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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF PRODUCTION EFFICIENCY AND PROFIT                                  

LOWLAND TOMATOES FARMING 

 IN THE SOUTH LAMPUNG REGENCY 
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1
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2
, and Dyah Aring Hepiana Lestari

2. 

 

 

This study aims to (1) analyze the level of profit and the profit difference farming 

tomatoes lowlands between the farmer members of farmers and farmers are not 

members of farmer groups, (2) to analyze the factors of production, production 

scale and efficiency of farm production of tomatoes lowlands between the farmer 

members farmer groups and farmers are not members of farmer groups. The 

number of respondents was 62 farmer members of farmers and 35 farmers are not 

members of farmers were taken census. The method used is a survey method. The 

primary data obtained through interviews directly with the growers of tomatoes 

and secondary data obtained from several institutions, assembled. Retrieval of 

data was conducted from October 2015 - January 2016. Data were analyzed using 

the R / C ratios, different test (independent t-test), multiple linear regression using 

the Cobb Douglas production function and NPM / Px ratio. The results showed 

that (1) tomato farming is a profitable business and profitability of farming 

farmers farmer group members is higher than the farmers are not members of 

farmers (2) land and labor significantly affected the production of tomatoes. 

Tomato farming farmers farmer group members currently on the scale of 

production decreased (decreasing returns to scale) and the farmers are not 

members of farmer groups that are in production scale fixed (constant return to 

scale). The production process of tomato farming farmers farmer group members 

and not members of farmer groups yet efficient 
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ANALISIS EFISIENSI PRODUKSI DAN KEUNTUNGAN USAHATANI 

TOMAT DATARAN RENDAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
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1
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2
, dan Dyah Aring Hepiana Lestari

2
. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tingkat keuntungan dan perbedaan 

keuntungan usahatani tomat dataran rendah antara petani anggota kelompok tani 

dan petani bukan anggota kelompok tani, (2) Menganalisis faktor-faktor produksi, 

skala produksi dan efisiensi produksi usahatani tomat dataran rendah antara petani 

anggota kelompok tani dan petani bukan anggota kelompok tani. Jumlah 

responden adalah 62 orang  petani anggota kelompok tani dan 35 orang petani 

bukan anggota kelompok tani yang diambil secara sensus. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survei. Data primer diperoleh melalui wawancara secara 

langsung dengan petani tomat dan data sekunder diperoleh dari beberapa lembaga 

terakit. Pengambilan data dilaksanakan dari Bulan Oktober 2015 - Januari 2016. 

Data dianalisis menggunakan R/C rasio, uji beda (independent t-test), regresi 

linier berganda menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas dan NPM/Px rasio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) usahatani tomat merupakan usaha yang 

menguntungkan dan tingkat keuntungan usahatani petani anggota kelompok tani 

lebih tinggi dibandingkan dengan petani bukan anggota kelompok tani                  

(2) luas lahan dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi tomat.  

Usahatani tomat petani anggota kelompok tani berada pada skala produksi 

menurun (decreasing return to scale) dan petani bukan anggota kelompok tani 

berada pada skala produksi tetap (constant return to scale). Proses produksi 

usahatani tomat petani anggota kelompok tani dan bukan anggota kelompok tani 

belum efisien 

 

Kata kunci : Efisiensi Produksi, Keuntungan, Tomat. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian memiliki arti penting dan peran strategis dalam pembangunan

nasional. Sektor pertanian tidak saja sebagai penyedia pangan tetapi juga

sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Pertanian juga

merupakan sumber pendapatan ekspor (devisa) negara serta pendorong dan

penarik (backward and forward linkage) bagi tumbuhnya sektor-sektor

ekonomi lainnya.  Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan

bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan

ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemsikinan dan  pengangguran

yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Indonesia secara keseluruhan (Direktorat Pangan Pertanian Bappenas, 2014).

Pada tataran makro, kinerja sektor pertanian beberapa dasawarsa ini cukup

baik.  Kontribusi nilai tambah yang diciptakan sektor pertanian tahun 2014

dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara rata-rata sebesar

14 persen. Besaran kontribusi ini merupakan terbesar ke tiga setelah sektor

industri, pengolahan (27%) serta sektor perdagangan, hotel dan restoran

(15%).  Dalam hal penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih

merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar.
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2014

penduduk yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 39.973.033 jiwa atau

sebesar 34,9 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja sebanyak

114.628.026 jiwa. Besarnya kontirbusi yang dihasilkan oleh sektor pertanian

menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan titik berat dari

sumber pembangunan nasional saat ini.  Untuk itu, peningkatan produksi

pertanian merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian. Subsektor

hortikultura menempati posisi yang penting sebagai produk yang berpotensi

untuk dikembangkan, dikarenakan memiliki nilai komersial yang tinggi

sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Argumentasi tersebut

diperkuat dengan data Nilai Tukar Petani (NTP), dimana dalam kurun waktu

5 tahun terakhir (2010-2014), nilai NTP subsektor hortikultura lebih tinggi

dibandingkan dengan nilai NTP subsektor pertanian lainnya. Rata-rata

peningkatan nilai NTP subsektor hortikultura pada periode 2010-2014 sebesar

0,99% per tahun. Semakin tinggi nilai NTP maka secara relatif semakin kuat

pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Nilai NTP dari berbagai

subsektor pada sektor pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. NTP berbagai subsektor pertanian
Sumber : Ditjen Hortikultura (2015)

Berdasarkan data pada Gambar 1 nilai NTP subsektor hortikultura

mempunyai nilai yang paling tinggi. Besarnya nilai NTP tersebut sudah

seyogyanya apabila usahatani hortikultura tetap terus didorong agar tetap

menjadi pilihan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan rakyat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari

sektor agraris.

Hortikultura sendiri terbagi menjadi beberapa komoditas yang mencakup

buah-buahan, sayuran, tanaman hias (florikultura) dan tanaman obat

(biofarmaka). Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan

memegang bagian terpenting dari keseimbangan pangan, sehingga harus

tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman

konsumsi, harga terjangkau serta dapat diakses oleh lapisan masyarakat.
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2010 2011 2012 2013 2014

Tanaman Pangan 97.8 102.83 104.71 104.67 106.70

Hortikultura 107.64 108.95 109.03 108.32 111.33

Perkebunan 104.07 107.29 105.90 104.07 105.33

Peternakan 104.10 101.22 101.33 102.15 101.78

90

95

100

105

110

115

Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Pertanian



4

hortikultura yang dihasilkan oleh petani, merupakan pasar yang sangat

potensial dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan semakin

meningkat dalam jumlah dan persyaratan mutu yang diinginkan.

Tomat merupakan salah satu komoditas sayuran pada subsektor hortikultura.

Tomat sangat bermanfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin, mineral,

karbohidrat, protein, lemak dan kalori yang diperlukan untuk pertumbuhan

dan kesehatan. Selain itu, buah tomat adalah komoditas yang multiguna

berfungsi sebagai sayuran, bumbu masak, buah meja, penambah nafsu makan,

minuman, bahan pewarna makanan, sampai kepada bahan kosmetik, obat-

obatan dan bahan baku industri saos (Fitriani, 2012). Nilai kandungan dan

komposisi gizi yang terkandung dalam buah tomat  dapat dilihat  Tabel 1.

Tabel 1. Nilai kandungan dan komposisi gizi buah tomat per 100 gram.

Kandungan dan Komposisi Gizi Jumlah

Air 94 gr
Protein 1 gr
Lemak 0,2 gr
Karbohidrat 3,6 gr
Ca 10 mg
Fe 0,6 mg
Mg 10 mg
P 16 mg
Vitamin A 1.700 IU
Vitamin B1 0,1 mg
Vitamin B2 0,002 mg
Niacin 0,6 mg
Vitamin C 21 mg

Sumber: Penebar Swadaya (2015)

Secara teknis tanaman tomat sangat mudah untuk dibudidayakan

dibandingkan dengan tanaman sayuran lainnya seperti cabai dan kubis.
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Hal ini dikarenakan lebih sedikit organisme peganggu tanaman yang

menyerang tanaman tomat sehingga memudahkan pemeliharaan. Selain itu,

waktu panen yang relatif lebih cepat, modal yang digunakan relatif kecil, dan

sangat cocok bagi petani yang mempunyai luas lahan sempit.  Sesuai data

Badan Pusat Statistik tahun 2013 bahwa pengusaaan lahan pertanian yang

dikuasai oleh rumah tangga rata-rata sebesar 0,84 hektar. Menurut Fitriani

(2012) salah satu usahatani yang bisa meningkatkan pendapatan di lahan yang

sempit adalah dengan membudidayakan tanaman sayuran.

Kondisi geografis di Indonesia sangat mendukung untuk membudidayakan

tanaman tomat. Pada umumnya tanaman tomat ditanam pada daerah yang

berdataran tinggi, tetapi kini tanaman tomat juga bisa dibudidayakan di

daerah yang berdataran rendah. Badan Penelitian Sayuran (Balitsa) telah

meluncurkan beberapa varietas benih tomat yang bisa ditanam di dataran

rendah seperti Varietas Zamrud, Opal dan Mirah.  Buah tomat yang

dihasilkan oleh benih varietas dataran rendah lebih panjang daya simpan

setelah panen dibandingkan dengan buah tomat yang dihasilkan di dataran

tinggi (Balitsa, 2012 dalam Fitriani 2012). Di sisi lain jumlah penduduk

Indonesia yang besar memberikan potensi pasar yang baik untuk pemasaran

komoditas tomat. Hal lain yang menjadi masalah komoditas tomat adalah

harga tomat yang fluktuatif, sehingga menimbulkan potensi risiko harga jual

yang rendah.  Data perkembangan produksi tomat, statistik konsumsi tomat

dan harga tomat dari tahun 2011-2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan

Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian dapat dilihat

pada Tabel 2.
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Tabel 2. Jumlah produksi, konsumsi dan harga tomat tahun 2011-2013

No Variabel Jumlah Rata-rata
pertumbuhan

(%)2011 2012 2013
1 Produksi (ton) 954.046 893.463 992.780 4,8
2 Konsumsi

(kg/kapita/tahun)
1,971 1,935 2,091

7,1

3 Harga (Rp/kg) 5.829 6.173 6.333 8,4

Sumber : Pusdatin Kementerian Pertanian

Tabel 2 menunjukkan jumlah produksi tomat nasional mengalami

peningkatan di tahun 2011 ke 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,8

persen. Sejalan dengan produksi, jumlah konsumsi tomat pada rumah tangga

dari tahun 2011-2013 juga mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat

pertumbuhan sebesar 7,1 persen. Potensi pasar buah tomat juga dapat dilihat

dari segi harga. Tabel 2 menunjukkan harga komoditas tomat cenderung

meningkat dari tahun 2011-2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,4

persen. Berdasarkan harga yang terus meningkat tersebut setidaknya

memberikan gambaran kepastian harga kepada petani sehingga bisa

melakukan perencanaan analisis keuntungan usahatani tomat.

Propinsi Lampung merupakan salah satu daerah produsen dari komoditas

tomat. Berdasarkan posisi dan letak wilayahnya yang strategis sebagai

gerbang Pulau Sumatera menjadikan peluang pasar yang bagus bagi

komoditas tomat baik dalam hal harga dan kemudahan akses informasi pasar.

Perkembangan produksi tomat di Propinsi Lampung mengalami fluktuasi,

selama kurun 6 tahun.  Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah produksi
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yang sangat signifikan sebesar 23.776 ton. Perkembangan jumlah produksi

tomat di Propinsi Lampung Tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2.  Produksi tomat di Propinsi Lampung tahun 2009-2014
Sumber : BPS (2014)

Beberapa kabupaten di Propinsi Lampung menjadi basis dari komoditas tomat

dikarenakan faktor geografis yang mendukung sehingga cocok untuk

membudidayakan tanaman tomat. Beberapa dari kabupaten yang merupakan

produsen tomat di antaranya adalah Kabupaten Lampung Barat, Lampung

Selatan, Tanggamus, Lampung Tengah dan Lampung Timur.  Luas panen dan

produksi komoditas tomat di beberapa kabupaten di Propinsi Lampung dapat

dilihat Tabel 3.
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Tabel 3. Kontribusi produksi tomat per kabupaten tahun 2014

No Kabupaten
Luas Panen

(ha)
Produksi
(ku/ha)

Persentase
(%)

1 Lampung Barat 451 94.666 39,8
2 Tanggamus 289 13.671 5,7
3 Lampung Selatan 236 43.201 18,2
4 Lampung Timur 236 42.294 17,8
5 Lampung Tengah 216 9.759 4,1
6 Lampung Tengah 170 9.756 4,1
7 Way Kanan 105 1.677 0,7
8 Tulang Bawang 87 2.877 1,2
9 Pesawaran 138 5.074 2,1
10 Pringsewu 101 1.301 0,5
11 Mesuji 36 222 0,1
12 Tuba Barat 16 4.101 1,8
13 Pesisir Barat 51 8.079 3,4
14 Metro 11 800 0,3
15 Bandar Lampung 27 220 0,1

Jumlah 2.170 237.764 100
Rata2 144,6 15,8

Sumber : Dinas Pertanian TPH Propinsi Lampung

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Lampung Barat

mempunyai kontribusi paling besar terhadap produksi tomat di Propinsi

Lampung sebesar 39,8 persen. Tomat yang dikembangkan di Kabupaten

Lampung Barat merupakan tomat varietas dataran tinggi. Kabupaten

Lampung Selatan memberikan kontribusi produksi tomat terbesar ke dua

dengan nilai sebesar 18,2 persen.  Tomat yang dikembangkan di daerah

Kabupaten Lampung Selatan merupakan tomat varietas dataran rendah.

Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang

mempunyai potensi untuk mengembangkan usahatani tomat dataran rendah,

hal tersebut dikarenakan berbagai aspek yang mendukung (Dinas Pertanian

TPH Kabupaten Lampung Selatan, 2013).
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Aspek pertama, tanaman tomat sudah banyak di budidayakan oleh petani

secara tradisional maupun intensif, baik pada agroekosistem lahan tegalan

maupun lahan sawah.  Selain itu juga petani tomat di Kabupaten Lampung

Selatan pernah menjalani kemitraan dengan PT. Indofood sebagai produsen

saos tomat, sehingga bisa menjadi potensi pasar yang baik.

Aspek ke dua adalah saat ini perkembangan usahatani tomat tidak hanya bisa

dibudidayakan di daerah dataran tinggi tetapi bisa juga dibudidayakan di

daerah dataran rendah dikarenakan telah banyak benih tomat varietas dataran

rendah yang diluncurkan dan dipasarkan sehingga dapat meningkatkan

produktivitas. Menurut hasil pra survei penelitian tentang usahatani tomat di

Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan bahwa komoditas tomat yang

berasal dari dataran rendah sangat disukai oleh para pedagang pengumpul, hal

ini dikarenakan tomat tersebut memiliki kadar air yang rendah sehingga lebih

panjang daya simpan setelah panen.

Aspek ke tiga dari segi jumlah penduduk, di tahun 2013 Kabupaten

Lampung Selatan memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah

1.260.135 jiwa. Jumlah penduduk tersebut apabila dikaitkan dengan

konsumsi tomat nasional rata-rata perkapita sebesar 2,09 kg maka akan

berdampak pada permintaan buah tomat yang cukup tinggi.

Aspek ke empat apabila dilihat dari segi tata letaknya wilayah Kabupaten

Lampung Selatan mempunyai potensi pasar yang mendukung untuk

pengembangan usahatani tomat dataran rendah. Hal tersebut dikarenakan

akses ke lokasi pemasaran tidak jauh dari ibu kota besar seperti Kota Bandar
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Lampung dan Kota Jakarta, selain itu telah dibangun terminal agribisnis yang

bisa memberikan banyak informasi pasar di masa akan datang. Potensi-

potensi tersebut berbanding terbalik dengan produktivitas yang dimiliki oleh

Kabupaten Lampung Selatan, dimana produktivitasnya masih rendah yaitu

sebesar 17,3 ton/ha. Data luas panen, produksi dan produktivitas tomat di

Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas panen, produksi, dan produktivitas tomat di Kabupaten
Lampung Selatan berdasarkan kecamatan tahun 2014

Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 4 menunjukkan bahwa luasan terbesar untuk tanaman tomat di

Kabupaten Lampung Selatan berada di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan

Kalianda (28 ha), Kecamatan Katibung (21 ha), Kecamatan Tanjung Bintang

(21 ha), Kecamtan Tanjung Sari (20 ha),  Kecamatan Way Sulan (19 ha)  dan

No Kecamatan Luas Panen
(ha)

Jumlah Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

1 Natar 18 235,0 13,1
2 Jati Agung 4 62,3 15,6
3 Tanjung Bintang 21 293,9 14,0
4 Tanjung Sari 20 260,0 13,0
5 Katibung 21 449,2 21,4
6 Merbau Mataram 9 208,5 23,2
7 Way Sulan 19 380,1 20,0
8 Sidomulyo 8 158,8 19,9
9 Candipuro 19 423,4 22,3
10 Way Panji 6 169,2 28,2
11 Kalianda 28 682,9 24,4
12 Rajabasa 0 0 0
13 Palas 12 204,0 17,0
14 Sragi 9 143,0 15,9
15 Penengahan 14 239,3 17,1
16 Ketapang 13 154,5 11,9
17 Bakauheni 15 256,0 17,1

Jumlah 236 4.320,1
Rata-rata 13,8 254,1 17,3
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Kecamatan Candipuro (19 ha).  Rata-rata produktivitas tomat dari seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 17,3 ton/ha.

Produktivitas tomat dataran rendah yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung

Selatan masih jauh berbeda dengan potensi  dari berbagai produsen benih

varietas tomat dataran rendah (Timothy, Royal, Fantacy, Servo, Fortuna)

yaitu rata-rata sebesar  50-70 ton/ha. Melihat rendahnya produktivitas

tersebut sangatlah menarik dikaji lebih dalam bagaimana kombinasi

penggunaan faktor-faktor produksi serta efisiensi penggunaannya.

Menurut Soeharjo (1994) dalam Purwati dan Khairunnisa (2013), pada

beberapa daerah di Indonesia, petani belum mampu mengambil keputusan

ekonomis yang menguntungkan.  Kemampuan petani dalam menentukan,

mengorganisasikan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor

produksi seefektif mungkin, akan berdampak pada produksi yang lebih baik

dan lebih menguntungkan.

Di sisi lain pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sebagaimana dicita-

citakan bangsa Indonesia, dikarenakan adanya berbagai persoalan yang

dihadapi dari waktu ke waktu. Persoalan tersebut antara lain pengetahuan

dan kemampuan petani yang masih rendah, sehingga dibutuhkan peranan dari

pemerintah dalam hal ini melalui pembentukan kelompok tani. Melalui

kelompok tani masyarakat petani akan diberdayakan sehingga produktivitas

akan lebih efektif dan efisen. Pembinaan usahatani melalui kelompok tani

tidak lain adalah sebagai upaya percepatan sasaran. Petani yang banyak

jumlahnya dan tersebar di pedesaan dapat terhimpun dalam kelompok tani,
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sehingga dengan adanya pembinaan pada kelompok tani diharapkan dapat

merubah perilaku dan merubah citra usahatani sekarang menjadi usahatani

masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan (STPP Deptan, 2009).

Adapun tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk lebih meningkatkan

dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek

pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan

dalam pembangunan. Kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan

petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan yang diharapkan lebih

terarah dalam perubahan aktivitas usahatani yang lebih baik lagi. Aktivitas

usahatani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan-peningkatan

dalam produktivitas usahatani sehingga berdampak pada peningkatan

pendapatan petani.

B. Perumusan Masalah

Tomat merupakan salah satu jenis komoditas sayuran yang potensial untuk

dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan. Saat ini tomat tidak hanya

dibudidayakan di daerah dataran tinggi, tetapi seiring dengan kemajuan

teknologi maka telah banyak dikembangkan varietas tomat untuk dataran

rendah sehingga produksi yang dicapai bisa tinggi. Akan tetapi, tingkat

produktivitas antara petani tomat tidaklah sama, hal ini disebabkan

banyaknya faktor seperti pengetahuan teknik budidaya, keadaan lingkungan,

teknologi dan sarana prasana produksi.
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Efisiensi produksi dalam usahatani dipengaruhi oleh faktor internal atau

perilaku manajerial yang dimiliki oleh petani. Salah satu indikator produksi

yang efisien secara ekonomi adalah bila penggunaan faktor produksi yang

lebih sedikit akan menghasilkan sejumlah output tertentu, sehingga dapat

meminumkan biaya produksi tanpa mengurangi jumlah output yang

dihasilkan. Indikator lain dari produksi yang efisien secara ekonomis adalah

bila penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih

tinggi sehingga dapat memaksimumkan penerimaan. Oleh karena itu,

proporsi penggunaan input yang optimum berperan penting dalam

memaksimumkan profit yang dapat diterima petani.

Kemampuan manajerial petani harus bersifat dinamis, yang artinya petani

mampu dan secara sadar mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat

menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada, serta memanfaatkan peluang

yang tersedia. Salah satu upaya untuk menumbuhkan kemampuan petani

tersebut adalah melalui proses pertukaran ilmu dan informasi yang bisa

didapatkan dengan mengikuti kelompok tani.

Melalui peran kelompok tani sebagai kelas belajar dan wahana kerjasama,

diharapkan proses transfer teknologi produksi di tingkat petani menjadi

merata sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya

produksi. Di sisi lain petani yang bergabung dalam kelompok tani memiliki

keunggulan dalam skala ekonomis, artinya petani-petani yang bergabung

dalam kelompok tani dapat memproduksi lebih banyak output dengan biaya

rata-rata lebih rendah, sehingga dapat menekan biaya produksi. Biaya per unit
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yang lebih rendah pada akhirnya akan membuat produksi lebih efisien secara

ekonomis. Hal ini dapat terjadi jika kelompok tani dapat menjalankan

perannya sebagai kesatuan unit produksi dengan baik. Adanya kelompok tani

juga memudahkan proses transfer teknologi dari penyuluh serta kalangan

akademisi ke petani, sehingga peningkatan produktivitas dapat tercapai

melalui peningkatan efisiensi. Akan tetapi, faktanya tidak semua petani

tergabung dalam kelompok tani. Adanya petani yang tidak tergabung dalam

kelompok tani, menyebabkan diseminasi inovasi teknologi di bidang

budidaya tomat dataran rendah tidak merata. Berdasarkan uraian

pendahuluan, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah usahatani tomat dataran rendah adalah unit usaha yang

menguntungkan dan apakah ada perbedaan keuntungan yang didapat oleh

petani anggota kelompok tani dan petani bukan anggota kelompok tani?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi produksi tomat, bagaimanakah

skala produksi tomat dan apakah usahatani tomat dataran rendah yang

dilakukan petani anggota kelompok tani dan petani bukan anggota

kelompok tani sudah efisien?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis tingkat keuntungan dan perbedaan keuntungan usahatani

tomat dataran rendah petani anggota kelompok tani dan petani bukan

anggota kelompok tani di Kabupaten Lampung Selatan.
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2. Menganalisis faktor-faktor produksi, skala produksi dan efisiensi produksi

usahatani tomat dataran rendah petani anggota kelompok tani dan petani

bukan anggota kelompok tani di Kabupaten Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Petani tomat, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi

dan keuntungan usahataninya.

2. Lembaga terkait, terutama lembaga penyuluhan sebagai bahan dalam

menyusun rekomendasi penggunaan input produksi yang efisien.

3. Peneliti lain, sebagai bahan pembanding untuk penelitian sejenis.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Agronomi Tomat Dataran Rendah

Kata tomat berasal dari Bahasa Aztec, salah satu suku Indian yaitu xitomate

atau xitotomate. Tanaman tomat awal mulanya berasal dari Negara Peru dan

Ekuador, kemudian menyebar ke seluruh Amerika, terutama ke wilayah yang

beriklim tropik. Penyebaran tomat ke Eropa dan Asia dilakukan oleh orang

Spanyol. Awal mulanya tomat di Indonesia ditanam sesudah kedatangan

orang Belanda. Maka demikian, tanaman tomat sudah tersebar ke seluruh

dunia, baik di daerah tropik maupun subtropik. Tanaman tomat seperti

halnya tanaman lainnya memiliki klasifikasi botani sendiri. Klasifikasi botani

tanaman tomat adalah sebagai berikut (Fitriani, 2012):

Kingdom : Plantae

Ordo : Solanales

Famili : Solanoceae

Genus : Solanum

Spesies : Solanum Lycopersicum.L
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Tanaman tomat (Lycopersicon esculentum Mill) berasal dari daerah

subtropis. Oleh karena itu, di Indonesia tomat biasanya ditanam di

dataran tinggi. Namun, karena keterbatasan lahan di dataran tinggi dan

dikhawatirkan terjadi erosi tanah, kini tanaman tomat sudah mulai

dibudidayakan di dataran rendah. Dataran rendah cukup potensial untuk

pembudidayaan tomat. Namun, produksi tomat di dataran rendah masih

tergolong rendah. Hal tersebut karena penggunaan varietas tomat yang

kurang sesuai. Tanaman tomat yang cocok ditanam di dataran rendah

adalah varietas atau kultivar yang tahan terhadap suhu panas dan tahan

terhadap layu bakteri. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

melepas varietas tomat untuk dataran rendah yaitu Ratna, Berlian,

Mutiara, serta beberapa varietas lainnya. Tiga galur unggul tomat

dataran rendah telah dilepas secara resmi oleh Menteri Pertanian

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 712-714/Kpts/TP.240/6/99, yang

selanjutnya diberi nama Mirah, Opal, dan Zamrud (BPTP, 2004)

Menurut Karyana (2015),tanaman tomat dapat tumbuh baik di dataran rendah

(kurang dari 200 m dpl). Faktor temperatur dapat mempengaruhi warna buah.

Pada temperatur tinggi (di atas 32°C) warna buah tomat cenderung kuning,

sedangkan pada temperatur tidak tetap warna buah cenderung tidak merata.

Temperatur ideal dan berpengaruh baik terhadap warna buah tomat adalah

antara 24°C - 28°C yang umumnya merah merata. Keadaan temperatur dan

kelembaban yang tinggi, berpengaruh kurang baik terhadap pertumbuhan,

produksi dan kualitas buah tomat. kelembaban yang relatip diperlukan untuk
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tanaman tomat adalah 80 persen. Tanaman tomat memerlukan intensitas

cahaya matahari sekurang–kurangya 10-12 jam/hari.

Tanaman tomat merupakan tanaman yang bisa tumbuh disegala tempat, dari

daerah dataran rendah sampai daerah dataran tinggi (pegunungan) untuk

pertumbuhan yang baik. Tanaman tomat membutuhkan tanah yang gembur,

kadar keasaman pH antara lain 5-6, tanah sedikit mengandung pasir, dan

banyak mengandung humus, serta pengairan yang teratur dan cukup mulai

tanam sampai tanaman mulai dari panen. Air bagi tanaman tomat diperlukan

dalam jumlah banyak, namun air yang berlebihan dan menggenang

menyebabkan akar menjadi busuk dan kelembapan tanah menjadi tinggi

sehingga memudahkan berkembangnya penyakit. Tomat merupakan anggota

genus yang sedikit jumlah spesiesnya dibandingkan dengan genus lain dalam

family solanaceae.

Komposisi zat gizi yang dimiliki tomat baik dalam bentuk segar atau olahan

cukup lengkap dan baik dalam bentuk segar atau bentuk olahan.  Tomat

dapat digolongkan sebagai sumber vitamin C yang sangat baik karena 100

gram tomat memenuhi 20 persen atau lebih dari kebutuhan vitamin C sehari.

Selain itu, tomat juga merupakan sumber vitamin A yang baik karena 100

gram tomat dapat menyumbangkan sekitar 10-20 persen dari kebutuhan

vitamin A sehari

Berdasarkan tipe pertumbuhannya, tanaman tomat dibedakan atas tipe

determinate dan indeterminate. Tanaman tomat bertipe determinate

mempunyai pola pertumbuhan batang secara vertikal yang terbatas dan
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diakhiri dengan pertumbuhan organ vegetatif (akar, batang daun), sedangkan

tomat bertipe indeterminate mempunyai kemampuan untuk terus tumbuh dan

tandan bunga tidak terdapat pada setiap buku serta pada ujung tanaman

senantiasa terdapat pucuk muda. Bunga tanaman tomat berjenis dua dengan

lima buah kelopak berwarna hijau berbulu dan dua buah daun mahkota.

Pembuahan terjadi 96 jam setelah penyerbukan dan buah masak 45 hari

sampai 50 hari setelah pembuahan. Persentase penyerbukan sendiri pada

tanaman tomat adalah 95 persen – 100 persen.

Benih tomat harus disemai dulu sebelum ditanam. Persemaian dilakukan di

dalam kotak persemaian, media persemaian adalah campuran tanah, arang

sekam, dan pupuk kandang kuda dengan perbandingan 1:1:1. Benih

ditanamkan kedalam kotak persemaian, benih dipelihara hingga umur 25-30

hari setelah semai. Beberapa persyaratan cara pelaksanaan pesemaian yang

baik adalah :

(1) Tanaman yang disemaikan biasanya tanaman yang lemah, tidak kuat

kalau langsung ditanam di tempat yang tetap.

(2) Tempat menyemai berupa bedengan khusus, diberi atap peneduh untuk

mencegah curahan hujan jangan sampai merusak benih yang masih

lemah.

(3) Tempat pesemaian harus aman dari gangguan binatang.

(4) Penyiraman dilakukan dengan menggunakan hand sprayer.

(5) Sebaiknya tanaman baru dipindahkan ke tempat penanamannya di lapang

setelah cukup kuat.
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(6) Ada baiknya apabila bibit terlebih dahulu dipindahkan ke polibag,

menunggu saat ditanam di tempat penanamannya.

(7) Pengolahan tanah untuk tanaman tomat adalah meliputi pembersihan

lahan pembajakan atau pencangkulan dan pembuatan bedengan. Untuk

mendapatkan hasil yang baik dengan tujuan

(8) Akar bagian tanaman yang ada dalam tanah dapat tumbuh lebih

sempurna. Rumput liar dapat dikendalikan tumbuhnya.

(9) Peredaran udara lebih mudah dan luas, sehingga menyebabkan zat-zat

makanan di dalam tanah dapat lebih sempurna.

(10) Air yang berlebihan dapat mudah meresap atau menguap.

(11) Akar-akar tanaman dapat menembus tanah lebih mudah dan dalam.

(12) Pemupukan organik dan non organik.

Pemberian pupuk kandang diberikan dengan cara diratakan diatas tanah

bedengan. Pupuk kandang selain dapat memperbaiki sifat biologis tanah juga

dapat memperbaiki sifat kimia dan fisik tanah, pupuk kandang juga perlu

diberikan pada tanaman sayuran yang banyak mengkonsumsi nitrogen

sehingga nitrogen sangat menentukan kuantita dikonsumsi pada fase

vegetatif.  Pemberian pupuk organik, SP 36, ZA, KCl dengan perbandingan

1:1:½ berfungsi untuk penyanter tanaman vegetatif, cara pemupukan dengan

meratakan diatas bedengan dengan jarak per 1 meter dan diberikan 100 gram

(BPPP, 2012).
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Menurut Diennazola dan Susilo (2012), beberapa teknik budidaya tomat

adalah sebagai berikut:

(1) Penanaman

Apabila lahan sudah siap, maka bibit dapat segera ditanam. Bagian yang

perlu diperhatikan dalam penanaman adalah  waktu tanam dan  jarak tanam.

Waktu tanam berkaitan erat dengan iklim. Ada tanaman yang cocok ditanam

di musim penghujan, sedangkan jarak tanam disesuaikan dengan morfologi

tanaman dan tingkat kesuburan tanahnya. Mengatur jarak tanam  berarti

memberi ruang lingkup hidup yang sama dan merata bagi setiap tanaman.

Melakukan pengaturan jarak tanam akan diperoleh barisan-barisan tanaman

yang teratur sehingga mudah dalam melakukan pengelolaan tanaman

selanjutnya.

Bibit yang sudah siap tanam dicabut dipersemaian beserta akarnya jika bibit

berasal dari persemaian plastik 25-30 hari setelah semai bibit langsung

ditanam pada lubang tanam dengan jarak 70 x 60 cm, sewaktu penanaman

bibit diusahakan tanaman tomat tidak menyentuh tanah, agar tanaman tidak

membusuk dan terkena penyakit akibat kotoran disebabkan oleh tanah, saat

yang paling tepat untuk penanaman tomat adalah 2-4 minggu sebelum hujan

terakhir. Penanaman dilakukan pada sore hari agar tanaman tidak layu dan

dapat beradaptasi pada lahan yang ditanami.

(2) Pemeliharaan

Penyiraman tanaman sayuran banyak membutuhkan air seperti halnya

tanaman tomat, sayuran daun mengandung ± waktu penyiraman yang baik
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adalah pada sore hari, perlu diketahui bahwa maksud penyiraman pada sore

hari adalah :

a. Menggantikan air yang sudah banyak menguap pada siang hari;

b. Mengembalikan kekuatan tanaman pada keadan tanaman dimalam hari;

c. Penambahan terhadap tanaman yang kekurangan air.

Penyiraman hendaknya dilakukan dengan hati–hati, dan diusahakan

tidak atau jangan sampai mengenai daun karena tanaman akan mudah

menderita penyakit seperti virus. Penyiraman yang dilakukan penyusun

menggunakan alat berupa selang dan dilakukan pada sore hari dengan

tujuan mengurangi penguapan.

Bibit tomat yang baru ditanam, baik melalui persemaian maupun langsung

ditanam tidak semuanya dapat tumbuh dan bertahan menjadi tanaman dewasa

beberapa diantaranya pasti ada yang mati salah satu cara mengatasinya adalah

melakukan penyulaman, caranya saat tomat berumur 7–14 hari setelah

tanaman lakukan penggantian bibit yang mati dengan bibit yang baru dan

diambil dari bibit terdahulu atau bibit yang ditanam dengan selang waktu 7–

14 hari dari awal penyemaian. Jika dalam 3 mingu setelah tanam masih

ditemukan bibit yang mati tidak perlu lagi dilakukan penyulaman, sebab

penyulaman pada umur lebih, dari 3 minggu akan menghasilkan tanaman

yang pertumbuhan dan umur panennya tidak seragam sehingga akan

menyulitkan penanaman.

Penyiangan harus dilakukan manakala tampak bahwa telah tumbuh gulma

yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Biasanya pelaksanaan penyiangan



23

dibarengi dengan pembumbunan tanah di sekitar tanaman. Penyiangan dapat

dilakukan 2 atau 3 kali atau sesuai dengan kondisi lapang. penyiangan

dilakukan dengan cara dicabut menggunakan tangan dan yang sulit dicabut

menggunakan cangkul atau kored.

Pupuk biasanya diberikan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Dapat

diberikan pada tanah atau lewat daun atau bagian tanaman lain. Sebagai

pupuk dasar bisa digunakan pupuk kandang atau kompos. Pupuk susulan

berupa pupuk NPK yang diberikan 2 - 3 kali selama pertumbuhannya dengan

cara ditugal kan pada setiap tanaman. NPK 15-15-15 sebanyak dosis 2 gram

pertanaman.

Tanaman yang berupa perdu atau pohon umumnya perlu pemangkasan.

Pemangkasan ini dimaksudkan antara lain untuk membentuk pohon,

mengurangi daun, mempercepat pembuahan, meremajakan tanaman, dan lain-

lain. Tujuan membentuk pohon adalah agar dapat berbunga atau berproduksi

lebih banyak. Pengurangan daun dimaksudkan untuk mendapatkan hasil

asimilasi bersih yang optimum. Pemangkasan juga dimungkinkan

mempercepat proses pembuahan. Tetapi adakalanya pemangkasan dilakukan

untuk peremajaan tanaman (rejuvenilisasi). Secara umum pemangkasan

dilakukan dengan memotong cabang/ranting yang tumbuhnya tidak tepat,

memotong tunas-tunas air, atau memotong ranting-ranting yang kena

penyakit. Pemangkasan yang dilakukan setiap seminggu sekali selama

pertumbuhannya, tiap pohon hanya ditinggalkan dua cabang dan masing-

masing cabang dibiarkan tumbuh masing-masing tiga tandan, dan buah yang
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dibiarkan masing-masing tandan disisakan 5 buah yang dipelihara agar

menghasilkan buah yang besar.

(3)  Pengendalian hama dan penyakit

1. Hama

a.  Ulat buah (Hiliothis armigera)

Ulat ini menyerang tomat yang masih muda sehingga buah sudah tua

tampak berlubang–lubang dan biasanya busuk karena infeksi, ulat ini

dapat dibrantas denagn insetiksida.

b.  Nematoda (Helodogyama sp)

Cacing ini menyebabkan akar–akar tomat berbintil–bintil, biasanya

hanya timbul pada tanah–tanah  ringan yang terlalu asam (pH 4 – 5).

c.  Lalat buah (Dacus durcalis)

Lalat ini umumnya menyerang dengan cara menyuntikan telur–telurnya

kedalam kulit buah tomat, dan telur tersebut akan menjadi larva yang

menggerogoti buah tomat dari dalam sehinga buah tersebut menjadi

busuk dan rontok.

e.  Kutu putih (Pseudococus SP)

Kutu putih menyerang tomat dengan cara menghisap cairan daun. Hama

ini juga mambawa penyakit embun jelaga. Akibatnya daun menjadi

keriting dan bunga atau buah mengalami kerontokan.



25

2. Penyakit

a. Busuk ujung buah (Blossom and root)

Biasanya menyerang buah tomat baik yang masih muda  maupun yang

sudah tua. Penyakit disebabkan oleh  kekurangan unsur hara mikro Ca

(kalsium).

b. Layu furasium

Biasanya menyerang  buah tomat baik yang masih muda di dataran

tinggi yang memiliki  kelembaban tinggi di musim hujan

c.  Layu bakteri (Bacterial will)

Biasanya menyerang tanaman tomat yang tumbuh didaerah  dataran

rendah dengan suhu dan kelembaban yang tinggi. Penyakit ini

disebabkan oleh bakteri pseudomonas.

d. Penyakit busuk buah

Biasanya disebabkan oleh cendawan Collectroticum SP. Cegah

serangan penyakit ini dengan cara pemangkasan yang teratur, menjaga

kelembaban kebun, dan menjaga saniatasi tanah.

(4) Panen dan  pasca panen

Panen buah tomat di panen pertama kali  pada umur 90 hari sejak pindah

tanam. Lalu selama 3–5 hari sekali sampai buah habis, buah tomat yang akan

dipasarkan dalam jarak jauh sebaiknya dipanen pada tingkat kemasakan 75

persen, ketika buah marih hijau  atau kira–kira  5– hari lagi menjadi merah,

sedangkan untuk jarak dekat tingkat kemasakan 90 persen yakni ketika buah

berwarna kuning kemerah – merahan.
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2. Tinjauan Tentang Kelompok Tani

Menurut Mardikanto (1993) pengertian kelompok tani adalah sekumpulan

orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita)

maupum petani-taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah

kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di

lingkungan pengaruh dan dipimpin oleh seorang kontak tani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/ OT.160/4/2007,

Tanggal 13 April 2007 dan  Permentan Nomor 82/ permentan/ OT.140/8/2013,

tentang pembinaan kelembagaan petani, menjelaskan bahwa yang dimaksud

kelompok tani adalah kumpulan petani/ peternak/pekebun yang dibentuk atas

dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,

sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha

anggota. Kelembagaan petani (kelompok tani) mempunyai fungsi: sebagai

wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan

prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit

jasa penunjang.

a. Kelas belajar

Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan  sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian

dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya

bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera. Belajar dan mengajar

merupakan sebuah proses, aktivitas, yang menhasilkan hubungan timbal

balik.
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b. Wahana kerjasama

Wahana kerjasama untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani

dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain.

sehingga usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Kerjasama yang terjadi tidak

hanya sesama petani dalam satu kelompoktani, namun juga antara individu

dengan kelompoktami satu dengan yang lain, atau kelompoktani dengan

pihak lain. Salah satu contoh kerjasama antara kelompoktani satu dengan

yang lainnya adalah Gapoktan (Gabungan kelompok tani, yang berguna

utnk meningktakan posisi tawar petani dengan pihak lain. Selain Gapoktan,

bentuk kerjasama lainnya adalah dalam bentuk forum kontaktani.

Kontaktani adalah ketua kelompoktani atau subkelompok yang dipilih dan

diangkat oleh para anggotanya atas dasar musyawarah kelompok karena

mempunyai kelebihan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, serta

mau berkorban untuk kemajuan kelompoknya, dan akan menjadi wakil

untuk bekerjasama dengan kelompoktani lainnya. Gabungan kelompoktani

(Gapoktan) akan lebih cocok apabila bentuk jenis diusahakan oleh masing-

masing kelompoktani sama atau serupa, sehingga unit usahatani akan

semakin besar dan lebih efisien, sedangkan apabila masing-masing

kelompok mempunyai jenis usahatani berbeda tetapi mempunyai

keterkaitan baik secara wilayah maupun produksinya maka akan lebih

cocok melakukan kerjasama dalam bentuk forum kontaktani.

(Badan Litbang Pertanian, 2013).
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c. Unit produksi

Usahatani yang dilaksanakan secara keseluruhan harus dipandang

sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk

mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun

kontinuitas. Peran kelompoktani yang ketiga adalah sebagai kesatuan

unti produksi Usahatani. Untuk meningkatkan skala usaha dan

peningkatan usaha ke arah komersial, kelompoktani dapat

dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk

Gapoktan atau wadah Kerjasama Antar Kelompoktani Nelayan

(WKAK). Adanya gapoktan atau wadah kerjasama atar kelompok

tani lainnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani

melalui keunggulan-keunggulan yang bisa di dapatkan sebagai

kesatuan unit usaha.

Kelembagaan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau

korporasi. Kelembagaan difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang

kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para

anggotanya.

Beberapa hal yang menjadi ciri kelompok tani adalah saling mengenal, akrab

dan saling percaya diantara sesama anggota, mempunyai pandangan dan

kepentingan yang sama dalam berusaha tani, memiliki kesamaan dalam tradisi

dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun
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sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi serta ada pembagian tugas dan tanggung

jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Beberapa unsur pengikat kelompok tani adalah adanya kepentingan yang sama

diantara para anggotanya, adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung

jawab bersama diantara para anggotanya, adanya kader tani yang berdedikasi

untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama

petani lainnya, adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh

sekurang kurangnya sebagian besar anggotanya, adanya dorongan atau

motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah

ditentukan.

Menurut STPP Deptan (2009), pengelompokan petani dapat berdasarkan pada

aktivitas yang terkait dengan dunia pertanian dibagi menjadi lima kelompok

kelembagaan.

a. Kelembagaan pengadaan sarana input produksi

Pada kelompok ini misalnya termasuk kelembagaan kredit atau

kelembagaan permodalan usahatani, kelembagaan pupuk yang mencakup

mulai dari pengadaan sampai distribusinya, kelembagaan benih yang juga

begitu kompleksnya yang salah satu bagiannya kita kenal dengan struktur

Jabal (Jaringan Benih Antar Lapang), serta kelembagaan penyediaan dan

distribusi pestisida. Tiap kelembagaan memiliki aspek kelembagaan

tersendiri dengan menerapkan aturan-aturan kerja yang datang dari norma-

norma tertentu, penentuan hak dan kewajiban antar bagian; serta struktur

organisasi yang menentukan bagaimana keterkaitan antar bagian tersebut.
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b. Kelembagaan dalam aktivitas budidaya

Mencakup kelembagaan tenaga kerja, kelembagaan irigasi mulai dari

bentuk yang tradisional sampai kelembagaan bentukan pemerintah

(Perkumpulan Petani Penmakai Air = P3A), kelembagaan lahan (land

tenure) dalam hal tata hubungan antara pemilik dan petani penggarap, serta

kelembagaan panen. Dalam kelembagaan panen dapat dilihat tata hubungan

kerja antara dan kesepakatan antara pemilik tanah, petani bawon , petani

yang melakukan kedokan , penderep , pembeli gabah atau pedagang

pengumpul gabah, rombongan buruh panen yang diupah oleh pedagang

yang membeli secara borongan, pemilik alat panen (tresher), dan lain-lain.

c. Kelembagaan terkait dengan aktivitas pengolahan hasil produksi

Pada tahapan ini misalnya termasuk pengorganisasian sebuah penggilingan

padi (huller), pemrosesan pisang menjadi produk keripik pisang, dan

pembuatan sirop markissa mulai dari aktivitas pembelian bahan baku

sampai siap dipasarkan. Seluruh orang yang terlibat di dalamnya bisa

diidentifikasi, mereka diikat oleh kepentingan yang sama, dan tunduk

kepada kesepakatan- kesepatakan yang diakui secara bersama. Kelompok

ini juga memiliki struktur karena ada perbedaan peran dan tingkat

kekuasaan, serta jaring kekuasaan tersebut.

d. Kelembagaan pemasaran

Hal ini merupakan kelembagaan yang cukup kompleks. Analisis

kelembagaan pada tataniaga pertanian merupakan proses penyampaian

suatu barang dari produsen ke konsumen, dimana efisiensi merupakan

indikator kelembagaan yang penting.
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e. Kelembagaan pendukung

Dalam kelompok ini termasuk kelembagaan koperasi yang sedemikian

pentingnya bahkan diurus oleh satu departemen.

Gambar 3. Paradigma pengembangan kelembagaan petani
Sumber :  Deptan (2009)

3. Teori Usahatani

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

segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan orang melakukan pertanian

dan permasalahan yang ditinjau secara khusus dari kedudukan pengusahanya

sendiri atau ilmu usahatani yaitu menyelidiki cara-cara seorang petani sebagai

pengusaha dalam menyusun, mengatur dan menjalankan perusahaan itu.
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Sedangkan menurut Mubyarto (1984), usahatani adalah himpunan dari

berbagai sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan

untuk produksi pertanian seperti tubuh tanah dan air, perbaikan-perbaikan

yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang

didirikan diatas tanah dan sebagainya. Usahatani dapat berupa usaha bercocok

tanam atau memelihara ternak.

Selain itu, menurut Soekartawi (1995), bahwa ilmu usahatani adalah ilmu

yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang

ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada

waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumber

daya yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dapat dikatakan efisien bila

pemanfaatan sumberdaya tersebut mengeluarkan output yang melebihi input.

Menurut Shinta (2011), ilmu usahatani dapat diartikan sebagai ilmu terapan

yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan sumberdaya

secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil

maksimal. Di lain pihak menurut Suratiyah (2015), ilmu usahatani adalah

ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengusahakan dan mengkoordinir

faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal

sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya.

Menurut Thohir (1983) dalam Suratiyah (2015) berdasarkan tujuan dan

prinsip sosial ekonomi, perkembangan usahatani digolongkan dalam tiga

golongan sebagai berikut:
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a. Usahatani yang memiliki ciri-ciri ekonomis kapitalis misalnya perusahaan

pertanian/ perkebunan di Indonesia yang berbadan hokum.  Dalam hal ini

orientasi usaha pada komoditas yang dipasarkan untuk memperoleh

keuntungan yang sebesar-besarnya.

b. Usahatani yang memiliki dasar ekonomis-sosialistis-komunitas misalnya

Sovchos dan Kolchos yang ada di Negara Rusia.  Usahatani ini tujuan

utamanya adalah memproduksi hasil bumi untuk keperluan masyarakat

banyak dan diatur secara sentral menurut rencana pemerintah.

c. Usahatani yang memiliki cirri-ciri ekonomis seperti family farming yang

berkembang dari subsistence farming ke commercial farming.

Menururt Suratiyah (2006), klasifikasi usahatani dapat dibedakan

menurut corak dan sifat, organisasi, pola, serta tipe usahatani.

a. Corak dan Sifat

Menurut corak dan sifat dibagi menjadi dua, yakni komersial dan

subsisten. Usahatani komersial telah memperhatikan kualitas serta

kuantitas produk, sedangkan usahatani subsisten hanya memenuhi

kebutuhan sendiri.

b. Organisasi

Menurut organisasinya, usahatani dibagi menjadi tiga yakni, individual,

kolektif dan kooperatif.  Usahatani individual adalah usahatani yang

seluruh proses dikerjakan oleh petani sendiri beserta keluarganya mulai

dari perencanaan, mengolah tanah, hingga pemasaran ditentukan sendiri.

Usahatani kolektif adalah usahatani yang seluruh proses produksinya

dikerjakan bersama oleh suatu kelompok kemudian hasilnya dibagi dalam
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bentuk natura maupun keuntungan.  Usahatani kooperatif adalah usahatani

yang tiap prosesnya dikerjakan secara individual, hanya pada beberapa

kegiatan yang dianggap penting dikerjakan oleh kelompok, misalnya

pembelian saprodi, pemberantasan hama, pemasaran hasil dan pembuatan

saluran.

c. Pola

Menurut polanya usahatani dibagi menjadi tiga yakni khusus, tidak

khusus, dan campuran. Usahatani khusus merupakan usahatani yang hanya

mengusahakan satu cabang usahatani saja. Usahatani tidak khusus ialah

bagi menjadi usahatani yang mengusahakan beberapa cabang usaha

bersama-sama tetapi dengan batas yang tegas.  Usahatani campuran ialah

usahatani yang mengusahakan beberapa cabang secara bersama-sama

salam sebidang lahan tanpa batas yang tegas.

d. Tipe

Menurut tipenya, usahtani dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan

komoditas yang diusahakan, misalnya usahatani tomat.  Tiap jenis ternak

dan tanaman dapat merupakan tipe usahtani.

Pada kegiatan usahatani maka harus diperhitungkan beberapa instrumen

sebagai berikut.

a. Penerimaan usahatani

Penerimaan usahatani adalah hasil penjualan dan sejumlah produksi

tertentu yang diterima atas penyerahan sejumlah barang pada pihak lain.

Di lain pihak, Suratiyah (2006) menyatakan bahwa jumlah penerimaan

total didefinisikan sebagai penerimaan dan penjualan barang tertentu
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dikalikan dengan harga jual satuan. Setelah petani menjual hasil

produksinya, maka petani akan menerima sejumlah uang. Penerimaan

dirumuskan dengan :

TR = P.Q ...............................................................................................(2.1)

Dimana: TR = Total Revenue (Penerimaan Total)
P = Price (Harga)
Q = Quantity (Jumlah Produksi)

b. Biaya usahatani

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan

usahatani dalam satu kali musim tanam.  Biaya pada kenyataannya dibagi

menjadi dua yaitu biaya tetap (Fixed Cost /FC) seperti sewa tanah,

pembelian alat-alat pertanian dan biaya tidak tetap (Variable Cost /VC)

seperti biaya yang diperlukan untuk pembelian benih, pupuk, obat-obatan,

pembayaran upah tenaga kerja.  Biaya total (Total Cost/TC) merupakan

penjumlahan dari seluruh biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat

dirumuskan sebagai berikut.

TC = FC + VC .......................................................................................(2.2)

Dimana :    TC = Total Cost (Biaya total)
FC = Fixed Cost ( Biaya tetap)
VC = Variable Cost (Biaya variabel)

Menurut Soekartawai (1995), biaya usahatani dapat berbentuk biaya tunai

dan biaya yang diperhitungkan.  Biaya tunai adalah biaya yang dibayar

dengan uang, seperti biaya pembelian saran produksi, biaya pembelian
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bibit, pupuk dan pestisida serta biaya upah kerja.  Biaya yang

diperhitungkan 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.

c. Keuntungan usahatani

Keuntungan adalah penerimaan dari suatu hasil yang telah dikurangi

dengan biaya-biaya selama proses produksi.  Ada dua pengertian

mengenai keuntungan yaitu keuntungan kotor dan keuntungan bersih.

Keuntungan kotor adalah keseluruhan keuntungan yang diperoleh dari

hasil produksi, sedangkan keuntungan bersih adalah sebagian keuntungan

kotor yang telah dikurangi dengan biaya produksi (Suratiyah, 2015).

Keuntungan petani khususnya petani tomat, akan semakin bertambah besar

apabila dapat menekan biaya produksinya serta diimbangi dengan

produksi dan harga yang tinggi.  Biaya produksi usahatani merupakan

pengeluaran untuk kegiatan usahatani yang terdiri dari biaya tunai yang

dikeluarkan secara tunai oleh petani untuk membeli faktor-faktor produksi

serta biaya diperhitungkan yang dikeluarkan oleh petani tetapi tidak

dikeluarkan secara tunai.  Petani dapat mengoptimalkan penggunaan
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faktor-faktor produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja

guna menekan biaya produksi usahataninya.

Analisis keuntungan sangat penting bagi petani dan pemilik sarana

produksi karena akan memberikan bantuan dan kemudahan dalam

mengukur apakah kegiatan usahanya pada saat itu berhasil atau tidak.

Keberhasilan usahatani salah satunya dapat diukur dari besarnya

keuntungan yang diperoleh petani. Menurut Mubyarto (1986), besarnya

keuntungan yang diterima dapat dirumuskan

π    = TR – TC  ...................................................................................(2.3)

Dimana : π = Keuntungan
TR = Total Penerimaan
TC = Total Biaya

Untuk mengetahui apakah usahatani tomat  menguntungkan atau tidak maka

digunakan analisis R/C rasio (Return Cost Ratio).  R/C rasio merupakan

perbandingan (nisbah) antara penerimaan dan biaya (Soekartawi, 1995).

Kriteria pada pengukuran ini adalah :

(1) Jika R/C > 1, maka usahatani yang dilakukan menguntungkan, karena

penerimaan lebih besar dari biaya total,

(2) Jika R/C < 1, maka usahatani yang dilakukan tidak menguntungkan,

karena penerimaan lebih kecil dari biaya total,

(3) Jika R/C = 1, maka usahatani yang dilakukan tidak rugi maupun tidak

untung, karena penerimaan sama besar dengan biaya total atau impas

(break even point).
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3. Teori Produksi

Tujuan utama dari kegiatan usahatani adalah memperoleh hasil panen yang

banyak (produksi tinggi). Hal yang mendapat tekanan dalam pembicaraan

teori produksi adalah mengenai jumlah output yang bergantung dengan faktor

produksi. Ada beberapa pengertian tentang produksi yang diungkapkan oleh

banyak ahli ekonomi. Pertama, produksi adalah proses yang dapat mengubah

beberapa barang atau jasa (input) menjadi barang atau jasa lain (output) dan

produksi pertanian merupakan hasil bekerjanya beberapa faktor produksi yaitu

tanah, tenaga kerja, dan modal, selain faktor manajemen (Soekartawi, 1995).

Sedangkan menurut Antriyandarti (2012), teori produksi adalah teori yang

mempelajari bagaimana menggunakan kombinasi input atau faktor-faktor

produksi untuk menghasilkan output yang optimum, dalam teori produksi

dibahas mengenai perilaku produsen dalam menggunakan input yang tersedia

untuk mencapai tujuannya.

Produksi adalah kegiatan mengkombinasikan berbagai input atau masukan

untuk menghasilkan output (Joesron dan Fathorrazi, 2012). Lebih rinci lagi

Aris (2012) mengemukakan bahwa produksi adalah proses kombinasi dan

koordinasi material-material dan kekuatan-kekuatan (input, faktor,

sumberdaya, atau jasa-jasa produksi) dalam pembuatan suatu barang atau jasa.

Selanjutnya, produksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah

kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah

bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk

memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi yaitu alat atau sarana untuk
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melakukan proses produksi.  Faktor-faktor produksi tersebut adalah tenaga

kerja, modal, sumberdaya alam, dan teknologi (Putong, 2013). Sedangkan,

Aliudin (2014) menjelaskan bahwa produksi merupakan kegiatan atau proses

dalam menggunakan input, baik input variabel maupun input tetap untuk

menghasilkan barang.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka yang dimaksud dengan

produksi dalam penelitian ini adalah suatu proses memberdayakan sumber-

sumber yang tersedia untuk memperoleh hasil panen yang banyak, yang dalam

hal ini berupa buah tomat.

4. Fungsi Produksi Cobb Douglass

Menurut Mubyarto (1984) fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang

menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor-

faktor produksi (input). Selain itu, Doll dan Orazem (1984) mengemukakan

bahwa fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan ouput

yang menunjukkan suatu sumberdaya (input) dapat diubah sehingga

menghasilkan produk tertentu.

Selanjutnya, menurut Debertin (1986), “a production function describes the

technical relationship that transforms inputs (resources) into outputs

(commodities)”. Sedangkan, menurut Sumodiningrat dan Iswara (1993) fungsi

produksi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan teknis

fungsional antara output yang dihasilkan dan input yang dibutuhkan dalam

proses produksi. Fungsi produksi tersebut mencerminkan tingkat kombinasi
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input-input yang digunakan untuk menghasilkan produk. Setiap hubungan

input output dalam suatu fungsi produksi menunjukkan jumlah dan kualitas

sumber-sumber yang diperlukan untuk memproduksikan suatu hasil tertentu.

Perkembangan pengertian fungsi produksi dari dulu sampai seaat ini tidak

jauh berbeda. Menurut Hanafie (2010) fungsi produksi merupakan suatu

fungsi yang menunjukkan hubungan teknis antara hasil produksi fisik (ouput)

dengan faktor-faktor produksi (input). Joesron dan Fathorrozi (2012)

menjelaskan bahwa fungsi produksi adalah suatu persamaan yang

menghasilkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi

input tertentu.

Selanjutnya,menurut Aris (2012) fungsi produksi adalah sebuah deskripsi

matematis atau kuantitatif dan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan

produksi teknis yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Fungsi produksi

memberikan output maksimum dalam pengertian fisik tiap-tiap tingkat input

dalam pengertian fisik. Di lain pihak, Boediono (2012) menjelaskan fungsi

produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan

antara tingkat output dan tingkat penggunaan input-input. Setiap produsen

dalam teori dianggap mempunyai suatu fungsi produksi untuk pabriknya.

Secara matematis fungsi produksi ditulis sebagai berikut:

Q = f (X1,X2,X3,.....................Xn) ............................................................... (2.4)

Keterangan :

Q =  output
X1,X2,X3......Xn =  input variabel
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Dalam pengertian yang paling umum, fungsi produksi bisa ditunjukkan

dengan rumus sebagai berikut.

Y = f (X1, X2, X3, … Xn) ………….……………………...……....….......... (2.5)

Keterangan :

Y =  produk yang dihasilkan
X =  faktor-faktor produksi yang digunakan
f =  fungsi yang menunjukkan hubungan dari peubah input menjadi output
i =  1, 2, 3,……..n

Hasil produksi pertanian dihasilkan dari kombinasi faktor-faktor produksi

yang digunakan. Faktor produksi adalah sumberdaya yang digunakan dan

diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut Mubyarto (1984) faktor produksi pertanian antara lain yaitu, lahan,

modal, dan tenaga kerja. Faktor produksi luas lahan memiliki peran yang

sangat penting. Bagi tanaman selain sebagai media pertumbuhan, lahan harus

pula berfungsi sebagai sumber makanan alam. Luas lahan pertanian akan

mempengaruhi skala produksi, dan skala produksi ini pada akhirnya akan

mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian. Lahan merupakan

faktor produksi yang paling penting dalam usahatani karena merupakan pabrik

hasil pertanian, yaitu tempat produksi berlangsung dan dari mana hasil keluar.

Lahan yang terus menerus ditanami lama kelamaan akan berkurang

kandungan unsur haranya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan kandungan

unsur hara bagi tanaman perlu ditambahkan zat-zat makanan dari luar. Pupuk

merupakan zat hara yang bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki

kesuburan tanah. Pemberian pupuk secara langsung atau tidak langsung dapat
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menyumbangkan bahan makanan bagi tanaman dan memberikan kandungan

unsur hara makro dan mikro bagi tanaman.

Tenaga kerja menjadi pelaku dalam usahatani untuk menyelesaikan berbagai

macam kegiatan produksi. Tiga jenis tenaga kerja antara lain tenaga kerja

manusia, tenaga kerja ternak, dan tenaga kerja mekanik. Tenaga kerja manusia

dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak. Tenaga kerja manusia

dipengaruhi oleh umur, pendidikan, keterampilan, pengalaman, tingkat

kecukupan, tingkat kesehatan, dan faktor alam seperti iklim, dan kondisi lahan

usahatani. Jika terjadi kekurangan tenaga kerja, petani memperkejakan buruh

yang terasal dari luar keluarga dengan memberi balas jasa atau upah sehingga

sumber tenaga kerja dalam usahatani dapat berasal dari dalam anggota

keluarga dan luar anggota keluarga.

Modal adalah barang atau uang yang bersama –sama dengan faktor produksi

lain menghasilkan barang-barang baru yaitu produk pertanian. Modal dapat

berupa tanah, bangunan, alat-alat pertanian, tanaman, ternak, sarana pertanian,

piutang di bank dan uang tunai. Penggunaan modal berfungsi membantu

meningkatkan produktivitas dan menciptakan kekayaan serta pendapatan

usahatani. Modal dalam suatu usahatani untuk membeli sarana produksi

seperti pupuk, pestisida, benih, dan alat-alat.

Dalam teori ekonomi diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dari

fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi dimana semua

produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut The Law Of

Deminishing Returns. Hukum ini mengatakan bahwa bila suatu macam input
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ditambah penggunaannya sedangkan input lain tetap maka tambahan output

yang dihasilkan dan setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi

mula-mula menaik tetapi kemudian seterusnya menurun bila input tersebut

ditambah.

Dalam kegiatan produksi terjadi perubahan output dan input. Persentase

perubahan output karena persentase perubahan input disebut elastisitas

produksi.  Elastisitas produksi juga mengukur tingkat respon suatu fungsi

produksi terhadap perubahan penggunaan input.  Secara matematis, elastisitas

produksi (EP) dapat dituliskan sebagai berikut :

EP = y/yx/x …………………...………………................………...…….....(2.6)

EP = yx . xy EP = ….…........….........…..........(2.7)

Keterangan:

PM (MPP) = Produk marjinal
PR (APP) = Produk rata-rata
y = Jumlah output yang dihasilkan
x = Jumlah input yang digunakan

Jika EP lebih besar dari satu, maka perubahan input akan menghasilkan

perubahan atau kenaikan output yang lebih besar, EP sama dengan satu berarti

persentase perubahan input persis sama dengan persentase perubahan output

yang dihasilkan, EP yang lebih kecil dari satu menandakan bahwa proporsi

kenaikan output lebih kecil daripada inputnya.

Berdasarkan hubungan antara PT, PM, PR , dan elastisitas produksi (EP) dapat

ditentukan batas daerah produksi.  Daerah produksi I menunjukan nilai EP >1,
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dalam daerah dimana penambahan input sebesar satu persen akan

menyebabkan penambahan output yang lebih besar dari satu persen, dengan

demikian produksi masih bisa ditingkatkan (increasing rate), sehingga daerah

ini disebut daerah irasional. Daerah II (daerah rasional) dengan  nilai EP

adalah 0 < EP ≤ 1, pada derah ini penambahan input sebesar satu persen akan

menyebabkan penambahan produksi yang tidak proposional (diminishing rate)

namun, pada suatu tingkat tertentu penggunaan input akan memberikan

keuntungan yang maksimum, yang berarti penggunaan input sudah optimum.

Daerah III (daerah irasional) dengan nilai EP < 0, pada derah ini penambahan

input akan menyebabkan penurunan jumlah output yang dihasilkan, daerah ini

mencerminkan penggunaan input yang tidak efisien, pada daerah ini setiap

upaya penambahan input tetap akan merugikan petani. Daerah I dan daerah

III adalah disebut sebagai daerah irasional, pada daerah ini produsen tidak

akan memproduksi, karena pada daerah I walaupun penambahan input akan

menambah output (increasing productivity) tetapi pada titik tertentu produk

marjinal (PM atau MPP) yang dihasilkan akan terus menurun (diminishing

productivity), sedangkan pada daerah III penambahan satu-satuan input akan

menurunkan output (decreasing productivity).
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Gambar 4. Kurva fungsi produksi neoklasikal
Sumber : Aris (2012)

Menurut Soekartawi (2002) penggunaan suatu bentuk fungsi produksi dalam

suatu kegiatan penelitian sangat dipengaruhi oleh data yang tersedia, kondisi

daerah, sistem kerja, dan jumlah produksi yang digunakan. Untuk

memberikan hubungan kuantitatif, maka fungsi produksi harus dinyatakan

dalam bentuk khusus seperti Cobb Douglas. Pemilihan model fungsi yang

baik haruslah memperhitungkan fasilitas perhitungan yang ada, sesuai dengan

realita, dan kemampuan model dalam menggambarkan suatu masalah yang

sedang dianalisis. Untuk mendapatkan fungsi produksi yang baik dan benar



46

harus mengikuti pedoman, yaitu: (1) bentuk aljabar fungsi produksi harus

dapat dipertanggung jawabkan, (2) bentuk aljabar fungsi produksi harus

mempunyai dasar yang rasional baik secara fisik maupun ekonomi, (3) mudah

dianalisis, dan (4) mempunyai implikasi ekonomi. Pada persamaan yang

menggunakan tiga variabel atau lebih disarankan untuk menggunakan fungsi

produksi Cobb-Douglas, karena lebih sesuai untuk analisis usahatani.

Menurut Soekartawi (1995) secara matematis fungsi Cobb Douglas dapat

dirumuskan sebagai berikut.

Y = AX1
b1X2

b2X3
b3................ Xn

bn........................................................... (2.8)

Keterangan :

A =  Koefisien regresi penduga variabel
Y =  Produksi yang dihasilkan
X =  Faktor Produksi yang digunakan

Untuk memudahkan analisis maka fungsi produksi Cobb Douglas

ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma linier. Fungsi produksi Cobb

Douglas yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma linier sebagai

berikut.

ln Y =   ln A + b1ln X1 + b2ln X2 + b3 lnX3 ... + bn ln Xn + u ...................(2.9)

Penggunaan fungsi produksi Cobb Douglas mempunyai beberapa kelebihan.

Keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki fungsi produksi Cobb Douglas

sehingga sering digunakan antara lain: (1) penyelesaian relatif mudah, dan

dapat dengan mudah ditransfer ke bentuk satuan linier, (2) pendugaan garis

menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus merupakan besaran elastisitas
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produksi, (3) jumlah besaran elastisitas tersebut juga merupakan bentuk

tingkat besaran return to scale.

5. Iso Produk (Isoquant)

Menurut Aris (2012), isoquant atau kurva indeferens produksi adalah suatu

kurva yang menunjukkan kombinasi semua faktor yang menghasilkan output

tertentu.  Persamaan suatu isoquant ditunjukkan oleh fungsi produksi yang

outputnya diangggap konstan.  Persamaan isoquant biasa ditulis sebagai

berikut:

X2 = f -1 (X1, Y)…………………….……………………………………(2.10)

f -1 menyimbulkan operasi matematik (fungsi invers) yang diperlukan untuk

mengungkapkan fungsi produksi berkenaan dengan x2 sebagai fungsi dari x1

dan y.

Gambar 5.  Sekelompok kurva isokuan
Sumber : Aris (2012)
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6. Skala Produksi (Return to Scale)

Menurut Antriyandarti (2012) perubahan output karena perubahan input

secara proporsional disebut return to scale. Jumlah penduga parameter (∑β i)

atau elastisitas produksi (∑ε p) seluruh faktor produksi akan menyatakan

besaran skala produksi (return to scale). Return to scale perlu dipelajari

karena untuk mengetahui kegiatan dari suatu usaha produksi yang diteliti

apakah sudah mengikuti kaidah increasing, constant atau decreasing return

to scale. Ada tiga kemungkinan nilai return to scale, yaitu.

a. Decreasing return to Scale (DRS), jika (β1 + β2 + … +βn)  <  1 makaartinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan

output yang makin berkurang satu persen. Misalnya, bila penggunaan

faktor produksi ditambah 25 persen, maka produksi akan bertambah

sebesar 15 persen.

b. Constant return to Scale (CRS), jika (β1 + β2 + … +βn) = 1 maka artinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan

output sebesar satu persen. Misalnya, bila faktor produksi ditambah 25

persen, maka produksi akan bertambah juga sebesar 25 persen.

c. Increasing return to Scale (IRS), jika (β1 + β2 + … +βn) > 1 maka artinya

adalah jika kenaikan input sebesar satu persen mengakibatkan kenaikan

output lebih dari satu persen. Misalnya, jika faktor produksi ditambah 10

persen, maka produksi akan bertambah sebesar 20 persen.
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7. Teori Efisiensi

Menurut Yotopoulus dan Nugent (1970) efisiensi akan menunjukkan

pencapaian keluaran yang optimal dari seperangkat sumber daya tertentu.

Selanjutnya menururt Mubyarto (1984) efisiensi diartikan sebagai suatu

tindakan untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan input

minimum (minimisasi) atau menggunakan input tertentu untuk menghasilkan

output maksimum (maksimisasi). Pada umumnya efisiensi diartikan sebagai

perbandingan antara nilai hasil (output) terhadap nilai masukan (input). Suatu

metode produksi dikatakan lebih efisien dari metode produksi lainya apabila

menghasilkan output yang lebih tinggi nilainya untuk tingkatan korbanan yang

sama atau dapat mengurangi input untuk memperoleh output yang sama, jadi

konsep efisiensi merupakan suatu konsep yang relatif .

Di dalam terminologi ilmu ekonomi, efisiensi dapat digolongkan menjadi tiga

macam yaitu (1) efisiensi teknis, (2) efisiensi harga atau alokatif, dan (3)

efisiensi ekonomi.  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 faktor produksi yang bersangkutan dan

dikatakan efisiensi ekonomi apabila usaha pertanian tersebut mencapai

efisiensi teknis sekaligus mencapai efisiensi harga.
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Efisiensi ekonomi tercapai pada saat produksi optimum, sedangkan produksi

optimum tercapai pada saat keuntungan maksimum. Untuk mengetahui tingkat

efisiensi diperlukan dua syarat yaitu :

1) Syarat keharusan, menunjukkan tingkat efisiensi teknis yang dapat terlihat

dari fungsi produksi yang tercapai pada saat berada di daerah rasional

(0 < EP ≤ 1).

2) Syarat kecukupan, ditandai oleh keuntungan maksimum, tercapai apabila

nilai produk marginal (NPM) terhadap faktor produksi yang digunakan

sama dengan biaya korbanan marjinalnya (BKM).

Gambar 6. Kurva efisiensi produksi
Sumber :Doll dan Orazem (1978)

Menurut Doll dan Orazem (1978) konsep efisiensi ekonomis dengan melihat

penggunaan input pada tiap faktor produksi. Berdasarkan Gambar 6, garis

produksi TP1 dan TP2 dengan garis rasio harga. Titik A menunjukkan kondisi

efisiensi alokatif karena garis harga menyinggung garis produksi total. Efisiensi
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teknis tidak terjadi pada titik A karena jumlah output yang dihasilkan lebih

kecil dibandingkan dengan jumlah output yang berada pada TP2 atau dengan

kata lain, ada cara lain yang lebih baik menghasilkan output tinggi. Titik C

hanya menunjukan terjadinya efisiensi teknis dan titik D tidak menunjukan

adanya efisiensi alokatif dan teknis. Sedangkan titik B menunjukan kedua

kondisi, baik efisiensi alokatif dan teknis.

Efisiensi ekonomi identik dengan keadaan gabungan yang optimal dari faktor-

faktor produksi dan keadaan keseimbangan bagi produsen. Terdapat dua

masalah yang harus diketahui pada saat terjadinya efisiensi ekonomi, yaitu

tentang (1) hubungan faktor-faktor produksi yang diperlukan bagi produksi

dengan produk yang, (2) perbandingan antara harga faktor produksi dan modal

yang tersedia agar produksi dapat terus berlangsung.

Menurut Soekartawi (2002) efisiensi fisik dapat tercapai apabila produk

marginal (PM) sama dengan produk rata-rata (PR). Sedangkan efisiensi secara

ekonomi dapat tercapai apabila nilai produk marginal  (NPM) sama dengan

biaya korbanan marginal (BKM). Secara matematis dapat ditulis sebagai

berikut :

NPMBKM = 1 atau NPMx1BKMx1 = NPMx2BKMx2 = NPMx3BKMx3 = NPMxnBKMxn = 1 …..................................(2.11)

Usahatani yang dilakukan efisien jika:

βi . Y . PyXi . Pxi = 1 atau  NPM = Px atau NPMPx = 1 ………..................................(2.12)
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B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai bahan referensi dan bahan

rujukan mengenai penelitian yang serupa dan dijadikan pembanding untuk

mendapatkan hasil yang mengacu pada keadaan yang sebenarnya. Kajian

penelitian terdahulu diambil berkaitan dengan topik penelitian usahatani tomat,

keuntungan, faktor produksi, efisiensi produksi. Melalui perbandingan dengan

penelitian terdahulu maka akan menjadi pembeda dengan penelitian ini

sehingga terdapat sebuah informasi baru dari hasil penelitian ini. Kajian

penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Kajian penelitian terdahulu

No Judul/ Tahun/Peneliti Tujuan Metode Analisis Hasil Penelitian
1 Analisis  efisiensi penggunaan

faktor produksi dan keuntungan
usahatani tomat di Desa Nulawa
Kecamatan Telaga Kabupaten
Gorontalo (Abas, 2014)

a. Menganalisis efisiensi
penggunaan faktor produksi
pada usahatani tomat

b. Menganaklisis faktor-faktor
pengaruh produksi tomat

c. Menganalisis keuntungan
usahatani tomat

a. NPM/Px Rasio
b. Regresi linear

berganda (OLS)
Fungsi Produksi
Cobb-Douglas

c. Analisis
keuntungan
(π= TR-TC) dan
R/C Rasio

a. Dari hasil penelitian maka usahatani
tomat yang dilakukan belumlah
efisien. Efisiensi terjadi apabila adanya
penambahan luas lahan 27,744 are,
jumlah benih 56,32 gram, jumlah
pupuk organik 787,62 Kg, jumlah
pupuk anorganik 1476,45 Kg dan
tenaga kerja 26,37 HKP.

b. Faktor yang mempengaruhi produksi
tomat adalah lahan, benih, tenaga kerja,
pupuk organik dan pupuk anorganik.

c. Keuntungan usahatani tomat permusim
sebesar Rp. 15.026.732,24 dan nilai
R/C ratio sebesar 3,59

2 Analisis pendapatan usahatani
tomat dan kontribusinya terhadap
pendapatan petani di Kelurahan
Api Api Kecamatan Bontang,
Samarinda
(Balkis, 2013)

a. Mengetahui pendapatan
usahatani tomat apel

b.Menganalisis kontirbusi
pendapatan usahatni tomat
terhadap pendapatan petani.

a. Analisis
keuntungan
(π= TR-TC) dan
R/C Rasio

b. Pendapatan
usahatani tomat
dibagi dengan
pendapatan
rumah tangga
dikalikan 100%

a. Pendapatan usahatani tomat yang
dilakukan adalah sebsara
Rp.20.825.340/ Ha dengan nilai
R/C rasio sebesar 3,45.

b. Kontribusi pendapatan usahatani tomat
terhadap pendapatan petani adalah
berkisar 15,10%-82,52% dengan rata-
rata kontribusi sebsar 62,50%.
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Lanjutan Tabel

3 Analisis tingkat pendapatan
usahatani tomat apel di
Kecamatan Tompaso Kabupaten
Minahasa (Luntungan, 2012)

a. Mengetahui pengaruh
jumlah produksi dan biaya
produksi terhadap tingkat
pendapatn usahatani tomat
apel

b. Mengetahui  tingkat
pendapatan yang diterima
oleh petani tomat apel
dalam setiap tanam.

a. Regresi linear
berganda (OLS)

b. Analisis
keuntungan
(π= TR-TC)

a. Jumlah produksi dan biaya produksi
mempunyai pengaruh terhadap tingkat
pendapatan usahatani tomat apel
dengan tingkat kepercayaan 99 persen.

b. Keuntungan bersih usahatani tomat
apel perhektare sebesar Rp. 11.077.000

4 Analisis perbandingan
pendapatan petani jagung
kelompok dan non kelompok di
Desa Air Sulau Kecamatan
Kedurang Kabupaten Bengkulu
Selatan (Eprianto, 2008)

a. Menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi
produksi usahatani jagung

b. Menganalisis pendapatan
usahatani jagung petani
kelompok dan non
kelompok

c. Menganalisis perbedaan
pendapatan usahatni
jagung petani kelompok
dengan petani non
kelompok

a.Analisis Regresi
Linear Berganda
(OLS)

b.Analisis
Keuntungan
(π= TR-TC)

c.Uji Beda
Independent
t-Test

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi
produksi jagung adalah lahan, benih
sedangkan pupuk, tenaga kerja tidak
berpengaruh dengan tidak kepercayaan
95 persen.

b. Keuntungan usahatani jagung petani
kelompok sebesar Rp. 3.402.203,88
per hektar, sedangkan keuntungan
petani non kelompok sebesar Rp.
2.801.723,09 per hektar.

c. Keuntungan usahatani jagung petani
kelompok dan petani non kelompok
ada perbedaan dengan nilai t hitung
(3.001 > 1.900) pada taraf kepercayaan
sebesar 95 persen.
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Lanjutan Tabel

5 Analisis efisiensi usahatani dan
faktor-faktor yang
mempengaruhi pendapatan
usahatani tomat apel di Desa
Pengambatan Kecamatan Merek
Kabupaten Karo Propinsi
Sumatera Utara.
(Situmorang, 2012)

a. Mengetahui pendapatan
usahatani tomat apel

b. Menganalisis faktor-
faktor yang
mempengaruhi
pendapatan usahatani
tomat apel.

a. R/C rasio
b. Regresi linear

berganda (OLS)
fungsi produksi
Cobb-Douglas

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
R/Crasio sebesar 1,4 ini berarti bahwa
usahatani tomat dalam kondisi
menguntungkan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan usahatani tomat adalah
biaya pupuk kimia sedangkan biaya
benih, biaya organik, pestisida, upah
tanaga kerja, tidak berpengaruh nyata.

6 Analisis Efisiensi Ekonomi
Usahtani Wortel di Kabupaten
Karang Anyar (Sundari, 2008)

a. Menganalisis faktor-
faktor produksi wortel

b. Menganalisis skala usaha
c. Menganalisis Efisiensi

Ekonomi

a. Fungsi produksi
Cobb-Douglas,
regresi linear
berganda (OLS)

b. Jumlah koefisien
∑βi

c. Rasio NPM/PX

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi
produksi wortel adalah lahan, benih,
pupuk kandang, pupuk kimia dan
tenaga kerja.

b. Skala usaha produksi berada di daerah
Increasing return to scale

c. Efisiensi ekonomi terjadi jika lahan
0,86 ha, tenaga kerja 202 HKP, pupuk
kandang 12338 kg/ha, pupuk kimia
945 kg/ha,  pestisda 25 liter dan benih
83,3 kg/ha.

7 Analisis pendapatan usahatani
tomat  di Kecamatan
Kawangkoan Barat Kabupaten
Minahasa
(Tumoka, 2013)

a. Menganalisis faktor yang
mempengaruhi
pendapatan petani tomat

a. Regresi linear
berganda (OLS)

a. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa
jumlah produksi tomat dan harga tomat
berpengaruh nyata terhadap
pendapatan petani tomat.
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Lanjutan Tabel

8 Analisis perbedaan petani
jagung mitra dengan petani
jagung mandiri di Kelurahan
Tegal Besar Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember
( Ibad, 2014)

a. Menganalisis perbedaan
keuntungan usahatani
jagung mitra dan mandiri

a. Uji beda
independent t-test

a. Keuntungan petani jagung mandiri
lebih tinggi dibandingkan dengan
keuntungan petani jagung mitra.

9 Analisis produktivitas usahatani
tomat berbasis agroklimat
dataran medium dan dataran
tinggi.
(Mujiburrahmad, 2011)

a. Menganalisis kelayakaan
usahatani tomat

b. Perbedaan keuntungan
usahatani tomat dataran
medium dan dataran
tinggi.

a. R/C rasio
b. Uji beda

independent t-test

a. R/C untuk tomat dataran medium
1,16. Sedangkan R/C untuk tomat
dataran tinggi 3,77.

b. Keun tungan usahatani tomat dataran
tinggi lebih tinggi dibandingkan
dengan keuntungan tomat di dataran
medium.

10 Analisis Efisiensi Alokatif
Penggunaan Faktor Produksi
Usahatani Ubi Kayu di Desa
Punnguelan Kecematan
Kabupaten Banjar Negara
(Supriyanto, Pujilarto,
Budiningsih, 2008)

a. Menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi
produksi

b. Menganalisis Efisiensi
Alokatif

Analisis Regresi
(OLS)
Rasio NPM/PX

a. Faktor-faktor yang  tidak berpengaruh
terhadap produksi adalah luas lahan,
pupuk dan tenaga kerja.

b. Untuk penggunaan faktor produksi
yaitu  luas lahan dan tenaga kerja
belum efisien sedangkan  penggunaan
pupuk tidak efisien.
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Berdasarkan Tabel 5 bahwa penelitian ini mempunyai persamaan dengan

penelitian terdahulu.  Pertama untuk menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi produksi sama-sama menggunakan model analisis fungsi produksi

Cobb-Douglass Regresi Linear Berganda (ordinary least square). Ke dua untuk

menganalisis keuntungan dengan model analisis hitungan usahatani dan R/C

rasio.  Ke tiga untuk menganalisis efisiensi produksi menggunakan model analisis

fungsi produksi Cobb-Douglas (ordinary least square) dengan menghitung nilai

rasio NPM/Px. Berdasarkan dari beberapa persamaan penelitan terdahulu,

penulis mencoba melengkapi penelitian terdahulu yaitu dengan membandingkan

efisiensi produksi dan keuntungan usahatani tomat antara petani anggota

kelompok tani dan bukan anggota kelompok tani.  Selain itu, penulis memilih

meneliti komoditi usahatani tomat yang dikembangkan di dataran rendah.  Masih

minimnya penelitian tomat  untuk dataran rendah menjadi alasan penulis

mengambil judul penelitian“ Analisis Efisiensi Produksi dan Keuntungan

Usahatani Tomat Dataran Rendah di Kabupaten Lampung Selatan”.
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C. Kerangka Pemikiran

Kegiatan usahatani merupakan kegiatan usaha dibidang pertanian dengan

tujuan meraih keuntungan. Kondisi kepemilikan luas lahan usahatani petani

yang begitu sempit menjadi hambatan petani untuk menaikkan keuntungan

dalam melakukan usahatani pada sektor tanaman pangan dan perkebunan,

oleh karena itu salah satu sektor yang cocok untuk dikembangkan bagi

petani berlahan sempit adalah sektor hortikultura. Komoditas hortikultura

mempunyai nilai profit yang tinggi,  salah satu komoditas sektor

hortikultura adalah tanaman tomat.

Tomat merupakan salah satu komoditas di mana sifat dari buah tomat yang

perishable yaitu mudah rusak dan tidak tahan lama menyebabkan jatuhnya

harga sehingga mengurangi keuntungan apalagi ditambah dengan biaya

produksi yang tinggi selain itu juga produktivitas usahatani tomat masih

rendah. Sebaliknya, pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang

banyak memanfaatkan buah tomat sebagai bahan untuk membuat makanan

merupakan potensi pasar yang baik dan menjanjikan ke depannya. Kegiatan

usahatani tidak terlepas dari konsep efisiensi produksi dimana penggunaan

faktor-faktor  produksi haruslah lebih optimal agar bisa menekan biaya

produksi sehingga berdampak pada peningkatan keuntungan dari usahatani

tomat.

Keberadaan kelompok tani diharapkan mampu mengatasi berbagai

permasalah usahatani, terutama terkait produksi. Secara teoritis, kelompok

tani berperan sebagai kelas belajar mengajar, tempat untuk memperkuat
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kerjasama dianatara sesama petani  dalam kelompok tani maupun antara

kelompok dengan pihak lain serta sebagai satu kesatuan unit produksi

usahatani. Pada akhirnya dengan mengikuti kelompok tani diharapkan

penerapan teknologi di tingkat petani menjadi lebih merata, sehingga

usahatani tomat dapat berlangsung secara efisien, baik secara teknis maupun

ekonomis. Namun pada kenyataanya di lapangan tidak semua petani

tergabung dalam kelompok tani. Oleh karena itu apakah kinerja kelompok

tani tersebut telah cukup baik dan apakah keberadaan kelompok tani

berpengaruh terhadap petani dalam mengefisiensikan produksinya dan

apakah petani yang tergabung pada kelompok tani lebih efisien dalam

berproduksi dibandingkan dengan petani yang tidak mengikuti kelompok

tani.

Sejalan dengan konsep di atas maka penelitian ini akan menganalisis

keuntungan usahatani tomat, efisiensi produksi antara petani tomat anggota

kelompok tani dan petani tomat bukan anggota kelompok tani di Kabupaten

Lampung Selatan. Pemilihan lokasi tersebut dengan mengambil sampel dari

tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dengan

pertimbangan pengambilan adalah luas panen yang dimiliki pada kecamatan

tersebut. Penelitian  ini dilakukan dengan tujuan akhir agar dapat

memberikan rekomendasi kepada petani dalam  melakukan penggunaan

input-input produksi secara efisien sehingga mendapatkan keuntungan yang

optimum. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7.  Kerangka pemikiran analisis efisiensi produksi dan keuntungan
usahatani tomat dataran rendah.
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D. Hipotesis

Hipotesis untuk penelitian ini adalah;

1. Diduga ada perbedaan keuntungan usahatani tomat petani anggota

kelompok tani dibandingkan usahatani tomat petani bukan anggota

kelompok tani.

2. Diduga variabel luas lahan, benih, pupuk NPK, pupuk organik granule

(POG) , tenaga kerja dan pestisida berpengaruh positif terhadap produksi

usahatani tomat.

3. Diduga usahatani tomat berada pada skala produksi tetap (constant return

to scale)



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei.  Metode survei adalah

penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala

yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang

institusi sosial, ekonomi,  atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu

daerah (Nazir, 2014). Selanjutnya menurut Singarimbun dan Effendi (1989),

metode penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang

pokok.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ini mencakup pengertian yang digunakan untuk

memperoleh data dan melakukan analisis yang berhubungan dengan tujuan

penelitian.

Usahatani tomat adalah suatu organisasi produksi komoditi tomat yang

dilakukan dengan cara mengelola faktor-faktor produksi untuk memperoleh

penerimaan usahatani.
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Petani tomat adalah semua petani yang berusahatani tomat dan memperoleh

pendapatan dari usahatani tomat yang dilakukan (orang).

Produksi tomat adalah jumlah output atau hasil panen tomat dari luas lahan

petani per musim tanam yang diukur dalam satuan kilogram (kg).

Luas lahan adalah luas tempat yang digunakan oleh petani untuk melakukan

usahatani tomat dalam satu kali periode tanam, diukur dalam satuan hektar

(ha).

Benih tomat adalah jumlah benih tomat yang digunakan petani dalam

melakukan usahatani tomat selama satu kali periode tanam, diukur dalam

satuan kilogram (gr).

Pupuk Urea adalah jumlah pupuk tunggal kimia mengandung unsur nitrogen

yang digunakan oleh petani dalam melakukan usahatani tomat persatu kali

periode tanam, diukur dalam satuan kilogram (kg)

Pupuk SP 36 adalah jumlah pupuk tunggal kimia mengandung unsur posfor

yaitu yang digunakan oleh petani dalam melakukan usahatani tomat persatu

kali periode tanam, diukur dalam satuan kilogram (kg)

Pupuk NPK adalah jumlah pupuk majemuk kimia yang mengandung unsur

nitrogen, posfor, kalium yang digunakan oleh petani dalam melakukan

usahatani tomat persatu kali periode tanam, diukur dalam satuan kilogram (kg)

Pupuk Organik Granule (POG) adalah jumlah pupuk organik yang berbentuk

granule atau remah baik yang berasal dai kotoron hewan maupun hasil
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kompos yang digunakan oleh petani dalam melakukan usahatani tomat persatu

periode tanam, diukur dalam satuan kilogram (kg)

Pestisida adalah banyaknya obat-obatan yang digunakan oleh petani untuk

melakukan usahatani tomat selama satu kali periode produksi.  Untuk obat-

obatan yang berbentuk cair dan obat-obatan yang berbentuk padat, di mana

satuannya dalam gram bahan aktif (gba).

Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan dalam proses

produksi, mulai dari persemaian,pemeliharaan sampai pascapanen yang terdiri

dari tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga, keduanya

diukur setara dengan hari orang kerja (HOK).

Mulsa adalah penutup tanah berupa plastik digunakan dalam melakukan

usahatani tomat,yang dibedakan menjadi petani memakai mulsa dan tidak

memakai mulsa diukur dengan satu rol.

Kapur dolomite adalah kapur pertanian yang dipakai petani dalam melakukan

usahatani tomat yang berfungsi untuk menurunkan kemasaman tanah,

dibedakan menjadi petani pemakai kapur dolomite dan tidak memakai kapur

dolomite dan diukur dengan satuan kilogram (kg).

Pupuk pelengkap cair (PPC) adalah pupuk cair yang mengandung unsur

makro dan mikro yang digunakan petani dalam melakukan usahatani tomat

berfungsi memperkaya dan melengkapi unsur hara dalam tanah sehingga

membantu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi tomat, diukur

dengan satuan liter (lt)
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Penerimaan adalah hasil yang diterima oleh petani yang dihitung dari

perkalian antara jumlah produksi tomat dengan harga jual tomat di tingkat

petani, dalam satu kali periode tanam, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya total produksi adalah total biaya yang dikeluarkan dalam usahatani

tomat selama satu kali periode tanam, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani tomat, yang

jumlahnya tidak tergantung dari besar kecilnya produksi yang diperoleh,

dalam periode satu kali tanam,diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani tomat, yang

jumlahnya dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi yang diperoleh, dalam

periode satu kali tanam, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Keuntungan adalah penerimaan usahatani tomat dikurangi dengan biaya-biaya

yang dikeluarkan selama periode satu kali tanam, diukur dalam satuan rupiah

(Rp).

Harga benih adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli

benih tomat per satuan kilogram bagi keperluan usahatani tomat dalam

peersatu kali periode tanam, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Harga pupuk urea adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh petani untuk

membeli pupuk nitrogen bagi keperluan usahatani tomat dalam persatu kali

periode tanam, diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).
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Harga pupuk SP36 adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh petani untuk

membeli pupuk P bagi keperluan usahatani tomat dalam persatu kali periode

tanam, diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Harga pupuk NPK adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh petani untuk

membeli pupuk NPK bagi keperluan usahatani tomat dalam persatu kali

periode tanam, diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Harga pupuk POG adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh petani untuk

membeli pupuk POG bagi keperluan usahatani tomat dalam persatu kali

periode tanam, diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Harga pestisida adalah jumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membeli

obat-obatan bagi keperluan usahatani tomat, dalam persatu kali periode tanam,

diukur dalam satuan rupiah per liter (Rp/lt).

Harga mulsa adalah jumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membeli

mulsa bagi keperluan usahatani tomat, dalam persatu kali periode tanam,

diukur dalam satuan rupiah per liter (Rp/rol).

Harga PPC adalah jumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membeli pupuk

pelengkap cair bagi keperluan usahatani tomat, dalam persatu kali periode

tanam, diukur dalam satuan rupiah per liter (Rp/liter).

Harga kapur pertanian adalah jumlah uang yang dikeluarkan petani untuk

membeli kapur dholomite bagi keperluan usahatani tomat, dalam persatu kali

periode tanam, diukur dalam satuan rupiah per liter (Rp/kg).
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Upah tenaga kerja  adalah jumlah uang yang dikeluarkan petani untuk

membayar tenaga kerja yang digunakan dalam melakukan usahatani tomat

dalam persatu kali periode tanam, diukur dalam satuan rupiah per HOK

perhari (Rp/HOK).

Harga di tingkat petani adalah harga tomat yang diterima oleh petani pada saat

transaksi jual beli, diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Petani tomat anggota kelompok tani adalah petani yang melakukan usahatani

tomat dan terhimpun dalam sebuah kelompok tani yang terdaftar oleh badan

atau instansi pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lampung Selatan.

Petani tomat bukan anggota kelompok tani adalah petani yamg melakukan

usahatani tomat tetapi tidak terhimpun dalam sebuah kelompok tani yang

terdaftar oleh badan atau instansi pemerintah dalam hal ini adalah Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten

Lampung Selatan.

C. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kalianda, Kecamatan

Katibung dan Kecamatan Way Sulan. Lokasi dipilih secara sengaja

(purposive) dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan tiga

terbesar daerah penghasil tomat di Kabupaten Lampung Selatan dari tahun

2013-2014. Sebaran luas panen lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 6. Luasan panen tomat Kabupaten Lampung tahun 2013-2014

No Kecamatan
Tahun 2013 Tahun 2014

Luas Panen (ha) Luas Panen (ha)
1 Natar 11 18
2 Jati Agung 4 4
3 Tanjung Bintang 13 21
4 Tanjung Sari 10 20
5 Katibung 21 21
6 MerbauMataram 7 9
7 Way Sulan 20 19
8 Sidomulyo 0 8
9 Candipuro 5 19
10 Way Panji 1 6
11 Kalianda 21 28
12 Rajabasa 0 0
13 Palas 11 12
14 Sragi 17 9
15 Penengahan 10 14
16 Ketapang 2 13
17 Bakauheni 10 15

Jumlah 163 236

Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan Tabel 6 maka lokasi penelitian ditentukan dengan melihat luasan

panen tomat dari tahun 2013-2014 sehingga populasi yang diambil dalam

penelitian ini berdasarkan lokasi Kecamatan Way Sulan, Katibung dan

Kalianda. Sebaran populasi petani tomat yang diambil dari satu musim yaitu

musim rendeng dapat dilihat pada Tabel 7.



69

Tabel 7.Sebaran populasi petani tomat di daerah penelitian

No Kecamatan
Anggota

Kelompok
Bukan

Kelompok Total
(Orang)

(Orang) (Orang)
1 Kalianda 26 12 38
2 Katibung 20 15 35
3 Way Sulan 16 8 24

Jumlah 62 35 97

Sumber : Diolah dari berbagai sumber (BP3K, Formulator)

Tabel 7 menunjukkan data jumlah petani tomat di daerah penelitian yang

diambil pada musim tanam yang sama yaitu musim rendeng berjumlah 97

orang petani. Menurut Arikunto (2002) menyatakan bahwa jika sampel <100,

maka sampel harus diambil seluruhnya, Sehingga responden pada penelitian

ini berjumlah 97 orang petani tomat. Berdasarkan data tersebut maka

penelitian ini untuk mengambil respondenya menggunakan teknik sensus.

Menurut Rasyid (1993) sensus merupakan penelitian secara menyeluruh

terhadap populasi tertentu (complete enumeration) dimana setiap objek dalam

populasi diperiksa. Pengumpulan data penelitian dilakukan mulai dari Bulan

Oktober 2015 sampai dengan Bulan Januari 2016

D. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder.  Data primer diperoleh dari petani tomat responden melalui teknik

wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan.  Data

sekunder diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi terkait, seperti

Pusdatin Kementerian Pertanian, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian,

BPS Indonesia, BPS Propinsi Lampung, Dinas Tanaman Pangan dan
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Hortikultura Propinsi Lampung, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan dan Balai Penyuluhan Pertanian

Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Kalianda, Katibung dan Way

Sulan.

E. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini terdapat dua tujuan analisis. Beberapa alat analisis

menggunakan program software SPSS16 atau Eviews5. Metode analisis dan

pengujian hipotesis masing-masing tujuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Keuntungan dan Perbedaaan Keuntungan Usahatani Tomat

a. Analisis keuntungan usahatani tomat

Untuk menganalisis keuntungan dari usahatani tomat, digunakan

model analisis usahatani (penerimaan dan biaya).  Secara matematis

dituliskan sebagai berikut:

π = Y . Py - ∑Xi . Pxi – BTT  .......................................................  (3.1)

Keterangan :
π = Keuntungan
Y = Jumlah produksi tomat yang dihasilkan dari usahatani i
Py = Harga per satuan produksi
Xi = Faktor produksi ( benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja)
Pxi = Harga per satuan faktor produksi
BTT = Biaya tetap total

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui rasio antara penerimaan

dan biaya (Return Cost Ratio atau R/C) yang digunakan sebagai
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indikator usahatani tomat menguntungkan atau tidak.  Secara

matematik rasio di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

R/C = Return / Cost ..........................................................  (3.2)

Dimana :
R/C = Nisbah antara penerimaan dengan biaya
Return = Penerimaan kotor
Cost = Biaya produksi total (merupakan hasil

penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel)

Terdapat tiga kemungkinan hasil yang diperoleh dengan perhitungan di

atas, yaitu:

1) Jika R/C > 1, maka usahatani tomat yang dilakukan

menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari biaya total.

2) Jika R/C = 1, maka usahatani tomat yang dilakukan berada pada

titik impas, yaitu keadaan dimana besarnya penerimaan sama

dengan biaya yang dikeluarkan.

3) Jika R/C < 1, maka usahatani tomat yang dilakukan tidak

menguntungkan, karena penerimaan lebih kecil dari biaya yang

dikeluarkan.

b. Analisis perbedaan keuntungan usahatani tomat petani kelompok tani
dan petani bukan anggota kelompok tani

Untuk menganlisis perbedaan usahatani tomat menggunakan uji

Independent sample t-test . Menurut Siregar (2014), Independent

sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk

membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau

tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa
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penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda.

Pengujian perbedaan keuntungan pada penelitian ini adalah antara

keuntungan yang diperoleh oleh petani yang tergabung dalam anggota

kelompok tani dan petani yang bukan anggota kelompok.  Karena

sampel yang dimasukkan dalam penelitian ini kelompok yang berbeda

maka menggunakan uji satatistik dua sampel independent.   Bentuk

pengujian hipotesisnya adalah:

H0 : µA = µB

Keuntungan usahatani tomat petani anggota kelompok sama dengan

petani bukan anggota kelompok.

H1 : µA ≠ µB

Keuntungan usahatani tomat petani anggota kelompok berbeda dengan

petani bukan anggota kelompok.

Kaidah  keputusan adalah jika t-hitung < t-tabel, berarti terima H0 dan

jika t-hitung > t-tabel, maka tolak H0.  Tingkat signifikansi dilihat

berdasarkan data hasil olahan dengan menggunakan SPSS 16.

2. Analisis Efisiensi Produksi Tomat

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tomat

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tomat

model yang digunakan adalah menggunakan fungsi produksi Cobb

Douglas. Metode estimasi yang digunakan adalah Ordinary Least

Square (OLS).  Fungsi produksi Cobb Douglas menjelaskan hubungan
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antara output dan input yang tidak linear. Model fungsi produksi

tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma agar menjadi

model regresi yang linear untuk memudahkan dalam melakukan

analisis (Gujarati, 2015)

ln Y = lnβ0 + β1 lnX1 +β2 ln X2 + β3ln X3 + β4ln X4 + β5ln X5

+ β6ln X6 + Ϭ1 D1 + eU………………………………...(3.3)

Keterangan :
βi =  Koefisien regresi penduga variabel ke-i = 1, 2,3......6
Y =  Produksi yang dihasilkan (kg)
X1 = Luas lahan (ha)
X2 = Benih (gr)
X3 = Pupuk NPK (kg)
X4 =  Pupuk POG (kg)
X5 =  Tenaga Kerja (HOK)
X6 =  Pestisida (gba)
D1 = Kelompok tani: Dummy = 1 (anggota kelompok tani)

Dummy = 0 (bukan anggota kelompok tani)Ϭ = Koefisien regresi penduga variabel dummy i = 1,2 3
e = 2,7182 (bilangan natural)
u = Kesalahan pengganggu

Metode estimasi yang digunakan adalah Ordinary Least Square

(OLS), seperti pada model pada tujuan kedua, maka sebelum

diregresikan harus memenuhi kaidah uji asumsi klasik yaitu:

1) Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah didalam

model regresi yang digunakan terdapat korelasi yang sempurna

diantara variabel-variabel independen. Untuk mendeteksi ada

tidaknya multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai R2, nilai

parsial korelasi, dan nilai tolerance dan VIF. Jika tidak ada nilai

nilai VIF tidak ada yang diatas 10. Maka dipastikan tidak ada

multikolinearitas pada model.
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2) Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah menggunakan

white test. Dari hasil analisis white test dengan menggunakan

Eviews 5 maka dapat dibandingkan nilai probabilitas chi square

dengan alpha 5% (0,05). Jika prob chi square < alpha 5% (0,05)

sehingga dapat disimpulkan didalam model regresi terdapat

heterokedastisitas. Data yang digunakan merupakan data cross

section maka tidak dilakukan uji autokorelsi dikarenakan

gangguan autokorelasi terjadi pada data times series.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk hasil dari model fungsi produksi

yang dihasilkan dari pengolahan data. Uji F digunakan untuk

mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap

produksi tomat. Kemudian uji t digunakan untuk mengetahui

pengaruh masing-masing variabel terhadap produksi tomat. Analisis

data dilakukan dengan program SPSS versi 16 dan Eviews 5.

Pengambilan keputusan ditentukan dengan melihat nilai signifikansi

hasil olahan dengan SPSS versi 16.

b. Analisis skala produksi (return to scale) usahatani tomat

Untuk menganalisis skala produksi adalah dengan menghittung

elastisitas produksi (EP), pada fungsi produksi Cobb Douglas nilai

koefisien regresi merupakan elastisitas produksinya,maka pengujian

skala produksi dilakukan dengan menghitung besarnya nilai βi dan .

Maka bentuk model persamaanya adalah;
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RTS = β1 + β2 + β3 + β4 + β5 + β6………..…........................................(3.4)

Keterangan :
RTS = Skala produksi usahatani tomat (return to scale)
βi (1,2...n) = Koefisien regresi variabel input

1) Decreasing Return to Scale (DRS), jika (β1 + β2 + … + β6)  <  1 maka

artinya adalah jika kenaikan input sebesar satu persen

mengakibatkan kenaikan output kurang dari satu persen.

2) Constant Return to Scale (CRS), jika (β1 + β2 + … +β6) = 1 maka

artinya adalah jika kenaikan input sebesar satu persen

mengakibatkan kenaikan output sebesar satu persen.

3) Increasing Return to Scale (IRS), jika (β1+ β2 + … +β6) > 1 maka

artinya adalah jika kenaikan input sebesar satu persen

mengakibatkan kenaikan output lebih dari satu persen.

Untuk menguji skala usaha apakah termasuk dalam constant return to

scale maka perlu diuji menggunakan Uji F. Menurut Gujarati dan

Porter (2015) adapun rumus Uji F hitung yang digunakan untuk

menguji contstant return to scale adalah sebagai berikut:

F = ( RSSR - RSSUR) / m …………………………...…………..(3.5)
RSSUR / (n-k)

Keterangan :
RSSR = RSS dari regresi yang terbatas (restricted)
RSSUR = RSS dari regresi yang tidak terbatas (unrestricted)
m =Jumlah restricted linear
k =Jumlah parameter dalam regresi yang tidak terbatas
n =Jumlah obeservasi
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Hipotesis yang digunakan adalah:

H0 : ∑βi = 1 (CRS

H1 : ∑βi ≠ 1 (IRS atau DRS)

Kaidah pengambilan keputusan adalah Jika F hitung > F tabel  maka

tolak H0 berarti skala usaha berada di skala usaha increasing return to

scale atau decreasing return to scale. Jika F hitung < F tabel maka

terima H0 maka tolak H0 berarti skala usaha berada di skala usaha

constant return to scale.

c. Analisis efisiensi produksi usahatani tomat

Untuk menganalisis efisiensi produksi dapat diukur dengan

mengetahui efisiensi teknis dan efisiensi harga. Efisiensi harga atau

efisiensi alokatif yaitu jika nilai dari produk marjinal sama dengan

harga dari faktor produksi yang digunakan secara matematis dapat

dirumuskan sebagai berikut:

NPM X1 = NPM X2 =  .............................NPM Xi = 1 ................(3.6)
PX1 PX2 PXi

Keterangan :
NPM Xi = Nilai produk marjinal dari faktor produksi ke i = 1,2,3...n

Pxi = Harga faktor produksi ke i= 1,2,3......n

Menurut Soekartawi (1995) rumus perhitungan efisiensi harga

berdasarkan penggunaan teknik fungsi produksi Cobb Douglas dari

rumus diatas dapat dirubah sebagai berikut:

β1 .Y. Py = β2 .Y. Py = ................................βi .Y.Py = 1..........(3.7)
X1. PX1 X2. PX2 Xi .PXi
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Keterangan :
βi = Koefisien regresi ke i = 1,2,...n

Y = Produksi yang dihasilkan
Py = Harga jual produksi
xi = Faktor produksi i = 1,2,.....n

Pxi = Harga faktor produksi i = 1,2,...n

Kaidah pengambilan keputusanya adalah sebagai berikut:

. .. > 1: Artinya penggunaan faktor produksi Xi belum efisien.

Agar keuntungan maksimum tercapai maka penggunaan

faktor produksi Xi perlu ditambah, sehingga nilai produk

marjinal (NPMXi) sama dengan harga faktor produksi ke i

(Pxi).

. .. = 1: Artinya penggunaan faktor produksi Xi telah efisien secara

ekonomi. Nilai produk marjinal (NPMXi) sama dengan

harga faktor produksi ke i (Pxi).

. .. < 1: Artinya penggunaan faktor produksi Xi tidak efisien. Agar

keuntungan maksimum tercapai maka penggunaan faktor

produksi Xi perlu dikurangi, sehingga nilai produk

marjinal (NPMXi) sama dengan harga faktor produksi ke i

(Pxi).



IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umun Kabupaten Lampung Selatan

1. Keadaan Geografi

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105 14’ sampai

dengan 105°45′ Bujur Timur dan 5 15’ sampai dengan 6 Lintang Selatan.

Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan

seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis.

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan mempunyai sebuah teluk

besar yaitu Teluk Lampung. Pada Teluk Lampung terdapat sebuah

pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, dimana kapal-kapal dalam dan luar

negeri dapat merapat. Secara umum, pelabuhan ini merupakan faktor yang

sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak

Tahun1982, pelabuhan panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar

Lampung. Namun, Kabupaten Lampung Selatan masih mempunyai

sebuah pelabuhan yang terletak di Kecamatan Penengahan, yaitu

pelabuhan penyeberangan Bakauheni, yang merupakan tempat transit

penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya.
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Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera bagian

selatan. Jarak antara Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan

Pelabuhan Merak  (Provinsi Banten) kurang lebih 30 kilometer, dengan

waktu tempuh kapal penyebrangan sekitar 1,5 jam.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempumyai daerah daratan kurang

lebih 2.007, 01 km2, dengan kantor pusat pemerintahan di Kota Kalianda,

yang diresmikan menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Selatan oleh

Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Sampai saat ini,

Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali.

Pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang

ditetapkan pada Tanggal 3 Januari 1997 tentang pembentukan Kabupaten

Tanggamus. Kemudian yang kedua berdasarkan Undang-Undang

Rebublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan

Kabupaten Pesawaran Tanggal 10 Agustus 2008.

Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas

diantaranya; Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten

Lampung Tengah dan Lampung Timur, Sebelah Selatan berbatasan

dengan Selat Sunda, Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten

Pesawaran, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain

Pulau Krakatau, Pulau Sabesi, Pulau Sebuku, Pulau Rimau dan Pulau

Kandang.
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2. Topografi dan Iklim

Segi geologi daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari sebagian

besar berbatuan endesit, ditutupi turfazam. Batuan endapan meluas

ketimur sampai sekitar jalan kereta api arah menuju kota bumi, keadaan

tanah bergelombang sampai berbukit, pegunungan vulkanis muda, daratan

bagian timur yang termasuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak

begitu luas, berbatuan endesit ditutupi turfazam, dataran alluvial berawa-

rawa dengan pohon bakau.

Di wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa sungai yang

penting antara lain, Way Sekampung, Way Jelai, Way Ketibung, Way

Pisang, dan Way Gatal. Pada umumnya, sungai-sungai ini dimanfaatkan

untuk mengairi (irigrasi) sawah dengan pembuatan dam-dam.

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daera lain di

Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan

tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada

Bulan Januari dan Juli. Akibat pengaruh angin muson, maka daerah

Kabupaten Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan

(pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

Jenis tanah yang terdapat diwilayah Kabupaten Lampung Selatan. Tanah

latosol, jenis tanah ini paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten

Lampung Selatan, hampir menutupi wilayah barat dan sebagian besar dari

bagian tengah. Tanah latosol berwarna coklat tua sampai kemerah-

merahan adalah hasil pelapukan bahan induk komplek turfinmedier.
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Penyebaran pada daerah bertopografi bergelombang sampai bergunung.

Tanah podsolid, jenis tanah ini adalah hasil pelapukan dari bahan induk

turfazam sedimen batuan plotonik yang bersifat asam, tersebar pada

wilayah yang bertopografis berbukit sampai bergunung. Tanah podsolid

berwarna merah kuning, juga terdapat didaerah yang luas, tersebar pada

wilayah bagian utara Kabupaten Lampung Selatan. Tanah andosal, jenis

tanah ini adalah pelapukan dari bahan induk komplek turfinmedier dan

basah, berwarna coklat sampai coklat kuning. Penyebarannya terdapat

pada daerah bertopografis bergelombang sampai bergunung. Jenis tanah

ini tidak begitu banyak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Tanah

hidromorf, tanah hidromorf adalah hasil pelapukan dari bahan induk

sedimen turfazam sampai entermedier, berwarna kelabu, terdapat pada

daerah datar sampai berombak tersebar di wilayah Kabupaten Lampung

Selatan bagian timur. Tanah alluvial, jenis tanah ini adalah hasil

pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai,

terdapat pada daerah dengan bentuk wilayah darat tersebar di daerah

pantai bagian timur.
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B. Keadaan Umum Kecamatan Kalianda, Katibung dan Way Sulan.

1. Letak Geografi

Kecamatan Kalianda merupakan ibu kota dari Kabupaten Lampung Selatan

dengan luas wilayah 216,42 Km2, terdiri dari 4 kelurahan dan 25 desa.

Adapun batas wilayah Kecamatan Kalianda yaitu sebelah utara berbatasan

dengan Kecamatan Sidomulyo, sebelah selatan berbatasan dengan

Kecamatan Rajabasa, sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa, dan

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Palas dan Kecamatan

Penengahan.

Kecamatan Katibung  merupakan kecamatan strategis dikarenakan letaknya

berdekatan dengan ibu kota propinsi dan ibu kota kabupaten dengan luas

wilayah 212,87 Km2, terdiri 12 desa. Adapun batas wilayah untuk

Kecamatan Katibung adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan

Merbau Mataram, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Sidomulyo, sebelah barat  dan sebelah timur berbatasan dengan Kota

Bandar lampung.

Kecamatan Way Sulan mempunyai luas wilayah 4.421,5 Ha terdiri dari

8 desa. Adapun batas wilayah untuk Kecamatan Way Sulan adalah sebelah

utara berbatasan dengan Kecamatan Merbau Mataram, sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur, sebelah barat berbatasan

dengan Kecamatan Katibung dan sebelah timur berbatasan dengan

Kecamatan Sidomulyo.
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2. Karakteristik Tanah dan Iklim

Topografi wilayah Kecamatan Kalianda pada umumnya mempunyai lahan

datar (65%), miring (20%), curam (15%) dengan ketinggian tempat diatas

permukaan laut 0-25 m dpl (30%) dan diatas 25 m dpl (70%).  Jenis tanah

yang dimiliki podsolik merah kuning sebesar (65%), latosol (30%) dan

organosol/hitosol sebesar (5%).  Lapisan top soil yang dimiliki berkisar

antara 20-40 cm, dengan ph tanah agak masam 5,5-5,9 sebesar (55%), ph

tanah neteral 6,0-7,5 sebesar (45%). Keadaan lahan dengan sistem

drainase baik sekitar (55%) dan kurang baik (45%). Kecamatan Kalianda

termasuk  dalam kategori daerah yang beriklim tipe agroklimat D-2

(Oldeman), daerah dengan bulan basah 3-4 bulan berturut-turut dan 2-3

bulan kering berturut-turut.  Rata-rata curah hujan 2.611 mm/tahun dengan

jumlah hari rata-rata 146 hari/tahun. Jumlah bulan basah berkisar 5 bulan,

bulan lembab 5 bulan dan bulan kering 2 bulan dengan suhu udara rata-

rata antara 200-300 Celcius.

Topografi wilayah Kecamatan Katibung pada umumnya mempunyai

lahan dataran sampai berlembah (35%), berlembah  sampai berbukit

(25%), bukit sampai bergunung (40%) dengan ketinggian tempat 0-70 m

dpl.  Jenis tanah yang dimiliki podsolik merah kuning sebesar (70%),

latosol (20%) dan organosol/hitosol sebesar (10%).  Lapisan top soil yang

dimiliki berkisar antara 40-60 cm, dengan pH tanah agak masam 4,5-5,9

sebesar (65%), pH tanah netral 6,0-7,5 sebesar (35%). Keadaan lahan

dengan sistem drainase baik sekitar (50%) dan kurang baik (50%).

Kecamatan Katibung termasuk dalam kategori daerah yang beriklim tipe
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agroklimat C (Smith dan Fergusson),dengan rata-rata bulan basah sebesar

5 bulan dan rata-rata bulan kering sebesar 2 bulan. Rata-rata cuarah hujan

2.288 mm/tahun dengan jumlah hari rata-rata 130 hari/tahun. Jumlah

bulan basah berkisar 5 bulan, bulan lembab 5 bulan dan bulan kering 2

bulan dengan suhu udara rata-rata antara 200-320 Celcius.

Topografi wilayah Kecamatan Way Sulan pada umumnya mempunyai

lahan datar (75%), miring (20%), curam (5%) dengan ketinggian tempat

diatas permukaan laut 0-45 m dpl (40%) dan diatas 45 m dpl (60%).  Jenis

tanah yang dimiliki podsolik merah kuning sebesar (55%), latosol (35%)

dan organosol/hitosol sebesar (10%).  Lapisan top soil yang dimiliki

berkisar antara 15-25 cm, dengan pH tanah masam 4,0-5,0 sebesar (25%),

pH agak masam 5,1-5,9 sebesar (55%), dan pH tanah netral 6,0-7,0

sebesar (20%). Keadaan lahan dengan sistem drainase baik sekitar (75%)

dan kurang baik (25%). Kecamatan Way Sulan termasuk  dalam kategori

daerah yang beriklim tipe agroklimat C (Oldeman), daerah dengan bulan

basah 5 bulan berturut-turut dan 2-3 bulan kering berturut-turut.  Rata-rata

cuarah hujan 2.821 mm/tahun dengan jumlah hari rata-rata 156 hari/tahun.

Jumlah bulan basah berkisar (5 bulan), bulan lembab (5 bulan) dan bulan

kering (2 bulan) dengan suhu udara rata-rata antara 200-310 Celcius.



85

3. Luas Lahan Menurut Agroekosistem

Pembagian luas lahan menurut agroekosistem terbagi atas sawah, lahan

ladang, rawa/boloran, dan lahan hutan. Luasan lahan dari Kecamatan

Kalianda, Katibung dan Way Sulan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas lahan menurut agroekosistem

Tipe Lahan
Luas (ha)

Kalianda Katibung Way Sulan
Lahan Sawah 2.997 725 1.818
Lahan Ladang 2.808 10.150 1584
Rawa/ Boloran 549 125 33
Tanah Hutan 808 1787 28

Sumber: BP3K Kecamatan Kalianda, Katibung dan Way Sulan 2015

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa dari tiga kecamatan tipe lahan

sawah terbesar terdapat pada Kecamatan Kalianda seluas  2.997 ha dan

tipe lahan ladang Kecamatan Katibung mempunyai luas lahan terbesar

(10.150 ha).

4. Komoditas Utama Menurut Sub Sektor

Pembagian komoditas utama terdiri dari sub sektor tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, pternakan, perikanan dan kehutanan. Adapun

pembagiannya sebagai berikut:

a. Tanaman pangan

Komoditas yang termasuk dalam tanaman pangan adalah padi, jagung,

ubi kayu, kedelai. Data luas panen tanaman pangan masing-masing

kecamatan Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 9.
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Tabel 9. Luas panen tanaman pangan tahun 2014.

Komoditas
Luas Lahan (Ha)

Kalianda Katibung Way Sulan
Padi 6.892 3.308 4.320
Jagung 7.860 10.491 2.151
Kedelai 41 0 0
Kacang Tanah 32 26 21
Ubi Kayu 85 55 85
Ubi Jalar 22 23 10

Sumber : Kecamatan Kalianda, Katibung, Way Sulan dalam angka

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa  Kecamatan kalianda mempunyai

luasan tanaman padi sawah yang terbesar dibandingkan Kecamatan

Katibung dan Way Sulan. Untuk tanaman jagung luasan  terbesar

dimiliki oleh Kecamatan Katibung, sedangkan untuk tanaman kedelai,

kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar ketiga kecamatan di daerah

penelitian mempunyai luasan yang relatif tidak berbeda.

b. Hortikultura

Tanaman hortikultura (sayuran) yang banyak dibudidayakan pada

daerah penelitian adalah cabai, tomat, terong, kacang panjang dan

mentimun. Data luas panen hortikultura (sayuran) masing-masing

kecamatan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Luas panen tanaman sayuran tahun 2014.

Komoditas
Luas Lahan (ha)

Kalianda Katibung Way Sulan
Cabai 47 32 29
Tomat 28 20 19
Terong 11 8 21
Sayuran Lainnya 62 25 11

Sumber : Kecamatan Kalianda, Katibung, Way Sulan dalam angka



87

Pada Tabel 10 menunjukkan  mayoritas tanaman hortikultura yang

ditanam oleh ketiga kecamatan adalah tanaman cabai, tomat, kacang

panjang dan mentimun. Luasan terbesar tanaman cabai , tomat, kacang

panjang dan mentimun dihasilkan oleh Kecamatan Kalianda. Artinya

Kecamatan Kalianda mempunyai keunggulan dibidang tanaman

hortikulturan dibandingkan dengan Kecamatan Katibung dan

Kecamatan Way Sulan.

c. Tanaman perkebunan

Komoditas yang termasuk dalam tanaman perkebunan adalah  kelapa

dalam, kelapa sawit, karet, dan kakao. Kecamatan Kalianda masih

unggul dalam hal penghasil buah kelapa dalam, hal ini ditunjukkan

dengan tingginya luas tanaman kelapa dalam yang dimiliki. Sedangkan

untuk Kecamatan Katibung  masih menjadi unggulan dalam penghasil

kelapa sawit dan kakao.  Hal ini ditunjukkan dengan tingginya luasan

tanaman kelapa sawit dan kakao. Data luas panen tanaman

perkebunan masing-masing kecamatan tahun 2014 dapat dilihat pada

Tabel 11.

Tabel 11. Luas panen tanaman perkebunan tahun 2014.

Komoditas
Luas Lahan (ha)

Kalianda Katibung Way Sulan
Kelapa Dalam 2.405 1.585 620
Kelapa Sawit 0 2.050 51
Karet 0 0 645
Kakao 630 2.572 80

Sumber : Kecamatan Kalianda, Katibung, Way Sulan dalam angka
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d. Peternakan

Hewan ternak yang termasuk dalam subsektor peternakan adalah sapi,

kambing, ayam ras, ayam buras. Pada umumnya dalam menghasilkan

ternak Kecamatan Kalianda masih termasuk tertinggi dibandingkan

dengan Kecamatan Katibung dan  Way Sulan. Data jumlah peternakan

masing-masing kecamatan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Jumlah ternak di daerah penelitian tahun 2014.

Komoditas
Jumlah (ekor)

Kalianda Katibung Way Sulan
Sapi 5.488 2.609 1.273
Kambing 14.225 2.810 1.182
Ayam Buras 60.141 37.524 29.928
Itik 1.882 3.320 2.716

Sumber : Kecamatan Kalianda, Katibung, Way Sulan dalam angka

e. Perikanan

Komoditas yang termasuk dalam sektor perikanan adalah kolam ikan

air tawar dan tambak udang.  Data jumlah  perikanan masing-masing

kecamatan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas kolam  sektor perikanan tahun 2013.

Komoditas
Jumlah (unit)

Kalianda Katibung Way Sulan
Kolam Ikan 8 17 6
Tambak Udang 12 0 0

Sumber : BP3K Kecamatan Kalianda, Katibung, Way Sulan
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5. Pola Usahatani dalam Setahun

Pola tanam atau (cropping patten) adalah suatu urutan pertanaman pada

sebidang tanah selama satu periode. Pola tanam tomat yang dilakukan

oleh petani di daerah penelitian dilakukan secara monokultur. Pola tanam

petani responden digambarkan sebagai berikut:

Pola tanam lahan sawah di Kecamatan Kalianda

Des Jan Feb    Mar  Apr   Mei  Juni Juli Agt Sep Okt   Nov

Pola tanam lahan ladang di Kecamatan Kalianda

Okt   Nov  Des  Jan   Feb    Mar  Apr   Mei  Juni  Juli   Agt   Sep

Pola tanam lahan sawah di Kecamatan Katibung

Jan   Feb    Mar  Apr   Mei  Juni  Juli   Agt   Sep Okt   Nov  Des

Pola tanam lahan ladang di Kecamatan Katibung

Nov  Des Jan   Feb    Mar  Apr   Mei  Juni  Juli   Agt   Sep Okt

Padi Padi Sayuran

Sayuran Jagung Bera

Padi Sayuran Sayuran

Sayuran Jagung Jagung
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Pola tanam lahan sawah di Kecamatan Way Sulan

Jan   Feb    Mar  Apr   Mei  Juni  Juli   Agt   Sep Okt   Nov  Des

Pola tanam lahan ladang di Kecamatan Way Sulan

Nov  Des  Jan   Feb    Mar  Apr   Mei  Juni  Juli   Agt   Sep Okt

Gambar 8.  Pola tanam di daerah penelitian
Sumber : BP3K Kecamatan Kalianda, Katibung dan Way Sulan

Pada Gambar 8 menunjukkan bahwa  pada ketiga kecamatan di daerah

penelitian untuk pola tanam pada lahan sawah tadah hujan pada umumnya

petani masih membudidayakan padi sebagai usahatani pokok dan sebagai

usahatani penunjangnya membudidayakan sayuran. Sedangkan, untuk

pola tanam lahan kering  pada umumnya petani membudidayakan tanaman

jagung sebagai usahatani pokok dan tanaman sayuran seperti cabai, tomat

dan mentimun.

6. Sumber Daya Manusia

a. Berdasarkan jenis kelamin

Kecamatan Kalianda, Katibung dan Way Sulan merupakan kecamatan

yang mempunyai persentase yang sama antara penduduk yang berjenis

kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 14.

Padi Padi Sayuran

Jagung Sayuran Jagung
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Tabel 14. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2014

Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Total

(jiwa)Laki-laki Perempuan
Kalianda 44.713 41.002 85.715
Katibung 24.710 23.720 47.430
Way Sulan 11.402 10.768 22.170

Sumber: BP3K Kalianda, Katibung dan Way Sulan

b. Berdasarkan pekerjaan

Sebagian besar penduduk dari Kecamatan Kalianda, Katibung dan

Way Sulan masih bekerja sebagai petani. Selain petani, penduduk

terbesar ke dua dari ketiga kecamatan bekerja sebagai pedagang.

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan tahun 2014

Pekerjaan
Jumlah Penduduk (jiwa)

Kalianda Katibung Way Sulan
Petani 24.048 16.395 8.378
Pedagang 1.456 515 276
Tukang 443 465 432
PNS 712 250 211
Pensiunan 118 305 85
Lainnya 11.656 2.241 2.641

Sumber: BP3K Kalianda, Katibung dan Way Sulan

c. Berdasarkan pendidikan

Sebagian besar penduduk dari Kecamatan Kalianda, Katibung dan

Way Sulan masih banyak yang berpendidikan SD sederajat.. Selain itu,

penduduk terbesar ke dua dari ketiga kecamatan tersebut memiliki

pendidikan SMA. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat

dilihat pada Tabel 16.
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Tabel 16. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2014

Pendidikan
Jumlah Penduduk (jiwa)

Kalianda Katibung Way Sulan
Tidak  Sekolah 6.546 14.555 3.445
SD Sederajat 47.324 12.500 12.566
SMP Sederajat 10.206 7.580 5.450
SMA Sederajat 20.345 5.560 2.633
Akademi Diploma 10.572 250 122
Perguruan Tinggi 6.041 150 43

Sumber: BP3K Kalianda, Katibung dan Way Sulan

7. Sarana dan Prasarana Penunjang

Prasarana di Kecamatan Katibung dan Kalianda sudah dapat menunjang

kegiatan penduduknya, sedangkan di Kecamatan Way Sulan masih kurang.

Hal ini disebabkan karena Kecamatan Way Sulan letaknya sangat jauh dari

jalan raya sehingga menghambat kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana di kecamatan tersebut.  Secara rinci keadaan prasarana dan

sarana yang menunjang kegiatan pertanian di Kecamatan Kalianda,

Katibung dan Way Sulan dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17.  Prasarana pertanian di Kecamatan Kalianda, Katibung dan
Way Sulan tahun 2014 (unit)

Sarana dan Prasarana
Kalianda

(unit)
Katibung

(unit)
Way Sulan

(unit)

Pasar 1 1 1
Koperasi Unit Desa 2 1 0
BP3K Pertanian 1 1 1
Bank 7 1 0
Kios Saprotan 10 8 3
Kelompok Tani 289 197 124
Gapoktan 29 12 8
Rumah Pemotongan Hewan 1 0 0
Tempat Pelelangan Ikan 1 0 0

Sumber : BP3K Kecamatan Kalianda, Katibung dan Way Sulan
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Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan Kecamatan Kalianda terdapat satu

unit pasar yang merupakan tempat penduduk untuk memperdagangkan

berbagai keperluan penduduk desa.  Di pasar ini juga terdapat kios-kios

pertanian yang dapat memudahkan petani untuk memperoleh sarana

produksi pertanian.  Peranan kios-kios pertanian di Kecamatan Kalianda

sangat besar, terutama dalam hal pengenalan benih varietas unggul,

pestisida, dan pupuk, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan petani

dalam berusahatani.  Selain menjual benih tomat, pedagang kios juga

menjual macam-macam pestisida, pupuk dan perlengkapan pertanian

lainnya.  Selain itu Kecamatan Kalianda mempunyai rumah pemotongan

hewan dan tempat pelelangan ikan yang tidak dimiliki oleh Kecamatan

Katibung dan Way Sulan.

Di Kecamatan Katibung dan Way Sulan mempunyai 8 kios pertanian dan

3 kios pertanian. Petani biasanya memesan pupuk bersubsidi lewat

kelompok tani, kemudian kelompok tani menebus pupuk bersubsidi

menggunakan RDKK ke kios pertanian. Sedangkan, untuk petani yang

tidak menjadi anggota kelompok tani mereka mendapatkan pupuk dari

petani lain atau dengan membeli pupuk non subsidi.

Di Kecamatan Way Sulan tidak terdapat bank sehingga petani masih sulit

mengakses permodalan. Hal ini dikarenakan letak Kecamatan Way Sulan

yang jauh dari jalan utama serta sarana transportasi belum memadai, jalan

berbatu-batu dan berlubang, keadaan jalan seperti ini juga menjadi

kendala bagi petani untuk memasarkan hasil panen tomat.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Usahatani tomat merupakan usaha yang menguntungkan bagi petani

anggota kelompok tani dan petani bukan anggota kelompok tani. Tingkat

keuntungan usahatani tomat petani anggota kelompok tani lebih tinggi

dibandingkan dengan petani bukan anggota kelompok tani.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tomat petani anggota

kelompok dan petani bukan anggota kelompok  yaitu luas lahan dan tenaga

kerja.  Produksi tomat yang dilakukan petani anggota kelompok tani yaitu

berada pada skala usaha produksi menurun (decreasing return to scale)

sedangkan petani bukan anggota kelompok tani berada pada skala usaha

produksi tetap (constant return to scale).  Proses produksi usahatani tomat

yang dilakukan petani anggota kelompok tani maupun petani bukan

anggota kelompok tani belum efisien dan tidak efisien.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
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B. Saran

1. Bagi petani tomat anggota kelompok tani dan bukan anggota kelompok

tani, dalam menggunakan jumlah input produksi sebaiknya mengurangi

jumlah tenaga kerja agar lebih efisien. Pengurangan tenaga kerja dapat

dilakukan pada kegiatan persemaian dengan menggunakan teknologi

persemaian sistem tray dan pada kegiatan pengendalaian hama penyakit

tanaman dengan menggunakan teknologi alat seperti motor sprayer.

Petani tomat yang belum tergabung dalam anggota kelompok tani

dianjurkan untuk menjadi anggota kelompok tani agar mempermudak

mendapatkan informasi teknologi dan input produksi.

2. Bagi pemerintah agar memberikan penyuluhan dalam penggunaan faktor-

faktor produksi yang efisien, memberikan pelayanan prima terhadap

distribusi pupuk bersubsidi supaya petani bisa tepat waktu dalam

pemupukan.

3. Bagi peneliti lain disarankan menambah cakupan penelitian mengenai

pemasaran tomat serta strategi pengembangan usahatani tomat.



DAFTAR PUSTAKA

Abas, S. 2014. Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi dan Keuntungan
Usahatani Tomat di Desa Nulawa Kecamatan Telaga Kabupaten
Gorontalo.Tesis. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.

Adiwilaga, A. 1982. Ilmu Usahatani. Penerbit Alumni. Bandung

Antriyandarti, E. 2012. Ekonomika Mikro Untuk Ilmu Pertanian. Nuhalitera.
Yogyakarta.

Aliudin. 2014. Ekonomi Produksi Pertanian. Untirta Press. Serang.

Al Rasyid, H. 1993. Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala. Buku Ajar
Pascasarjana. Universitas Padjajaran. Bandung.

Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta.
Jakarta.

Aris. 2012. Teori Ekonomi Produksi. Brilian Internasional. Surabaya.

Badan Litbang Pertanian. 2013. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian Spesifik Lokasi. Kementerian Pertanian. Jakarta.

Balkis, S., R. Mariati dan F. W. Hutagaol. 2013. Analisis Pendapatan Usahatani
Tomat dan Keuntungan Terhadap Pendapatan Petani di Kelurahan Api-Api
Kecamatan Bontang Utara. Jurnal AGRIFOR Volume XII Nomor 2. ISSN
1412-6885. Unmul. Samarinda.

Boediono. 2012. Ekonomi Mikro.BFE. Yogyakarta.

BPPP. 2012. Teknologi Budidaya Sayuran. Kementerian Pertanian. Jakarta.

BPS. 2014. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

BPS. 2015a. Kabupaten Lampung Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
Lampung Selatan. Kalianda.



156

BPS. 2015b. Kecamatan Kalianda Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Lampung
Selatan. Kalianda.

BPS. 2015c. Kecamatan Katibung Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Lampung
Selatan. Kalianda.

BPS. 2015d. Kecamatan Way Sulan  Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
Lampung Selatan. Kalianda.

BPTP. 2004. Budidaya Tomat Dataran Rendah. No./1/RL/Liptan/.BPTP
Jakarta/2004.

BP3K Kalianda. 2014. Programa Penyuluhan Pertanian. BP4K Kabupaten
Lampung Selatan. Kalianda

BP3K Katibung. 2014. Programa Penyuluhan Pertanian. BP4K Kabupaten
Lampung Selatan. Kalianda

BP3K Way Sulan. 2014. Programa Penyuluhan Pertanian. BP4K Kabupaten
Lampung Selatan. Kalianda.

Dajan, A. 1986. Pengantar Metode Statistik Jilid II. LP3ES. Jakarta.

Debertin, D.L. 1986. Agricultural Production Economics. Macmillan. USA

Diennazola, R. dan Susilo, R.K. 2012 . 19 Bisnis Tanaman Sayur Paling Diminati
Pasar. Agromedia Pustaka. Jakarta.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung. 2015. Data Produksi
Sektor Hortikultura. Bandar Lampung.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan.2015a.
Rencana Strategis Pengembangan Hortikultura.  Kalianda

_________________________________________________________.2015b.
Data Produksi Sektor Hortikultura. Kalianda.

__________________________________________________________.2015c.
Rekomendasi Pupuk Untuk Tanaman. Kalianda.

Direktorat Pangan dan Pertanian. 2014. Analisis Rumah Tangga, Lahan dan
Usaha Pertanian di Indonesia: Sensus Pertanian 2013. Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Jakarta.

Dirjen Hortikultura. 2013. Statistik Hortikultura Indonesia. Kementerian
Pertanian. Jakarta.



157

Dirjen Hortikultura. 2015. Rencana Strategis 2015-2019. Kementerian Pertanian.
Jakarta.

Doll, J.P. dan F. Orazem. 1984. Production Economic Theory With Aplication.
Second Edition. Jhon iley and Sons. New York.

Epriyanto, dan Yusnida. 2008. Analisis Perbandingan Pendapatan Petani jagun g
Kelompok dan Non Kelompok di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang.
Kabupaten Bengkulu Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEPP)
Volume 4 No 3. Universitas Bengkulu

Firdaus, M. 2011. Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif. Bumi Aksara.
Jakarta.

Fitriani, E. 2012. Untung Berlipat dengan Budidaya Tomat di Berbagai Media
Tanam. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. Mc Graw-Hill. New York.

Gujarati, D.N. dan Porter, D.C. 2015. Dasar-dasar Ekonometrika. Salemba
Empat. Jakarta.

Hanafie, R. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Andi Offset. Yogyakarta.

Ibad,C. dan Isnaini R. 2014. Analisis Perbedaan Petani Jagung Mitra dengan
Petani Jagung Mandiri di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 3 No 5. UNEJ.

Joesron, T.S. dan  M. Fathorrazi. 2012. Teori Ekonomi Mikro. Graha Ilmu.
Yogyakarta.

Kanisius 1992. Petunjuk Praktis Sayuran.Yogyakarta.

Kartasapoetra, A.G. 1987. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Bina Aksara.
Jakarta.

Karyana. 2015. Budidaya Tomat di Dataran Rendah.Leaflat. BP4K Lampung
Selatan.

Luntungan, A. 2012. Analisis Tingkat Pendapatan Usahatani Tomat Apel di
Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Jurnal Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Vol 7 No 1. Universitas Sam Ratulangi.

Mandaka, R dan M.P. Hutagaol. 2005. Analisis Fungsi Keuntungan, Efisiensi
Ekonomi dan Kemungkinan Skema Kredit Bagi Pengembangan Skala
Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyet di Kelurahan Kebon Pedes, Kota
Bogor. Jurnal Agro Ekonomi Volume 23 No 2, Okotber 2005: 191-208.



158

Mantra, I.B. 2004. Demografi Umum. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Mardikanto, T. 1993. Penyuluh Pembangunan Pertanian. UNS Press. Surakarta.

Menteri Pertanian. 1995. Permentan N0 411 Tahun 1995. Departemen Pertanian.
Jakarta.

______________. 2007. Permentan Nomor. 273/Kpts/Ot.160/2007. Departemen
Pertanian. Jakarta.

______________. 2013. Permentan No 82/ permentan/ OT.140/8/2013.
Kementerian Pertanian. Jakarta.

Mubyarto. 1984. Ekonomi Pertanian.Cetakan ke Enam. LP3S. Jakarta.

Mujiburrahmad. 2011. Analisis Produktivitas Usahatani Tomat Berbasis
Agroklimat Dataran Medium dan Dataran Tinggi. Jurnal Sains Riset
Vol 1 (2):1-10. Unigha. Aceh

Nazir,M. 2013. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.

Purwati, E dan Khairunnisa. 2013. Budidaya Tomat Dataran Rendah. Penebar
Swadaya. Jakarta.

Pusdatin. 2012. Statistik Konsumsi Pangan. Kementerian Pertanian. Jakarta.

Pusdatin. 2013. Satistik Harga Komoditi Pertanian. Kementerian Pertanian.
Jakarta.

Putong, I. 2013. Economics Edisi Ke Lima. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Sastrahidayat. 1992. Bertanam Tomat. Penebar Swadaya. Jakarta.

Sekretariat Negara. 1992. Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman. Jakarta.

Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. Metode Penelitian Survey. Pustaka
LP3ES.  Jakarta.

Siregar, S. 2014. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Bumi Aksara.
Jakarta.

Situmorang, R.H. 2012. Analisis Efisiensi Usahatani dan Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Tomat Apel di Desa Pengambatan
Kecamatan Merek Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara. Tesis.
Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Shinta, A. 2011. Ilmu Usahatani. UB Press. Malang.

Soekartawi. 1995. Analisis Usahatani. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta



159

Soekartawi. 2002. Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis
Fungsi Cobb-Douglas, Cetakan Ke 3. Rajawali Press: Jakarta

Subagio, H dan Manoppo, C.N. 2011. Hubungan karakteristik Petani dengan
Usahatani Cabai Sebagai Dampak Pembelajaran FMA. BPTP. Sulawesi
Tengah.

Sumarwan, U. 2003. Perilaku Konsumen. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sumodiningrat, G dan I.G.L. Iswara. 1993. Ekonomi Produksi. Universitas
Terbuka. Jakarta

Sundari, T.S. 2008. Analisis Efisiensi Tomat di Kabupaten Karang Anyar. Tesis.
Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Supriyatno., Pujiharto., dan Budiningsih. 2008. Analisis Efisiensi Alokatif
Penggunaan Faktor Produksi Usahatani Ubi Kayu di Desa Punggelan
Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjar Negara. Jurnal Agritech. Vol 10,
No 1. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Suratiyah, K. 2015. Ilmu Usahatani (Edisi Revisi). Penebar Swadaya. Jakarta.

STPP. 2009. Modul Diklat Penyuluh Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta

Syukur, M., Saputra,E. dan Hermanto,R. 2015. Bertanam Tomat di Musim Hujan.
Penebar Swadaya. Jakarta.

Tim PS. 2014.Tomat Pembudidayan Secara Komersial. Penebar Swadaya. Jakarta

Tumoka, N. 2013. Analisis Pendapatan Usahatani Tomat Di Kecamatan
Kwangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA Vol 1 No 3
September 2013. Unsrat. Manado.

Winarno, WW. 2007. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. UPP
STIM YKPN. Yogyakarta.

Wudianto, R. 2004. Petunjuk Penggunaan Pestisida. Penebar Swadaya  Jakarta.

_______________. Fisiologi Pertumbuhan dan PerkembanganTanaman. PT Raja
Grafindo Persada. Jakarta.

Yotopoulos, P.A. dan J.F. Nugent.1976. Economics Of Development Empirical
Investigations. Harper International Edition. New York.


	COVER.pdf
	ABSTRACT (ABSTRAK).pdf
	COVER DALAM.pdf
	RIWAYAT HIDUP.pdf
	KATA MUTIARA.pdf
	SANWACANA.pdf
	Daftar Isi.pdf
	Daftar Tabel.pdf
	Daftar Gambar.pdf
	BAB 1.pdf
	BAB II.pdf
	Penelitian terdahulu.pdf
	Kerangka Pemikiran.pdf
	BAB III.pdf
	Bab 4.pdf
	Bab 5.pdf
	Bab 6.pdf
	Daftar Pustaka.pdf

