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ABSTRACT

Any farmtng aaivity will not escape from risk as did happen in Gunung Kidul most of ia land is dry larul, especially in rural
Ngeposari and the most suitnble crops are food crop* This sndy ained n lmow the cosb rwenue and income w well as

determine the lanl of risk of farming food crops on dry land The method. used is the method of analysis desiptif, Deurmining

the location of distictillage andhamletin a purposive thatisinDistridSemantL NgeposariVillage,HamletKalang Ba4giLor.

Some 56 responden5 determined by censw Research resul8 sftou,tie costr" revenues and profix in consecutive at Peanut ls Rp

407,128, Rp 1,154,021 and Rp 1,105,893. Meanwhile in soybean is Rp 339,652, Rp 1,050,494 and Rp 710,832. Coeficient of
variation smaller than soy peanu5 in tanns of cost revenue qnd income risk means that must be borne by farmen for soybean

farming is smaller than the risk of peanut farming.

Keywordx Rrslc crops, fiyland

PEDAHI.]LUAI{

Pertanian merupakan sel<tor terpenting di Indonesia, karena negara ini adalah negara agraris yang kaya

akan kekayaan alamnya Indonesia memiliki iHim ropis, Sebagian daerah di Indonesia merupakan daerah
yang kering dan panas sehingga lahan pertanian pettaniaannya adalah lahan kering |enis tanaman pada

pertanian lahan kering tidak banyak hanya jenis tertentu yang mampu berahan hidup pada lahan yang

minimair.
Menurut Notohadiprawiro [2006), Iahan kering atau Upland mempunyai ciri-ciri produktivitas rendah

dengan resiko yang tinggi. Resiko tersebut adalah iklim, bencana kekeringan, hama dan lainnya yang

nantinya mengakibatkan gagal panen.

Untuk dapat menuju pertanian yang maju, banyah resiko yang han'rs dihadapi petani karena setiap

kegiatan mempunyai resiko termasuk kegiatan usahatanl Usahatani yang dilakukan oleh mmah hngga
petani umumnya mempunyai dua hrjuan, yaitu mendapatkan keuntungan yang makimal atau untuk
security fteamanan) dengan cara meminimalkan resiko, termasuk keinginan untuk memiliki persediaan

pangan yang cularp unhrk konsumsi mmah tangga dan selebihnya untuk d$ual (Sudjan4 Tjepy, 2007).
Pada pertanian lahan kering petani seringkali menanami lahannya dengan tanaman pangan Hal ini

dimalsudkan unhrk mengurangi tingkat resiko gagal panen atau kekeringan Disaat larrangnya air, lahan
petani akan mengalami kekeringan yang dapat menyebablnn menurunnya hasil panen atau bisa juga

mengalami gagal paneL Sehingga pertanian lahan kering memiliki tingkat resiko yang orlmp tinggi bila
tidak dikelola dengan tepaL

Kabupaten Gunungkidul memiliki topografi dataran, perbukitan dan pegunungan Desa Ngeposan
KecamaEn Semanu dengan luas wilayah + 1674 ha sekiar 97% berupa lahan kering Dengan kondisi ini
maka ciri pertanian yang terbentuk adalah perhnian lahan kering di lahan pekarangan, tegalan dan sawah

tadah hujan (Sutrimq 2007).

Ketersediaan air sebagai salah sail komponen utama pertanian, sumber air di daerah ini tidak tentu.
Petani harus mengeluarkan biaya sarana produki untuk pengairan agar dapat ditanami sepaniang tahun
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yaitu dengan menggunakan pompa unhrk mngambil air'di sungai terdekat Masalah utama dari lahan
kering/saw"ah tadah hujan adalah pada saat kemarau hasil panen akan terancam gagal panen karena

mengalami kekeringan Pada kondisi pertanian semacam inl tanaman pangan khususnya palawija lebih
cocok Hal ini disebabkan karena ildim yang panas, keterbatasan air dan lahan png lnrang begitu subur
membuattanaman pangan lebih seringditanam Tanaman panganyangdominan di Desa Ngeposari adalah
singkong, iagung; kacang kedelai dan padibila musim huiantiba

Dari usahatani yang diusahakan pada lahan kering akan mempunyai resiko yang harus dihadapi petani
saat melakukan legatan usahahni yang nantinya berpengaruh terhadap biaya usahaani, dan hasil yang
diperoleh berpengaruh terhadap pendapatan petani Dengan diketahuinya biaya usahatani yang
dikeluarkan, peneriuunn dan pendapatan yang diterima pehni maka akan diketahui berapa besar resiko
yang dihadapi petani untuk usahatani tanaman pangan pada lahan kering Penelitian ini bertujuan
mengetahui biaya, penerimaa4 pendapabn dan resiko usahatani tanaman pangan pada lahan kering

MEIODEPENEIMAN

Penelitian ini dilalsanakan di Dusun Kalang Bangi Lor B, Desa Ngeposari, Kabupaten Gunungkidul
dipilih secarr purposive Responden diperoleh dengan metode sensus yaitu seluruh petani Dusun
Ihlangbangi Lor B Desa Ngeposari, Gunungkidul yang tergabung dalam kelompok tani Bunga Kisma
sebanyak56 petani

Teknik Analisis pnng digunakan :

L. Analisis biaya dan pendapatan dengan menggunakan analisis tabel
Total biaya ([Q adalah yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

TC=TIC+TEC
Ket: TC = TotalCost[Totalbiaya)

TIC = Biayaimplisit
TEC = BiayaEksplisit

Penerimaan dapat dihitrrng dengan menggunakan mmus :

TR=Y.Py
Ket: TR = ToEl revenue (Penerimaan)

Y = Pmdukiyangdiperoleh dalam usahatani
PY = HargaY

Pendapatan yang telah dicapai oleh pehni dapat dihitung dengan rumus:
NR=TR-TEC
Ket: NR = NetReturn fPendapaan)

TR = Tohl revenue [Penerimaan)
TEC = Biaya total eksplisit

2. Analisis Resiko
Unhrk mengukur resiko digunakan koefisien variast Formula dari koefisien variasi adalah membagi

standar deviasi dengan rata-rata
Staadsr deuiasi

Ieoefisien lrarciesi = Rata - rata
Besarnya resiko yang alon dihadapi petani dapat dilihat dari koefisien variasi dari usahatanl Bila

koefisien variasi dari usahatani semakin besar maka semakin besar pula resiko yang akan dihadapi petani

dansebaliknya

IIASIT mllEX.mAN DA}.I PTMBAIIASAN

Penelitian yang dilakukan di Dusun Kalang Bangi Lor B, Desa Ngeposan Ihbupaten Gunungkidul

menganalisis resiko terkait dengan analisis biaya penerimaan dan pendapatan dalam usahatani kedelai

dan kacang tanalr" Penelitian pada sahatani tanaman pangan lahan kering dilakukan pada Musim Kering I
ll:r74
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tahun 2009, dengan rata-raa luas lahan gampan 0.16 ha pada usahatani kedelai . Sedangkan kacang tanah

02h4 untuk kepentingan analisis, maka luas lahan dikonversikan meniadi 0.2 ha baik kedelai maupun

kacangtanah

1. Analisis usahatani lahan kering
Biaya usahatani yang dikeluarkan petani tanaman pangan lahan kering meliputi biaya sarana produki,

biayatenaga kerja, biaya penyusutan dan biaya lain-lain.

a. Penggunaan biaya dan sarana produksi
Biaya sarana produki yang digunakan meliputi benih dan pupuk Benih yang digunakan pada

usahaAni kedelai maupun kacang tanah adalah bertih dari varietas lokal dengan harga rata-rata benih

kedelai per kg yaitu Rp 5.651 dan benih kacang tanah per kg yaitu Rp 6.124. Untuk luas lahan 0.2 ha

digunakan benih kedelai sebanyak 8.03 kg dan kacang tanah sebanyak t5.92ke Perbedaan pengguna:m

benitr ini dipengaruhi oleh iarak tanam dan penggunaan benih untuk tiap lubangnya |arak tanam pada

kacang tanah lebih sempit yaitu +18x18 cm dengan benih perlubang 1-2 dan iaraktanam pada kedelai

yaitu +25x20 cm dengan benih per lubang 2 sehingga membutuhkan benih yang lebih banyak dibanding

penggunaan benih pada kedelal

Tabel 1. Biaya sarana produki usahatani tanaman pangan MK 1 per 0,2 ha

KacangTanah
Komponen

Jumlah Biava (Rn) Jumlah BiaYa (RP)

Benih (kg) 8,03 45.363 15,92 97,457

34.631Phonska (ks) 29.57 51.753 19,79

97.116

Penggunaan pupuk untuk kedelai lebih banyhk dari pada penggunaan pupuk pada kacang tanah yakni

sebesar 29.57 W Hal ini dipengaruhi oleh unsur hara yang dibutuhkan tanaman Pada usahatani kedelai

membutuhkan unsur hara N yang lebih banyak dibanding kacang tanah karena kedelai tidak dapat

mengikat N. Hal ini disebabkan karena pada kedelai tidak terdapat balfreri Rhizobium berbeda dengan

kacang tanah yang bersimbosis dengan bakteri Rhizobium sehingga mampu mengikat N bebas di udara

Menurut Hardjowigeno 2003 dalam bloggeryang dibuat Badrus, bila kelebihan penggunaan pupuk N maka

tanaman akan terhambat kematangan sel tanamarL batang lemah dan mudah roboh, mengurangt daya

tahan tanaman terhadap penyakit

Pada usahatani tanaman pangan lahan kering pada musim kemarau 1 tidak menggunakan irigasi

ataupun pestisida karena pada musim kemarau 1 usahatani masih mengandalkan hujan sehingga

kebutuhan air masih tercukupl Penggunaan pestisida usahatani tanaman pangan disini tidak digunakam

karena petani hanya menggunakan pestisida bila hama yang menyemng tanaman sudah banyak dan

diangap hama sudahterlalu mengganggu tanaman

b. Biaya Tenaga keria usahatani tanaman pangan lahan kering

Tenaga kerja usahatani tanaman pangan yang dipakai meliputi kegiatan tanam, penyiangarl

pemupukan, panen dan pasca panen Kegiatan ini dilakukan usahatani komoditas kedelai maupun kacang

tanatr. Untuk kegiatan pengolahan tanah disini tidak dilalokan karena di Desa Ngeposari melakukan

kegiakn pengolahan tanah pada awal musim hujan dan awal musim kemarau 2. Alokasi penggunaan dan

biaya tenaga keria usahaAni hnamail pangan lahan kering dapat dilihat pada tabel 1. Penggunaan tenaga

keria yang paling besar adalah penggunaan tenaga keria pada usahatani kacang tanah baik tenaga keria

dalam keluarga maupun luar keluarga"

Penggunaan tenaga kerja unUrk tanam paling banyak digunakan adalah usahatani kacang tanah faitu
sebesar I hko. Hal ini dikarenakan perbedaan jarak tanam yang digunakan karena kacang tanah
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mempunyai iarak tanam yang lebih sempit mengakibatkan banyaknya lubangan yang harus dibuat
sehingga tenaga keria yang digunakan lebih banyak

Tabel 2. Penggunaan tenaga kerja kegiahn usahatani tanaman pangan MK 1 per 02 ha

[dalamhlo)

Komponen
Kecang Tanah

Biava (Rr) Biava (Rn)

Tanam

Penyiangan

Pemupukan

Panen

Pasca Panen

3,19 1,77

6,87 2,U

3s.487

36.630

1,49 0 0 1,54

2,91 2,65 79.461 2,08

4,03 t,7t 25.688 6,66

4,00

13,E7

81.053

5.526

0

121.579

28.026

4,05

0,37

0

4,05

1,87

18,50 8,58 177.261 ?8r11 236.184

Tenaga kerja untuk penyrangan pada kacang hnah lebih banyakyaitu 14 hko. Hal ini karena penyiangan

pada kacang tanah berbeda dengan kedelal Pada kacang tanah, penyiangan dilahkan dengan mencabuti
guhna yang ada dan mela}ukan penggemburan anah disekitar tanaman Berbeda dengan penyiangan pada

kedelai penylangan hanya mencabuti rumput saja tanpa ada pengemburan tanah" Penggemburan pada

kacang tanah ini dilakulon dengan makud agar proses pembentukan polong pada kacang tanah lebih

optimalkarenabebasdari gulma dan tanah pun gembur.

Tenaga keria yang digunakan pada kegiatan pemupukan pada usahatani kacang tanah sebanyak 1.54

hko dan tenaga kerja yang digunakan untuk kedelai sebanyak 1.49 hko. Pada kegiatan panen baik usahatani
kedelai maupun kacang tanah menggunakan tenaga keda yang sama banyalimya yaihr 6 hko. Sedangkan

untuk pasca panen pada usahatani kedelai menggunakan tenaga keria sebanyak t hko. Hal ini lmrang
efisien karena alurkegiatan pasca penen padausahatani kacang tanah lebih pendekdari pada alur kegiatan
pascr panen pada usahatani kedelat AIur kegiatan pasca panen pada kacang tanah hanya memisahkan
kacang dari anamannya sedangkan alur kegiabn pasca panen pada kedelai menjemur dan memukuli
kedelai agar polong lepas dari kulitnya kemudian adanya penyortiran antara kedelai dan kotoran

c Biayalain-lain
Biaya lain-lain terdiri dari biaya penyusutan alat-alat pertanian dan biaya sewa lahan Biaya penyusutan

alat-alat pertanian merupalon samna pendukung kegiatan usahatani untuk memudahkan petani

mela}ukan kegiatan berusahahni dan biaya sewa lahan Alat-alat ini biasa dipakai petani dalam jangka

waktu yang relative Iama dan alnn diganti bila alat tersebut sudah tidak layak pakal Dengan adanya alat-
alat pertanian ini pehni merasa terbantu dalam melakulon kegiatan usahataninya Biaya sewa tanah

dibayar petani setiap setahun sekali tetapi disini dihitung untuk setiap musimnya Besarnya biaya
penyusutan alat-dat pertanian dan biaya sewa tanah dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Biaya lain- lain Usahatani MK 1 per usahatani 0,2 ha

Komponen Kaeang Tanah

BiayaPenyusuan

Biaya Sewa tanatr

7.106

58.173

9.382

29-474

Pada tabel 3 diketahui bahwa biaya penyusuhn meliputi alat pertanian yaihr canglill baiak, garu, ariL
gathul lengis, handsprayer dan teser. Biaya penyusuhn alat petani kacang tanah lebih besar disbanding
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petani kedelai karena petani kedelai mempunyai Garu yang nilai penyusutannya relative besar yaitu Rp

3.509.
Biaya sewa hnah tertesar adalah usahahni kedelai sebesar Rp 58.173. Hal ini dikarena para petani

kedelai lebih banyak yang menyewa tanah dibanding dengan para petani kacang tanah Biaya lain-lain

untuk usahatani kedelai labih besar yaitu Rp 65.279 dan untuk usahatani kacang tanah sebesar Rp 38.856.

d. Biaptotatusahatanitanamanpanganlahankering
Toal biaya usahatani lahan kering meliputi biaya eksplisit yang terdiri dari biaya sarana produki, biaya

tenaga kerja luar keluarga dan biaya lain-lain. Besarnya biaya total usahatani lahan kering di Desa

Ngeposari dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Biaya total kegiatrn usahatani tanaman pangan MK 1

Komponen Kedelai (Rn) Kacans Tanah (Rp)

1. Sarana Produksi

2. Tenaga Kerja (hko)

3. Biaya lain-lain

339.662 407.128

Biaya sarana produki yang lebih besar adalah usahatani kacang tanah yaitu Rp 132.08$ ini
dikarenakan pengguna:m benih pada sarana produki lebih banyak dibanding usahatani kedelal Be$tu
pula pengeluaran unhrk biaya tenaga kerja lebih besar dikeluarkan usahatani kacang tanah dibanding
usahatani kedelal akan tetapi biaya lain-lain yang dikeluarkan usahatani kedelai lebih besar dibanding
biaya lain-lain yang dikeluarkan usahatani kacang tanah yaitu Rp 65.279. Dengan demikian biaya total yang
paling banyak dikeluarkan adalah usahahni kacang tanah yaitu Rp 407.128.

e. Produksi dan penerimaan usahatani hnaman pangan lahan kering
Penerimaan diperoleh dari penjualan hasil produlsi yang dikalikan dengan harga pasar yang berlaku

pada saat itu. Faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan dapat berasal dari jumlah produki yang
terjual dan dapat pula dari hktor harga perkilonya yang berlaku dipasaran

Tabel 5. Penerimaan kegiatan usahatani tanaman pangan MK 1 per 0,2 ha

Krcrng Tanah

Komponen Jumlah (Ke) Nilai (Rp) Jumlah (Kg) Nilai (Rp)

97.116

177.267

65.279

132.088

236.184

38,856

Produk(Kg)

Limbah (Ke)
l48,lo
172,05

923.ssz

126.942

200,00

325,29

1.353.355

160.666

JumIah 1.0s0.494 1.514.021

Penerimaan yang lebih adalah komoditas kacang tanah sebesar Rp 1.514.021 sedangkan kedelai hanya

sebesar Rp 1.050.494, Hd ini disebablan karena produki baik produk maupun limbahnya pada kacang
tanah lebih tinggi dibanding kedelai dan perbedaaan harga antara kedelai dan kacang tanah Harga pmduk
rata-rata kedelai yaitu Rp 6.23611<g dan kacang tanah yaitu Rp 6.805/kg; Dimana produk kedelai dijual
dalam bentuk biji kedelai yang sudah terlepas dari lmliurya, berbeda dengan kacang tanah yang diiual
dalam bentuk kacang anah yang masih dalam ladhya. Untuk limbah pada kedelai dihargai Rp 741/kg dan

kacang tanah dihargai Rp a89/kg Limbah pada kacang tanah ini dalam bentuk tanaman yang masih hijau
sedangkan untuk limbah kedelai dalam bentuk tanaman yang sudah kering hal ini menyebabkan berat
limbah kacangtanah hampir 2x berat limbah kedelat

wtn
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f. Pendapatan usahatanitanaman pangan lahan kering
Pendapatan petani diperoleh dari pengunmgan antara penerimaan dengan biaya total elsplisit

Berdasarkan tabel 6 pendapatan yang lebih besar adalah wahatani lacang tanah yaihr Rp 1.106.893.
Tinggin)a pendapatan ini dipengaruhi oleh tingginya penerirurm yang dipemleh petani yang sebanding
dengan tingginya biaya total elsplisityang dikeluarkan petani

Tabel 6. Pendapatan kegiatan usahahni tanaman pangan MK 1

Komponen Kedelai (Rp) Kacans Tanah (Rp)

Penerimaan

Biaya total
1.050.494

339.662

l.514.ozt
407.128

Pendapatan 1.106.893

2. Analisis Resiko

Resiko merupakan suatu hal yang belum pasti dan terjadi karena adanya ancaman yang disertai dengan
kerentanan terhadap keadaan. Segala kegiatan yang dilalmkan akan timbul resiko begitu pula kegiatan
usahatani lahan kering Semakin tinggi pendapatan yang dipernleh akan semakin tinggi pula resiko yang
ditanggung petani begitu pula dengan biaya tohl usahatani semakin besar biaya total yang dibebankan
pada petani maka sernakin besar pula resiko yang akan dihadapi petanl Besarnya resiko yang akan
dihadapi petani dapat dilihat dari koefisien variasi dari usahatani tersebut baik biaya total maupun
pendapatan Semakin besar koefisien variasi dari usahatani maka semakin besar pula resiko yang akan
dihadapi petani dan sebaliknya

Tabel T. Koefisien variasi biaya total penerimaan dan pendapaan petani kedelai dan kacang tanah lahan
kering di Desa Ngeposari tahun 2009 (per Q2 ha)

Kacang Tanah
Rata-rata Standar

(Rp) deviasi (Rp)
Koefisien
variasi

Rata-rata
(Rn)

Stander Koefisien
deviasi (Ro) variasi

Biaya Total

Penerimaan

Pendapatan

339.662

1.050.494

710.832

159.797

229.740

232.270

407.128

1.514.021

1.106.893

229.s96

613.270

0,47

0,22

0,33

0,56

0,41

463.654 0.42

Berdasarkan hbel 7 koefisien variasi yanglebh besar baik dilihat dari biaya total, penerimaan maupun
pendaparan adalah koefisien variasi dari kacang tanah, Dengan demikian resiko yang alan dihadapi petani
kacang tanah lebih besar dibanding resiko yang akan dihadapi peurni kedelai artinya usahatani kacang
tanah mempunyai resiko yang tinggl dibanding usahatani kedelai karena kacang anah mempunyai
anclman besar akan turunnya hasil panen atau gagal panen, hal ini disebablon karena kacang unah lebih
rentan dari pada kedelal

Menurut Prihafttan, Kemal [2000J tentang budidaya kedelai dan budidaya ka6ng anah kedelai lebih
toleran tumbuh dilahan yang kering dibanding dengan kacang tanalr. Kacang tanah dapat tumbuh dengan
baik pada tanah yang gembur dan sediht lembab sedanglon kedelai dapat nrmbuh tidak menunhrt Iahan
yang gembur dan lebih suka hidup pada ildim yang kering tetapi culmp air. Bahkan di lahan yang kurang
subur kedelai masih dapat tumbuh berbeda dengan kacang tanah kurangnya air mengakibatkan tanaman
kerdil, Iayu bahkan bisa matl
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Selain itu baik kedelai maupun kacang tanah saat penyimpanan disimpan dalam karung ditutup rapat

dan diletalid<an dalam ruangan yang kering agar tidak [rmbuh cendawan Dalam hal penytmpanan ini

petanibutuh penanganan exba seperti seringdilakukan penjemuran dalam iangla wakU tertentu.

Koefisien variasi penerimaan dan pendapatan kacang tanah lebih besar dari pada kedelai, hal ini
disebabkan karena perbedaan produktivitas dan harga yang diterima petani Produ}<tivitas antar petani

dipengaruhi oleh faktor alam, sedanglnn perbedaan harga disebabkan oleh frlcor kualitas produk dan

waktu jualyangberbeda

Bila kualitas produk tidak bagus ma}a harga yang diterima petani akan rendah dan s&alilarya bila
kualitas produk baik maka harga yang diterima tinggi. Selain itu waku iual iuga berpengaruh, bila petani

meniual panen disaat panen raya diwilayah tersebut maka harga jual menjadi turun karena melimpahnya

ketersediaan produk Berbeda pula bila petani meniual panennya saat datangnya musim tanam produk

yang sama, harga akan naik karena ketersediaan produk png sedikit di pasar.

Flulauasi harga yang paling menonjol adalah harga kacang tanah karena pemenuhan permintaan masih

dipasok dari panen lokal Indonesia sehingga harga cepat berubah-ubah Berbeda dengan kedelai walaupun
harga iuga berflulauasi tetapi keseimbangan pasar lebih stabil sehingga berpengaruh pula pada kestabilan

harga Hal ini dikarenakan l<ebffal€n pemerintah dalam mangimpor kedelai untuk pemenuhan permintaan

dan penyetabilan harga pasar dimana pada awal tahun 2008 harga kedelai sempat melambung tinggi
sehingga harga kedelai tidak tergantung pada musim.

Pada kacang tanah mempunyai resiko yang tinggi bila tidak dikelola dengan tepat dan akan

mengakibatkan terjadinya kerugian Tingginya biaya total usahatani kacang tanah baik biaya tenaga kerja,

biaya depresiasi maupun biaya sarana produki yang dikeluarkan petani merupakan konselarensi yang

harus diterima petani untuk meminimallon resiko sehingga petani berharap menerima hasil yang

makimum sebagai balasanrtya

Solusi dari permasalahan yang dihadapi usahaani lracang tanah sebaiknya petani Iebih sensitif saat
pengolahaq pemeliharaannya panen serta pasca panennya. Adanya bantuan dari pemerintah untuk
menstabilkan harga pasar sehingga tidak merugikan petani serta adanya bantuan pengadaan sarana

produlsi dimana harga sarana produki yang dibutuhkan petani tidak terlalu memberatkan

IGSIMPTJI.AN

Usahatani tanaman pangan lahan kering di Desa Ngeposari dengan luas lahan rata-rata 0.2 ha pada

musim kemarau 1 membututrlran biaya Rp 407.128, penerimaan Rp 1.514.021 dan pendapatan Rp
1.106.893 untuk usahatrni kacang tanah sedangkan untuk locang kedelai membutuhkan biaya Rp

339.662,penerimaan sebesar Rp 1.050494 dan pendapatan Rp 7 10.832.

Dilihat dari koefisien variasi biay4 penerimaan dan pendapatan, usahatani kacang tanah mempunyai
resiko yang lebih tinggi dibanding usahatani kedelai artinya resiko yang lebih besar harus ditanggung
petani adalah usahatani kacang tanah dibanding resiko yang ditanggung petani pada usahatani kedelai

Dari hasil penelitian ini disaranl<an adalah peran pemerintah dalam pengadaan sarana produlsi agar

teriangkau oleh petani, penetapan harga pasar agar petani tidak ru$ sehingga harga pasar lebih stabil
selain itu perlu diadakan pelatihan bagi petani atau sekolah lapangan, guna meningkatkan teknologi

budidayasehingga hasilusahahnimeningkatserta resiko gagal panen dapatdikurangr
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