP aktual,  

sehingga  fungsi keuntungan aktual untuk kedua kelompok petani dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

                   αi*                   βj* 

Πa1*  =  A1*      (  𝑊𝑖1 
∗𝑚

𝑖=1 )       ( 𝑍𝑗1 
∗𝑛

𝑗=1 )         dan     (2.40) 

 

                       

        αi*                     βj*  
Πa2*  =  A2*     (  𝑊𝑖2

∗𝑚
𝑖=1 )        ( 𝑍𝑗2 

∗𝑛
𝑗=1 )              (2.41) 

 

 

Sedangkan fungsi permintaan aktual untuk input tidak tetap pada kedua 

kelompok petani dapat dirumuskan sebagai berikut : 

- 
𝑊𝑖1

∗  𝑋𝑖1

𝜋𝑎
   =  (ki1)

-1
 (k1*) αi* = αi1*”   dan     (2.42) 

- 
𝑊𝑖2

∗  𝑋𝑖2

𝜋𝑎
   =  (ki2)

-1
 (k2*) αi* = αi2*”     (2.45) 

Dalam bentuk logaritma natural, fungsi keuntungan aktual tersebut dapat 

dituliskan kembali sebagai berikut : 

ln πa1* = ln A1* +  𝛼𝑚
𝑖=1 i1* lnWi1* +  𝛽𝑗

𝑚
𝑖=1 * lnZj1  dan     (2.46)                  

ln πa2* = ln A2* +  𝛼𝑚
𝑖=1 i2* lnWi2* +  𝛽𝑗

𝑚
𝑖=1 * lnZj2     (2.47) 

Jika A1 = A2 dan k1 = k2 maka A1* = A2*, yang berarti kedua fungsi πa1  
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dan πa2 adalah  identik.  Hal ini menunjukkan bahwa  ln A2*/A1* = 0, 

sehingga untuk pengujian  hipotesis perbedaan ekonomi relatif antara dua 

kelompok petani tersebut dapat digunakan peubah dummy.  Jika D 

merupakan dummy variabel, maka fungsi keuntungan UOP aktual gabungan 

dari dua kelompok petani tersebut dalam bentuk logaritma natural dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

ln πa = ln A* +  𝛼𝑚
𝑖=1 i*. ln Wi* +  𝛽𝑗

𝑚
𝑖=1 *. ln Zj + λD           (2.48) 

Fungsi permintaan input  tidak tetap dapat dimodifikasi seperti persamaan 

berikut : 

 
−𝑤𝑖 ∗𝑥𝑖 ∗

𝜋𝑎
∗    =  𝛼𝑖1

∗′′  𝐵 𝐷1 + 𝛼𝑖1
∗′′  𝐾 𝐷2 + e                                                                       (2.49) 

Keterangan : 

B = Lahan basah 

K = Lahan kering 

 

9. Risiko Usahatani 

Kegiatan dalam usahatani yang menyangkut proses produksi biasanya selalu 

dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian.  Risiko adalah peluang dimana 

terjadinya kemungkinan merugi dapat diketahui sebelumnya, sedangkan 

ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, 

sehinggan peluang terjadinya merugi belum diketahui sebelumnya.  Sumber 

ketidakpastian pada usahatani adalah terjadinya fluktuasi produksi dan 

fluktuasi harga. Ketidakpastian produksi usahatani dapat disebabkan oleh 

faktor iklim, hama dan penyakit serta kekeringan, sedangkan fluktuasi harga 

terjadi disebabkan oleh perubahan harga yang terus-menerus, sehingga   
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keinginan petani untuk mendapatkan keuntungan yang besar sulit terjadi 

(Soekartawi, Rusmadi, dan Damaijati, 1993).  

 Barry (1984),  mengklasifikasikan ketidakpastian di bidang pertanian 

menjadi enam tipe, yaitu  (1) ketidakpastian produksi yang penyebabnya 

terkait dengan faktor alam (kekeringan akibat kemarau  berkepanjangan, 

serangan hama dan penyakit), (2) resiko bencana yang sulit diprediksi 

misalnya kebanjiran, kebakaran, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan 

sebagainya, (3) ketidakpastian harga masukan maupun keluaran, (4) ketidak 

pastian yang terkait dengan teknologi yang tidak tepat, sehingga 

produktivitas jauh lebih rendah dari harapan, (5) ketidakpastian akibat 

tindakan pihak lain (sabotase, penjarahan, ataupun adanya peraturan baru 

yang menyebabkan usahatani tak dapat dilanjutkan, dan (6) ketidakpastian 

yang sifatnya personal, misalnya petani atau anggota keluarganya sakit atau 

meninggal dunia.  Resiko yang terkait tipe (1) dan (2) kadangkala bersifat 

katastropik dan dapat menyebabkan gagal panen dalam skala yang luas. 

Menurut Soekartawi (1993) sumber ketidakpastian yang penting di sektor 

pertanian adalah adanya fluktuasi produksi dan fluktuasi harga produksi.  

Ketidakpastian akibat fluktuasi produksi disebabkan faktor alam, sedangkan 

ketidakpastian akibat fluktuasi harga disebabkan oleh harga yang terus 

mengalami perubahan.  Hal yang sama dikemukakan oleh Iturrioz (2009) 

yang menyatakan bahwa dua resiko utama di bidang pertanian yang menjadi 

perhatian, adalah resiko harga yang disebabkan oleh volatilitas potensial 

dari harga dan resiko produksi yang disebabkan oleh ketidakpastian tentang 
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tingkat produksi yang dapat dicapai produsen primer dari kegiatan petani 

saat ini. 

Menurut Harwood  et al. (1999) dan Moshini dan Hennessy (1999), yaitu 

beberapa sumber risiko yang dihadapi petani yaitu : (1) risiko produksi, (2) 

risiko pasar atau harga, (3) risiko kelembagaan, (4) risiko kebijakan, dan (5) 

risiko finansial.  Dari beberapa sumber risiko tersebut, ternyata risiko yang 

paling utama dihadapi usahatani sayuran adalah risiko produksi dan risiko 

harga. Hal ini sejalan dengan Kadarsan (1992) yang menyatakan bahwa ada 

empat penyebab timbulnya risiko yaitu (1) risiko produksi, (2) risiko harga, 

(3) risiko teknologi, dan (4) risiko karena tindakan pihak lain.  

 

Menurut Kadarsan (1995) menyatakan pengukuran risiko secara statistik 

dilakukan dengan menggunakan ukuran ragam (variance) atau simpangan 

baku (standard deviation).  Kedua cara di atas menggambarkan risiko dalam 

arti kemungkinan penyimpangan pengamatan sebenarnya disekitar nilai 

rata-rata yang diharapkan.  Besarnya hasil produksi dan harga jual yang 

diharapkan (E) menggambarkan jumlah rata-rata hasil produksi dan harga 

jual yang diterima petani, sedangkan simpangan baku (V) adalah besarnya 

hasil produksi dan harga jual yang mungkin diperoleh atau risiko yang 

ditanggung petani.  Penentuan batas bawah (L) sangat penting dalam proses 

pengambilan keputusan petani untuk mengetahui jumlah hasil terendah di 

bawah tingkat hasil yang diharapkan.  Batas bawah hasil produksi dan harga 

jual (L) menunjukkan tingkat produksi dan harga jual terendah yang 

mungkin diterima oleh petani.   
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10. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti sebelumnya sangat penting 

untuk dipelajari, sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian 

ini.  Beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti sebelumnya 

disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis efisiensi 

ekonomi relatif dan risiko  usahatani kubis pada lahan sawah dan 

lahan kering di Kabupaten Tanggamus. 

 

No 
Peneliti, Judul, 

Lokasi dan  Tahun 

Metode 

Analisis 
Kesimpulan 

 

1 

 

Pendugaan Fungsi 

Keuntungan dan 

Analisis Efisiensi 

Ekonomi Relatif 

Usahatani Padi Sawah 

di Jawa Barat 

(Rahman, 1986) 

 

 

 

Metode 

Fungsi  

keuntungan 

Cobb-

Douglas 

dengan 

pendekatan 

fungsi 

keuntungan 

UOP Cobb-

Douglass 

 

 

(1) Faktor-faktor yang berpengaruh nyata 

terhadap keuntungan adalah harga pupuk 

urea, harga obat-obatan, luas lahan dan 

biaya tetap, sedangkan yang lainnya tidak 

berpengaruh nyata. 

 

(2) Keuntungan maksimum usahatani padi 

sawah di daerah penelitian belum 

maksimum, namun alokasi penggunaan 

bibit, pupuk TSP dan tenaga kerja ternak 

sudah optimal/efisien. 

 

(3) Skala usaha usahatani padi sawah di 

daerah penelitian berada pada skala 

berada pada kenaikan hasil yang 

bertambah. 

 

(4) Efisiensi ekonomi relatif pada lahan 

garapan luas lebih efisien dibandingkan 

dengan lahan sempit. Efisiensi ekonomi 

relatif  lahan dataran rendah lebih efisien 

dibandingkan dengan dataran tinggi. 

 

2 

 

Analisis Efisiensi 

Ekonomi Relaif 

Usahatani Kentang Di 

Kabupaten Karo 

Provinsi Sumatra 

Utara (Rahmanta, 

1997) 

 

 

Metode 

Fungsi  

keuntungan 

Cobb-

Douglas 

dengan 

pendekatan 

fungsi 

keuntungan 

UOP Cobb-

Douglass 

 

 

(1)   Keuntungan maksimum belum tercapai    

        namun alokasi penggunaan bibit, pupuk     

        TSP dan tenaga kerja ternak telah optimal  

        atau tercapai efisiensi harga.  Sedangkan  

        alokasi penggunaan pupuk urea, obat- 

        obatan dan tenaga kerja manusia belum  

        optimal.  

   

 (2)  Hasil analisis juga menunjukkan bahwa    

        harga pupuk urea dan obat-obat, luas    

        lahan garapan dan biaya tetap (lain-lain)  

       mempunyai pengaruh yang nyata (α =         
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       0,01) terhadap keuntungan aktual      

       (Model   II)  usahatani padi. 

 

(3)   Hasil pendugaan skala usaha 

menunjukkan  

  bahwa skala usaha masih berada pada   

  kenaikan hasil yang meningkat 

(increasing   

  retun to scale), sehingga masih    

  memungkinkan peningkatan produksi  

  poadi di daerah penelitian melalui    

  perluasan usaha dan perbaikan teknik  

  berproduksi. 

 

(4).  Ada perbedaan yang nyata dalamefisiensi  

        harga dan efisiensi ekonomi relatif antara  

        petani lahan luas dan sempit, dimana       

        petani luas lebih efisien dibanding lahan  

        sempit. 

 

(5).  Tidak ada yang nyata perbedaan efisiensi  

        teknik antara petani lahan luas dan petani  

        lahan sempit. 

 

 

3 

 

Analisis Keuntungan 

Usahatani Tembakau 

Rakyat dan Efisiensi 

Ekonomi Relatif 

Menurut Luas Lahan 

Garapan (larsito, 

2005) 

 

Metode 

Fungsi  

keuntungan 

Cobb-

Douglas 

dengan 

pendekatan 

fungsi 

keuntungan 

UOP Cobb-

Douglass 

 

 

(1)  Hasil pendugaan fungsi keuntungan UOP 

usahatani tembakau menunjukan bahwa 

dari ketiga model koefisien semua input 

variabel (upah tenaga kerja , harga bibit, 

harga pupuk dan harga pestisida) 

mempunyai hubungan negatif terhadap 

keuntungan, sehungga kenaikan harga 

input variabel akan menurunkan 

keuntungan sedangkan input tetap (luas 

lahan dan peralatan) mempunyai 

hubungan positif terhadap keuntungan 

yang berarti kenaikan input tetap akan 

menaikan keuntungan. 

   

   (2) Hasil penelitian empiris ini menunjukan 

bahwa usahatani tembakau di Kecamatan 

Gemuh Kabupaten Kendal belum 

memberikan tingkat keuntungan yang 

maksimum kepada produsen. Namun  jika 

dilihat dari penggunaan input variabel 

menunjukan bahwa bibit dan pestisida 

yang belum optimal, sedangkan 

pengalokasian input variabel tenaga kerja 

dan pupuk telah mencapai optimal. 

 

  (3)  Hasil analisa menunjukan bahwa input 

variabel berupa upah tenaga kerja, dan 

pupuk mempunyai pengaruh negatif yang 

nyata terhadap keuntungan aktual 

usahatani tembakau (model II). Harga 

bibit dan harga pestisida mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak nyata tehadap 

keuntungan  usahatani tembakau. Dari 
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semua harga input variabel yang 

digunakan dalam usahatani tembakau, 

upah tenaga kerja mempunyai pengaruh 

yang paling besar, berikutnya secara 

berurutan adalah pupuk, pestisida dan 

bibit. 

 

(4)  Hasil pendugaan skala usaha menunjukan    

 bahwa kondisi skala usaha dalam 

usahatantembakau rakyat di daerah 

penelitian secara rata – rata berada dalam 

keadaan increasing returns to scale 

(kenaikan hasil semakin bertambah).  

Apabila input dinaikan satu unit, 

menyebabkan  kenaikan keuntungan lebih 

dari satu unit. Hal ini masih 

memungkinkan adanya peningkatan 

produksi tembakau di daerah  penelitian 

melalui perluasan usaha serta perbaikan 

teknik produksi usahatani yang dilakukan 

tanpa perubahan teknologi dan manajemen 

usaha.  

 

(5) Dari hasil analisis efisiensi ekonomi relatif 

antara kedua kelompok berdasarkan skala 

luas lahan garapan yaitu skala luas lahan 

di bawah 0,5 ha (petani kecil) dan skala 

usaha luas lahan lebih dari di atas 0,5 ha 

dapat dibuktikan terdapat perbedaan 

tingkat efisiensi dimana petani kecil lebih 

efisien dibandingkan petani besar . 

 

 

4 

 

 

Efisiensi Ekonomi 

Relatif dan Analisis 

Pendapatan Usahatani 

Tembakau 

Berdasarkan Sistem 

Penguasaan Lahan 

Sawah Di Kabupaten 

Temanggung 

(Wardani, 2003) 

 

 

 

Metode 

analisis yang 

dipakai fungsi 

produksi 

Cobb-

Douglas dan 

fungsi 

keuntungan 

Cobb-

Douglas 

 

(1) Rata-rata harga tembakau ranjangan dan 

rata-rata produksi tembakau petani 

pemilik dan penggarap lebih tinggi 

dibanding petani penyakat dan penyewa. 

 

(2) Uji masing-masing variabel bebas secara 

parsial menunjukkan semua semua 

variabel bebas berpengaruh nyata 

terhadap keuntungan usahatani tembakau 

pada tingkat kepercaayaan 95 % dan 99 

%. 

 

(3) Kabupaten Temanggung tidak mencapai 

keuntungan maksimum.  Hal ini 

disebabkan penggunaan input variabel 

petani pemilik penggarap dan  penyewa. 

Keuntungan usahatani tembakau di 

Kakap belum efisien/optimal. 

 

(4) Terdapat perbedaan efisiensi ekonomi 

relatip antara petani pemilik dan bukan 

pemilik, yaitu petani pemilik lebih efisien 

secara ekonomi dibandingkan dengan 

bukan pemilik. 
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5 

 

Analisis Efisiensi dan 

Keuntungan Usahatani 

Jagung Di Kecamatan 

Randublatung 

Kabupaten Blora 

(Warsana, 2007) 

 

Metode 

fungsi 

keuntungan 

Cobb-

Douglass 

yang 

diturunkan 

dari fungsi 

produksi 

Cobb-

douglass 

 

(1) Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 

ketiga model, pada model I dan II 

koefisien semua input variabel (upah 

tenaga kerja, harga benih, harga pupuk 

dan harga pestisida) mempunyai 

hubungan negatif terhadap keuntungan, 

sehingga kenaikan harga input variabel 

akan menurunkan keuntungan 

sedangkan input 

 

tetap (luas lahan dan peralatan) 

mempunyai hubungan positif terhadap 

keuntungan yang berarti kenaikan input 

tetap akan menaikan keuntungan. 

Sedangkan pada model III input variabel 

(tenaga kerja dan pupuk) mempunyai 

hubungan negatif terhadap keuntungan 

yang berarti kenaikan input tetap akan 

menurunkan keuntungan.  

 

(2) Hasil penelitian empiris menunjukan 

bahwa usahatani jagung di Kecamatan 

Randublatung Kabupaten Blora belum 

memberikan tingkat keuntungan yang 

maksimum kepada petani. Namun jika 

dilihat dari penggunaan input variabel 

menunjukan bahwa benih  dan pestisida 

yang  belum optimal sedangkan 

pengalokasian input variabel tenaga 

kerja dan pupuk telah mencapai optimal.  

 

(3) Hasil analisis bahwa input variabel 

berupa upah tenaga kerja, dan pupuk 

mempunyai pengaruh negatif yang nyata 

terhadap keuntungan aktual sahatani 

jagung (model II). Sedangkan harga 

benih dan harga pestisida mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak nyata 

tehadap keuntungan usahatani jagung. 

Dari semua harga input variabel yang 

digunakan dalam usahatani jagung, upah 

tenaga kerja mempunyai pengaruh yang 

paling besar, berikutnya secara berurutan 

adalah pupuk, pestisida dan benih. 

 

(4) Hasil pendugaan skala usaha 

menunjukan bahwa kondisi skala usaha 

dalam usahatani jagung di daerah 

penelitian secara rata - rata berada dalam 

keadaanincreasing returns to scale 

(kenaikan hasil semakin bertambah). Hal 

ini masih memungkinkan adanya 

peningkatan produksi jagung di daerah 

penelitian melalui perluasan usaha serta 

perbaikan teknik produksi usahatani 

yang dilakukan tanpa perubahan 

teknologi dan manajemen usaha. 
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Dari hasil analisis efisiensi ekonomi 

relatif antara kedua kelompok 

berdasarkan skala luas lahan garapan 

yaitu skala luas lahan di bawah 1,0  ha 

(petani kecil) dan skala usaha luas lahan 

lebih dari di atas 1,0 ha dapat dibuktikan 

terdapat perbedaan tingkat efisiensi 

dimana petani kecil lebih efisien 

dibandingkan petani besar. 

  

 

6 

 

Analisis Risiko 

Usahatani Tembakau 

Di Temanggung 

(Ihsanudin, 2010) 

 

Metode yang 

digunakan 

Koefisien 

Varians  (CV) 

 

(1) Usahatani tembakau Kabupaten 

Temanggung petani mengalami kerugian 

dimana tidak terdapat perbedaan 

(kerugian) antara petani yang melakukan 

usahatani tembakau jenis temanggung 

dan petani yang melakukan usahatani 

tembakau jenis Muntilan, karena sama-

sama mengalami kerugian.  

 

(2) Risiko biaya usahatani tembakau jenis 

Temanggung lebih besar dibandingkan 

dengan usahatani jenis Muntilan.  Biaya 

tertinggi yang dikeluarkan jenis 

Temanggung adalah Rp 33.900.000 dan 

terendah Rp 2.381.250 per hektarnya, 

sedangkan biaya tetinggi jenis Muntilan 

adalah Rp 14.332.000 dan terendah 

adalah Rp 2.362.500 per hektarnya 

 

(3) Risiko produksi jenis Temanggung dan 

muntilan mengalami perbedaan. Risiko 

usahatani jenis Temanggung lebih besar 

dibandingkan jenis Muntilan. 

 

(4) Dari analisis menunjukkan risiko harga 

jual lebih tinggi dibandingkan jenis 

Muntilan.  Harga tetinggi jenis 

Temanggung adalah Rp 18.000/kg dan 

terendah Rp 700/kg, sedangkan harga 

jual tertinggi  tembakau jenis Muntilan 

adalah Rp 20.000/kg dan harga terendah 

adalah Rp 500/kg.  

 

(5) Usahatani jenis Temanggung memiliki 

risiko pendapatan yang lebih besar 

dibanding usahatani jenis muntilan.  

Pendapatan tertinggi petani jenis 

Temanggung adalah Rp 6.290.000 dan 

terendah adalah Rp -8.625.000. 

Pendapatan tertinggi jenis Muntilah 

adalah Rp -502.800 dan terendah adalah 

Rp -11.795.500. 

 

 

7 

 

Studi Banding Risiko 

Ekonomi Usahatani 

Pepaya Varietas 

  

Metode 

analisis yang 

digunakan 

 

(1) Risiko produksi usahatani pepaya 

varietasThailand lebih tinggi daripada 

varietasHawaii yang ditunjukkan oleh 
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Thailand Dan Hawai 

(Maryam dan 

Suprapti) 

 

Koefisien 

Varians 

nilai varians(V2) dan simpangan baku 

(V). Nilai (V) pepaya varietas Thailand 

sebesar 4.914.862,74 dan simpangan 

baku (V) sebesar 6.650,85.  Nilai varians 

(V2) pepayavarietas Hawaii sebesar 

28.162,13 dan simpangan baku (V) 

sebesar 167,82. 

 

(2) Risiko harga jual usahatani pepaya 

varietas Thailand lebih tinggi daripada 

varietas Hawaii yang ditunjukkan oleh 

nilai varians(V2) dan simpangan baku 

(V). Nilai (V) pepaya varietas Thailand 

sebesar 320,46dan simpangan baku (V) 

sebesar 17,90. Nilai varians (V2) pepaya 

varietas Hawai sebesar 152,51 dan 

simpangan baku (V) sebesar 12,35.  

 

(3) Risiko penerimaan usahatani 

pepayavarietas Thailand lebih tinggi 

daripadavarietas Hawaii yang 

ditunjukkan oleh nilaivarians (V2) dan 

simpangan baku (V). Nilai (V2) papaya 

varietas Thailand sebesar 

2.627.607.325.302,29 dan simpangan 

baku (V)  sebesar 1.620.989,61.  Nilai 

varians (V2) pepaya varietas Hawaii 

sebesar 104.640.276.555,56 dan 

simpangan baku (V) sebesar 323.481,49. 

  

 

B.  Kerangka Pemikiran 

 

 Usahatani kubis di Kabupaten Tanggamus merupakan suatu usaha pertanian 

sayuran yang sudah sejak lama dan menjadi pilihan bagi petani karena 

merupakan salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi dan didukung dengan 

iklim yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kubis.  Ada dua faktor yang  

mempengaruhi keberhasilan usahatani kubis, yaitu faktor internal dan  faktor 

eksternal.  Faktor internal berasal petani sendiri yaitu adanya ketersediaan 

sarana produksi, modal, teknologi, dan pengelolaan petani.  Faktor eksternal 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan usahatani kubis adalah pengaruh iklim, 

serangan hama dan penyakit dan kekeringan.  
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Keberhasilan seorang petani ditentukan dari produksi dan keuntungan yang 

diperoleh.  Salah satu tujuan petani kubis dalam mengelola usahataninya 

adalah untuk memperoleh produksi yang tinggi dengan biaya yang minimum, 

sehingga tercapai kondisi yang efisiensi. Suatu proses produksi dikatakan 

efisien apabila dapat memberikan keuntungan  maksimum.  Oleh karena itu, 

petani kubis harus mampu untuk mencapai efisiensi teknik, efisiensi harga dan 

efisiensi ekonomi.  

 

Keuntungan yang diperoleh petani merupakan selisih dari penerimaan saat 

menjual hasil dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli faktor produksi 

yang digunakan.  Dalam penelitian ini, biaya yang dikeluarkan petani untuk 

membayar upah tenaga kerja, sewa lahan dan membeli benih, pupuk, pestisida 

biaya, dan penyusutan peralatan pertanian yang digunakan dalam kegiatan 

usahatani.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dianalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi keuntungan usahatani kubis.   

 

Keuntungan maksimum akan dicapai petani, jika alokasi dan penggunaan 

semua faktor produksi sudah efisien.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga 

akan dianalisis apakah usahatani kubis di Kabupaten Tanggamus sudah efisien 

dalam mengalokasikan faktor produksinya, sehingga keuntungan maksimum 

dapat tercapai.  Mengetahui skala usaha usahatani kubis juga penting bagi 

petani, sebab dengan mengetahui skala usaha petani dapat  menyesuaikan 

kombinasi faktor produksi yang digunakan apakah mengurangi atau 

menambah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga akan  dianalisis untuk 

mengetahui tingkat skala usahatani kubis di daerah penelitian.  

 



48 
 

Di Kabupaten Tanggamus, usahatani kubis dapat dikelompokkan menjadi dua 

macam yaitu usahatani kubis pada  lahan sawah dan usahatani kubis pada lahan 

kering.  Usahatani kubis pada lahan kering (tegalan), sistem pengairan hanya 

mengandalkan pada air hujan, sehingga pada saat tertentu tanaman akan 

kekurangan air jika lama tidak turun hujan.  Hal ini akan berpengaruh pada 

pertumbuhan dan dapat menurunkan produksi kubis.  Tanaman kubis pada 

lahan sawah, sistem pengairan lebih baik  karena ketersediaan air selalu cukup 

sehingga pertumbuhan dan produksi lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman 

kubis di lahan kering.  Berdasarkan karakteristik ini juga akan dianalisis 

apakah ada perbedaan efisiensi relatif antara usahatani kubis di lahan sawah 

dan di lahan kering.    

 

Faktor lain yang penting untuk dipertimbangkan petani untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimum dalam usahatani kubis adalah faktor risiko usaha.  

Banyak risiko yang dihadapi petani dalam usahatani kubis, namun yang paling 

penting adalah risiko produksi dan risiko harga.  Risiko produksi dan risiko 

harga ini secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat 

keuntungan yang dipeoleh petani, sehingga petani sangat perlu mengetahui 

seberapa besar risiko yang dihadapi.  Dalam penelitian ini juga akan dianalisis 

tingkat risiko yang mungkin dapat diterima petani.  Dengan demikian, petani 

dapat melakukan pengelolaan usahatani secara baik untuk meminimalisir 

timbulnya risiko, baik risiko produksi maupun risiko harga. 

 

Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas dan hasil penelitian terdahulu, 

maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yang menunjukan rangkaian 
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hubungan faktor produksi, skala usaha, efisiensi relatif dan risiko dengan 

tingkat keuntungan pada usahatani kubis.  

 

C. Hipotesis  

 

Untuk menjawab tujuan penelitian, dirumuskan beberapa hipotesis  yang  

nantinya akan dilakukan pengujian.  Adapun hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut : 

1. a.   Diduga usahatani kubis di Kabpupaten Tanggamus menguntungkan. 

b.   Diduga  keuntungan usahatani kubis dipengaruhi oleh upah tenaga     

kerja, harga benih, harga pupuk Urea, harga   pupukZA, harga pupuk 

NPK, harga fungisida, dan harga insektisida, nilai peralatan, dan luas 

lahan.  

c.    Diduga keuntungan  maksimum usahatani kubis di Kabupaten 

Tanggamus belum  tercapai.  

d.   Diduga keadaan skala usaha ekonomi  pada usahatani kubis adalah 

skala usaha ekonomi dengan kenaikan hasil tetap (constan returns to 

scale). 

2. Diduga terdapat perbedaan efisiensi ekonomi relatif antara usahatani kubis 

pada lahan basah dan pada lahan kering. 

3.  Diduga terdapat perbedaan risiko produksi dan risiko harga usahatani kubis 

pada lahan basah  dengan  usahatani kubis pada lahan  kering di Kabupaten 

Tanggamus.                                                                                             
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Gambar 3.  Diagram kerangka pemikiran usahatani kubis. 
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OUTPUT 
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4. P. NPK 
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7. Biaya Peralatan 

8. Luas Lahan  
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KEUNTUNGAN 

ANALISIS : 
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ekonomi relatif 

Analisis Risiko  Harga Input 

Proses 

Produksi 

Tidak Optimal Optimal 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 
 

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional  

 

Konsep dasar dan definisi operasional ini adalah  mencakup pengertian yang 

digunakan untuk menciptakan data yang akan dianalisis sehubungan dengan 

tujuan penelitian.   

 

Keuntungan usahatani kubis adalah selisih antara penerimaan usahatani kubis 

(jumlah produksi dikalikan harga output) dengan total biaya (jumlah seluruh 

input  variabel dan input tetap dikalikan dengan harga input masing-masing). 

Penelitian ini menggunakan model fungsi keuntungan harga output per unit 

(UOP = Unit Output Price), maka dalam perhitungannya keuntungan dibagi 

dengan harga output.  Demikian juga untuk harga input tenaga kerja, harga 

benih, harga pupuk anorganik, harga pestisida padat, pestisida cair masing-

masing dinormalkan dengan harga output. 

 

Produksi atau output  adalah tingkat produksi kubis yang dihasilkan selama 

satu periode produksi yang diukur dalam satuan kilogram (kg).  

 

Harga output  adalah harga jual kubis yang diterima petani pada saat 

penjualan  dilakukan, dan diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).  
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Upah tenaga kerja adalah upah rata-rata yang dihitung dengan cara membagi  

jumlah total upah yang dibayarkan untuk seluruh kegiatan usahatani mulai 

pengolahan tanah sampai pasca panen dengan jumlah tenaga kerja yang 

digunakan.  Upah tenaga kerja diukur dalam satuan rupiah per hari orang 

kerja  (Rp/HOK).  

 

Harga benih adalah harga benih kubis pada saat pembelian yang berlaku 

ditingkat petani dan tidak dibedakan jenis benih yang digunakan, diukur 

dalam satuan rupiah per gram (Rp/gr). 

 

Harga pupuk Urea  adalah harga pupuk Urea pada saat pembelian yang 

berlaku ditingkat patani, harga pupuk Urea diukur dalam satuan rupiah per 

kilogram (Rp/kg). 

  

Harga pupuk ZA  adalah harga pupuk ZA pada saat pembelian yang berlaku 

ditingkat patani, harga pupuk ZA diukur dalam satuan rupiah per kilogram 

(Rp/kg).  

 

Harga pupuk NPK  adalah harga pupuk NPK pada saat pembelian yang 

berlaku ditingkat patani, harga pupuk NPK diukur dalam satuan rupiah per 

kilogram (Rp/kg). 

  

Nilai Insektisida adalah jumlah total pengeluaran untuk pembelian insektisida 

dan tidak dibedakan jenis insektisida yang digunakan, diukur dalam satuan 

rupiah (Rp). 
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Nilai fungisida adalah jumlah total pengeluaran untuk pembelian fungisida  

dan tidak dibedakan jenis fungisida yang digunakan, diukur dalam satuan 

rupiah (Rp). 

 

Nilai peralatan adalah penyusutan nilai peralatan yang dipergunakan pada 

usahatani kubis selama satu musim tanam atau produksi, diukur dalam satuan 

rupiah per musim (Rp/musim).  Peralatan yang dimaksud adalah cangkul, 

parang, sprayer,  karung, dll.  

 

Luas lahan adalah luas lahan garapan yang diusahakan petani untuk usahatani 

kubis selama satu musim atau produksi, diukur  dalam satuan hektar (ha).  

 

Lahan basah adalah lahan sawah yang digunakan petani responden dalam 

penelitian ini untuk melakukan kegiatan penanaman kubis.  

 

Lahan kering adalah lahan tegalan bukan sawah yang digunakan petani 

responden dalam penelitian ini untuk melakukan kegiatan penanaman kubis.  

 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  Data primer diperoleh secara langsung dari petani kubis yang telah 

ditetapkan sebagai responden dengan alat bantu daftar pertanyaan (kuisioner). 

Data yang diperlukan meliputi hasil produksi dan harga jual kubis, serta data 

input yang merupakan pengeluaran petani meliputi upah tenaga kerja, harga 

benih, harga pupuk, harga pestisida, biaya peralatan, sewa lahan, dan data 

umum lainnya.  
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Data sekunder meliputi data penunjang dari data primer, yang diambil secara 

runtun waktu (time series), yang didapatkan  melalui studi kepustakaan dari 

berbagai sumber, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian maupun publikasi 

terbatas,  arsip-arsip data dari lembaga/instansi antara lain bersumber dari 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Tanggamus,  Dinas Pertanian dan tanaman Pangan  Provinsi Lampung,  

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tanggamus  maupun 

Kecamatan dan desa di daerah penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan 

meliputi data jumlah petani kubis, jumlah penduduk, luas wilayah, data 

penggunaan lahan, dan data penunjang lainnya. 

 

C. Lokasi Penelitian,  Responden, dan Waktu Penelitian. 

 

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tanggamus, dari 20 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Tanggamus hanya ada lima kecamatan  yang 

mengusahakan  tanaman kubis yaitu Kecamatan Gisting, Sumberjo, Kota 

Agung, Gunung Alip dan Ulu Belu.  Penyebaran  luas panen  tanaman  kubis 

tahun 2012 yang ada  di lima kecamatan  tersebut mencapai 389 hektar (Dinas 

Pertanian dan Tanaman Pangan Tanggamus, 2014).  Untuk mengetahui secara 

rinci luas panen tanaman kubis di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Penentuan sampling dilakukan dengan cara acak berlapis (multistage) yang 

menggunakan  alokasi proporsional (stratified random sampling).  Tahapan 

untuk pengambilan sampel dan  pemilihan sampel dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut : 
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Tabel. 2.  Penyebaran luas panen tanaman kubis per Kecamatan di     

                Kabupaten Tanggamus Tahun 2012.  

   

Kecamatan Luas Panen (ha) 

Kota Agung 2 

Sumberjo 275 

Ulu Belu 9 

Gisting 110 

Gunung Alip 2 

Jumlah 398 

       Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Tanggamus, 2014. 
 

Tahap pertama,  lokasi penelitian ditetapkan  secara sengaja (purposive) 

yaitu  di Kecamatan Gisting yang mewakili usahatani Kubis di lahan kering  

dan Kecamatan Sumberjo yang  mewakili usahatani kubis di lahan basah 

sebagai wilayah populasi penelitian dengan pertimbangan bahwa  kedua  

kecamatan tersebut memiliki luas panen terbesar yaitu sebesar 385 hektar 

(96,73 %)  pada  musim tanam tahun  2012. 

 

Tahap Kedua, dari dua kecamatan tersebut masing-masing dipilih dua desa 

sampel sebagai sub populasi dengan cara acak. Pada Kecamatan Gisting 

terpilih Desa Gisting Atas dan Desa Sido Katon.  Kecamatan Sumberjo 

terpilih Desa Simpang Kanan dan Desa Dadapan.   Perincian desa sampel dan  

sub populasi dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.  Desa sampel dan populasi (jumlah petani) 

Kecamatan Desa Sampel Populasi 

Gisting 
Gisting Atas 264 

Sido Katon 150 

Sumberjo 
Simpang Kanan 153 

Dadapan 168 

Jumlah Populasi 735 

Sumber : BP4K Tanggamus, 2014 
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Tahap Ketiga, hasil sub populasi dari masing-masing desa sampel kemudian 

ditentukan  jumlah  responden, dengan mengacu pada rumus dari Slovin 

(Sekaran, 2000)  sebagai berikut: 

 N = 
𝑁

1+𝑁.𝑒2        (3.1) 

Keterangan :  

n  = Jumlah sampel 

N  = Populasi   

e  = Nilai kritis (batas ketelitian). 

 

Berdasarkan rumus di atas, dengan mengambil nilai kritis 10% maka hasil 

perhitungan jumlah sampel sebagai responden adalah : 

N  =  
735

1+735 (0,1)2 

     =  
735

8,35
  = 88  sampel 

 

Tahap Keempat, untuk menentukan jumlah sampel sebagai responden pada 

masing-masing desa ditentukan secara  proportional dengan menggunakan 

rumus  sebagai berikut :  

     𝑛𝑖   =  
N i

N 
  X  n                               (3.2)                                          

Keterangan : 

ni  =  Ukuran sampel dari stratum ke-i 

Ni =  Populasi pada stratum ke-i 

N  =  Populasi pada desa sampel 

n   =  Jumlah sampel yang ditetapkan 

 
 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, maka jumlah 

sampel pada masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Pengumpulan dan pengolahan data penelitian akan dilakukan pada Bulan Juni 

2014 sampai dengan Bulan Agustus 2014.  
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Tabel 4.  Desa Sampel dan Jumlah Sampel (Responden) 

 

Desa Sampel Jumlah Sampel 

Gisting Atas 31 

Sido Katon 18 

Simpang Kanan 19 

Dadapan 20 

Jumlah Populasi 88 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2014 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara survei, 

wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan cara 

mewancarai langsung  petani responden dengan menggunakan alat bantu 

berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya serta mengadakan 

pengamatan (observasi) lapangan.  Wawancara (interview) juga dilakukan 

kepada berbagai pihak seperti petugas penyuluh lapangan (PPL), pamong 

desa dan pihak lain yang terkait.    

 

Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan survei terhadap data yang  ada  

Di tingkat kecamatan dan desa  maupun pada instansi lain yang terkait dalam 

penelitian ini, menggali teori-teori yang telah berkembang, dan menganalisa 

data yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. 

   

E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disederhanakan dalam bentuk  

tabulasi menurut pengelompokannya, agar mempermudah melakukan 

perhitungan dan pembahasan.  Analisis data dan pengujian hipotesis   
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dilakukan dengan metode  kuantitatif dengan menggunakan bantuan program   

SAS  (Statistical Analisys System). 

 

1. Prosedur Pendugaan 

 

Sebagai perbandingan, untuk menduga koefisien fungsi keuntungan dan 

fungsi faktor share digunakan Metode Ordinary Least Squares (OLS) dan 

modifikasi metode kuadrat terkecil yang dikembangkan oleh Zellner 

(1962) yaitu Seemingly Unrelated  Regression (SUR) berdasarkan 

pendugaan  tiga tahap. 

 

Dalam pelaksanaannya, petani kubis dikelompokkan ke dalam dua 

kategori yaitu petani kubis lahan basah dan petani kubis lahan kering.  

Masing-masing kelompok diduga secara simultan untuk fungsi keuntungan 

UOP dan fungsi input tidak tetap (faktor share) yang dilakukan dengan 

mengunakan tiga model yaitu Model I adalah pendugaan dengan 

menggunakan Ordinary least Square (OLS),  Model II adalah pendugaan 

dengan Metode Zellner (SUR) tanpa restriksi kesamaan αi* = αi*” (i = 1, 2, 

…….. n), dan Model III adalah  pendugaan dengan Metode Zellner (SUR) 

dengan  restriksi α* = α*” (keuntungan maksimum  tercapai). 

 

Selanjutnya,  dari hasil pendugaan tersebut  akan diuji apakah faktor-faktor 

yang mempengaruhi keuntungan, diuji apakah alokasi  pengunaan faktor 

produksi telah memberikan keuntungan yang maksimum, diuji skala 

ekonomi usaha, dan diuji perbedaan efisiensi ekonomi relatif berdasarkan 

usahatani lahan basah dan lahan kering.    
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2. Model Persamaan Penduga 

 

Model persamaan penduga yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fungsi keuntungan UOP aktual dengan memasukkan  enam  peubah tidak 

tetap, dua peubah tetap dan satu peubah dummy.  Model persamaannnya 

adalah sebagai berikut : 

lnπa*  = ln A* + α1* lnW1* +α2* lnW2* + α3* lnW3* + α4* lnW4* 

+ α5* lnW5* + α6* lnW6*  + βl* lnZ1  +  β2* lnZ2 + λD + e     (3.3) 

Keterangan :  

 

π*   =  Keuntungan UOP atau keuntungan yang dinormalkan dengan  

                 harga output (Rp/kg) 

ln A*  =  Konstanta 

W1*   =  Upah tenaga kerja yang dinormalkan dengan harga output   

                 (Rp/HOK) 

W2*   =  Harga benih yang dinormalkan dengan harga output (Rp/g) 

W3*   =  Harga pupuk Urea yang dinormalkan dengan harga output  

                 (Rp/kg) 

W4 *   =  Harga pupuk NPK yang dinormalkan dengan harga output     

                 (Rp) 

W5*   =  Biaya insektisida yang dinormalkan dengan harga output   

                 (Rp/musim tanam) 

W6 *   =  Biaya fungisida yang dinormalkan dengan harga output     

                 (Rp/musim tanam) 

Z1       =  Biaya peralatan  (Rp/musim tanam) 

Z2       =  Luas lahan (hektar/musim tanam) 

αi*     =  Parameter input variabel yang diduga, i = 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 

ßj*     =  Parameter input tetap yang diduga, j = 1,2 

λD     =  Koefisien peubah dummy, dimana : 

       D = 1, untuk usahatani kubis pada lahan basah 

       D = 0, untuk usahatani kubis pada lahan kering 

e0      =  faktor kesalahan (eror).  

 

 

Persamaaan penduga untuk permintaan input tidak tetap (faktor share) 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

lnX1  = ln (-α1*”) + ln A* + (α1*-1)ln W1 + α2*lnW2 + α3*lnW3* +     

            α4*lnW4* + α5*lnW5* + α6*lnW6* + (1-  αi∗6
i=1 )ln p + βl*lnlZ1       

            + β2*lnZ2 + e0                                                               (3.4)  
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lnX2  = ln (-α2*”) + ln A* α1*lnW1* + (α2*-1)ln W2 + α3*lnW3* +    

            α4*lnW4* + α5*lnW5*+ α6*lnW6* +(1-  αi∗6
i=1 )ln p + βl*lnZ1           

             + β2*lnZ2 + e0                                                           (3.5)   

 

lnX3  = ln (-α3*”) + ln A* + α1*lnW1*+ α2*lnW2* + (α3*-1)ln W3 +     

             α4*lnW4*+ α5*lnW5* + α6*lnW6* + (1-  αi∗6
i=1 )ln p + βl*lnZ1       

             + β2*lnZ2 + e0                                          (3.6)  

     

lnX4  = ln (-α4*”) + ln A* + α1*lnW1* + α2*lnW2* + α3*lnW3* +                    

            (α4*-1)ln W4 + α5*lnW5* + α6*lnW6* + (1-  αi∗6
i=1 )ln p +       

             βl*lnZ1 + β2*lnZ2 + e0                        (3.7)      

 

lnX5  = ln (-α5*”) + ln A* + α1*lnW1*+ α2*lnW2* + α3*lnW3*  +                      

            α4* lnW4* + (α5* - 1)lnW5* + α6*lnW6* + (1-  αi∗6
i=1 )ln p +  

            βl*lnZ1 + β2* lnZ2 + e0                    (3.8)     

 

lnX6  = ln (-α6*”) + ln A* + α1*lnW1*+ α2*lnW2* + α3*lnW3*  +                      

            α4* lnW4* + (α6* - 1)lnW6*  +  (1-  αi∗6
i=1 )ln p + βl*lnZ1 +         

             β2* lnZ2 + e0                                             (3.9)     

Keterangan : 

 αi*” =  Faktor share input tidak tetap diduga i = 1, 2, 3, 4, 5, dan 6  

 X1 =  Jumlah tenaga kerja dalam usahatani kubis  (HOK) 

X2 =  Jumlah benih dalam usahatani kubis  (gram) 

X3 =  Jumlah pupuk Urea dalam usahatani kubis  (kilogram) 

X4 =  Jumlah pupuk NPK dalam usahatani kubis  (kilogram) 

X5 =  Biaya insektisida dalam usahatani kubis  (Rp) 

X6 =  Biya fungisida dalam usahatani kubis  (Rp) 

 

 

3. Pengujian Hipotesis 

 

a. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuntungan 

 

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu faktor-faktor 

yang mempengaruhi keuntungan usahatani kubis di daerah penelitian, 

maka akan dilakukan pengujian terhadap koefisien regresi pada model 
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penduga fungsi keuntungan baik input tidak tetap (αi*) dan koefisien 

regresi input tetap (ßj*)  yang diduga mempengaruhi keuntungan 

usahatani kubis baik secara bersama-sama (uji-F) maupun secara 

sendiri-sendiri (uji-t). 

 

Pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usahatani 

kubis secara bersama-sama (uji-F),  hipotesis yang diuji adalah : 

 

Ho  :  α1* = α2* = α3* = α4* = α5* = α6* =  ß1* = ß2*  =  0 

Upah tenaga kerja, harga benih, harga pupuk Urea, harga pupuk Za, 

Harga pupuk NPK, biya peralatan dan luas lahan secara bersama-sama 

tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani kubis. 

 

H1   :  α1* ≠ α2* ≠ α3* ≠ α4* ≠ α5* ≠ α6* ≠ ß1* ≠ ß2*  ≠  0 

Upah tenaga kerja, harga benih, harga pupuk Urea, harga pupuk Za,  

Harga pupuk NPK, biya peralatan dan luas lahan secara bersama-sama  

berpengaruh nyata terhadap keuntungan usahatani kubis. 

 

Jika F-hitung  > F-tabel, berarti tolak Ho dan jika F-hitung < F-tabel, 

berarti terima Ho dengan taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.  Secara 

matematis F-hitung dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 2006)    

F-hitung  =  
𝐸𝑆𝑆  /  (𝑘−1 )

𝑅𝑆𝑆  / ( 𝑛−𝑘  )
                   (3.10) 

Keterangan : 

  ESS  =  Jumlah kuadrat  regresi 

  RSS  =  Jumlah kuadrat sisa 

  k       =  variabel 

  n       =  Jumlah responden 
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Pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan usahatani 

kubis secara sendiri-sendiri (uji-t),  hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho  :  α1* =  0  H1 : α1*  ≠  0         

Ho  :  α2* =  0  H1 : α2*  ≠  0         

Ho  :  α3* =  0  H1 : α3*  ≠  0        

Ho  :  α4* =  0  H1 : α4*  ≠  0         

Ho  :  α5* =  0  H1 : α5*  ≠  0        

Ho  :  α6* =  0  H1 : α6*  ≠  0         

Ho  :  ß1*, = 0  H1 :  ß1* ≠  0        

Ho  :  ß2*  = 0  H1 :  ß2* ≠  0        

 

Jika t-hitung > t-tabel, berarti tolak Ho dan jika t-hitung < t-tabel, 

berarti terima Ho dengan taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.  Secara 

matematis t-hitung dirumuskan  sebagai berikut (Gujarati, 2006) : 

 

        t-hitung  =  
α i∗

Sα i∗
     dan    t-hitung =  

βi∗

Sβi∗
     (3.11)  

 

b. Analisis Terhadap Keuntungan Maksimum Jangka Pendek 

 

Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama apakah keuntungan 

maksimum jangka pendek sudah tercapai, maka analisis yang 

dilakukan adalah dengan cara membandingkan parameter masing-

masing input tidak tetap (αi*) dari fungsi keuntungan dengan 

parameter masing-masing input tidak tetap (αi*”) dari fungsi 

permintaan/faktor sharenya.  Keuntungan maksimum jangka pendek 

tercapai, jika parameter input tidak tetap pada fungsi keuntungan sama 

dengan parameter input tidak tetap dari fungsi permintaannya ( αi* = 

αi*” ).  Oleh karena itu, hipotesis uji keuntungan maksimum jangka 

pendek untuk penggunaan semua input tidak tetap adalah sebagai 

berikut :  
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Ho  :  αi* =  αi*”        

Semua parameter input tidak tetap dari fungsi keuntungan sama 

dengan semua parameter dari fungsi permintaan input tidak tetap 

(faktor share), maka keuntungan maksimum jangka pendek tercapai.   

H1 : αi*  ≠  αi*”         

Ada satu atau lebih parameter input tidak tetap dari fungsi keuntungan  

tidak sama dengan parameter dari fungsi permintaan input tidak tetap 

(faktor share), maka keuntungan maksimum jangka pendek tidak 

tercapai.  

 

Jika F-hitung  > F-tabel, berarti tolak Ho dan jika F-hitung < F-tabel,  

berarti terima Ho dengan taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.  Secara  

matematis F-hitung dirumuskan sebagai berikut (Gujarati dalam 

Juandi, 2003)  : 

       F-hitung  =  
𝛼𝑖
∗𝛴𝑋𝑖

2

𝛴µ𝑖
∗ / ( 𝑛−2 )

                    (3.12) 

       

 Keterangan : 

   𝛼𝑖
∗   =  parameter penduga                                                           

         𝛴𝑋𝑖
2 =  Jumlah kuadrat ke-i            

        𝛴µ𝑖
∗  =  parameter penduga standar eror 

  k      =  Variabel 

  n      =  Jumlah responden 

 
 

Secara terpisah, hipotesis uji keuntungan maksimum  penggunaan 

masing-masing input tida tetap dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ho  :  α1* =  αi*  H1 : α1*  ≠  α1*”         

Ho  :  α2* =  α2*”     H1 : α2*  ≠  α2*”         

Ho  :  α3* =  α3*”       H1 : α3*  ≠  α3*”         

Ho  :  α4* =  α4*”       H1 : α4*  ≠  α4*”         

Ho  :  α5* =  α5*”       H1 : α5*  ≠  α5*”   

Ho  :  α6* =  α6*”             H1 : α6*  ≠  α7*”           
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Jika F-hitung  > F-tabel, berarti tolak Ho dan jika F-hitung < F-tabel, 

berarti terima Ho dengan taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.  Secara 

matematis F-hitung dirumuskan sebagai berikut : 

       F-hitung  =  
𝛼𝑖
∗𝛴𝑋𝑖

2

𝛴µ𝑖
∗ / ( 𝑛−2 )

                    (3.13)  

Keterangan : 

 𝛼𝑖
∗    =  parameter penduga                                                 

        𝛴𝑋𝑖
2 =  Jumlah kuadrat ke-i            

      𝛴µ𝑖
∗   =  parameter penduga standar eror 

k       =  Variabel 

n       =  Jumlah responden 

 

 

c. Analisis Terhadap Ekonomi Skala Usaha 

 

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu bagaimanakah ekonomi skala  

usaha usahatani kubis di daerah penelitian, maka perlu dilakukan  

pengujian apakah usahatani kubis yang diteliti berada pada kondisi 

kenaikan hasil yang meningkat, menurun atau tetap.  Lou dan 

Yutopoulus (1972) menyatakan bahwa pengujian skala usaha dilakukan 

dengan menguji apakah jumlah koefisien regresi input tetap (  𝛽𝑖
∗𝑛

𝑖=1  ) 

sama dengan satu.  Pengujian hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

Ho  :   (  𝛽𝑖
∗2

𝑖=1  )   =  1   (constan return to scale ) 

 

H1   :   (  𝛽𝑖
∗2

𝑖=1  )   <  1   (decreasing return to scale)   

 

 

Jika F-hitung  > F-tabel, berarti tolak Ho dan jika F-hitung < F-tabel, 

berarti terima Ho dengan taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.  Secara 

matematis F-hitung dirumuskan sebagai berikut : 
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       F-hitung  =  
𝛼𝑖
∗𝛴𝑋𝑖

2

𝛴µ𝑖
∗ / ( 𝑛−2 )

                    (3.14)  

Keterangan : 

 𝛼𝑖
∗     =  parameter penduga                                                    

        𝛴𝑋𝑖
2  =  Jumlah kuadrat ke-i            

       𝛴µ𝑖
∗   =  parameter penduga standar eror 

 k       =  Variabel 

 n       =  Jumlah responden 

 

d. Analisis terhadap Efisiensi Ekonomi Relatif 

Untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga yaitu apakah ada 

perbedaan efisiensi ekonomi relatif antara usahatani kubis pada lahan 

basah dan lahan kering,  maka dilakukan pengujian terhadap perbedaan 

efisiensi ekonomi relatif  antara dua kelompok usahatani yaitu usahatani 

kubis pada lahan basah dan usahatani kubis pada lahan  kering, 

sehingga model fungsi keuntungan UOP aktual gabungan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

  

ln πa  =  ln A* +  𝛼6
𝑖=1 i* lnWi* +  𝛽𝑗

2
𝑖=1 * lnZj  + λD         (3.15)   

 

D = peubah dummy untuk jenis lahan, dimana D  = 1 untuk petani lahan 

basah dan  D = 0 untuk petani lahan kering.  Penetapan  nilai satu dan  

nol pada peubah dummy berdasarkan pertimbangan bahwa pada lahan 

sawah sistem pengairan dan tingkat kesuburan lebih baik dibanding 

lahan kering, sehingga produksi lebih tinggi yang menyebabkan 

keuntungan usahatani kubis pada lahan basah lebih besar dibandingkan 

keuntungan pada lahan kering.  Pendugaan fungsi permintaan input 

tidak tetap (faktor share)  juga  mengalami modifikasi menjadi sebagai 

berikut :  
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−𝑤𝑖 ∗𝑥𝑖 ∗

𝜋𝑎
∗    =  αi*” 

B D1
 + αi*”

K D2
  + eo    (3.16) 

 

Keterangan :  

B =  Lahan basah 

K =  Lahan kering 

 

Pengujian hipotesis adanya perbedaan efisiensi teknik relatif dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho  :  λD  =  0 

Tidak ada perbedaan efisiensi teknik  relatif antara usahatani kubis di 

lahan basah dan  usahatani di lahan kering.  

H1  :  λD  ≠  0 

Ada perbedaan efisiensi teknik  relatif antara usahatani kubis lahan 

basah dan usahatani kubis lahan kering.  

 

Jika F-hitung  > F-tabel, berarti tolak Ho dan jika F-hitung < F-tabel, 

berarti terima Ho dengan taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.  Secara 

matematis F-hitung dirumuskan sebagai berikut : 

       F-hitung  =  
𝛼𝑖
∗𝛴𝑋𝑖

2

𝛴µ𝑖
∗ / ( 𝑛−2 )

                   (3.17)  

Keterangan : 

 𝛼𝑖
∗    =  parameter penduga                                                

       𝛴𝑋𝑖
2  =  Jumlah kuadrat ke-i            

      𝛴µ𝑖
∗   =  parameter penduga standar eror 

k       =  Variabel 

n       =  Jumlah responden 

 

 

Pengujian hipotesis adanya  perbedaan  efisiensi  harga relatif dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho  :  αi*”
B   

=  αi*”
K 
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Tidak ada perbedaan efisiensi antara usahatani kubis lahan basah dan  

usahatani kubis lahan kering.  

H1  :  αi*”
B    ≠

  αi*”
K 

    

Ada perbedaan efisiensi harga relatif antara usahatani kubis lahan basah 

dan usahatani lahan kering.  

 

Jika F-hitung  > F-tabel, berarti tolak Ho dan jika F-hitung < F-tabel, 

berarti terima Ho dengan taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.  Secara 

matematis F-hitung dirumuskan sebagai berikut : 

       F-hitung  =  
𝛼𝑖
∗𝛴𝑋𝑖

2

𝛴µ𝑖
∗ / ( 𝑛−2 )

                   (3.18)  

Keterangan : 

 𝛼𝑖
∗    =  parameter penduga                                                

       𝛴𝑋𝑖
2  =  Jumlah kuadrat ke-i            

      𝛴µ𝑖
∗   =  parameter penduga standar eror 

k       =  Variabel 

n       =  Jumlah responden 

 

 

Pengujian hipotesis adanya perbedaan efisiensi ekonomi relatif dalam  

penelitian  ini dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

Ho  :  αi*”
B   

=  αi*”
K 

   dan  Ho  :  λD  =  0 

Tidak ada perbedaan efisiensi ekonomi relatif  antara usahatani kubis 

lahan basah dan usahatani lahan kering. 

H1  :  αi*”
B   ≠ 

 αi*”
K 

   dan  Ho  :  λD  ≠  0 

Ada perbedaan efisiensi ekonomi relatif antara usahatani kubis lahan 

basah dan usahatani lahan kering.  
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Jika F-hitung  > F-tabel, berarti tolak Ho dan jika F-hitung < F-tabel, 

berarti terima Ho dengan taraf kepercayaan 95 % dan 99 %.  Secara 

matematis F-hitung dirumuskan sebagai berikut : 

       F-hitung  =  
𝛼𝑖
∗𝛴𝑋𝑖

2

𝛴µ𝑖
∗ / ( 𝑛−2 )

                   (3.19)  

Keterangan : 

 𝛼𝑖
∗    =  parameter penduga                                                

       𝛴𝑋𝑖
2  =  Jumlah kuadrat ke-i            

      𝛴µ𝑖
∗   =  parameter penduga standar eror 

k       =  Variabel 

n       =  Jumlah responden 

 

e. Analisis Risiko Produksi dan Harga 

 

Untuk menjawab tujuan penelitian yang keempat yaitu mengetahui 

perbandingan risiko produksi dan risiko harga antara  usahatani kubis 

pada lahan basah dan pada lahan kering dianalisis dengan menggunakan  

koefisien variasi (CV)  dan pengujian hipotesis dengan uji beda ( Uji-t).  

Analisis ini dilakukan dengan  menggunakan data produksi dan harga 

kubis pada 10 (sepuluh) musim tanam  terakhir (time series).  Koefisien 

variansi (CV) merupakan ukuran  relatif yang diperoleh dengan cara 

membagi standar deviasi dengan  nilai yang diharapkan (Pappas dan 

Hirschey, 1995).  Secara matematis risiko produksi dan risiko harga 

dapat dihitung dengan dirumuskan sebagai berikut :  

Risiko Produksi     :  CV  =  
𝜎

ǭ
     (3.20) 

Risiko Harga        :  CV  =  
𝜎

Ō
      (3.21) 
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Keterangan : 

CV =  Koefisien varians 

𝝈 =  Standar deviasi 

ǭ =  Rata-rata produksi (Rp) 

Ō =  Rata-rata harga (Rp) 

 
 

Besarnya nilai koefisien varians menunjukkan besarnya risiko relatif 

usahatani.  Nilai koefisien varians yang kecil menunjukkan variabilitas 

nilai rata-rata pada karaktristik tersebut rendah.  Hal ini menunjukkan  

risiko yang akan dihadapi oleh petani untuk memperoleh  produksi dan 

harga rata-rata tersebut rendah.  Sebaliknya, nilai koefisien variansi 

yang besar menunjukkan variabilitas nilai rata-rata pada karakteristik 

tersebut tinggi.  Hal ini menggambarkan risiko yang yang akan dihadapi 

petani untuk memperoleh produksi dan harga rata-rata tersebut besar. 

 

Suatu hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan adalah 

menghitung batas bawah hasil tertinggi.  Penentuan batas bawah ini 

untuk mengetahui jumlah batas produksi dan harga terendah yang 

diharapkan adalah sebagai berikut : 

    L   =  E -  2V                                (3.22)  

Dimana  L = batas bawah produksi dan harga, V = standar deviasi 

(simpangan baku), dan E = rata-rata produksi dan rata-rata harga yang 

diperoleh.  Selanjutnya untuk membandingkan  risiko produksi dan 

risiko harga usahatani kubis pada lahan basah dengan lahan kering, 

maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut : 

 



70 
 

Ho  :  CVLB  =  CVLK 

Risiko produksi kubis pada lahan  basah  sama dengan  risiko produksi  

kubis pada lahan kering.  

H1  :  CVLB  ≠  CVLK 

Risiko produksi kubis pada lahan sawah berbeda dengan risiko produksi 

kubis pada lahan kering.  

 

Jika t-hitung <  t-tabel, berarti tolak Ho dan jika t-hitung > t-tabel, maka  

terima Ho dengan taraf  kepercayaan  90 %, 95 %, dan  99 %.   Secara 

matematis  t-hitung dirumuskan  sebagai berikut : 

t-hitung   =   
(𝐶𝑉𝑃𝐿𝐵  − 𝐶𝑉𝑃𝐿𝐾 )

 
𝑆1

2

𝑛1
 + 
𝑆2

2

𝑛1

         (3.23) 

Keterangan : 

𝐶𝑉𝑃𝐿𝐵    =  Koefisien varians produksi kubis pada lahan basah 

𝐶𝑉𝑃𝐿𝐾    =  Koefisien varians produksi kubis pada lahan kering 

S1     =  Standar deviasi produksi kubis pada lahan basah 

S2      =  Standar deviasi produksi kubis pada lahan kering 
  

 

 

Ho  :  CVHLB  =  CVHLK 

Risiko harga kubis pada lahan basah sama dengan risiko harga kubis 

pada lahan kering.  

H1  :  CVHLB  ≠  CVHLK 

Risiko harga kubis pada lahan basah berbeda dengan risiko harga kubis 

pada lahan kering.  

 

Jika t-hitung <  t-tabel, berarti tolak Ho dan jika t-hitung > t-tabel, maka  

terima Ho dengan taraf  kepercayaan  90 %, 95 %, dan  99 %.   Secara 

matematis  t-hitung dirumuskan  sebagai berikut : 
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t-hitung   =   
(𝐶𝑉𝐻𝐿𝐵  − 𝐶𝑉𝐻𝐿𝐾 )

 
𝑆1

2

𝑛1
 + 
𝑆2

2

𝑛1

         (3.24) 

Keterangan : 

              𝐶𝑉𝐻𝐿𝐵    =  Koefisien varians harga kubis pada lahan basah 

𝐶𝑉𝐻𝐿𝐾    =  Koefisien varians harga kubis pada lahan kering 

S1     =  Standar deviasi harga kubis pada lahan basah 

S2     =  Standar deviasi harga kubis pada lahan kering 

 

 



 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A.  Keadaan Umum Kabupaten Tanggamus 

1.  Letak geografi dan luas wilayah Kabupaten Tanggamus 

Nama Tanggamus diambil dari nama gunung yang terletak tepat di jantung 

Kabupaten Tanggamus.  Kabupaten Tanggamus terletak di bagian Selatan 

Provinsi Lampung. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung 

Barat dan Lampung Tengah.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera 

Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten 

Pesawaran. Secara geografis wilayah Kabupaten  Tanggamus terletak pada 

posisi 104°18’ – 105°12’ Bujur Timur dan antara 5° 05’ – 5°56’ Lintang 

Selatan.   

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten 

Tanggamus yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal  21 

Maret 1997, Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 kecamatan, 6 kecamatan 

perwakilan yang meliputi 310 desa/pekon.   Berdasarkan Perda Nomor 18 

Tahun 2000 status kecamatan perwakilan ditingkatkan  menjadi kecamatan 

depinitif, sehingga Kabupaten Tanggamus berubah menjadi 17 kecamatan.   

Sejalan dengan perkembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada tahun  
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2005 beberapa wilayah dibentuk kecamatan baru sesuai dengan Perda   

Nomor 5 Tahun 2005 sebanyak 7 kecamatan baru, sehingga menjadi 24 

Kecamatan yang terdiri dari 317 pekon/desa dan 7 kelurahan.  Pada tahun 

2008 kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Tanggamus bertambah lagi 

menjadi 28 kecamatan yang terdiri dari 371 desa/pekon dan 8 kelurahan. 

Pada tanggal 29 Oktober 2008  Kabupaten Pringsewu  diresmikan sebagai 

pemekaran dari Kabupaten Tanggamus sehingga secara administratif terbagi 

menjadi 20 kecamatan, 275 pekon/desa dan 3 kelurahan.  Berdasarkan Perda 

Nomor 18 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan 

Perda Nomor 19 Tahun 2011 yang ditetapkan Tanggal 19 Desember 2011 

jumlah pekon/desa bertambah lagi sebanyak 24 pekon/desa sehingga jumlah 

pekon penjadi 302 pekon/desa. 

Kabupaten Tanggamus terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 2.115  

meter di atas permukaan laut dengan suhu tergolong sejuk yang berkisar 

antara  21,3
0 

-33,0
0
 C.  Topografi wailayah bervariasi antara dataran rendah 

sampai dataran tinggi dan 40 % merupakan daerah yang berbukit sampai 

bergunung.  Data iklim berdasarkan pemantauan cuaca yang dilakukan di 

Kabupaten Tanggamus ternyata curah hujan rata-rata tercatat 161,7 mm/bulan 

atau 1940,40 mm/tahun, sedangkan rata-rata jumlah hari hujan yaitu 15 hari 

per bulan atau 180 hari per tahun.  Kelembaban relatif di Kabupaten 

Tanggamus tercatat berkisar anatara 38 persen sampai dengan  100 persen.  

Berdasarkan data iklim di atas maka Kabupaten Tanggamus memiliki iklim 

yang sejuk terutama di lokasi penelitian karena memang berada pada    
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dataran tinggi, dan  sangat cocok untuk usaha pertanian terutama tanaman 

hortikultura. 

Tabel 5.  Kecamatan dan Luas wilayah yang  ada di Kabupaten Tanggamus        

               Tahun 2013 

 

No Nama Kecamatan Luas (Km
2
) Persentase (%) 

1 Wonosobo 209,63 7,34 

2 Semaka 170,9 5,99 

3 B. Negeri Semuong 98,12 3,44 

4 Kota Agung 76,93 2,69 

5 Pematang Sawa 185,29 6,49 

6 Kota Agung Timur 101,3 3,55 

7 Kota Agung Barat 73,33 2,57 

8 Pulau Panggung 437,21 15,31 

9 Air Naningan 186,35 6,53 

10 Ulu Belu 328,08 11,49 

11 Talang Padang 45,13 1,58 

12 Sumberejo 56,77 1,99 

13 Gisting 32,53 1,14 

14 Gunung Alip 25,68 0,90 

15 Pugung 232,4 8,14 

16 Bulok 51,68 1,81 

17 Cukuh Balak 133,76 4,68 

18 Kelumbayan 121,09 4,24 

19 Limau 240,61 8,43 

20 Kelumbayan Barat 53,67 1,88 

  Jumlah     2.855,46        100,00 

   Sumber  :  BPS Kabupaten Tanggamus tahun 2014 

 

Kabupaten Tanggamus menduduki keempat terluas dari 15 kabupaten/kota 

yang ada di Propinsi Lampung atau 8,19 persen dengan luas  4.654,98 km
2
 

yang terdiri dari daratan seluas 2.855,46 km
2 

dan laut seluas 1.799,50 km
2
.   

Kecamatan yang terluas ialah Kecamatan Pulau Panggung dengan luas 

437,21 km
2 

atau 9,3 persen
  
dari luas Kabupaten Tanggamus, sedangkan 

kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya yaitu Kecamatan Gunung Alip 

dengan luas 25,68 km
2  

atau 0,50 persen. Kecamatan dan lunas wilayah yang 

ada di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 5. 
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2.  Keadaan penduduk Kabupaten Tanggamus 

 Jumlah penduduk Tanggamus di tahun 2013 telah mencapai 560.286 jiwa 

atau tumbuh 2,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah 

penduduk sebanyak itu tingkat kepadatan penduduknya mencapai 196 

jiwa/km
2
 dimana penyebaran penduduknya masih belum merata. Kecamatan  

yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Gisting (1160 jiwa/km
2
), 

sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya yaitu Kecamatan  

Pulau Panggung (76 jiwa/km
2
) dengan rata-rata kepadatan penduduk dari 

seluruh kecamatan  adalah 330 jiwa/km
2 

.  Jika ditinjau dari jenis kelamin 

terlihat bahwa nilai sex ratio sebesar 109 yang berarti untuk 100 penduduk 

perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki (Tabel 6). 

 Tabel 6.  Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten          

                    Tanggamus, 2014. 

  

Uraian 2011 2012 2013 

 Jumlah penduduk (jiwa) 542.439 548.728 560.268 

 Pertumbuhan Penduduk (%) 1,09 1,15 2,10 

 Kepadatan (jiwa/luas) 189,97 192,17 196,21 

 Sex Rasio 110,11 109,8 109,13 

 Penduduk menurut kelompok 

umur (%)       

 0 - 14 tahun 29,99 29,16 29,08 

 15 - 64 tahun 65,16 66,21 66,14 

     > 65 tahun 4,85 4,63 4,77 

 Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus tahun 2014 

 
 

Berdasarkan Tabel 5, dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir, komposisi 

penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif di mana persentasenya 

mencapai sekitar 66 persen, sedangkan persentase penduduk usia muda  
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sekitar 29 persen. Sisanya ialah penduduk usia tua yakni sekitar 5 persen. 

3. Luas dan penggunaan lahan Kabupaten Tanggamus 

Lahan yang ada di Kabupaten Tanggamus digunakan untuk berbegai 

peruntukan antara lain untuk sawah, tegalan, ladang, perkebunan, hutan 

rakyat, hutan negara, tambak, kolam, pekarangan dan lainnya. perkarangan 

dan lainnya.  Luas lahan menurut penggunaan di Kabupaten Tanggamus  

tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel  7.  Luas lahan menurut penggunaan di Kabupaten Tanggamus Tahun        

                2013 

 

Penggunaan Tanah Luas Lahan (ha) Persentase (%) 

 1. Lahan sawah 20.643   7,15 

 2. Tegalan/kebun 38.400 13,30 

 3. Ladang/kebun 20.763   7,19 

 4. Perkebunan 53.163 18,42 

 5. Hutan Rakyat 18.538   6,42 

 6. Tambak       321   0,11 

 7. Kolam/tebet/empang       363   0,13 

 8. Padang pengembalaan      193   0,07 

 9. Sementara tidak diusahakan  1.183   0,41 

10. Hutan Negara 96.516 33,44 

11. Rawa yang tidak ditanami      559   0,19 

12. Pekarangan 16.663  5,77 

13. Lainnya 21.340  7,39 

Jumlah 288.645         100,00 

 Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus tahun 2014 

 

 

Berdasarkan Tabel diatas, luas tanah di Kabupaten Tanggamus yaitu seluas 

288.645 ha. Luas tanah menurut penggunaan di Kabupaten Tanggamus  

sebagian besar digunakan untuk Hutan Negara yang mencapai 33,44 persen 

(96.516 ha), kemudian untuk perkebunan sebesar 18,42 persen (53.163 ha), 

untuk tegalan/kebun sebesar 13,30 persen (38.400 ha), untuk ladang/kebun 
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sebesar 7,19 persen (20.763 ha), untuk sawah sebesar 7,15 persen (20.643 

ha), untuk hutan rakyat sebesar 6,42 persen (18.538 ha), untuk pekarangan 

sebesar 5,77 persen (16.663 ha), dan yang lainnya masing-masing kurang  

dari 1 persen. 

Tanah yang digunakan untuk usahatani kubis di Kabupaten Tanggamus  

tahun 2013 seluas 398 ha dan menghasilkan produksi sebesar 5.035 ton 

dengan produktivitas sebesar 12,65 ton/ha.  Luas panen, produksi, dan 

produktivitas kubis berdasarkan  kecamatan di Kabupaten Tanggamus dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Luas panen, produksi, dan produktivitas kubis menurut kecamatan        

             di  Kabupaten Tanggamus, 2013 

 

  Kubis  

Kecamatan Luas Panen Produksi Produktivitas  

  (ha) (ku/ha) (ton) 

 Kota Agung Barat    2      27 13,50 

Sumberejo 275 3.465 12,60 

Ulu Belu    9    117 13,00 

Gisting 110 1.400 12,73 

Gunung Alip    2     26 13,00 

Jumlah 398  5035 12,65 

     Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 

2014 

 

 

Pada tabel 8 terlihat bahwa dari 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus 

hanya ada 5 kecamatan cocok untuk mengusahakan tanaman kubis, hal ini 

disebabkan secara agronomi tanaman kubis hanya dapat tumbuh baik pada 

daerah dataran tinggi dengan agroklimat yang spesifik. Kecamatan yang 

mengusahakan kubis terbesar berada di Kecamatan Sumberejo yaitu seluas 
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275 ha, dan menghasilkan produksi sebesar 3.465 ton dengan produktivitas 

sebesar 12,60 ton/ha.  Kemudian disusul oleh Kecamatan Gisting yaitu seluas 

110 ha dan produksi yang dihasilkan sebesar 1.400 ton dengan produktivitas 

mencapai 12,73 ton/ha. 

B.  Keadaan Umum Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Gisting 

 

1. Letak geografi dan luas wilayah Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan 

Gisting 

 

Kecamatan Sumberejo dan Gisting  terletak di bagian timur Kabupaten 

Tanggamus.  Batas wilayah Kecamatan Sumberejo yaitu di Sebelah Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung, Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Hutan Lindung dan Kecamatan Kota Agung Timur, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Gisting, dan di sebelah Barat berbatasan 

dengan Kecamatan Pulau Panggung. Batas wilayah Kecamatan Gisting secara 

yaitu di Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip, sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pugung, sebelah Timur berbatasan 

dengan Kecamatan Gunung Alip, dan sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Kota Agung Timur. 

Kecamatan Sumberejo merupakan daerah dataran yang bergelombang sampai 

berbukit dengan luas 5.677 hektar dan berada pada ketinggian 575 meter di 

atas permukaan laut (dpl).  Kecamatan Gisting merupakan daerah dataran 

yang bergelombang sampai berbukit dengan luas 3.253 hektar dan berada 

pada ketinggian 500 meter diatas permukaan laut (dpl).  Kecamatan 

Sumberejo terdiri dari 13 pekon/desa, sedangkan Kecamatan Gisting terdiri 
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dari 9 pekon/desa.  Kecamatan Sumberejo beribukota di Desa Margoyoso  

yang berjarak 24 km dari ibukota Kabupaten Tanggamus (Kota Agung).  

Kecamatan Gisting beribukota di Desa Kuta Dalom yang berjarak 12 km dari 

ibukota Kabupaten Tanggamus (Kota Agung) dan berjarak 70 km dari 

ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung). 

Secara agroklimat, Kecamatan Sumberejo memiliki suhu minimum 25
O
 C 

dan suhu maksimum 28
O
 C.  Rata-rata curah hujan di Kecamatan Sumberejo 

cukup tinggi yaitu 1.866 mm/ tahun dengan jumlah bulan basah 8 bulan dan 

bulan kering 4 bulan.  Kecamatan Gisting memiliki suhu minimum 20
O 

C dan 

suhu maksimum 35
O 

C.  Rata-rata curah hujan per tahun di Kecamatan 

Gisting cukup tinggi yaitu 1.787 mm/tahun dengan jumlah bulan basah 8 

bulan dan jumlah bulan kering sebanyak 4 bulan.  Keadaan dengan unsur 

iklim seperti suhu minimum dan maksimum serta curah hujan tersebut, 

menjadikan Kecamatan Sumberejo dan Gisting daerah yang beriklim sejuk 

dan cocoki untuk kegiatan usahatani kubis dan tanaman sayuran lainnya. 

2. Luas lahan dan penggunaan lahan di Kecamatan Sumberejo dan 

Kecamatan Gisting. 

 

Berdasarkan analisis penggunaan lahan di Kecamata Sumberejo dan 

Kecamatan Gisting digunakan untuk sawah, tegalan dan perladangan, 

perkebunan, kolam, pekarangan dan peruntukan lainnya. Sebaran penggunaan 

lahan di Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Gisting dapat dilihat pada 

Tabel 9. 
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Tabel 9.  Penggunaan lahan menurut peruntukannya di Kecamatan    

               Sumberejo dan Kecamatan Gisting, 2013 

No Penggunaan lahan 
Sumberejo Gisting 

Luas (ha) (%) Luas (ha) (%) 

1 Sawah 820,00 14,44 144,00 4,43 

2 Ladang dan Tegalan 796,00 14,03 1250,00 38,42 

3 Pekarangan 596,00 10,50 1168,25 35,91 

4 Perkebunan Rakyat 1418,00 24,97 641,00 19,70 

5 Kolam 28,00 0,49 7,00 0,22 

6 Lain-lain 2019,00 35,57 43,00 1,32 

  Jumlah 5677,00 100 3253,25 100 

Sumber : Monografi Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Gisting, 2013. 

 

Pada Tabel 7 menggambarkan penggunaan lahan di Kecamatan Sumberejo 

dan Kecamatan Gisting.  Di Kecamatan Sumberejo lahan/tanah digunakan 

untuk perkebunan rakyat seluas 1.418 hektar (24,97 %), kemudian disusul 

oleh sawah seluas 820 hektar (14,44 %), untuk ladang dan tegalan seluas 796 

hektar (14,03 %), untuk pekarangan seluas 596 hektar (10,50 %), dan untuk 

kolam seluas 28 hektar (0,49 %), serta lainnya seluas 2.019 hektar (35,57 %).   

Berdasarkan wawancara dengan petani responden dijelaskan bahwa lahan 

sawah selain diusahakan untuk tanaman padi juga digunakan petani untuk 

mengusahakan tanaman sayur-sayuran  seperti kubis, tomat dan cabe merah, 

sedangkan untuk tegalan/lahan kering umum digunakan petani untuk 

menanam berbagai macam sayuran seperti kubis, tomat, cabe merah, terung, 

buncis, kacang panjang, sedangkan buah-buahan yang banyak diusahakan 

adalah pepaya, pisang dan salak.  

Penggunaan lahan/tanah di Kecamatan Gisting tiga besar terluas digunakan 

untuk ladang dan tegalan seluas 1.250 hektar (38,42 %), pekarangan seluas 

1.168,25 hektar (35,91 %), dan perkebunan rakyat 641 hektar (19,70 % ).  
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Beberapa tanaman sayuran yang banyak diusahakan di lahan tegalan dan 

pekarangan meliputi, kubis, cabe merah, tomat, terung, buncis, dan kacang 

panjang,labu siam, bawang daun, mentimun,  sedangkan untuk tanaman buah 

yang banyak diusahakan petani  adalah salak, pepaya, dan pisang, mangga, 

rambutan, alpukat, manggis, dan jambu biji,  sedangkan sisanya digunakan 

untuk sawah seluas 144 hektar (4,43 %), untuk kolam 7 hektar (0,22 %)  dan 

lainnya seluas 43 hektar (1,32 %).  Berdasarkan kondisi tanah yang subur dan 

iklim yang cocok untuk mengusahakan tanaman hortikultura maka Kecamatan 

Sumberejo dan Kecamatan Gisting memiliki potensi yang besar untuk 

mengembangkan dan menjadi  sentra produksi komoditas tanaman  

hortikultura khususnya kubis. 

Potensi lahan dan komoditas sayuran penting yang sudah diusahakan di 

Kecamatan Sumberejo yang terluas adalah kubis dengan luas 285 hektar dan 

menghasilkan produksi 3.465 ton dengan produktivitas 120,60 kwintal/ha.  

Kemudian disusul tanaman cabe merah dengan produksi 2.436,08 dan 

produktivitas 100,25 kwintal/ha, dan diikuti oleh tanaman terung, buncis, 

tomat dan lainnya.  Sedangkan potensi lahan dan komoditas buah yang  

paling luas diusahakan adalah pisang, salak dan pepaya.  Luas  panen 

tanaman pisang adalah 412 hektar dan produksi 1.444,23 ton dengan 

produktivitas 35,66 kwintal/ha. Luas panen tanaman salak sudah mencapai 

165 hektar dan produksi 4.500,05 ton dengan produktivitas adalah 272,73 

kwintal/hektar.  Untuk lebih rinci mengenai Luas tanam, luas panen dan 

produksi tanaman buah yang diusahakan di Kecamatan Sumberejo dapat 

dilihat pada tabel 10.    
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 Tabel 10.  Luas tanam, luas panen, dan produksi menurut komoditas utama di      

                 Kecamatan Sumberejo, 2013 

 

Komoditas 
Luas Tanam  Luas Panen  Produktivitas Produksi 

(ha) (ha) (Ku/ha) (ton) 

Tanaman 

Sayuran         

Kubis 285,00 275,00 120,60 3.465,00 

Cabe Merah 243,00 243,00 100,25 2.436,08 

Terung 149,00 149,00 50,00   745,00 

Buncis 127,00 127,00 100,75 1.279,53 

Tomat 129,00 129,00 17,75   228,98 

Mentimun 101,00 101,00 150,00 1.515,00 

Sawi 98,00 98,00 68,00   666,40 

Kacang 

panjang 
85,00 85,00 95,75   813,88 

Labu siam 54,00 54,00 60,00   324,00 

Bawang daun 18,00 18,00 26,50     47,70 

Tanaman Buah     

Pisang 412,00 405,00 35,66 1.444,23 

Salak 184,00 165,00 272,73 4.500,05 

Pepaya 100,00 95,00 68,25 648,38 

Manggis 79,00 45,00 101,25 455,63 

Rambutan 82,00 75,00 12,05 90,38 

Alpukat 58,00 56,00 70,75 396,20 

Mangga 25,00 20,00 205,00 410,00 

Belimbing 18,00 16,00 3,50 5,60 

Jambu Biji 8,00 8,00 10,50 8,40 

         Sumber :  Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus,      

                     2013 

 

Selanjutnya, di Kecamatan Gisting potensi lahan dan tamanan sayuran yang 

sudah diusahakan agak berbeda dengan Kecamatan Sumberejo.  Komoditas 

sayuran yang diusahakan di Kecamatan Gisting berurutan dari yang terluas 

adalah kubis, sawi, kacang panjang, tomat, mentimun, terung buncis, labu 

sian, bawang daun dan cabe merah.  Sedangkan tanaman buah yang banyak 

diusahakan di Kecamatan gisting sesuai urutan terluas yaitu pisang, salak,  

pepaya, manggis, rambutan alpukat, mangga, belimbing dan jambu biji. 

 

Dari tabel 11 terlihat bahwa luas panen tanaman kubis adalah 110 hektar dan 

produksi mencapai 1.400 ton dengan produktivitas mencapai 127,30 
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 Tabel 11.  Luas tanam, luas panen, produksi menurut komoditas utama di      

                 Kecamatan Gisting, 2013 

 

Komoditas 

Luas 

Tanam 

Luas 

Panen 
Produktivitas Produksi 

(ha) (ha) (Ku/ha) (ton) 

Tanaman 

Sayuran         

Kubis             115,00  110,00 127,30 1.400,00 

Sawi             100,00  100,00 68,00 680,00 

Ka. panjang              85,00  85,00 95,75 813,88 

Tomat              59,00  59,00 17,50 103,25 

Mentimun              59,00  59,00 160,00 944,00 

Terung              58,00  58,00 54,75 317,55 

Buncis 50,00 50,00 100,75 503,75 

Labu Siam              47,00  47,00 50,75 238,53 

Bawang Daun              42,00  42,00 26,50 111,30 

Cabe Merah              30,00  30,00 100,25 300,75 

Tanaman 

Buah          

Pisang 151,41 149,00 35,25 525,23 

Salak              42,00            38,00              270,25        1.026,95  

Pepaya              65,00            55,00                68,75           378,13  

Manggis              37,00              5,00              101,25             50,63  

Rambutan              37,00            35,00                10,20             35,70  

Alpukat              32,00            30,00                70,85           212,55  

Mangga              28,00            20,00              205,00           410,00  

Belimbing              20,00            20,00                 3,75              7,50  

Jambu Biji              32,00            32,00                10,50             33,60  

     Sumber :  Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus,      

                      2014 

kwintal/ha, kemudian diikuti tanaman sawi adalah luas panen 100 hektar dan 

produksi 680 ton dengan produktivitas 68 kwintal/hektar, luas panen kacang 

panjang adalah 85 hektar yang menghasilkan produksi mencapai 813,88 ton 

dengan produktivitas 95,75 kwintal/hekatar.  Sedangkan yang lainnya masih  

di bawah ketiga komoditas ini, sehingga diperlukan upaya meningkatkan baik  

luas tanam, luas panen dan produktivitas tanaman dengan perbaikan budidaya 

dan penggunaan sarana produksi yang lebih optimal.  
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Luas lahan dan potensi tanaman pangan di Kecamatan Sumberejo dan di 

Kecamatan Gisting sukup besar.  Tanaman pangan yang banyak diusahakan 

petani di Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan Gisting adalah padi sawah, 

padi ladang, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, dan Kacang tanah.  Sebaran 

luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan di dua kecamatan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 12. 

Pada Tabel 12 menunjukkan 3 tanaman pangan utama yang sudah diusahakan 

petani di Kecamatan Sumberejo adalah padi sawah, jagung dan kedelai.  Luas 

panen padi sawah mencapai 1.436,00 hektar dan produksi 8.005,70 ton 

dengan produktivitas 55,75 kwintal/ha,  luas panen jagung mencapai 1.510,00 

hekatr dan produksi 7.889,75 ton dengan produktivitas 52,25 kwintal/ha, 

sedangkan luas panen kedelai mencapai 130 hektar dan produksi 152,75 ton 

dengan produktivias 11,75 kwintal/ha, serta diikuti oleh tanaman pangan 

lainnya. 

Selanjutnya, di Kecamatan Gisting ternyata tanaman pangan yang paling luas 

diusahakan petani adalah padi sawah, ubi jalar dan jagung.  Luas panen padi 

sawah mencapai  942,00 hektar dengan produksi 5.246,94 ton.  Luas panen  

ubi jalar mencapai 91,00 hektar dengan produksi  878,15 ton, sedangkan luas 

panen jagung mencapai 17,00 hektar dengan produksi 88,40 ton.  Luas panen 

padi sawah, ubi jalar, jagung dan tanaman pangan lainnya masih terlalu 

rendah jika dibandingkan dengan potensi lahan yang ada di Kecamatan 

Gisting, sehingga perlu upaya ke arah itu karena peluang dan kesempatan 

untuk meningkatkan luas panen masih terbuka luas. 
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 Tabel 12.   Luas panen, produksi, dan produktivitas tanaman pangan di      

                  Kecamatan Sumberejo, 2013 

 

Komoditas 
Luas Tanam 

(ha) 

Luas Panen 

(ha) 

Produktivitas 

(Ku/ha) 

Produksi 

(ton) 

Kecamatan Sumberejo       

Padi Sawah         1.570,00       1.436,00                    55,75     8.005,70  

Jagung         1.523,00       1.510,00                   52,25      7.889,75  

Kedelai             110,00           130,00                   11,75         152,75  

Padi Ladang               41,00               7,00                   26,60            18,62  

Ubi Kayu               31,00             21,00                188,75         396,38  

ubi jalar               26,00             25,00                   96,50         241,25  

Kacang Tanah               28,00             22,00                   12,70            27,94  

Kecamatan Gisting       

Padi Sawah         1.039,00           942,00                   55,70      5.246,94  

Ubi jalar             102,00             91,00                   96,50         878,15  

Jagung               19,00             17,00                   52,00            88,40  

Kacang Tanah               14,00               8,00                   12,50            10,00  

Ubi Kayu               12,00               7,00                188,75         132,13  

Kacang Tanah               14,00               8,00                   12,50            10,00  

Kedelai                 5,00               5,00                   11,75         132,13  

Sumber :  Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten      

                Tanggamus, 2014 

 

 

3. Sarana dan Prasarana Penunjang 

 

Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten yang merupakan jalur 

perlintasan transportasi  baik antar kabupaten dalam provinsi lampung 

maupun antar provinsi, karena letak wilayahnya yang strategis maka sarana 

dan prasara yang cukup menjadi sangat vital dalam kegiatan perekonomian, 

termasuk dalam memasarkan hasil pertanian dari Kabupaten Tanggamus. 

Untuk menampung dan memasarkan hasil pertanian tersebut di daerah 

penelitian yaitu di Kecamatan Sumberejo terdapat 2 pasar tradisonal, dengan 

adanya pasar tersebut sangat berperan dalam membantu petani untuk menjual 

hasil pertanian.  Di dalam pasar tersebut terdapat 6 kios pertanian yang 

menjual berbagai sarana produksi, seperti benih, pupuk, dan obat-obatan. 
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Keberadaan kios pertanian ini sangat membantu petani untuk medapatkan 

sarana produksi yang dibutuhkan petani. 

Di Kecamatan Gisting terdapat 3 buah pasar dan 5 kios pertanian, sehingga 

dengan adanya sarana tersebut petani tidak mengalami kesulitan dalam 

menjual hasil pertania dan mendapatkan sarana produksi yang dibutuhkan 

selama proses produksi. Namun yang sering menjadi masalah bagi petani 

adalah harga kubis yang rendah dan sangat berfluktuasi, bahkan fluktuasi 

terjadi secara harian.  Disisi lain kesulitan yang dihadapi petani adalah harga 

dari sarana produksi relatif mahal.  Untuk mengtasi dua masaalah diatas 

petani dapat memanfaatkan kopersi milik petani untuk melakukan negosiasi 

baik waktu menjual hasil atau pada saat membeli sarana produksi.  

Selain pasar, keberadaan koperasi dan lembaga keuangan lain sangat 

mempengaruhi perekonomian suatu wilayah.  Semakin banyak lembaga 

keuangan yang terdapat di suatu wilayah memberikan indikasi wilayah  

tersebut lebih maju dibandingkan dengan wilayah yang memiliki lebih sedikit 

lembaga keuangan.  Jumlah kopersi di Kabupaten Tanggamus sebanyak 287 

koperasi yang terdiri dari Koperasi Unit Desa 17 buah, Koperasi pertanian 68 

buan, dan Koperasi lainnya sebanyak 202 buah yang tersebar di seluruh 

kecamatan, sedangkan lembaga keuangan lain sebanyak 20 bank yang juga 

tersebar di seluruh kecamatan.  Di Kecamatan Sumberejo terdapt kopersi 

sebanyak 13 buah Koperasi Pertanian, 1 buah Koperasi Unit Desa, dan 1 buah 

bank, sedangkan di Kecamatan Gisting terdapat 27 buah Koperasi Pertanian, 

1 buah Kopersi Unit Desa, dan juga 1 buah bank.  Koperasi dan lembaga 
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keungan ini sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, termasuk bagi petani di 

daerah penelitian. 

Jaringan jalan adalah merupakan prasarana fisik yang sangat penting di dalam 

mendukung perekonomian di suatu wilayah, termasuk di dalam kegiatan 

pemasaran hasil pertanian dan terkait dengan ketersediaan sarana produksi 

secara lokal.  Panjang  jalan di Kabupaten Tanggamus menurut statusnya 

dapat dibagi menjadi jalan negara yaitu sepanjang 95 kilometer, jalan provinsi 

sepanjang 378,96 kilometer dan jalan kabupaten sepanjang 736,70 kilometer, 

sedangkan berdasarkan kualitasnya terperinci menjadi jalan aspal sepanjang 

736,70 kilometer, jalan kerikil sepanjang 305,50 kilometer, dan jalan tanah 

sepanjang 259,97 kilometer.  

4. Pengembangan kubis di daerah penelitian  

1. Kegiatan produksi  

Peranan sector pertanian di Kabupaten Tanggamus sangat penting, hal ini 

sesuai dengan keadaan alam yang subur dan cocok untuk pengembangan 

tanaman hortikultira terutama sayur-sayuran, seperti kubis, tomat, cabe, 

timun, terung, dan sayuran penting lainnya.  Dari luas wilayah sekitar 

288.645 hektar sebesar 27,54 persennya adalah berupa  lahan kering, 

ladang, dan persawahan.  Sisanya sebesar 72, 46 persen adalah hutan, 

perkebunan, dan pemukiman. 

Keadaan agroklimat di Kabupaten Tanggamus yang cocok untuk tanaman 

sayuran terutama di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Sumberejo dan 
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Gisting dimanfaatkan petani untuk mengusahakan lahan sepanjang tahun.  

Dalam satu tahun petani dapat menanam hingga tiga kali musim tanam, 

dengan pola tanam yang berbeda-beda seperti kubis-kubis-timun, kubis-

tomat-cabe dan sebagainya. Karena keadaan yang mendukung tersebut 

petani bebas memilih berbagai jenis sayuran yang ditanam.  Jadi setiap 

individu petani akan menanam sayuran  yang berbeda pada musim tanam 

tertentu. Oleh karena itu dalam  pengembangan sayur-sayuran terutama 

tanaman kubis perlu dirancang dan dibuat pola tanam yang tepat, sehinga 

dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pokok bagi petani, sehingga 

perlu didukung  terutama permodalan, keterampilan, dan keahlian dalam 

berusahatani kubis.  

Bila dilihat dari aspek produksi ternyata skala usahaannya sebagian besar 

tergolong usahatani kecil, hanya ada beberapa petani yang mengusahakan 

dengan skala usaha luas.  Namun yang penting adalah bagaimana dapat 

meningkatkan produktivitas, karena kenyataannya produktivitas yang 

dihasilkan petani masih tergolong rendah yaitu 12,65 ton/ha.  Dalam 

rangka meningkatkan produktivitas kubis yang di hasilkan, penggunaan 

teknologi seperti input produksi harus sesuai dengan kebutuhan, katena 

kenyataannya input prodiksi yang digunakan  masih bervariasi sebagai 

akibat terbatasnya modal petani, terutama pengunaan insektisida dan 

fungisida yang digunakan untuk mengendalikan serangan hama dan 

penyakit.  Petani hendaknya harus bijak dan tepat dalam penggunaan  

obat-obatan, jika tidak maka biaya produksi menjadi lebih besar.  Dalam 

hal ini penyuluh pertanian dan dinas terkait dapat terus membimbing dan 
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membantu petani dalam hal penggunaan obat-obatan sehingga dapat 

menekan biaya produksi yang dikeluarkan petani.  

Kegiatan produksi tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dukungan 

ketersediaan tenaga kerja yang cukup, berdasarkan hasil penelitian tenaga 

kerja yang tersedia sudah mencukupi, hal ini tergambar bahwa sebagian 

besar tenaga kerja yang digunakan petani dalam berusahatni kubis berasal 

dari tenaga kerja dalam keluarga hanya sebagian kecil yang berasal dari 

luar keluarga, terutama untuk pengolahan lahan dan panen.  Hal ini 

disebabkan pengolahan lahan dan panen memerlukan waktu yang cepat 

untuk segera tanam dan hasil cepat dijual karena kubis adalah produk yang 

cepat rusak dan tidak tahan lama.  

2. Luas lahan garapan 

Sebagaimana terjadi pada pusat sayur-mayur lainnya, petani kubis di 

Kabupaten Tanggamus terutama di Kecamatan Sumberejo dan Gisting 

mengusahakan tanam kubis pada lahan tegalan (lahan kering) dan lahan 

sawah (lahan basah).  Adanya kecenderungan petani menanam kubis pada 

lahan kering  diduga katena sifat tanaman kubis tidak banyak menghendaki 

banyak air walaupun kecukupan air tetap diperlukan.  

Namun kenyataannya di daerah penelitian ada penomena baru yaitu 

tanaman kubis diusahakan pada lahan sawah, dengan alasan sumber air 

lebih tersedia sehingga kebutuhan air dapat tercukupi terutama pada 

musim kemarau.   
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Pada petani yang diteliti satu musim terakhir yaitu musim tanam pada 

musi kemarau, luas lahan yang diusahakan petani baik pada lahan basah 

maupun pada lahan kering berkisar antara 0,125 – 1,00 hektar, dengan 

rata-rata luas tanam kubis pada lahan basah yaitu 0,25 hektar dan pada 

lahan kering yaitu 0,29 hektar.  Tanaman kubis di daerah penelitian  baik 

pada lahan basah maupun lahan kering umumnya ditanam secara 

monokultur dua kali tanam dalan setahun yang diselingi oleh tanaman 

lainnya seperti tomat, timun, cabe merah dan sayuran lainnya. 

3. Benih, Pupuk, dan Obat-obatan. 

Petani kubis di Kabupaten Tanggamus dalam penggunaan darana 

produksi, khususnya pupuk dan obat-obatan tergantung pada varietas yang 

ditanam, musim, jarak tanam, hama dan penyakit, dan kebiasaan petani. 

Benih kubis yang ditanam petani di daerah penelitian baik pada lahan 

basah maupun lahan kering tergolong benih unggul yaitu varietas Grand 

11 dan Grand 22.  Untuk mendapatkan produksi kubis yang tinggi 

penggunaan benih tersebut sudah tepat, karena secara potensi kedua 

varietas kubis tersebut termasuk varietas kubis dengan produksi tinggi, 

walaupun kenyataannya produksi yang dihasilkan belum maksimal.  Hal 

ini diduga ada masalah pengelolan secara budidaya, oleh  

karena itu petani harus terus dibina oleh dinas terkait melalui penyuluh 

barkaitan dengan budidaya kubis yang baik sehingga produksi yang 

dihasilkan dapat maksimal. 
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Dari hasil penelitian dan imformasi BP4K Kecamatan Sumberejo dan 

Gisting, jenis pupuk yang digunakan petani masih sangat beragam yaitu 

pupuk KCl, TSP, Urea, ZA, NPK, pupuk kandang, dan lainnya.  Secara 

aspek teknis agronomis penggunaan pupuk yang berlebih ini akan dapat 

menimbulkan dampak yang kurang baik karena tanaman kubis dapat 

keracunan dan menimbulkan hama penyakit tanaman kubis itu sendiri. 

Kemudian secara ekonomis penggunaan pupuk yang berlebihan tidak 

efisien karena biaya produksi yang dikorbankan petani semakin tinggi. 

Oleh karena itu untuk pengembangan usahatani kubis berkaitan dengan 

penggunaan pupuk, petani harus mengacu pada dosis yang dianjurkan 

Dinas Pertanian Kabupaten Tanggamus yaitu pupuk Urea 50 kg/ha, Za 100 

kg/ha, NPK 400 kg/ha dan pupuk kandang 4000/ha.  Dengan mengikuti 

dosis anjuran ini maka secara agronomis tidak terjadi penggunaan pupuk 

yang berlebihan dan secara ekonomis lwbih efisien sehingga biaya 

produksi dapat lebih ditekan. 

Dalam hal jenis obat-obatan baik insektisida maupun fungsida petani 

dihadapkan pada banyak pilihan akibat dari penawaran dari pedagang 

setempat.  Dengan banyaknya jenis obat-obatan dengan fungsi dan 

kegunaan yang berbeda-beda, maka tingkat volume yang dipakai tidak 

langsung mencerminkan efektivitasnya.  Dilain pihak anjuran pemakian 

obat-obatan dan pemberantasan gulma oleh Dinas Pertanian dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus yaitu pengendalian hama penyakit dan 

pemberantasan gulma secara terpadu dan bijaksana.  Artinya petani 



92 
 

 

diajarkan untuk mampu melihat gejala-gejala dan penggunakan obat-

obatan bila tanaman menunjukkan gejala sakit atau terserang hama sudah 

diambang batas atau sakit.  Jadi prinsipnya kalau tanaman tidak sakit 

jangan dilakukan penyemprotan dulu, sehingga biaya untuk pembelian 

obat-obatan dapat diminimalkan. 

4. Kegiatan Pemasaran Hasil Produksi 

Berdasarkan hasil penelitian pemasaran kubis di daerah penelitian petani 

tidak langsung menjual kepada konsumen tetapi dijual kepada pedagang 

pengumpul baik yang ada di desa sendiri maupun dari luar desa.  Bentuk 

pasarnya tergolong kedalam bentuk pasar oligopoli, yang ditandai oleh  

banyak penjual dalam hal ini petani dan beberap pembeli atau pedagang 

pengumpul.  Bentuk pasar oligopoli ini membawa dampak yang tidak 

mentuntungkan bagi petani karena harga jual yang diterima cenderung 

rendah karena tidak berdasarkan kesepakan  tapi lebih ditentukan oleh 

pedagang pengumpul, dalam hal ini petani cenderung sebagai penerima 

harga (price taker).  Selain factor ini, rendahnya harga jual kubis yang 

diterima petani juga dipengaruhi oleh kualitas kubis yang dihasilkan. 

Dari hasil wawancara dengan petani, ternyata petani kepada siapa akan  

menjual hasil produksinya tidak banyak pilihan, karena petani terikat 

dengan pedagang pengumpul tertentu yang memberikan pinjaman modal 

untuk membeli sarana produksi dengan perjanjian hasil produksi dijual 

kepada pedagang pengumpul tersebut.  Berdasarkan fakta ini  untuk 

meningkatkan daya tawar petani untuk mendapatkan harga jual yang lebih 
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layak, maka kelembagaan tataniaga kubis di daerah penelitian mutlak 

harus tata dan dibangun, sehingga tidak merugikan petani kubis.  Salah 

satu caranya mengaktifkan kembali koperasi petani, sehingga keterbatasan 

modal untuk pengadaan input produksi dan pemasaran kubis pada saat 

panen dapat lebih baik bdan menguntungkan petani. 

Dari pedagang pengumpul,  kubis kemudian kubis dipasarkan kepada 

pedagang pengecer yang ada di pasar local seperti pasar Gisting, pasar 

Talang Padang dan pasar Kota Agung.  Selain ke pasar local tadi kubis 

juga dipasarkan dengan tujuan pasar antar kota seperti pasar Pagelaran, 

pasar Pringsewu dan Pasar Induk Kota Bandar Lampung.  Sisitem dari 

saluran pemasaran kubis dari petani hingga konsumen akhir seperti pada 

gambar 4. 

    

                    

 

 

Gambar 4.  Saluran pemasaran kubis di Kabupaten Tanggamus 

5. Fasilitas Penunjang. 

Dalam sistem agribisnis yang dimaksud dengan subsitem penunjang 

adalah semua fasilitas yang dapat mempermudah dan memperlancar 

kegiatan subsitem lainnya, seperti ada tidaknya sarana dan prasarana 
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transportasi, jumlah pasar, lembaga keuangan, misalnya koperasi dan 

perbankan.  Semua fasilitas ini harus dapat berperan sesuai dengan 

fungsinya masing-masing untuk menunjang kegiatan usahatni kubis. 

Dalam memenuhi sarana produksi mulai dari benih, pupuk, dan obat-

obatan mudah didapat karena tersedia di pasar lokal, namun jika petani 

tidak ada dana untuk membelinya ada lembaga keuangan yaitu koperasi 

dan perbankan yang dapat memberikan pinjaman sehingga kekurangan 

modal dapat  teratasi. Cari ini dapat meningkatkan daya tawar petani pada 

saat panen karena harga jual tidak lagi ditentukan oleh pedagang 

pengumpul tapi ditentukan oleh koperasi petani dengan harga jual yang 

lebih wajar.  Dengan demikian keuntungan petani kubis dapat lebih tinggi, 

oleh karena itu usahatani kubis dapat dijadikan usaha unggulan bagi 

petani, khususnya petani kubis.     



 

 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 

1. a. Tingkat keuntungan usahatani kubis di Kabupaten Tanggamus pada 

lahan basah adalah Rp13.520.624,89 per hektar per musim tanam dan 

pada lahan kering adalah. Rp11.151.367,90 per hektar per musim 

tanam.  Dan secara uji statistik keuntungan usahatani kubis pada lahan 

basah dan lahan kering berbeda nyata.  

b.  Keuntungan usahatani kubis baik pada lahan basah dan lahan kering di 

Kabupaten Kabupaten Tanggamus dalam kondisi aktual dipengaruhi 

secara nyata oleh  harga urea, harga insektisida, dan luas lahan, 

sedangkan dalam kondisi optimal dipengaruhi secara nyata oleh upah 

tenaga kerja, harga benih, harga urea, harga NPK,  harga insektisida, 

harga fungisida, dan luas lahan. 

c. Keuntungan maksimum jangka pendek usahatani kubis pada lahan 

basah dan lahan kering belum tercapai karena alokasi penggunaan input 

tidak tetap baik secara keseluruhan maupun parsial  belum ada yang 

optimal, artinya penggunaan input tidak tetap yaitu tenaga kerja, benih,  

pupuk Urea, pupuk NPK, insektisida, dan fungisida belum efisien. 
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d. Skala usaha (RTS) usahatani kubis pada lahan basah dan lahan kering 

baik pada kondisi aktual maupun optimal berada pada kondisi kenaikan 

hasil yang menurun atau deccreasing return to scale. 

2. Terdapat perbedaan yang nyata baik efisiensi teknik relatif, efisiensi harga    

relatif, dan efisiensi ekonomi relatif antara usahatani kubis pada lahan 

basah dengan usahatani kubis pada lahan kering. 

3. Resiko produksi kubis dan risiko harga kubis pada lahan basah tergolong 

rendah yaitu sebesar 0,37 dan 0,23. Pada lahan kering juga tergolong 

rendah yaitu 0,25 dan 0,21 rendah.  Hasil uji beda menunjukkan bahwa 

risiko produksi pada lahan basah berbeda lebih besar dari risiko produksi 

pada lahan kering,  namun pada risiko harga menunjukkan bahwa risiko 

harga pada lahan basah dan lahan kering tidak ada perbedaan. 

B.   Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, beberapa saran yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Disadari bahwa penelitian ini masih banyak kelemahan diantaranya model 

yang digunakan dan peubah yang dianalisa hanya peubah ekonomi (harga-

harga) sedangkan peubah non ekonomi belum dimasukkan ke dalam 

model.  Oleh karena itu penelitian lanjutan, perlu memperhitungkan 

peubah-peubah yang belum termasuk dalam model, sehingga dapat 

menggambarkan  secara utuh factor-faktor yang berpengaruh dalam 

menentukan keuntungan usahatani kubis. 
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2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data “cross section” 

dengan demikian kurang dapat menangkap sebaran keragaman data, 

khususnya data tentang harga-harga, oleh karena itu penelitian lanjutan 

dengan penggunaan data berkala atau pada dua pengamtan perlu 

dilakukan. 

3. Untuk menghadapi persaingan ekonomi pasar, maka kegiatan penyuluhan 

perlu diarahkan pada perbaikan manajemen usahatani melalui pendekatan 

system agribisnis, sehingga petani mampu mengelola usahataninya secara 

efisien baik teknis maupun ekonomis.  
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