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ABSTRACT

THE IMPACT OF IMPLEMENTATION RATE OF PANCA USAHATANI
TOWARDS THE PRODUCTIVITY RATE AND INCOME RATE OF

CORN FARMERS IN METRO KIBANG DISTRICT

By

Fachira Chairunnisa

Panca usahatani was one of intensification of agriculture system that farmers did
for increase the outcome using the available land. The purpose of this research
were to analyze about: 1) The implementation rate of panca usahatani of corn in
Kibang Village, 2) The rate of productivity of corn farmers in Kibang Village, 3)
The rate of income of corn farmers in Kibang Village, and 4) The impact of
implementation rate of panca usahatani towards productivity and income of corn
farmers in Kibang Village. This study was conducted in Kibang Village, Metro
Kibang District, Lampung Timur Regency. The number of samples prescribed on
this research were 70 respondents. The determination of samples choosen by
Proportional Random Sampling Method, used the method of analysis Cobb
Douglas function. The results showed that the implementation rate of panca
usahatani in this research was being on medium classification and the percentage
was 60,57%. The rate of productivity of corn farmers was being on very high
classification with an average productivity was 8,4 ton/ha and the rate of income
of corn farmers was being on high classification with an average income was
Rp15.135.309,00/ha. The rate of productivity impacted by implementation of the
land processing, distribution of fertilizer, and the controlling of pest and disease.
The rate of income impacted by cost of the land processing and distribution of
fertilizer.

Keywords: Impact, income, panca usahatani, productivity



ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT PENERAPAN PANCA USAHATANI TERHADAP
TINGKAT PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN PETANI JAGUNG

DI KECAMATAN METRO KIBANG

Oleh

Fachira Chairunnisa

Panca usahatani merupakan salah satu sistem intensifikasi pertanian yang
dilakukan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memanfaatkan
lahan yang telah ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji: 1) Tingkat
penerapan panca usahatani jagung di Desa Kibang, 2) Tingkat produktivitas
usahatani jagung di Desa Kibang, 3) Tingkat pendapatan petani jagung di Desa
Kibang, dan 4) Pengaruh tingkat penerapan panca usahatani terhadap tingkat
produktivitas dan pendapatan petani jagung di Desa Kibang. Penelitian ini
dilaksanakan di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung
Timur. Jumlah sampel ditentukan pada penelitian ini sejumlah 70 orang.
Penentuan sampel yang digunakan adalah proporsional random sampling dengan
menggunakan metode analisis fungsi Cobb Douglas. Hasil yang didapat dari
penelitian ini adalah tingkat penerapan panca usahatani pada penelitian ini berada
pada klasifikasi sedang dengan persentase sebesar 60,57%. Tingkat produktivitas
petani jagung berada pada klasifikasi sangat tinggi dengan rata-rata produktivitas
sebesar 8,4 ton per ha dan tingkat pendapatan petani jagung berada pada
klasifikasi tinggi dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp15.135.309,00 per ha.
Tingkat produktivitas petani jagung di Desa Kibang dipengaruhi oleh penerapan
pengolahan tanah, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama dan penyakit.
Tingkat pendapatan petani jagung di Desa Kibang dipengaruhi oleh biaya
pengolahan tanah dan penggunaan pupuk.

Keywords: Panca usahatani, produktivitas, pendapatan, pengaruh



PENGARUH TINGKAT PENERAPAN PANCA USAHATANI
TERHADAP TINGKAT PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN

PETANI JAGUNG DI KECAMATAN METRO KIBANG

Oleh
FACHIRA CHAIRUNNISA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA PERTANIAN

pada

Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung

JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
2016







RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 28

Januari 1994 dari pasangan Aswin Harris dan Nauzul

Yasmin, S.E.  Penulis adalah anak pertama dari tiga

bersaudara.  Penulis menyelesaikan studi tingkat

Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Kartika II-26 Bandar

Lampung pada tahun 1999, tingkat Sekolah Dasar di

SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2005,

tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada

tahun 2008, tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA Tanjung Karang

pada tahun 2011, dan melanjutkan kuliah di Universitas Lampung Fakultas

Pertanian, Program Studi Agribisnis pada tahun 2011 melalui jalur Seleksi

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tertulis.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis pernah menjadi

anggota Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Lampung

periode 2013/2014 bidang Minat, Bakat dan Kreativitas. Pada tahun 2015,

penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Indraloka I

Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penulis juga

melaksanakan Praktik Umum di PT Nestle Pabrik Panjang Bandar Lampung pada



Departemen Agriservice mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate

Social Responsibility)



SANWACANA

Bismillahirahmannirrahim,

Alhamdullilahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala curahan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan teladan

bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan

syafaatnya. Amin ya Rabbalalaamin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan

tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun

materil dalam penyelesaian skripsi ini, yang berjudul “Pengaruh Tingkat

Penerapan Panca Usahatani Terhadap Tingkat Produktivitas dan

Pendapatan Petani Jagung di Kecamatan Metro Kibang”.  Oleh karena itu,

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S., sebagai dosen pembimbing pertama atas

ketulusan hati dan kesabaran, bimbingan, dukungan, dan nasihat yang telah

diberikan selama proses penyelesaian skripsi.



2. Rio Tedi Prayitno, S.P., M.Si., sebagai dosen pembimbing ke dua yang telah

memberikan bimbingan, dukungan, nasihat dengan ketulusan hati dan

kesabaran selama proses penyelesaian skripsi.

3. Ir. Begem Viantimala, M.S., sebagai dosen penguji atas bantuan, saran dan

arahan yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.

4. Ani Suryani, S.P., M.Sc., dan Helvi Yanfika, S.P., M.E.P., sebagai dosen

pembimbing akademik, atas saran, nasihat dan dukungan selama ini.

5. Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P., selaku Ketua Jurusan Agribisnis

Fakultas Pertanian atas saran, nasihat dan dukungan selama ini.

6. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung, atas saran, nasihat dan dukungan selama ini.

7. Orang tuaku tercinta: Ayahanda Aswin Harris dan Ibunda Nauzul Yasmin,

S.E, serta adik-adikku tersayang Fachbian Hasyira dan Fachdafa Al-Ghofyqi

atas semua limpahan kasih sayang, doa, dukungan dan bantuan yang telah

diberikan hingga tercapainya gelar Sarjana Pertanian ini.

8. Sahabat-sahabatku semasa kuliah: Elsa Primasari, Aprilia Rahmawati,

Qurrotun Ayuniyah, Aldino Ahmad, Rika Ester, Furi Tiara, Viranita Sismiari,

Melani Florensi, Anna Maryani, Mariyana, Ica Rizki Aneftasari, Juwita,

Haliana Ghaida, dan Wigeta Thufeily yang telah memberikan bantuan, saran,

kerja sama dan semangat kepada penulis.

9. Teman-teman seperjuangan Agribisnis 2011: Tami, Feby, Tunjung, Endah,

Elvany, Ari, Asih, Dian Martiani, Ayu Permata, Intan, Clara, Ayu Vidya,

Moriska, Alghoziyah, Sartika, Namira, Dita, Awi, Tiar, Nani, Evie, Aida,

Novita, Desta, Nadia, Sonya, Niken, Dian Ika, Trie Harini, Ratu, Yuliandi,



Gustam, Azmi, Adiguna Gadung, Yanuar, Yuda, Nyoto, Habibi, Fergany,

Fadel, Faisal, Bram, Kausar, Wiji, Syafe’i, Didit, Ansharullah, Fadloli, Jafar,

Sandi, Dian Eprianda, Adiguna W.F, Arif, serta teman-teman lain yang tidak

dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman dan

kebersamaannya selama ini.

10. Atu dan Kiyay Agribisnis 2010: Rahmad Hidayat, Faizal Aulia, Andhika P,

Reza, Sekartiara, Yuni Elmita.

11. Atu dan Kiyai Agribisnis 2007, 2008, dan 2009, adinda Agribisnis 2012, serta

adik–adik angkatan 2013, dan 2014 atas dukungan dan bantuan kepada

penulis.

12. Seluruh Dosen dan Karyawan (Mbak Ayi, Mbak Iin, Mbak Fitri, Mas Kardi,

Mas Bukhari dan Mas Boim) di Jurusan Agribisnis atas semua bantuan yang

telah diberikan.

13. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala

kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

kita semua.  Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses

penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 31 Maret 2016

Penulis,

FACHIRA CHAIRUNNISA



i

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR ISI.................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... v

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

A. Latar Belakang dan Masalah .................................................................................. 1
B. Tujuan Penelitian .................................................................................................... 6
C. Manfaat Penelitian .................................................................................................. 6

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS......... 7

A. Tinjauan Pustaka .................................................................................................. 7
1. Budidaya Tanaman Jagung.............................................................................. 7
2. Pengertian Usahatani, Biaya Produksi, Harga, dan Pendapatan.................... 13
3. Panca Usahatani Tanaman Jagung ................................................................ 21
4. Penelitian Terdahulu...................................................................................... 27

B. Kerangka Pemikiran........................................................................................... 28
C. Hipotesis............................................................................................................. 31

III. METODELOGI PENELITIAN .......................................................................... 32

A. Definisi Operasional, Pengukuran, dan Klasifikasi ......................................... 32
1. Panca Usahatani (Variabel X) ..................................................................... 32
2. Biaya Produksi ............................................................................................ 34
3. Produktivitas................................................................................................ 36
4. Harga Jual.................................................................................................... 36
5. Penerimaan .................................................................................................. 36
6. Pendapatan .................................................................................................. 36

B. Lokasi Penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian........................................ 37
C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data ........................................................ 38
D. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis ......................................................... 38

1. Analisis Tingkat Penerapan Panca Usahatani Pada Tanaman
Jagung............................................................................................................ 39

2. Analisis Tingkat Produktivitas Usahatani Jagung ......................................... 39



ii

3. Analisis Tingkat Pendapatan Usahatani Jagung............................................ 40
4. Analisis Pengaruh Penerapan Panca Usahatani Terhadap Tingkat

Produktivitas dan Pendapatan Petani Jagung di Desa Kibang ...................... 40

IV. GAMBARAN UMUM .......................................................................................... 42

A. Keadaan Umum Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang ................................. 42
1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan ................................................ 43
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ..................................... 44
3. Keadaan Sarana dan Prasarana ...................................................................... 45

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................. 49

A. Keadaan Umum Responden............................................................................... 49
1. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Umur ........................................... 49
2. Keadaan Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................... 50

B. Panca Usahatani ................................................................................................. 51
1. Analisis Tingkat Penerapan Panca Usahatani Pada Tanaman Jagung .......... 51

C. Biaya Produksi ................................................................................................... 59
1. Biaya Benih ................................................................................................... 60
2. Biaya Pupuk................................................................................................... 61
3. Biaya Pestisida............................................................................................... 62
4. Biaya Alat Produksi....................................................................................... 63
5. Biaya Tenaga Kerja ....................................................................................... 65
6. Biaya Lahan................................................................................................... 67

D. Produktivitas ...................................................................................................... 68
E. Penerimaan......................................................................................................... 69
F. Pendapatan ......................................................................................................... 70
G. Pengujian Hipotesis............................................................................................ 71

1. Analisis Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas
Terhadap Tingkat Produktivitas dan Pendapatan Petani Jagung di Desa
Kibang ........................................................................................................... 71

2. Analisis Pengaruh Penerapan Panca Usahatani Terhadap Tingkat
Produktivitas Tanaman Jagung...................................................................... 75

3. Analisis Pengaruh Penerapan Panca Usahatani Terhadapt Tingkat
Pendapatan Petani Jagung ............................................................................. 77

VI. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................. 81

A. Kesimpulan ........................................................................................................ 81
B. Saran................................................................................................................... 82

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 83

LAMPIRAN.................................................................................................................. 86



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka pemikiran penerapan panca usahatani pada budidaya tanaman jagung

di Kecamatan Metro Kibang. .................................................................................... 30



iii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jumlah produksi tanaman jagung di Indonesia tahun 2013 .................................. 3

2. Jumlah produksi tanaman jagung di Provinsi Lampung tahun 2013 .................... 4

3. Luas lahan dan jumlah produksi tanaman jagung di Kabupaten Lampung

Timur tahun 2013 .................................................................................................. 4

4. Jumlah petani, luas lahan, dan jumlah hasil produksi tanaman jagung di

Kecamatan Metro Kibang tahun 2013................................................................... 5

5. Penggunaan lahan di Desa Kibang tahun 2013 ................................................... 43

6. Jumlah penduduk Desa Kibang berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013..... 44

7. Jumlah penduduk Desa Kibang berdasarkan mata pencaharian tahun 2013....... 45

8. Daftar sarana dan prasarana di Desa Kibang tahun 2013.................................... 46

9. Keadaan responden berdasarkan umur................................................................ 50

10. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan .......................................... 50

11. Tingkat benih unggul di Desa Kibang................................................................. 52

12. Tingkat pengolahan tanah di Desa Kibang.......................................................... 53

13. Tingkat penggunaan pupuk yang lengkap dan baik di Desa Kibang .................. 55

14. Tingkat pengendalian hama dan penyakit tanaman di Desa Kibang................... 56

15. Tingkat pengairan atau sistem irigasi di Desa Kibang ........................................ 58

16. Tingkat penerapan panca usahatani di Desa Kibang........................................... 59

17. Rata-rata biaya produksi per satu musim tanam ................................................. 60

18. Tingkat produktivitas usahatani jagung di Desa Kibang..................................... 68

19. Tingkat penerimaan responden di Desa Kibang per satu ha ............................... 70

20. Tingkat pendapatan usahatani jagung di Desa Kibang per ha............................. 70

21. Uji asumsi klasik multikolinieritas pengaruh penerapan panca usahatani

terhadap tingkat produktivitas petani jagung di Desa Kibang ............................ 72



iv

22. Uji asumsi klasik multikolinieritas pengaruh penerapan panca usahatani

terhadap tingkat pendapatan petani jagung di Desa Kibang ............................... 73

23. Uji asumsi klasik heteroskedasitisitas pengaruh penerapan panca usahatani

terhadap produktivitas dan pendapatan petani jagung di Desa Kibang............... 74

24. Hasil regresi analisis pengaruh penerapan panca usahatani terhadap tingkat

produktivitas petani jagung di Desa Kibang ....................................................... 76

25. Hasil regresi analisis penerapan panca usahatani terhadap tingkat

pendapatan petani jagung di Desa Kibang .......................................................... 78



1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat berpengaruh bagi

kelangsungan hidup manusia. Hasil dari sektor pertanian dapat dimanfaatkan

sebagai bahan makanan pokok sehari-hari atau dapat juga digunakan sebagai

bahan makan olahan atau campuran.  Indonesia merupakan salah satu negara yang

mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian.

Tanaman pangan sebagai salah satu dari sub sektor pertanian yang memiliki peran

secara langsung bagi masyarakat Indonesia.  Pangan adalah sesuatu hak bagi

setiap warga negara untuk memperolehnya.  Oleh karena itu, ketersediaan pangan

haruslah cukup jumlahnya, baik mutunya, dan terjangkau harganya.  Hal ini

ditujukan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pangan dengan mudah agar

kebutuhan tubuhnya dapat terpenuhi dengan baik. Tanaman pangan merupakan

salah satu bagian dari sektor pertanian yang memiliki berbagai macam komoditas

yang dapat dibudidayakan dan dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

Tanaman pangan banyak di konsumsi sebagai bahan pokok ataupun bahan olahan

untuk makanan. Salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak

dibudidayakan dan dikonsumsi masyarakat adalah tanaman jagung.
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Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman serelia yang tumbuh hampir

di seluruh dunia.  Jagung juga cukup memadai untuk dijadikan pangan pengganti

beras atau dicampur dengan beras.  Selain sebagai bahan makanan pokok, jagung

juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan industri dan

komoditas ekspor.  Peningkatan kebutuhan jagung di dalam negeri berkaitan erat

dengan perkembangan industri pangan dan pakan. Jagung lebih sering di

konsumsi dalam bentuk olahan atau bahan setengah jadi, seperti bahan campuran

pembuatan kue, bubur instan, campuran kopi, dan produk minuman rendah kalori

(Suprapto dan Marzuki, 2005).

Tanaman jagung juga merupakan salah satu jenis usahatani yang banyak digemari

oleh petani tanaman pangan.  Selain karena waktu panen yang tidak terlalu lama,

sistem budidaya tanaman jagung juga relatif mudah, karena tanaman jagung

cocok ditanam di Indonesia. Hal ini juga di dukung oleh keadaan iklim dan cuaca

yang sesuai.  Selain itu, tanaman jagung tidak banyak membutuhkan persyaratan

untuk tumbuh.  Meskipun demikian, dalam budidaya tanaman jagung tetap

dibutuhkan proses penanaman yang tepat.  Proses ini dilakukan agar hasil

produksi dari tanaman jagung dapat mencapai hasil yang paling baik.

Budidaya tanaman merupakan proses pengelolaan tanaman dengan tujuan untuk

meningkatkan hasil produksi secara optimal. Salah satu proses yang dapat

dilakukan agar hasil pertanian mencapai hasil maksimal adalah dengan melakukan

lima tahapan panca usahatanai.  Panca usahatani merupakan salah satu upaya

petani untuk meningkatkan hasil pertanian. Panca usahatani memiliki lima

tahapan yang harus dilakukan oleh petani agar tanaman mendapatkan hasil terbaik
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sesuai dengan aturan penanaman.  Kelima tahapan dalam sistem panca usahatani

adalah penggunaan bibit atau benih unggul, pengolahan tanah yang baik,

penggunan pupuk yang lengkap dan baik, pengendalian hama dan penyakit

tanaman, serta pengairan atau irigasi yang baik. Dengan dijalankannya panca

usahatani, diharapkan hasil produksi dari petani tanaman jagung dapat mencapai

hasil maksimal.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki produksi jagung

tertinggi di Indonesia.  Provinsi Lampung menempati urutan ketiga dari kelima

provinsi yang memproduksi jagung tertinggi di Indonesia. Hal ini disajikan pada

Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah produksi tanaman jagung di Indonesia tahun 2013

No Provinsi
Produksi Jagung

(ton)

1. Jawa Timur 5.760.959,00

2. Jawa Tengah 2.930.911,00

3. Lampung 1.760.278,00

4. Sulawesi Selatan 1.250.202,00

5. Sumatera Utara 1.183.011,00
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014

Berdasarkan jumlah produksi tanaman jagung di Indonesia tahun 2013, Provinsi

Lampung menempati urutan ketiga dengan hasil produksi jagung sebesar

1.760.278,00 ton. Kabupaten Lampung Timur adalah kabupaten yang memiliki

produksi tanaman jagung tertinggi kedua setelah Kabupaten Lampung Selatan.

Pada tahun 2013, Kabupaten Lampung Timur memiliki hasil produksi sebesar

522.776 ton. Hal ini disajikan dalam jumlah produksi tanaman jagung di Provinsi

Lampung tahun 2013 pada Tabel 2.
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Tabel 2. Jumlah produksi tanaman jagung di Provinsi Lampung tahun 2013

No Kabupaten Produksi (ton)

1. Lampung Selatan 597.08
2. Lampung Timur 522.776
3. Lampung Tengah 293.763
4. Lampung Utara 125.351
5. Pesawaran 75.392

Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Lampung, 2014

Kabupaten Lampung Timur memiliki 24 kecamatan. Kecamatan Metro Kibang

merupakan salah satu kecamatan yang memiliki produksi tertinggi ke lima di

Kabupaten Lampung Timur. Hal ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas lahan dan jumlah produksi tanaman jagung di Kabupaten Lampung
Timur 2013

No Nama Kecamatan
Luas Lahan

(ha)
Jumlah Hasil Produksi

(ton)
1. Bandar Sribhawono 23.539 124.757
2. Marga Sekampung 17.110 97.527
3. Sekampung Udik 14.330 80.004
4. Jabung 9.615 52.258
5. Metro Kibang 6.600 36.300
6. Melinting 3.177 16.520
7. Batang Hari 2.835 17.010

Kecamatan Metro Kibang memiliki tujuh desa, salah satu dari ke tujuh desa

tersebut adalah Desa Kibang.  Desa Kibang merupakan desa yang memiliki hasil

produksi jagung tertinggi di Kecamatan Metro Kibang. Penyajian yang lebih

lengkap akan disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Jumlah petani, luas lahan, dan jumlah hasil produksi tanaman jagung di
Kecamatan Metro Kibang tahun 2013

No Nama Desa
Jumlah
Petani

Luas Lahan
(ha)

Jumlah Hasil Produksi
(ton)

1. Kibang 804 1111,9 15.642
2. Margototo 1577 932 10.448
3. Margosari 522 500 4.460
4. Marga Jaya 717 445 2.774
5. Jaya Asri 503 300 1.917
6. Sumber Agung 521 297,5 1.810
7. Purbosembodo 447 233,5 1.195

Sumber: Kecamatan Metro Kibang, 2014

Berdasarkan jumlah petani, luas lahan, dan jumlah hasil produksi tanaman jagung

di Kecamatan Kibang tahun 2013 dapat dilihat bahwa Desa Kibang memiliki

jumlah petani tertingi kedua setelah Desa Margototo, yaitu sebanyak 804 petani.

Luas lahan Desa Kibang merupakan yang terluas dari ke tujuh desa yang berada

di Kecamatan Metro Kibang, yaitu 1.111,9 ha.  Hasil produksi tanaman jagung di

Desa Kibang pada tahun 2013 sebesar 15.642.  Hasil ini juga merupakan hasil

produksi tertinggi diatara ke tujuh desa di Kecamatan Metro Kibang. Jenis

tanaman jagung yang di tanam di Desa Kibang adalah jenis jagung hibrida.

Menurut Mubarkkan dkk (2012), jenis jagung ini dapat menghasilkan

produktivitas lebih dari 10 ton per ha.  Namun pada Desa Kibang, produktivitas

rata-rata tanaman jagung adalah 8,1 ton per ha. Hal ini dimungkinkan karena

kurangnya dosis pupuk yang diberikan oleh petani terhadap tanaman jagung,

sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas tanaman jagung di Desa

Kibang. Terkait dengan penerapan panca usahatani pada sistem budidaya

tanaman jagung di Desa Kibang, penulis ingin meneliti beberapa hal, yaitu:

1. bagaimana tingkat penerapan panca usahatani jagung di Desa Kibang?
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2. bagaimana tingkat produktivitas usahatani jagung di Desa Kibang?

3. bagaimana tingkat pendapatan usahatani jagung di Desa Kibang?

4. apakah ada pengaruh tingkat penerapan panca usahatani terhadap tingkat

produktivitas dan pendapatan petani jagung di Desa Kibang?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan topik penerapan sistem panca usahatani pada budidaya

tanaman jagung di lahan sawah tadah hujan di Desa Kibang, yaitu untuk

mengkaji:

1. tingkat penerapan panca usahatani pada tanaman jagung di Desa Kibang.

2. tingkat produktivitas usahatani jagung di Desa Kibang.

3. tingkat pendapatan usahatani jagung di Desa Kibang.

4. pengaruh penerapan panca usahatani terhadap tingkat produktivitas dan

pendapatan petani jagung di Desa Kibang.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan topik penerapan sistem panca usahatani pada budidaya

tanaman jagung di Desa Kibang, yaitu:

1. sebagai informasi bagi petani dalam melakukan usahatani jagung di Desa

Kibang.

2. sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait

panca usahatani pada budidaya tanaman jagung.

3. sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Budidaya Tanaman Jagung

Menurut Purwono dan Hartono (2005), tanaman jagung merupakan salah satu

jenis tanaman pangan yang sering dikonsumsi sebagai pengganti beras ataupun

sebagai bahan makanan olahan dan campuran.  Tanaman jagung termasuk

dalam keluarga rumput-rumputan dengan spesies Zea mays L.

Menurut Suprapto dan Marzuki (2005), ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi produktivitas tanaman jagung, antara lain jenis tanah,

kesuburan tanah, persiapan lahan, benih yang bagus, waktu tanam yang tepat,

serta pengendalian hama, penyakit, dan gulma. Saat bercocok tanam jagung

juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan , seperti kegiatan  persiapan

lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pengairan.

a. Persiapan

Tanaman jagung memerlukan aerasi dan drainase yang baik sehingga perlu

penggemburan tanah.  Umumnya, persiapan lahan untuk tanaman jagung

diakukan dengan cara dibajak sedalam 15-20 cm, diikuti dengan penggaruan

tanah sampai rata.  Saat dipersiapkan, sebaiknya tanah jangan terlampau
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basah.  Tanah yang lembab lebih mudah dikerjakan dan tidak lengket.  Jika

tidak sempat untuk mempersiapkannya secara keseluruhan karena waktu

tanam yang sudah dekat, pengolahan tanah dilakukan pada areal yang akan

ditanami saja. Hal ini hanya untuk memburu waktu penanaman, sisa tanah

yang belum dikerjakan digarap bersamaan dengan penyiangan pertama,

yaitu 15 hari setelah penanaman (Suprapto dan Marzuki, 2005).

b. Penanaman

Pada lahan tegalan, penanaman lebih baik dilakukan pada saat musim

labuhan (permulaan musim hujan), yaitu pada Bulan September-November

atau pada saat musim marengan (musim hujan hampir berakhir), yaitu pada

Bulan Februari-April.  Pada lahan jenis sawah, penanaman dapat dilakukan

pada musim labuhan, musim marengan, dan musim kemarau.  Khusus

penanaman pada musim labuhan sebaiknya dipilih varietas yang genjah

(umurnya pendek) sehingga tersedia waktu untuk persiapan penanaman padi

(Suprapto dan Marzuki, 2005).

Pada saat penanaman, tanah harus cukup lembab tetapi tidak becek.  Jarak

antara tanaman diusahakan teratur agar ruang tumbuh tanaman seragam dan

pemeliharaan tanaman mudah. Beberapa varietas mempunyai populasi

optimum yang berbeda.  Populasi optimum dari beberapa varietas yang telah

beredar di pasaran sekitar 50.000 tanaman/ha.  Dengan populasi 50.000

tanaman/ha, jagung dapat ditanam dengan menggunakan jarak tanam 100

cm x 40 cm dengan dua tanaman per lubang atau 100 cm x 20 cm dengan

satu tanaman per lubang atau 75 cm x 25 cm dengan satu tanaman per
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lubang.  Lubang dibuat sedalam 3-5 cm menggunakan tugal, setiap lubang

diisi 2-3 biji jagung kemudian lubang ditutup dengan tanah (Suprapto dan

Marzuki, 2005).

c. Pemupukan

Berdasarkan semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, biasanya

pupuk hanya memberikan unsur nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K).

Ketiga unsur hara tersebut merupakan tiga unsur hara utama.  Penyerapan

zat hara ini oleh tanaman sangat bervariasi bergantung pada tingkat

kesuburan tanah, keadaan lingkungan, serta keadaan tanaman itu sendiri.

Nitrogen dibutuhkan tanaman jagung selama masa pertumbuhan sampai

pematangan biji.  Kekurangan nitrogen di dalam tanaman walaupun pada

stadia permulaan akan menurunkan hasil.  Kebutuhan N ini perlu dipenuhi

sebab bila kekurangan N, tanaman akan menjadi kerdil dan daun menjadi

sempit.  Jumlah pupuk N yang diperlukan sekitar 200-300 kg urea/ha.  Urea

diberikan tiga kali, yaitu 1/3 bagian pada waktu tanam, 1/3 pada waktu

berumur 30 hari, dan 1/3 lainnya pada waktu umur 40-45 hari (Suprapto dan

Marzuki, 2005).

Untuk pasokan unsur P, tanaman jagung membutuhkannya sampai stadia

lanjut.  Jumlah pupuk fosfat yang dianjurkan sekitar 40-80 kg TSP/ha yang

diberikan sebagai pupuk dasar (sehari sebelum tanam atau bersamaan pada

saat tanam). Sedangkan, untuk dosis pupuk K yang dianjurkan kurang lebih

50 kg KCL/ha.  Pupuk K diberikan pada waktu tanam sebagai pupuk dasar.

Pada tanah yang kaya akan kalium, pemupukan dengan kalium ini dapat
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ditiadakan.  Pupuk ini diberikan di dalam lubang yang dibuat dengan tugal

di kiri atau kanan lubang tanaman dengan jarak 7 cm dan kedalaman 10 cm

(Suprapto dan Marzuki, 2005).

d. Pemeliharaan

Tindakan pemeliharaan yang dilakukan antara lain penyulaman,

penjarangan, penyiangan, pembubunan, dan pemangkasan daun.

Penyulaman dapat dilakukan dengan penyulaman bibit sekitar 1 minggu.

Penjarangan tanaman dilakukan 2-3 minggu setelah tanam.  Tanaman yang

sehat dan tegap terus dipelihara sehingga diperoleh populasi tanaman yang

diinginkan.  Penurunan hasil yang disebabkan oleh persaingan gulma sangat

beragam sesuai dengan jenis tanaman, jenis lahan, populasi, dan jenis

gulma, serta faktor budidaya lainnya. Tindakan pemeliharaan juga meliputi

pemeliharaan dari hama dan penyakit tanaman.  Menurut Kartasapoetra

(1993), tanaman jagung memiliki beberapa jenis hama yang dapat

menggangu pertumbuhannya.  Beberapa hama tersebut adalah Laphygma

exempta, Spodoptera maurita, Leucania unipuncta.

Ketiga nama di atas adalah nama dari tiga jenis ulat tentera yang

mengganggu tanaman jagung. Untuk pencegahan kerusakan dari hama ini

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melakukan pembersihan

tanah bagian bawah tanaman jagung dari rumput-rumputan atau tanaman

penggangu pada saat tanaman jagung berumur 5 hari atau seminggu sambil

menaburkan insektisida butiran diantara larikan-larikannya.  Cara kedua

adalah dengan cara melakukan penyemprotan dengan insektisida cair yang
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khusus untuk pembasmian ulat daun, ulat tanah, penggerek batang dan ulat

tentera.

Sesamia inferens (ulat penggerek batang), ulat penggerek batang tidak

hanya merusak tanaman jagung, melainkan tanaman padi, sorghum, tebu,

dan kacang-kacangan. Tindakan preventif untuk mencegah tanaman jagung

yang diserang oleh ulat sesamia sebaiknya adalah melakukan penyemprotan

dengan insektisida pada saat tanaman jagung telah berumur 10 hari.  Jika

dianggap perlu, lakukan penyemprotan setelah tanaman mencapai umur 4

minggu. Selain itu ada juga Heliothis armigera (ulat buah jagung), terkenal

sebagai perusak tanaman jagung baik yang terdapat di dataran rendah

ataupun dataran tinggi (sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut).

Beberapa cara untuk pencegahan seperti adalah dengan insektisida cair

pembasmi ulat sebelum saat tanaman jagung itu menunjukkan akan

berlangsungnya pembuahan (Kartasapoetra, 1993).

Hama yang terakhir adalah Holetrichia helleri (uret kumbang), yaitu hama

yang mengganggu atau merusak akar tanaman jagung, padi, dan kacang-

kacangan. Pencegahan yang paling efektif yang dapat dilakukan adalah

dengan cara mengumpulkan uret yang ada pada saat pengolahan tanah yang

akan ditanami bibit atau benih jagung dan menjadikan uret-uret tersebut

untuk pakan ternak ayam dan menebarkan insektisida butiran (BHC,

Agrocida) di sekitar lubang bersamaan dengan penanaman bibit atau benih

jagung (Kartasapoetra, 1993).
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Menurut Sudana dkk (2002), penyakit bulai adalah penyakit epidemik yang

menyerang tanaman jagung hampir disetiap musim terutama diluar musim

tanam atau terlambat pada masa penanaman.  Menurut Semangun (1993),

penyakit bulai pada tanaman jagung sering terjadi terutama di daerah

dataran rendah.  Konidium yang paling baik berkecambah pada suhu 30C.

Infeksi hanya dapat terjadi jika ada air, naik air embun ataupun air hujan.

Umur tanaman dan umur daun sangat menentukan infeksi yang terjadi

tanaman jagung.  Semakin muda tanaman, maka akan lebih rentan untuk

terkena penyakit bulai.

Penyakit bulai dapat dikendalikan dengan menggunakan tiga cara, yaitu:

1. menggunakan benih jagung yang tahan terhadap penyakit bulai seperti

Arjuna, Pioneer 12, dan Abimanyu.

2. segera mencabut tanaman yang menunjukkan gejala penyakit bulai

3. melakukan perawatan benih dengan metalaksil (ridomil 35 SD)

(Semangun, 1993)

e. Pengairan.

Jagung tumbuh dengan baik pada curah hujan 250-5000 mm selama

pertumbuhannya.  Air sangat diperlukan pada saat penanaman, pembungaan

(45-55 hari sesudah tanam) dan pengisian biji (60-80 hari setelah tanam).

Pada masa pertumbuhan kebutuhan airnya tidak begitu tinggi dibandingkan

pada waktu berbunga yang membutuhkan air terbanyak.  Pada masa

berbunga ini waktu hujan yang pendek diselingi dengan matahari jauh lebih

baik daripada hujan terus-menerus. Pengairan sangat penting untuk
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mencegah tanaman jagung agar tidak layu.  Pengairan yang terlambat

mengakibatkan daun layu.  Daerah dengan curah hujan yang tinggi,

pengairan melalui air huan dapat mencukupi.  Pengairan juga dapat

dilakukan dengan mengalirkan air melalui parit diantara barisan jagung atau

menggunakan pompa bila kesulitan mendapatkan air (Suprapto dan

Marzuki, 2005).

2. Pengertian Usahatani, Biaya Produksi, Harga, dan Pendapatan

Jika dilihat dari kesejahteraan, ilmu usahatani merupakan ilmu yang

mempelajari tentang bagaimana cara petani mendapatkan kesejahteraan. Ilmu

usahatani juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang digunakan petani untuk

melakukan kegiatan pertaniannya (Tohir, 1991).

Menurut Adiwilaga (1982), ilmu usahatani merupakan ilmu yang menyelidiki

tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan seseorang yang akan

melakukan kegiatan di bidang pertanian dan permasalahan yang ditinjau secara

khusus dari kedudukan pengusahanya sendiri atau dapat juga didefinisikan

sebagai ilmu yang menyelidiki cara-cara seorang petani dalam melakukan

usaha sebagai pengusaha untuk menyusun, mengatur, dan menjalankan

perusahaannya tersebut. Definisi lain dari ilmu usahatani adalah suatu ilmu

terapan yang digunakan untuk membahas atau mempelajari tentang bagaimana

cara membuat atau menggunakan sumberdaya secara efisien pada suatu usaha

pertanian, perikanan atau peternakan yang dijalankan oleh seorang petani

sebagai pengusaha (Prawirokusumo, 1990).



14

Kegiatan usahatani memiliki biaya-biaya yang harus ditanggung petani dalam

pelaksanaannya.  Salah satu biaya tersebut adalah biaya produksi.  Biaya

produksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dalam satu kali

produksi dari sejak pengolahan hingga panen.  Menurut Karyana (2008), biaya

produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi atau

semua beban yang ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu barang

atau jasa.

Kegiatan usahatani juga sangat berhubungan erat dengan harga.  Menurut

Kotler dan Amstrong (2001), harga adalah sejumlah uang yang dibebankan

atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.

Selain harga, kegiatan usahatani juga menggunakan harga jual di dalamnya.

Harga jual menurut Hansen dan Mowen (2001) adalah jumlah moneter yang

dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau konsumen atas barang

atau jasa yang dijual atau diserahkan.

Pendapatan adalah penerimaan setelah dikurangi biaya tunai yang dikeluarkan

selama proses produksi dalam satu kali musim panen.  Pendapatan juga

merupakan hasil yang diterima petani setelah masa panen dan merupakan hasil

bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi.

Menurut Soekartawi (1987) yang dijelaskan dalam Shinta (2011), tersedianya

sarana atau faktor produksi (input) belum berarti produktivitas yang diperoleh

petani akan tinggi.  Efisiensi teknis akan tercapai jika petani mampu untuk

mengalokasikan faktor produksi dengan cara sedemikian rupa sehingga hasil
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produksi yang tinggi akan tercapai. Jika petani mampu mendapatkan

keuntungan besar dari usahataninya, maka petani dapat dikatakan telah berhasil

mengalokasikan faktor produksinya secara efisien.  Jika petani mampu

meningkatkan hasil produksinya dengan cara menekan harga faktor produksi

dan menjualnya dengan harga yang relatif tinggi, maka petani telah mampu

melakukan efisiensi teknis dan efisiensi harga.

Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa produktivitas suatu

usahatani akan semakin tinggi bila petani atau produsen dapat mengalokasikan

faktor produksi berdasarkan prinsip efisiensi teknis dan efisiensi harga. Faktor

produksi di dalam usahatani memiliki kemampuan yang terbatas untuk

melakukan produksi secara berkelanjutan, namun nilai produkstivitasnya dapat

ditingkatkan dengan pengelolaan yang tepat. Berikut penjelasan tentang

faktor-faktor produksi usahatani.

a. Tanah

1) Sumber kepemilikan tanah dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara

lain:

a) Beli, tanah yang dibeli merupakan tanah milik yang memiliki

ketentuan sebagai berikut:

 dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan, yaitu sertifikat yang

dikeluarkan oleh negara melalui Kantor Pertanhan Nasional

 jual beli tanah milik harus memiliki ketentuan yang berlaku secara

administratif dan proseduriil
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 jual beli dapat dilakukan melalui pembuat akta tanah yang

ditetapkan oleh pemerintah, yaitu notaris atau PPAT (Pejabat

Pembuat Akta Tanah).

b) Sewa

c) Sakap

d) Pemberian oleh negara, tanah pemberian oleh negara dapat diperoleh

melalui:

 pelaksanaan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria)

 transmigrasi

 PIR (ProgramPerkebunan Inti Rakyat)

 TIR (Program Tambak Inti Rakyat)

e) Warisan, tanah yang karena hukum agama dibagikan kepada ahli

warisnya

f) Wakaf, tanah yang diberikan oleh seseorang atau badan kepada pihak

lain

g) Membuka lahan sendiri, tanah ini terjadi pada tanah dengan hak ulayat

pada perladangan berpindah dan penggarapan lahan.  Hak ulayat

adalah hak yang diberikan para ahli hukum kepada lembaga hukum

dan  hubungan hukum konkret antara masyarakat hukum adat dengan

tanah dalam wilayahnya.

2) Status tanah

Status tanah merupakan hubungan tanah usahatani dengan

pengolahannya dengan adanya status, maka akan memberikan kontribusi

bagi pengelolanya.  Ada beberapa macam status tanah, antara lain:
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a) tanah hak milik, tanah hak milik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

 bebas diolah oleh petani

 bebas untuk menentukan dan merencanakan cabang usaha di atas

tanah tersebut

 bebas memilih teknik dan cara budidaya yang paling di senangi dan

dikuasai petani

 bebas diperjualbelikan

 dapat menumbuhkan menurut tanggung jawab atas tanah tersebut

 dapat dijaminkan sebagai agunan

b) tanah sewa, tanah sewa merupakan tanah yang disewa petani dari

pihak lain, oleh karena itu petani memiliki hak dan kewenangan atas

tanah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.  Namun, petani

tidak dapat menjual tanah tersebut dan tidak dapat menjadikannya

sebagai agunan

c) tanah sakap, tanah orang lain yang atas persetujuan pemiliknya

digarap oleh orang lain

d) tanah gadai, pengalihan penguasaan hak garap tanah dari pemilik

tanah kepada pemilik uang

e) tanah pinjaman

3) Tanah sebagai ukuran usahatani

Total tanah usahatani merupakan jumlah luas tanah yang digunakan

untuk usahatani (ha). Misalnya, petani A memiliki tanah di 3 tempat

untuk usahataninya. Setiap tanah di suatu tempat disebut persil. Persil 1

= 3 ha, Persil 2 = 0,5 ha, Persil 3 = 0,8 ha, sehingga totalnya adalah 4,34
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ha. Total luas pertanian adalah jumlah luas per tanaman pada tanah

usahatani yang diusahakan dalam waktu satu tahun.

4) Landreform

Landreform dilakukan sebagai langkah dari pemerintah yang bertujuan

untuk mengadakan perombakan dalam pemilikan tanah pertanian

sedemikian rupa, sehingga kepada tiap tanah usaha diberi luas yang

cukup, bentuk dan bangunan yang paling layak serta hubungan langsung

dengan jalan umum.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sebuah energi yang dicurahkan dalam suatu proses

kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Tenaga kerja manusia (laki-

laki, perempuan dan anak-anak) bisa berasal dari dalam maupun luar

keluarga. Tenaga kerja luar keluarga diperoleh dengan cara upahan dan

sambatan.

1) Potensi dan pencurahan tenaga kerja usahatani

Untuk mengetahui potensi tenaga kerja keluarga harus dikalikan jumlah

hari kerjanya dalam satu tahun dengan mengurangkan hari libur dan hari

besar, maka perhitungan optimal dalam kondisi normal adalah sebagai

berikut:

Tenaga kerja pria = 300 hari kerja (HK) per tahun

Tenaga kerja wanita = 220 hari kerja (HK) per tahun

Tenaga kerja anak-anak = 140 hari kerja (HK) per tahun

Contoh, jika seorang tenaga kerja pria berjumlah 1 orang dan wanita 2

orang, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
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Tenaga kerja pria = 1 orang X 300 HK = 300 HK

Tenaga kerja wanita = 2 orang X 220 HK = 440 HK

Dengan demikian, tenaga kerja pria telah mencurahkan tenaga kerjanya

melebihi potensi yang ada, sedangkan tenaga kerja wanita jauh dari

potensi yang harus dijalankan.  Kegiatan usahatani yang memerlukan

tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a) Persiapan tanaman

b) Pengadaan saprodi

c) Penanaman dan persemaian

d) Pemeliharaan, meliputi penyiangan, pemangkasan, pemupukan,

pengaturan pengairan

e) Panen dan pengangkutan hasil

f) Penjualan

2) Ukuran satuan kerja

Satuan kerja diperlukan untuk mengukur efisiensi, yaitu jumlah

pekerjaan produktif yang berhasil diselesaikan oleh seorang pekerja.

Efisiensi tersebut dapat diukur dengan produktivitas, yaitu perbandingan

antara berapa yang dihasilkan dengan berapa HK yang digunakan.

Masing-masing cabang usaha mempunyai produktivitas yang berbeda-

beda. Dengan perhitungan satuan kerja tersebut, petani dapat melihat

manakah cabang usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi petani.



20

c. Modal

Sumber pembentukan modal dapat berasal dari modal milik sendiri,

pinjaman (kredit dari bank, tetangga atau famili), warisan, dari usaha lain

dan kontrak sewa.  Modal yang berasal dari kontrak sewa diatur menurut

jangka waktu tertentu, sampai peminjam dapat mengembalikan, sehingga

angsuran (biasanya tanah, rumah dll) menjadi dan dikuasai pemilik modal.

Terdapat beberapa contoh modal dalam usahatani, misalnya : tanah,

bangunan, alat-alat pertanian, tanaman, ternak, saprodi, piutang dari bank

dan uang tunai. Produktivitas modal: dengan uang yang dikeluarkan untuk

membeli sesuatu barang, haruslah diperoleh barang yang mempunyai

produktivitas yang paling tinggi dengan tujuan untuk menguji produktivitas

berbagai modal. Dalam pengujian tersebut terdapat beberapa ketentuan,

antara lain:

1) ukuran: lebar, panjang, tinggi, isi dan bobot

2) kapasitas : daya muat, daya tarik dan daya hasil

3) convenience : mudah dalam penggunaan

4) daya tahan dalam pemakaian

5) tenaga yang diperlukan dalam penggunaan

6) bahan yang diperlukan dalam penggunaan

7) kegunaan dalam rangka perusahaan

8) harga pembelian

d. Faktor manajemen

Pengelolaan usahatani merupakan kemampuan petani dalam merencanakan,

mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi faktor
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produksi yang dikuasai atau dimiliknya, sehingga mampu memberikan

produksi seperti yang diharapkan. Modernisasi dan restrukturisasi produksi

tanaman pangan yang berwawasan agribisnis dan berorientasi pasar

memerlukan kemampuan manajemen usaha yang profesional. Untuk

mendorong peran serta petani dalam penyediaan modal atau investasi dalam

pengembangan usahatani, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Memberikan penyuluhan atau informasi

2) Insentif dan kondisi yang kondusif agar petani mampu memanfaatkan

sumber permodalan dan sumberdaya lainnya secara optimal

3. Panca Usahatani Tanaman Jagung

Pada pengelolaan budidaya tanaman pada sektor pertanian terdapat istilah

intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian memiliki arti sebagai

pengolahan lahan pertanian yang telah ada dengan sebaik-baiknya untuk

meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana.

Intensifikasi pertanian banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Bali yang memiliki

lahan pertanian sempit. Intensifikasi pertanian dapat dilakukan dengan suatu

sistem yang disebut dengan sistem panca usahatani. Adapun tahapan-tahapan

pada sistem panca usahatani adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan benih unggul

Pemakaian benih yang berkualitas merupakan sebuah konsep pertanian yang

diharapkan dapat menjadi awal untuk sistem pertanian yang baik.  Hal ini

merupakan sebuah upaya awal untuk menjamin hasil produksi yang
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melimpah di masa panen yang akan datang.  Dengan bibit atau benih yang

unggul, diharapkan kualitas yang dihasilkan juga unggul (Anonim, 2015).

Benih unggul yang digunakan dibedakan menjadi beberapa varietas.

Varietas jagung berdaarkan genotipenya digolongkan menjadi dua tipe,

yaitu komposit (bersari bebas) dan hibrida.  Sejak tahun 1951 sampai 2013,

telah ditemukan sebanyak 159 varietas jagung yang terdisi dari 38 varietas

komposit dan 121 varietas hibrida.  Dibandingkan varietas hibrida, potensi

dan rata-rata hasil varietas komposit jauh lebih rendah sehingga saat ini

sebagian besar petani beralih dari menggunakan varietas komposit ke

varietas hibrida.  Walaupun harga varietas hibrida lebih tinggi dari pada

varietas komposit, namun sebagian besar petani tetap beralih ke varietas

hibrida.  Ketersediaan benih berkualitas dengan jumlah cukup, tepat waktu,

dan mudah diperoleh petani memegang peranan penting (Atman, 2015).

b. Pengolahan tanah yang baik

Pengolahan tanah, memastikan tanah yang akan ditanami berada dalam

kondisi yang baik merupakan sebuah langkah pertanian yang wajib

dilakukan.  Karena tanah yang akan ditanami harus mengandung unsur hara

lengkap agar tanaman yang akan ditanam dapat hidup dengan maksimal dan

menghasilkan produksi yang melimpah.  Keadaan pH tanah juga harus

diperhatikan dalam hal ini (Anonim, 2015).

Persiapan lahan untuk tanaman jagung pada lahan kering dan lahan sawah

secara umum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu olah tanah

sempurna (OTS), olah tanah intensif (OTI), dan olah tanah konversi (OTK).
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OTS dan OTI merupakan sistem persiapan lahan dengan cara melakukan

pembajakan sebanyak 1-2 kali, kemudian dilakukan penggaruan, dan

diratakan.  Sistem ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat

meningkatkan porositas, aerasi tanah, ketersediaan unsur hara, mencegah

pertumbuhan penyakit di dalam tanah, dan dapat memacu perkembangan

akar.  Namun sistem ini memiliki kelemahan, yaitu dapat menurunkan

degradasi tanah (Atman, 2015).

OTK adalah sistem pengolahan tanah yang dilakukan secara seperlunya

dengan tujuan untuk menciptakan kondisi tanah yang kondusif untuk

ditanami oleh tanaman jagung.  Sistem OTK dapat dilakukan dengan dua

cara, yaitu olah tanah minimum (OTM) atau tanpa olah tanah (TOT).  Pada

sistem TOT, tanah tidak diganggu, hanya dilakukan penugalan untuk

menusukan benih jagung, sedangkan pada OTM tanah hanya diolah pada

barisan penanaman saja.  Pada cara TOT dan OTM umumnya gulma

dikendalikan dengan menggunakan herbisida (Atman, 2015).

c. Penggunaan pupuk yang lengkap dan baik

Sistem pemupukan merupakan salah satu langkah yang bertujuan untuk

menggantikan unsur hara yang telah hilang karena diakibatkan oleh panen,

sistem volatilisasi, sistem pencucian, fiksasi, dan lainnya.  Penggunaan

pupuk juga dapat membantu tanaman menghasilkan produksi yang

maksimal jika di beri sesuai dosis yang dianjurkan dan dibutuhkan

(Anonim, 2015).
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Tujuan utama pemupukan adalah untuk menjamin ketersediaan hara secara

optimum dan mendukung pertumbuhan tanaman sehingga diperoleh

peningkatan hasil panen.  Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan

keuntungan yang maksimal, pupuk harus diberikan secara efisien.

Penggunaan pupuk yang efisien pada dasarnya adalah memberikan pupuk

dalam bentuk dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Melalui

cara yang tepat dan pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan

tingkat pertumbuhan tanaman tersebut (Atman, 2015).

Pupuk yang umum digunakan untuk tanaman jagung adalah pupuk yang

mengandung unsur nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K).  Bila ketiga

unsur ini mengalami kekurangan (kahat) pada tanaman jagung akan

mengakibatkan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung menurun.

Pemberian pupuk yang tepat jenis, takaran, waktu, cara, dan sasaran akan

dapat mengefisienkan penggunaan pupuk dan akan memberikan hasil yang

lebih tinggi.  Sekitar 80% areal lahan kering untuk tanaman jagung di

Indonesia menggunakan pupuk dengan takaran sekitar 85 kg N, 25 kg P2O3,

dan dan 8 kg K2O/ha tiap musim tanam.  Secara umum, takaran pupuk N

diberikan lebih dari 150 kg/ha untuk lahan sawah irigasi.  Sementara itu, di

lahan andosolpemberian 200 kg +100 kg SP36+100 kg KCL+200 kg

dolomit+ 1 ton pupuk kandang mampu meningkatkan hasil pipilan kering

jagung mencapai 26,5% (Atman, 2015).
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d. Pengendalian hama dan penyakit tanaman

Dalam budidaya tanaman biasanya seringkali ditemui hama dan penyakit

yang menggangu kelangsungan tumbuh dari tanaman tersebut.

Pengendalian hama dan penyakit tanaman lebih baik dilakukan tanpa

menggunakan bahan kimia, selain tidak efektif bahan kimia juga dapat

berpengaruh kepada tanaman yang akan berdampak pada kesehatan

manusia.  Sebaiknya pengendalian dilakukan dengan sistem mekanis,

ekologi atau sanitasi lingkungan (Anonim, 2015).

Usaha pengendalian hama tanaman jagung yang dianjurkan adalah

menggunakan pendekatan pengendalian hama secara terpadu (PHT).  PHT

adalah suatu konsep pengendalian yang didasarkan pada pertimbangan

ekologi dan efisiensi ekonomi dengan sasaran: (1) produktivitas tanaman

tetap tinggi; (2) penghasilan dan kesejahteraan petani meningkat; (3)

populasi hama tetap pada tingkat yang tidak merugikan; dan (4) mengurangi

terjadinya pencemaran terhadap lingkungan akibat penggunaan insektisida

yang berlebihan.  PHT pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan populasi hama sehingga tidak menggangu pertumbuhan

tanaman dan tidak merusak lingkungan lainnya.  Strategi yang diterapkan

PHT adalah memadukan beberapa komponen pengendalian yang sesuai

berdasarkan pada azas ekologis dan ekonomis (Atman, 2015).

Gulma merupakan salah satu tumbuhan yang menggangu tanaman jagung.

Indonesia memiliki 140 jenis gulma berdaun lebar, 36 jenis gulma

rumputan, dan 51 jenis gulma teki.  Gulma yang dominan berada pada lahan
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kering adalah Borreria alata dari familia Rubiaceae.  Gulma ini sering

dijumpai pada tanaman jagung di lahan kering dan tergolong gulma penting

pada beberapa lahan tanaman pangan (padi gogo, jagung, kedelai, kacang

tanah, dan ketela pohon).  Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan

konsep pengendalian gulma terpadu (PGT).  PGT merupakan konsep yang

mengutamakan pengendalian secara alami dengan menciptakan keadaan

lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan gulma dan

meningkatkan daya saing tanaman terhadap gulma (Atman, 2015).

e. Pengairan atau irigasi yang baik

Sistem irigasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dunia pertanian

karena air merupakan sumber kehidupan tanaman.  Sistem irigasi dapat

digunakan dengan pengairan air permukaan, pengairan air bawah tanah, dan

pengairan air tambak (Anonim, 2015).

Tanaman jagung memerlukan air yang cukup, air yang menggenang akan

menyebabkan tanaman menguning layu, kemudian mati.  Sebaliknya,

kekurangan air (kekeringan) juga akan menyebabkan hal yang sama.  Agar

dipeoleh produktivitas yang tinggi diperlukan ketepatan pemberian air

sesuai dengan tingkat pertumbuhan tanaman.  Periode pertumbuhan

tanaman yang membutuhkan adanya pengairan dibagi menjadi lima fase,

yaitu: (1) fase pertumbuhan awal (selama 15-25 hari); (2) fase vegetatif (25-

40 hari); (3) fase pembungaan (selama 15-20 hari); (4) fase pengisian biji

(selama 35-45 hari); dan (5) fase pematangan (selama 10-25 hari) (Atman,

2015).
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Pemberian air dapat dilakukan dengan cara: (1) genangan, (2) saluran

(furrow) drainase atau saluran irigasi, (3) bawah permukaan (sub surface),

(4) pancaran (sprinkler), (5) tetes (drip).  Saluran drainase diperlukan untuk

mengalirkan ar dari areal pertanaman terutama ketika musim hujan, karena

tanaman jagung peka terhadap kelebihan air.  Saluran irigasi diperlukan

untuk memudahkan pengaturan pengairan tanaman.  Saluran drainase dapat

dibuat pada lahan kering dan saluran irigasi dapat dibuat pada lahan sawah.

Pada lahan kering saluran drainase berfungsi sebagai pematus air atau

pembuang kelebihan air pada musim hujan (Atman, 2015).

4. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Setiyanto tahun 2008 yang berjudul “ Analisis Efisiensi

Produksi dan Pendapatan Usahatani Jagung” didapat bahwa faktor produksi

yang mempengaruhi produksi jagung lahan sawah adalah pupuk urea pada

tingkat kepercayaan 99 persen dan pupuk kandang pada tingkat kepercayaan 90

persen, sedangkan faktor benih, pupuk TSP, herbisida, dan tenaga kerja tidak

berpengaruh pada tahap yang ditetapkan. Berdasarkan penelitian ini juga

disimpulkan bahwa pendapatan usahatani jagung di lahan sawah relatif lebih

besar dari pada lahan tegalan.  Namun, biaya usahatani jagung di lahan sawah

juga lebih besar dari lahan tegalan

Khaerizal pada tahun 2008 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis

Pendapatan dan Faktor-Faktor Produksi Usahatani Komoditi Jagung Hibrida

dan Bersari Bebas (Lokal)” menyimpulkan bahwa analisis biaya usahatani

jagung hibrida dengan semua kategori lebih banyak mengeluarkan  biaya
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produksi baik tunai maupun lokal.  Penerimaan yang diterima petani jagung

hibrida lebih besar dari pada petani jagung bersari bebas.  Perhitungan atas

pendapatan didapat bahwa pendapatan petani jagung hibrida lebih besar dari

pada petani jagung bersari bebas.

Bara pada tahun 2010 dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Dosis

Pupuk Kandang dan Frekuensi Pemberian Pupuk Urea Terhadap Pertumbuhan

dan Produksi Jagung (Zea mays L.)” menyimpukan bahwa pemberian pupuk

urea yang dilakukan secara nyata akan memberi pengaruh terhadap

pertumbuhan jagung di lahan kering.

B. Kerangka Pemikiran

Permasalahan yang terjadi di tingkat petani jagung di Desa Kibang, yaitu produksi

yang rendah.  Produktivitas tanaman jagung hibrida dapat mencapai lebih dari 10

ton per ha (Mubarakkan, 2012), sedangkan produksi rata-rata tanaman jagung di

Desa Kibang adalah 8,1 ton per ha.

Pemerintah telah memberi solusi untuk petani agar dapat meningkatkan produksi

dari budidaya yang mereka lakukan, dalam hal ini adalah budidaya tanaman

jagung.  Solusi tersebut adalah sistem panca usahatani.  Sistem panca usahatani

melibatkan 5 proses tahapan yang harus dilakukan dari pemilihan bibit atau benih

hingga sistem pengairan dari suatu budidaya. Sistem ini diharapkan dapat

memberikan hasil yang baik untuk produksi tanaman jagung di Desa Kibang.

Ada 5 tahapan panca usahatani yang menjadi variabel X pada penelitian ini, yaitu

penerapan penggunaan benih unggul (X1), penerapan pengolahan tanah yang baik
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(X2),  penerapan penggunaan pupuk yang lengkap dan baik (X3), penerapan

pengendalian hama dan penyakit tanaman (X4), dan penerapan saluran irigasi

(X5). Variabel Y1 dari penelitian ini adalah produktivitas tanaman jagung,

sedangkan variabel Y2 adalah pendapatan petani jagung di Desa Kibang. Pada

penelitian ini diduga tingkat penerapan sistem panca usahatani berpengaruh

terhadap tingkat produktivitas tanaman jagung. Karena dengan menerapkan

sistem panca usahatani, budidaya tanaman jagung yang dilakukan petani akan

menjadi lebih baik sehingga produktivitas yang dihasilkan akan meningkat.

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sistem panca usahatani selama

produksi diduga berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani jagung.

Produktivitas tanaman jagung juga dapat mempengaruhi pendapatan petani jagung

di Desa Kibang. Karena dengan meningkatnya produktivitas akan meningkatkan

penerimaan petani yang akan berdampak pada pendapatan petani. Pada

produktivitas tanaman jagung diperlukan biaya-biaya produksi baik tunai maupun

diperhitungkan. Menurut Khaerizal (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi

kegiatan usahatani jagung adalah benih, pupuk, obat-obatan, sewa lahan, dan

biaya pengangkutan.  Sedangkan, menurut Setiyanto (2008), biaya usahatani yang

diperlukan untuk tanaman jagung adalah benih, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja,

sewa lahan, dan pemipilan jagung.
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penerapan panca usahatani pada budidaya
tanaman jagung di Kecamatan Metro Kibang
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C. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. diduga penerapan penggunaan benih unggul, pengolahan tanah, penggunaan

pupuk, pengendalian hama, dan irigasi berpengaruh nyata terhadap

produktivitas jagung di Desa Kibang.

2. diduga biaya penggunaan benih unggul, pengolahan tanah, pemilihan

pupuk, pengendalian hama, dan irigasi berpengaruh nyata terhadap

pendapatan petani jagung di Desa Kibang.
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III. METODELOGI PENELITIAN

A. Definisi Operasional, Pengukuran, dan Klasifikasi

Dalam penelitian ini, secara operasional dapat diuraikan tentang definisi

operasional, pengukuran, dan klasifikasi dari variabel-variabel yang digunakan

serta diteliti. Variabel X dalam penelitian ini adalah panca usahatani yang terdiri

dari lima variabel.  Variabel Y dalam penelitian ini terdiri dari produktivitas dan

pendapatan.

1. Panca Usahatani (Variabel X)

Penerapan panca usahatani sebagai variabel X dilihat dari lima aspek, yaitu

penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, penggunaan pupuk

yang lengkap dan baik, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta saluran

irigasi yang baik.  Dengan demikian dapat diperoleh indikator-indikator

sebagai berikut:

a. Penggunaan benih unggul (X1) adalah penggunaan benih yang unggul dan

bersertifikat yang diterapkan oleh petani di Desa Kibang. Adapun indikator

yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi anjuran dalam

penggunaan benih unggul pada tanaman jagung adalah kualitas benih yang

digunakan, varietas yang digunakan, jumlah benih yang digunakan per ha,

dan perlakuan pada benih sebelum tanam. Tingkat penerapan penggunaan
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benih unggul diukur dalam persentase. Hasil akhir akan diklasifikasikan

menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

b. Pengolahan tanah yang baik (X2) merupakan proses yang dilakukan untuk

memperbaiki unsur hara tanah agar tanaman yang akan ditanam dapat hidup

dengan maksimal dan menghasilkan produksi yang melimpah. Adapun

indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi

anjuran dalam pengolahan tanah adalah sistem olah tanah yang dilakukan,

pembajakan, dan penggaruan pada lahan. Tingkat penerapan pengolahan

tanah diukur dalam persentase. Hasil akhir akan dan diklasifikasikan

menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

c. Penggunaan pupuk yang lengkap dan baik (X3) adalah penggunaan pupuk

berimbang yang diterapkan oleh petani di Desa Kibang sesuai dengan

anjuran dari BP3K. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur

tingkat penerapan teknologi anjuran dalam penggunaan pupuk yang

lengkap dan baik adalah jenis pupuk yang digunakan petani, dosis

pemberian pupuk, frekuensi pemberian pupuk. Tingkat penerapan

penggunaan pupuk diukur dalam presentase. Hasil akhir akan dan

diklasifikasikan menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat

rendah.

d. Pengendalian hama dan penyakit tanaman (X4) adalah suatu upaya yang

dilakukan petani untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman baik

secara mekanis maupun kimiawi. Adapun indikator yang digunakan untuk

mengukur tingkat penerapan teknologi anjuran dalam pengendalian penyakit
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gulma adalah dengan melakukan perlakuan fungisida terhadap benih jagung

dan melakukan pengendalian gulma secara konvensional menggunakan

koret atau cangkul, serta melakukan pembumbunan pada tanaman jagung.

Tingkat penerapan pengendalian penyakit bulai dan gulma diukur dalam

presentase. Hasil akhir diklasifikasikan menjadi sangat tinggi, tinggi,

sedang, rendah, dan sangat rendah.

e. Pengairan atau irigasi yang baik (X5) adalah upaya yang dilakukan oleh

petani untuk mengairi lahan tanaman jagung. Adapun indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi anjuran dalam

pengairan atau irigasi yang baik adalah dengan melihat sistem pengairan

yang digunakan dan intensitas pengairan yang dilakukan.  Tingkat

penerapan pengairan atau irigasi yang baik akan diukur dalam presentase.

Hasil akhir akan diklasifikasikan menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang,

rendah, dan sangat rendah.

2. Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan petani untuk usahatani

jagung dalam tiap satu kali musim tanam.  Seluruh biaya produksi yang

dikeluarkan oleh petani dihitung dalam satuan rupiah (Rp).  Adapun biaya-

biaya yang dikeluarkan petani untuk setiap satu kali produksi, yaitu biaya

benih, pupuk, pestisida, alat produksi, tenaga kerja, dan lahan.  Adapun

penjelasan biaya-biaya produksi tersebut adalah sebagai berikut:

a) benih merupakan jumlah pemakaian benih jagung yang digunakan selama

musim tanam dalam satuan kilogram (kg).  Biaya benih adalah besaran
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pengeluaran yang dikeluarkan petani untuk membeli benih jagung dalam

sekali musim tanam yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).

b) pupuk merupakan jumlah pemakaian pupuk yang digunakan selama musim

tanam dalam satuan kilogram (kg).  Biaya pupuk adalah besaran

pengeluaran yang dikeluarkan petani untuk membeli pupuk dalam sekali

musim tanam yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).

c) pestisida merupakan jumlah pemakaian pestisida yang digunakan untuk

tanaman jagung selama musim tanam yang diukur dalam satuan kilogram

(kg).  Biaya pestisida adalah biaya yang dikeluarkan petani untuk membeli

pestisida dalam sekali masa panen yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).

d) alat produksi merupakan alat-alat yang digunakan petani jagung selama

musim panen.  Biaya alat produksi adalah biaya yang digunakan petani

untuk membeli alat produksi tersebut dalam sekali musim panen yang

diukur dalam satuan rupiah (Rp).

e) tenaga kerja merupakan banyaknya orang yang bekerja yang digunakan

dalam proses produksi selama musim panen yang diukur berdasarkan satuan

hari orang kerja (HOK).  Biaya tenaga kerja adalah besarnya biaya yang

dikeluarkan petani untuk tenaga kerja yang dibayarkan dengan upah tenaga

kerja tiap HOK yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).

f) lahan merupakan tempat yang digunakan petani untuk budidaya tanaman

jagung yang diukur dalam satuan hektar (ha).  Biaya lahan adalah biaya

yang dikeluarkan petani terhadap lahannya, dapat berupa biaya sewa lahan

yang diukur dalam rupiah (Rp).
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3. Produktivitas

Produktivitas tanaman jagung merupakan hasil panen petani selama satu

musim per satuan luas. Ukuran jumlah produktivitas petani dinyatakan dalam

satuan ton per ha, kemudian diklasifikasikan menjadi sangat tinggi, tinggi,

sedang, rendah, dan sangat rendah.

4. Harga Jual

Harga jual merupakan harga yang diberikan petani sebagai penjual kepada

konsumen sebagai pembeli untuk setiap kilogram (kg) jagung yang akan dibeli

oleh pembeli. Harga jual memiliki satuan, yaitu rupiah (Rp) per kilogram (kg).

Jadi, petani yang menentukan harga jual untuk jagung yang akan dijual.  Harga

jual akan mempengaruhi hasil penerimaan yang akan diterima oleh petani.

5. Penerimaan

Penerimaan merupakan nilai yang diterima petani dari penjualan produksi

jagung dalam satuan kilogram (kg).  Penerimaan memiliki satuan, yaitu rupiah

(Rp).

6. Pendapatan

Pendapatan usahatani jagung merupakan total penerimaan yang didapat oleh

petani jagung yang telah dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh

petani jagung dalam usahatani yang dihitung dalam satuan rupiah (Rp) per ha.

Setelah didapat pendapatan usahatani jagung, pendapatan tersebut kemudian
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diklasifikasikan menjadi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat

rendah menggunakan data lapang yang sudah ada.

B. Lokasi penelitian, Responden, dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Desa Kibang yang terletak di

Kecamatan Metro Kibang.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja

dengan pertimbangan bahwa Desa Kibang merupakan salah satu desa penghasil

jagung dengan produksi tertinggi di Kecamatan Metro Kibang.  Kecamatan Metro

Kibang memiliki luas areal tanam sebesar 1.111,9 ha.  Areal ini dibagi menjadi

lahan sawah tadah hujan sebesar 201 ha, pekarangan seluas 182,4 ha, dan ladang

dengan luas 692 ha. Berdasarkan data yang didapat diketahui bahwa Kecamatan

Metro Kibang memiliki areal lahan kering yang cukup luas yang sangat cocok

untuk digunakan pada usahatani tanaman jagung.

Penelitian ini dilakukan pada September-Oktober 2015. Responden pada

penelitian ini adalah petani jagung di Desa Kibang.  Petani jagung di Desa Kibang

berjumlah 804 orang. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus

Sugiarto, Siagian, Sunarto, dan Oetomo (2003).  Adapun rumus yang digunakan

adalah sebagai berikut:

n = NZ2S2

Nd2 + Z2S2

Keterangan:

n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi
Z = Tingkat kepercayaan (95 % = 0,95)
S2 = Varian sampel (5% = 0,05)
D = Derajat penyimpangan (5% = 0,05)
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh jumlah

sampel untuk petani jagung di Desa Kibang adalah 70 petani. Adapun hasil

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

n = 804x1,962x0,05
(804x0,052) + (1,962x0,05)

n = 154,32
2,202

n = 70,132

C. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode survei.  Metode survei

merupakan metode yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, data yang

dipelajari diambil dari populasi tersebut sehingga dapat ditemukan kejadian-

kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun

psikologis (Wirartha, 2006).  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

data primer dan data sekunder.  Data primer didapat dari hasil wawancara dengan

menggunakan kuisioner, sedangkan data sekunder didapat dari instansi-instansi

terkait dengan penelitian, yaitu BP3K Kecamatan Metro Kibang.

D. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode analisis

kuantitatif. Analisis secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan

pengolahan data menggunakan tabulasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan analisis fungsi Cobb Douglas.  Adapun

penjelasan tentang metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
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1. Analisis Tingkat Penerapan Panca Usahatani Pada Tanaman Jagung

Analisis tingkat penerapan usahatani pada tanaman jagung di Desa Kibang

dilakukan dengan menggunakan metode analsisis kuantitatif, dengan

pengolahan data secara deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui

tingkat penerapan panca usahatani jagung yang telah dilakukan oleh petani di

Desa Kibang.  Hal ini dapat diketahui dengan menanyakan beberapa hal yang

berhubungan dengan panca usahatani, seperti penggunaan benih unggul,

pengolahan tanah yang baik, penggunanan pupuk yang lengkap dan baik,

pengendalian penyakit bulai dan gulma, serta sistem pengairan atau irigasi

yang baik. Hasil persentase dari setiap penerapan panca usahatani didapat

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat penerapan teknologi = ∑ Teknologi yang diterapkan∑ Teknologi yang dianjurkan × 100%
2. Analisis Tingkat Produktivitas Usahatani Jagung

Analisis tingkat produktivitas usahatani jagung di Desa Kibang dilakukan

untuk mengetahui jumlah produktivitas petani di Desa Kibang. Analisis ini

dilakukan menggunakan rumus untuk mengetahui produktivitas petani selama

satu musim, yaitu:

Produktivitas = Produksi (ton)Luas lahan (ha)
Keterangan:
Produktivitas = Jumlah hasil tanaman (ton/ha)
Produksi = Jumlah hasil tanaman secara keseluruhan (ton)
Luas lahan = Luas lahan yang digunakan petani dalam

menghasilkan tanaman jagung (ha)
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3. Analisis Tingkat Pendapatan Usahatani Jagung

Analisis tingkat pendapatan usahatani jagung di Desa Kibang dilakukan untuk

mengetahui tingkat pendapatan petani di Desa Kibang dalam satu kali musim

panen tanaman jagung. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rumus

untuk mencari pendapatan usahatani jagung dalam semusim.  Adapun rumus

pendapatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

P = Tr – Tc

Keterangan:
P = Pendapatan usahatani jagung
Tr = Total penerimaan
Tc = Total biaya

4. Analisis Pengaruh Penerapan Panca Usahatani Terhadap Tingkat
Produktivitas Petani dan Pendapatan Petani Jagung di Desa Kibang

Analisis pengaruh penerapan panca usahatani terhadap tingkat produktivitas

dan pendapatan petani jagung di Desa Kibang dilakukan dengan metode

analisis kuantitatif, yaitu dengan menggunakan analisis fungsi Cobb Douglas.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan panca usahatani

terhadap tingkat produktivitas dan pendapatan usahatani jagung di Desa

Kibang. Menurut Soekartawi (2002), analisis fungsi Cobb Douglas merupakan

suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel atau lebih, yaitu

variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Selain itu, data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio yang merupakan salah satu

syarat digunakannya analisis Cobb Douglas. Adapun bentuk umum analisis

fungsi Cobb Douglas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:



41

Y =


n

j

j
ijx

1



Keterangan:
Y = Variabel terikat
X = Variabel bebas
β0 = Intersep
βj = Parameter dari setiap faktor produksi ke j yang digunakan
i = Produksi
j = Faktor produksi yang digunakan
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang

Penelitian ini dilakukan di Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten

Lampung Timur. Desa Kibang memilki lahan seluas 1.111,9 ha dengan jumlah

penduduk 3.274 jiwa.  Jarak Desa Kibang ke ibukota Kecamatan Metro Kibang

adalah 1 km, sedangkan jaraknya ke ibukota Kabupaten Lampung Timur adalah

40 km.

Desa Kibang merupakan desa yang terletak di ibukota Kecamatan Metro Kibang

yang berbatasan langsung secara administratif sebagai berikut:

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai, Kecamatan Natar.

 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margototo dan Desa Sumbersari,

Kecamatan Metro Selatan.

 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purbosembodo dan Desa Sumber

Agung.

 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margototo.

Penggunaan lahan di Desa Kibang dimanfaatkan dalam berbagai macam fungsi

meliputi perumahan dan pekarangan, sawah tadah hujan, peladangan, jalan,

kuburan, sekolahan, lapangan, dan perkantoran.  Adapun pembagian luas lahan

yang digunakan telah disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Penggunaan lahan di Desa Kibang tahun 2013

No Penggunaan Lahan Luas Lahan (ha) Persentase

1. Perumahan dan Pekarangan 182,40 16,40
2. Sawah Tadah Hujan 201,00 18,08
3. Peladangan 692,00 62,24
4. Jalan 25,50 2,29
5. Kuburan 2,00 0,18
6. Sekolahan 3,25 0,29
7. Lapangan 5,00 0,45
8. Perkantoran 0,75 0,07

Jumlah 1.111,90 100,00
Sumber: Monografi Desa Kibang, 2014

Berdasarkan penggunaan lahan di Desa Kibang tahun 2013, penggunaan lahan

yang terbesar adalah untuk lahan pertanian, yaitu seluas 893 ha dan sisanya

digunakan untuk sarana dan prasarana di Desa Kibang. Data tersebut menjelaskan

bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Kibang adalah seorang

petani.

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Beradasarkan monografi Desa Kibang pada tahun 2014, penduduk Desa

Kibang berjumlah 3.274 jiwa yang terdiri dari 1.672 jiwa berjenis kelamin laki-

laki dan 1.602 jiwa berjenis kelamin perempuan.  Penduduk Desa Kibang jika

ditinjau dari pendidikan formal memiliki pendidikan yang beragam, yaitu tamat

Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD, tamat Sekolah Lulusan Tingkat Pertama

(SLTP), tidak tamat SLTP, tamat Sekolah Lulusan Tingkat Atas (SLTA), tidak

tamat SLTA, tamat Akademi, tamat Perguruan Tinggi, dan tamat Pesantren.

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Kibang yang dilihat dari tingkat

pendidikan diketahui bahwa keadaan pendidikan penduduk di Desa Kibang

sangat beragam.  Mayoritas penduduk Desa Kibang berpendidikan tidak tamat
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SD, yaitu sebanyak 1.716 jiwa (52,41%). Berdasarkan hasil tersebut diketahui

bahwa sebagian besar penduduk di Desa Kibang telah tamat SD. Namun,

masih ada penduduk di Desa Kibang yang tidak tamat SD, yaitu berjumlah 74

(2,26%) jiwa, sedangkan untuk penduduk yang belum sekolah berjumlah 212

jiwa (6,48%).

Tabel 6. Jumlah penduduk Desa Kibang berdasarkan tingkat pendidikan tahun
2013

No Tingkat Pendidikan
Jumlah Penduduk

(jiwa)
Persentase

1. Tamat SD/Sederajat 74 2,26

2. Tidak Tamat SD/Sederajat 1.716 52,41

3. Tamat SLTP/Sederajat 79 2,41

4. Tidak Tamat SLTP/Sederajat 575 17,56

5. Tamat SLTA/Sederajat 63 1,92

6. Tidak Tamat SLTA/Sedeajat 486 14,84

7. Tamat Akademi 29 0,89

8. Tamat perguruan Tinggi 16 0,49
9. Tamat Pesantren 24 0,73

10. Belum Sekolah 212 6,48
Jumlah 3.274 100,00

Sumber: Monografi Desa Kibang, 2014

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Kibang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya memiliki

berbagai macam mata pencaharian yang berbeda, namun yang paling dominan

bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk Desa Kibang

berdasarkan mata pencaharian disajikan pada Tabel 7.
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Tabel 7. Jumlah penduduk Desa Kibang berdasarkan mata pencaharian tahun
2013

No Jenis Mata Pencaharian
Jumlah Penduduk

(jiwa)
Persentase

1. Petani 1.838 56,14

2. Peternak 120 3,67

3. Bidan 3 0,09

4. Guru 29 0,89

5. PNS 44 1,34

6. ABRI 6 0,18

7. Swasta 4 0,12

8. Aparat Desa 48 1,47
9. Pertukangan 30 0,92

10. Jasa 12 0,37

11. Pedagang 27 0,82

12. Pensiunan ABRI/PNS 6 0,18

13.
Belum Bekerja dan Tidak
Bekerja

1.107 33,81

Jumlah 3.274 100,00

Sumber: Monografi Desa Kibang, 2014

Berdasarkan jumlah penduduk Desa Kibang yang dilihat dari segi mata

pencaharian, penduduk Desa Kibang mayoritas bermata pencaharian di bidang

pertanian dengan jumlah 1.120 jiwa (59,81%), sedangkan penduduk lainnya

bermata pencaharian sebagai bidan, guru, PNS, ABRI, swasta, aparat desa,

pertukangan, jasa, dan pedagang.  Ada pula penduduk yang belum bekerja dan

sudah pensiun.

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu alat pendukung kegiatan sosial,

ekonomi, dan keagamaan yang berlangsung setiap harinya tiap.  Sarana

merupakan sesuatu yang digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan.

Prasarana merupakan sesuatu yang digunakan sebagai hal utama agar
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terselenggaranya suatu proses atau acara. Keadaan sarana dan prasarana di

Desa Kibang secara rinci telah disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Daftar sarana dan prasarana di Desa Kibang tahun 2013

Sarana/Prasarana Jenis Jumlah

Peribadatan Masjid 3

Mushola 17

Pendidikan TK 1

SD 3

SLTA 1

TPA 4

Kesehatan Posyandu 3

Olahraga Lapangan Sepak Bola 4

Lapangan Bulu Tangkis 6

Lapangan Bola Voli 5

Lapangan Tenis Meja 3

Pemerintahan Kantor Desa 1

Balai Desa 1

Keamanan Pos Kamling 12

Posko Desa 1

Ekonomi Usaha Industri Kerajinan Kecil 7

Toko/Warung/Kios 21

Jasa Angkutan 35
Sumber: Monografi Desa Kibang, 2014

Berdasarkan daftar sarana dan prasarana di Desa Kibang tahun 2013, keadaan

sarana dan prasarana di Desa Kibang sudah cukup baik.  Hal ini dilihat dari

tersedianya sarana dan prasarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga,

pemerintahan, keamanan, dan ekonomi. Sarana dan prasarana ibadah di Desa

Kibang berjumlah 3 unit masjid dan 17 unit mushola.  Hal ini dikarenakan

mayoritas penduduk Desa Kibang bergama Islam.  Jumlah sarana dan
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prasarana pendidikan sekolah di Desa Kibang pun sudah cukup baik, yaitu 1

unit TK, 3 unit SD, 1 unit SLTA, dan 4 unit TPA.  Tersedianya sarana dan

prasarana pendidikan dapat membantu dan mempermudah penduduk Desa

Kibang untuk menuntut ilmu serta menambah wawasan dan pengetahuan

mereka.

Desa Kibang memiliki 3 unit Posyandu sebagai sarana dan prasarana kesehatan

yang sangat berperan penting bagi penduduk Desa Kibang.  Posyandu di Desa

Kibang sangat membantu penduduk dalam urusan kesehatan, terutama untuk

kesehatan anak-anak. Jenis sarana dan prasarana olahraga di Desa Kibang

terbagi menjadi 4 jenis, yaitu lapangan sepak bola berjumlah 4 unit, lapangan

bulu tangkis berjumlah 6 unit, lapangan bola voli berjumlah 5 unit, dan

lapangan tenis meja berjumlah 3 unit.

Sarana dan prasarana pemerintahan di Desa Kibang meliputi kantor desa dan

balai desa masing-masing dengan jumlah 1 unit. Kantor desa berfungsi

sebagai tempat bagi penduduk Desa Kibang untuk mengurus segala sesuatu

yang berhubungan dengan surat-surat resmi. Balai desa merupakan tempat

penduduk dan aparat desa melaksanakan pertemuan dan perkumpulan untuk

membahas suatu acara.

Desa Kibang juga memiliki beberapa jenis sarana dan prasarana keamanan,

yaitu pos kamling dan posko desa dengan jumlah masing-masing, yaitu 12 unit

pos kamling dan 1 unit posko desa. Pos kamling dan posko desa merupakan

jenis sarana dan prasarana yang sangat bermanfaat bagi penduduk Desa
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Kibang, karena dengan adanya sarana dan prasarana keamanan ini dapat

meningkatkan keamanan dan kekeluargaan penduduk Desa Kibang.

Sarana dan prasarana ekonomi di Desa Kibang meliputi usaha industri

kerajinan kecil berjumlah 7 unit, toko atau warung atau kios 21 unit, dan jasa

angkutan 35 unit.  Jenis sarana dan prasarana ekonomi di Desa Kibang sangat

membantu dan mempermudah penduduk Desa Kibang untuk memperoleh

kebutuhan sehari-hari mereka.  Selain itu, adanya jasa angkutan juga

mempermudah penduduk Desa Kibang untuk berpergian dan menuju suatu

tempat di luar Desa Kibang.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

1. Tingkat penerapan panca usahatani pada penelitian ini berada pada 

klasifikasi sedang dengan persentase sebesar 60,57%.  Hal ini menjelaskan 

bahwa penerapan panca usahatani di Desa Kibang telah dilakukan dengan 

cukup baik, walaupun belum sepenuhnya diterapkan. 

2. Tingkat produktivitas petani jagung di Desa Kibang berada pada klasifikasi 

sangat tinggi dengan rata-rata produktivitas sebesar 8,4 ton per ha.   

3. Tingkat pendapatan petani jagung di Desa Kibang berada pada klasifikasi 

tinggi dengan rata-rata pendapatan adalah Rp15.135.309,00 per ha. 

4. Tingkat penerapan pengolahan tanah, penggunaan pupuk, dan pengendalian 

hama dan penyakit berpengaruh nyata terhadap tingkat produktivitas petani 

jagung di Desa Kibang.  Hal ini memiliki arti bahwa penerapan pengolahan 

tanah, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama penyakit yang dianjurkan 

akan mempengaruhi hasil produktivitas petani. 

5. Tingkat biaya pengolahan tanah dan penggunaan pupuk berpengaruh nyata 

terhadap tingkat pendapatan petani jagung di Desa Kibang.  Hal ini 

memiliki arti bahwa biaya pengolahan tanah dan penggunaan pupuk yang 

akan mempengaruhi hasil pendapatan petani. 
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B. Saran 

 

 

1. Saran kepada petani, sebaiknya petani melakukan pengolahan tanah secara 

sempurna sesuai dengan anjuran BP3K, yaitu dengan melakukan dua kali 

pembajakan dan satu kali penggaruan agar menghasilkan produktivitas yang 

lebih maksimal.  Karena tanah yang memiliki kecukupan hara yang baik 

akan menghasilkan tanaman jagung yang baik pula. 

2. Saran kepada petani terkait penerapan dan biaya penggunaan pupuk, 

sebaiknya petani menggunakan pupuk sesuai dengan anjuran dari instansi 

terkait. 

3. Saran kepada petani terkait penerapan pengendalian hama dan penyakit 

tanaman, sebaiknya petani melakukan pengendalian hama dan penyakit 

dengan cara mekanik ataupun kimiawi yang telah dianjurkan oleh instansi 

terkait.  

4. Saran kepada instansi terkait, sebaiknya perlu mengadakan sosialiasi rutin 

tentang budidaya tanaman jagung yang baik agar petani lebih memahami 

pentingnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi. 
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