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ABSTRACT 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan usahatani tanaman 

pangan lokal di Desa Purwosari Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan di 

Desa Giritirto ,Purwosari, Gunungkidul dengan cara purposive. Penelitian ini 

menggunakan metode dasar deskripsi analisis, dengan focus pada analisis biaya dan 

pendapatan usahatani. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani yang sering diusahakan 

oleh petani di Desa Giritirto pada musim hujan adalah padi dan jagung, sedangkan 

musim kemarau rata-rata petani mengusahakan jagung dan  kacang tanah. Rata-

rata pendapatan petani padi pada musim hujan dilahan sawah (Rp 1.443.000,-) 

lebih tinggi dibandingkan dilahan tegal (Rp 622.850,-). 

Rata-rata pendapatan petani jagung dilahan tegal pada musim hujan 

sebesar Rp 286.175,-., sedangkan pendapatan dilahan sawah pada musim kemarau 

sebesar Rp 346.550,-. Pendapatan tertinggi tercapai pada lahan tegal di musim 

kemarau yaitu sebesar Rp 1.273.100.-. Kacang tanah hanya diusahakan di lahan 

tegal pada musim kemarau dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.157.000,-.  

Berdasarkan hasil analisis menyimpulkan bahwa komoditas padi lahan 

sawah memiliki pendapatan tertinggi pada musim hujan, sedangkan komoditas 

jagung sangat tepat diusahakan pada musim kemarau dilahan tegal. Kacang tanah 

memiliki kontribusi cukup tinggi untuk diusahakan pada lahan tegal dimusim 

kemarau. 

Kata kunci: Pendapatan, Usahatani, tanaman pangan 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia 

yang merupakan negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis 

menyebabkan adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis 

tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan 

makanan pokok antar daerah juga mempengaruhi pilihan masyarakat dalam 

memilih komoditas petani. Namun peralihan pilihan makanan pokok dari pangan 

pokok lokal menjadi beras secara nasional menjadikan permasalahan dalam 

kebutuhan pangan (Nurhemi, dkk., 2014). 

Ketersediaan dan kecukupan lahan garapan akan menjadi faktor penting 

dalam mendukung kecukupan penyediaan produksi untuk ketahanan pangan 

nasional dalam jangka waktu 15 tahun mendatang (RPJM) dan 40 tahun 

mendatang (RPJP). Kebutuhan pangan merupakan fungsi dari jumlah penduduk, 

tingkat pendapatan dan karateristik sosial ekonominya. Apabila pertumbuhan 

penduduk sekitar 1,28% per tahun maka diperlukan penambahan produksi bahan 

pangan minimal 1,3% per tahun, guna mencapai tingkat ketahanan pangan (Badan 

Litbang Pertanian, 2010). 

Penambahan produksi pangan saat ini banyak mengandalkan dari hasil 

peningkatan produktivitaas lahan sawah. Peningkatan produktivitas tidak dapat 

berlangsung secara terus menerus, hal ini dikarenakan lahan produktif (lahan 

sawah) semakin menyusut akibat beralih fungsi, sehingga perlu dicari alternatif 

lahan baru untuk pengembangan tanaman pangan antara lain dengan pemanfaatan 

lahan kering yang masih begitu luas (Mahaputra dan Adijaya, 2004).  

Lahan kering didefinisikan sebagai hamparan lahan yang tidak pernah 

tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang waktu. 

Daratan Indonesia dengan luas 188,2 juta ha, 25,09 juta ha diantaranya tergolong 

lahan potensial untuk tanaman pangan lahan kering (Puslitbangtanak-Badan 

Litbang Pertanian, 2000). Lahan kering di Kabupaten Gunungkidul secara umum 

belum terkelola dengan optimal, sehingga pola tanam pada tanamanan pangan 

semusim seperti jagung dilakukan pada musim penghujan. 
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Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten paling selatan dan 

memiliki luas 1.485,36 km2 atau 46, 63% dari total wilayah  Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Daerah ini mempunyai topografi berupa pegunungan kapur 

yang terbentang dari barat sampai timur. Topografi tersebut berpengaruh pada 

jenis penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tanah yang tidak 

begitu subur dan diperberat dengan permasalahan ketersediaan air menjadikan 

daerah ini termasuk daerah miskin dengan pendapatan perkapita Rp 3,229,356. 

Hal tersebut terjadi karena 70 % dari penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah 

petani gurem dengan berbagai keterbatasan baik dari alam, teknologi dan modal.  

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Gunungkidul (2014) bahwa 

sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul adalah lahan kering 

(95%) dan sisanya adalah lahan sawah 5%. Sesuai dengan kondisi alamnya maka 

Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa tanaman potensial yang bisa 

berproduksi dengan bagus, diantaranya adalah tanaman singkong, jagung, kedelai, 

dan padi lahan kering. 

 Kondisi alam yang ekstrim dan masuk dalam kategori lahan marjinal, 

menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori 

rawan pangan. Kecamatan yang masuk kategori rawan pangan pada tahun 2013 

adalah Kecamatan Purwosari, Paliyan dan Girisubo. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam program 

ketahanan pangan guna mengantisipasi kerawanan pangan, salah satunya adalah 

dengan peningkatan pendapatan usahatani tanaman lokal. Konsep integrasi 

sumberdaya lokal antara tanaman pangan dan ternak (sapi, kambing, unggas) 

merupakan modal dasar dalam penanganan kerawanan pangan sekaligus 

meningkatkan pendapatan petani. Sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk 

menganalisis pendapatan usahatani tanaman pangan lokal di Desa Purwosari 

Kabupaten Gunungkidul. 
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II. METODE PENELITIAN 
 
A.  Metode Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis yang memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang dan aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan 

kemudian dianalisis untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diteliti (Surakhmad, 1994). 

Pengambilan sampel daerah ditentukan secara sengaja (purposive sampling) 

yaitu Desa Giritirto Purwosari Gunungkidul dengan pertimbangan bahwa Desa 

tersebut termasuk daerah rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul dan memiliki 

potensi untuk pengembangan tanaman pangan yaitu jagung dan padi gogo. 

Penelitian ini menggunakan analisis biaya, pendapatan dan keuntungan dari 

usahatani dari berbagai komoditas tanaman pangan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Petani di Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul 

banyak yang berusahatani komoditas tanaman pangan. Sebagian besar petani 

dimusim penghujan mengusahakan komoditas padi dan  jagung. Selain itu, petani 

dimusim kemarau mengusahakan komoditas jagung, tembakau, ketela, dan 

kacang tanah. Rata-rata kepemilikkan lahan sawah seluas 2.706 m2 dan tegal 

4.643 m2.   

A. Padi 

Salah satu komoditas utama yang diusahakan di Desa Giritirto Kecamatan 

Purwosari Kabupaten Gunungkidul adalah padi. Padi merupakan tanaman 

pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Padi adalah salah satu makanan yang mengandung 

karbohidrat, sehingga dapat membuat tubuh lebih bertenaga. Usahatani 

komoditas padi di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten 

Gunungkidul memiliki luas lahan sawah rata-rata 2.659 m2 dan tegal 3.793 m2. 
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Analisis usahatani komoditas padi dilahan sawah dan tegal dimusim 

penghujan, dapat dilihat dalam tabel 1. 

Tabel 1. Pendapatan Usahatani Padi di Lahan Sawah dan Tegal (0.1 Ha)  

Variabel Sawah Tegal 
 A. Penerimaan (Rp)      1.883.400        936.000  
      Produksi (Kg)                369.3            183.5  
      Harga (Rp/kg)             5.100            5.100  
 B. Biaya Eksplisit                    -                    -  
      Benih (Rp/Kg)           36.000           64.500  
      Pupuk Kandang (Rp/Kg)         119.600           43.200  
      Pupuk Urea (Rp/Kg)           64.600           39.900  
      Pupuk TSP (Rp/Kg)           37.500           39.100  
      Pupuk ZA (Rp/Kg)             9.800             6.400  
      Pupuk Ponska (Rp/Kg)           20.400           20.000  
      Pestisida (Rp/Kg)           23.000             5.250  
      TKLK (Rp)           89.500           94.000  
      Biaya Lain-lain (Rp)           40.000                800  
      Total Biaya (Rp)         440.400         313.150  
 C. Pendapatan (Rp)      1.443.000         622.850  
Sumber : Data primer diolah 
 

Varietas padi gogo merupakan varietas padi yang banyak dibudidayakan 

petani di Desa Giritirto. Berdasarkan hasil analisis usahatani padi dengan luas 

lahan sawah dan tegal 1000 m2 memberikan gambaran bahwa produktivitas 

komoditas padi dilahan persawahan yang dihasilkan petani lebih tinggi 

dibandingan dilahan tegal, yaitu sebanyak 0,25 kg/m2. Hal ini dikarenakan 

curah hujan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

budidaya padi gogo. Padi gogo memerlukan air sepanjang pertumbuhannya, 

kebutuhan air tersebut hanya mengandalkan curah hujan. Air untuk kebutuhan 

tanaman padi gogo sulit diatur karena bersumber dari curah hujan, air tersebut 

datangnya tidak menentu tergantung oleh cuaca. Padi dilahan tegal kebutuhan 

airnya kurang, sehingga hasil yang diperoleh petani sedikit.  

Tanaman padi dipersawahan yang diusahakan petani memperoleh 

penerimaan sebesar Rp 1.883.400,- dan dilahan tegal sebesar Rp 936.000,-. 

Pada saat padi ditanam dilahan persawahan biaya penggunaan benih, pupuk  

dan pestisida yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dilahan tegal, yaitu 

sebanyak Rp 310.900,-. Penggunaan saprodi dilahan persawahan dengan 

luasan lahan rata-rata 1000 m2 untuk benih sebanyak 4 kg. Para petani membeli 
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benih padi gogo dengan harga berkisar  Rp 8.600,- / kg – Rp 9.000,- / kg.   

Cara tanam yang digunakan dengan tanam alur, yaitu lahan dibuat alur dengan 

jarak 20-25 cm. Namun dilahan tegal kebutuhan benih sangat banyak yakni 7,5 

kg, hal ini disebabkan cara tanam yang berbeda dengan lahan persawahan yaitu 

dengan cara disebar. 

Sarana produksi pupuk terdiri dari lima jenis, yaitu pupuk kandang 

sebanyak 104 kg, pupuk urea sebanyak 34 kg, pupuk TSP sebanyak 15 kg , 

pupuk ZA sebanyak 7 kg dan pupuk ponska sebanyak 8,5 kg. Pupuk yang 

digunakan dalam budidaya padi gogo dikombinasikan antara pupuk organik 

dan anorganik. Dosis penggunaan pupuk harus disesuaikan dengan tingkat 

kesuburan tanahnya. Pada lahan tegal kondisi tanah yang kurang subur dan 

penggunaan pupuk yang kurang. 

Sedangkan penggunaan pestisida sebanyak 1 botol. Penggunaan pestisida 

dalam budidaya padi tidak dapat dihindari, hal ini dikarena pada saat musim 

penghujan memiliki kelembapan tanah yang tinggi dan ketersediaan air yang 

melimpah. Sehingga dengan kondisi tersebut dapat menimbulkan hama 

penyakit, seperti keong dan wereng. 

Penggunaan tenaga kerja luar keluarga lebih banyak dikeluarkan dilahan 

tegal. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang memerlukan pengolahan lahan 

yang intensif. Meskipun lahan persawahan lebih banyak mengeluarkan biaya, 

hasilnya pun tetap sebanding dengan pendapatan yang diperoleh petani. 

Pendapatan yang diperoleh petani sawah sebesar Rp 1.443.000,- sedangkan 

dilahan tegal sebesar Rp 622.850,-. 

B. Jagung 

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang penting selain padi. 

Komoditas jagung selain sebagai sumber makanan yang mengandung 

karbohidrat, biji jagung maupun daun-daunnya juga dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan alternative di Desa 

Giritirto yang diusahakan pada musim penghujan dilahan tegal dan musim 

kemarau dilahan sawah dan tegal. 

Analisis usahatani komoditas jagung dapat dilihat dalam tabel 2. 
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Tabel 2. Pendapatan Usahatani Jagung di Lahan Tegal (0.1Ha) 

Musim Hujan (2015) Musim Kemarau (2014) 
Variabel Tegal Sawah Tegal 

 A. Penerimaan (Rp)            318.200            622.750         1.297.400  
      Produksi (Kg)                     86                   144                   546  
      Harga (Rp/kg)                3.700                2.650                2.600  
 B. Biaya Eksplisit                                                                      -  
      Benih (Rp/Kg)                2.600              15.300                9.000  
      Pupuk Kandang (Rp/Kg)              25.000            812.000            755.000  
      Pupuk Urea (Rp/Kg)              11.400              55.100              30.000  
      Pupuk TSP (Rp/Kg)             24.700             37.950   
      Pupuk ZA (Rp/Kg)                1.600              24.500                        -  
      Pupuk Ponska (Rp/Kg)              10.800              44.400                        -  
      Pestisida (Rp/Kg)                2.625              28.000                        -  
      TKLK (Rp)                7.000            132.500              13.000  
      Biaya Lain-lain (Rp)                9.000              56.000                2.300  
      Total Biaya (Rp)              32.025            276.200              24.300  
 C. Pendapatan (Rp)            286.175            346.550       1.273.100 
Sumber : Data primer diolah 
 

Pada tahun 2014 harga jual jagung berkisar Rp 2.600,-. Harga tersebut 

terhitung sangat rendah dibandingkan dengan daerah sentra jagung lainnya. Hal 

ini dikarenakan biaya yang tinggi akibat rantai pasok yang panjang. Pada tahun 

2015 harga jual jagung mengalami kenaikan, yakni berkisar Rp 3.000,-/kg 

sampai Rp 3.700,-/kg. Hal ini dikarenakan produksi jagung dibeberapa daerah 

mengalami penurunan dan permintaan jagung untuk pakan tenak yang tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis usahatani jagung di Desa Giritirto produktivitas 

tertinggi pada musim kemarau dilahan tegal yang mencapai 546 kg/0.1 Ha. 

Produktivitas jagung terendah terjadi pada musim hujan yakni hanya sebesar 

86 kg/0.1 Ha. Hal tersebut menunjukan bahwa jagung memang sesuai 

diusahakan pada musim kemarau. 

Secara umum biaya usahatani jagung tertinggi pada lahan sawah di musim 

kemarau. Biaya pengadaan benih dan pupuk kndang mencapai Rp 15.300 dan 

Rp 812.000,-. Demikian juga dengan penggunaan pupuk kimia dan tenaga 

kerja luar keluarga yang mencapai Rp 176.700 dan Rp 132.500. Penggunaan 

tenaga kerja luar keluarga lebih banyak dikeluarkan dilahan persawahan, 

sebesar Rp 132.500,-. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang memerlukan 
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perawatan tanaman dan pengolahan lahan. Total biaya usahatani jagung lahan 

sawah musim kemarau adalah Rp 276.200, sedangkan biaya usahatani lahan 

sawah musim kemarau hanya mencapai Rp 24.300 dan lahan tegal di musim 

hujan hanya mencapai Rp 32.025. 

Walaupun lahan persawahan lebih banyak mengeluarkan biaya, hasilnya 

tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh petani. Pendapatan yang 

diperoleh petani sawah sebesar Rp 346.550,- sedangkan lahan tegal pada 

musim hujan juga hanya menghasilkan Rp 286.175.-. 

Pendapatan usahatani jagung tertinggi diperoleh petani pada usahatani 

lahan tegal dimusim kemarau yaitu sebesar Rp 1.273.100,-. Tingginya 

pendapatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya produktivitas yang mencapai 

546 kg/0.1 Ha dan rendahnya biaya produksi yang hanya mencapai Rp 24.300,-. 

 

C. Kacang Tanah 

Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan petani di Desa 

Giritirto Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul adalah kacang tanah. 

Kacang tanah adalah salah satu tanaman pangan yang memiliki peluang untuk 

dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari aspek olahan makanan yang berbahan 

baku kacang tanah, misalnya kacang telur, kacang bawang dan lain-lain. 

Analisis usahatani komoditas kacang tanah dilahan tegal dimusim kemarau, 

dapat dilihat dalam tabel 3. 

Tabel 3. Pendapatan usahatani kacang tanah di lahan sawah dan tegal (0.1 Ha) 
VARIABEL TEGAL 

 A. Penerimaan (Rp/Kg)        1.514.200  
      Produksi (Kg)             134  
      Harga (Rp)           11.300  
 B. Biaya Eksplisit                       -  
      Benih (Rp/Kg)           340.800  
      Pupuk Kandang (Rp/Kg)           71.811  
      Pupuk Urea (Rp/Kg)             4.287  
      Pupuk TSP (Rp/Kg)             5.359  
      Pupuk ZA (Rp/Kg)           34.298  
      Pupuk Ponska (Rp/Kg)               7.500  
      Biaya Lain-lain (Rp)               8.900  
      Total Biaya (Rp)           357.200  
 C. Pendapatan (Rp)        1.157.000  

Sumber : Data primer diolah (2015) 
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Berdasarkan hasil analisis usahatani tanaman kacang tanah di Desa 

Giritirto dengan luas lahan tegal 1000 m2, memiliki produktivitas sebanyak 134 

kg/ 0.1 Ha. Tanaman kacang tanah yang diusahakan petani memperoleh 

penerimaan sebesar Rp 1.514.200,-. 

Pada tahun 2014 harga jual kacang tanah hanya berkisar Rp 7.000,-/kg 

sampai Rp 9.000,-/kg. Sedangkan pada tahun 2015 harga jual jagung 

mengalami kenaikan, yakni berkisar Rp 10.000,-/kg sampai Rp 12.000,-/kg. 

Hal ini dikarenakan produksi kacang tanah dibeberapa daerah mengalami 

penurunan dan permintaan kacang tanah yang tinggi. 

Biaya usahatani kacang tanah tertinggi pada pengadaan benih, pupuk 

kandang dan pupuk ZA yang masing-masing sebesar Rp 34.800, Rp 71.811 

dan Rp 34.298,-. Dalam proses budidaya kacang tanah tidak memerlukan 

bantuan tenaga kerja dari luar keluarga, sehingga terjadi efisiensi biaya. 

Tingginya harga jual yang mencapai Rp 11.300 dan produktivitas yang baik 

(134 kg) serta biaya usahatani yang rendah berakibat pada tingginya 

pendapatan usahatani kacang tanah yang mencapai Rp 1.157.200,-. 

 

 

KESIMPULAN 
 

1. Usahatani yang sering diusahakan oleh petani di Desa Giritirto pada 

musim hujan adalah padi dan jagung, sedangkan musim kemarau rata-rata 

petani mengusahakan jagung dan  kacang tanah. 

2. Rata-rata pendapatan petani padi pada musim hujan dilahan sawah sebesar 

Rp 1.443.000,- sedangkan dilahan tegal sebesar Rp 622.850,-. 

3. Rata-rata pendapatan petani jagung dilahan tegal pada musim hujan 

sebesar Rp 286.175,-., sedangkan pendapatan dilahan sawah pada musim 

kemarau sebesar Rp 346.550,-. Pendapatan tertinggi tercapai pada lahan 

tegal di musim kemarau yaitu sebesar Rp 1.273.100.-. 

4. Rata-rata pendapatan petani kacang tanah dilahan tegal sebesar Rp 

1.157.000,-.  
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