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ABSTRACT
This research aims to explore kinds of vegetables farm that were able to earn the biggest
amount of income from each cost units accounted between some kinds of leafy vegetables
planted by farmers regularly at Pidie Regency. The method of this research is a survey
method. Sampling was done by stratified random sampling that was sampling grouping based
on its farm type. From each of the strata, then we chose 10% of the samples randomly. To
pursue the aim of the study, we used simple statistic and model of income analysis. The result
showed that mustard greens farm was a kind of farm that was able to earn the biggest income
from each outpouring the cost of production, and then continuously followed by farm of leafy
vegetable, amaranth, and lettuce. So, we recommend to farmers to keep growing mustard
greens vegetable and leafy vegetable to earn bigger income.
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PENDAHULUAN
Tanaman sayuran merupakan jenis
komoditi yang memiliki nilai ekonomi
tinggi dan berperan penting dalam
pemenuhan
berbagai
kebutuhan
keluarga petani.
Hal ini dapat
ditunjukkan dengan beberapa fenomena
diantaranya adalah tanaman sayursayuran berumur relatif pendek sehingga
dapat cepat menghasilkan, dapat
diusahakan dengan mudah hanya
menggunakan teknologi sederhana, dan
hasil produksi sayur-sayuran dapat cepat
terserap pasar karena merupakan salah
satu komponen susunan menu keluarga
yang tidak dapat ditinggalkan. Itulah
sebabnya para petani di perdesaan lebih
terdorong dalam menjatuhkan pilihan
mengusahakan tanaman sayuran sebagai
strategi untuk dapat bertahan hidup.
Tanaman sayur-sayuran dapat dibagi
atas 3 jenis yang dipilah menurut
bahagian tanaman yang dipanen, yaitu:
(1) sayuran daun yang dipanen bagian
daunnya, seperti bayam, kangkung,
kubis, dan sawi, (2) sayuran biji dan
polong, yang dipanen bagian polong dan
bijinya seperti kapri, kacang hijau,

kedelai, dan petai, dan (3) sayuran umbi
dan buah yang dipanen bagian umbi dan
buahnya misalnya kentang, ubi jalar,
lobak, dan lombok.
Di Kabupaten Pidie terlihat bahwa
tanaman sayuran yang dominan
diusahakan petani pada lokasi dengan
radius terdekat dengan pusat pasar
kecamatan dan kabupaten adalah jenis
sayuran daun, yang terdiri dari bayam,
kangkung,
kubis,
dan
sawi.
Dibandingkan dengan jenis sayuran
yang lain, sayuran daun lebih bersifat
segar dan mudah rusak sehingga
dibutuhkan mobilitas dan akses pasar
yang lebih cepat dengan penggunaan
rantai
pemasaran
yang
berkecenderungan lebih pendek, karena
sama sekali tidak dapat disimpan. Jenis
tanaman ini dicirikan oleh padat modal,
serta penggunaan tenaga kerja dan
sarana produksi yang relatif lebih
banyak pada setiap satuan luas.
Konsekuensinya, jenis komoditi sayursayuran daun yang seyogyanya dipilih
untuk dibudidayakan haruslah komoditi
yang
berdayaguna
menghasilkan
pendapatan paling tinggi. Karena tujuan
pokok dan motivasi utama bagi petani

dalam melakukan kegiatan usahataninya
adalah nilai produksi dan pendapatan
yang besar.
Pendapatan yang cukup besar dalam
ekonomi pertanian tidak bermakna bila
harus didapatkan dengan menggunakan
pencurahan biaya produksi dalam
jumlah besar juga. Namun sebetulnya
pilihan-pilihan yang paling penting
dilakukan petani adalah bagaimana
memperoleh rasio yang cukup lebar
antara pendapatan yang diperoleh dari
kegiatan usahataninya bila dibandingkan
dengan total biaya produksi yang telah
dikeluarkan. Semakin besar rasio yang
didapatkan maka semakin tepat pilihanpilihan penggunaan sumberdaya yang
dilakukan dalam kegiatan usahataninya.
Besar kecilnya pendapatan yang
diperoleh petani juga sangat tergantung
kepada jenis tanaman yang diusahakan.
Jenis
sayur-sayuran
daun
yang
diusahakan petani di daerah penelitian
adalah bayam, kangkung, selada, dan
sawi.
Di samping itu, perlu juga
diperhatikan faktor resiko dalam
hubungan jarak waktu yang lebar antara
pengeluaran yang harus dilakukan
dengan penerimaan hasil penjualan
tanaman sayuran yang diusahakan.
Sehingga diperlukan suatu penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui jenis
usahatani sayur-sayuran yang mampu
memberikan pendapatan yang paling
besar dari setiap satuan biaya yang
dikeluarkan diantara beberapa jenis
sayuran daun yang diusahakan para
petani secara reguler di daerah
penelitian.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten
Pidie dengan menggunakan metode
survey. Daerah penelitian dipilih secara
acak sebanyak 2 kecamatan dari 23
kecamatan yang ada, dan terpilih
Kecamatan Pidie dan Kecamatan
Mutiara Timur. Pengambilan sample
dilakukan secara stratified random
sampling,
yaitu
pengelompokkan
sampel berdasarkan jenis usahataninya,

sehingga setiap sampel yang diteliti dari
populasi mempunyai kesempatan yang
sama untuk dipilih. Dari jumlah
populasi masing-masing strata tersebut
kemudian dipilih sebesar 10 % sampel
secara acak, sehingga didapatkan sampel
sebanyak 10 petani bayam, 8 petani
kangkung, 4 petani selada, dan 4 petani
sawi.
Untuk
memperkuat
dan
melengkapi
data
tersebut
juga
digunakan berbagai informasi yang
ditelusuri dari pihak-pihak terkait
melalui focus group discussion, yang
dipadukan dengan kepustakaan yang
relevan dengan muatan yang sedang
dibahas.
Data yang dikumpulkan terdiri dari 2
jenis: (1) data primer, yaitu data yang
diperoleh dari pengamatan langsung di
lapangan dan hasil wawancara dengan
para petani yang mengusahakan
usahatani bayam, usahatani kangkung,
usahatani selada, dan usahatani sawi,
dengan bantuan daftar pertanyaan
(questionnaire) yang telah dipersiapkan,
(2) data skunder, yang diperoleh dari
studi kepustakaan, laporan-laporan dinas
dan instansi terkait dengan penelitian
ini. Data yang telah dikumpulkan dari
hasil wawancara dengan sejumlah
responden kemudian diolah dengan
mentabulasikan
dan
selanjutnya
disajikan dalam bentuk tabelaris sesuai
dengan kebutuhan analisis.
Untuk pencapaian tujuan penelitian
digunakan statistik sederhana dan model
analisis pendapatan. Hal ini dilakukan
untuk membuktikan kebenaran tentang
jenis usahatani sayur-sayuran yang
mampu memberikan pendapatan yang
paling besar dari setiap satuan biaya
yang dikeluarkan diantara beberapa
jenis sayuran daun yang diusahakan para
petani secara reguler di daerah
penelitian.
Model
analisis
yang
digunakan adalah formula Return On
Investment (ROI) yang merupakan
persentase kemampuan dari setiap
pengeluaran yang telah dicurahkan
dalam suatu usaha untuk menghasilkan
laba, yang dirumuskan sebagai berikut:
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dimana:
ROI =
Return On Investment
P.Q =
Nilai
Produksi
(Rp/ha/musim tanam)
ri Xi =
Biaya
Produksi
(Rp/ha/musim tanam)
Setelah itu dianalisis secara deskriptif
untuk mendapatkan pemaknaan dan
penjelasan terhadap berbagai kondisi,
fakta, dan informasi yang diperoleh.
Interpretasi data juga dilakukan terhadap
fenomena yang ditemui dalam realitas
yang terdapat di lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan Biaya Produksi

Biaya produksi adalah berbagai
pengeluaran yang dilakukan dalam
kegiatan usahatani baik dibayar tunai
maupun tidak tunai, yang terdiri dari
biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak
tetap (variable cost). Biaya tetap adalah
biaya yang tidak habis dipakai dalam
sekali proses produksi, seperti biaya
pembelian
mesin
dan
peralatan
pertanian (pompa generator, cangkul,
parang, dsb). Sedangkan biaya tidak
tetap adalah biaya yang habis dipakai
dalam sekali proses produksi, seperti
biaya sarana produksi pertanian (bibit,
pupuk, pestisida, dsb), dan biaya
penggunaan tenaga kerja. Besarnya
penggunaan biaya produksi pada
masing-masing jenis usahatani sayuran
daun di daerah penelitian dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1. Penggunaan Biaya Produksi Pada Masing-Masing Jenis Usahatani Sayuran
Daun di Daerah Penelitian, Tahun 2010
No

Komponen Biaya

1 Biaya Tetap
. ∙ Penyusutan Peralatan
∙ Sewa Tanah
∙ Biaya Umum, Pajak, dll
2 Biaya Tidak Tetap
∙ Saprodi
∙ Tenaga Kerja
3 Total Biaya Produksi

Jenis Sayuran Daun (Rp/ha/musim tanam)
Bayam
Kangkung
Selada
Sawi
1.862.742
1.500.000
350.000

1.563.225
1.500.000
350.000

4.451.968 5.427.360
8.125.765 7.456.130
16.290.475 16.296.715

Tabel 1 memperlihatkan bahwa biaya
produksi yang dikeluarkan dalam
jumlah yang relatif besar didapati pada
jenis sayuran selada. Hal ini disebabkan
terjadi pembengkakan biaya tenaga
kerja pada fase pengendalian hama
penyakit dan pemanenan. Berbeda
dengan jenis sayuran lainnya, selada
dikonsumsikan dalam bentuk lalapan
dan tidak pernah dimasak karena kalau
dimasak rasanya menjadi agak liat dan
sulit dicerna. Itulah sebabnya tampilan
permukaan daun yang tidak cacat,
mulus, segar, dan dalam bentuk

2.198.492
1.500.000
350.000

1.876.316
1.500.000
350.000

5.683.175 4.972.920
9.574.023 7.213.589
19.305.690 15.912.825

lembaran utuh adalah yang paling
digemari para konsumen. Selain
dikonsumsi sebagai lalapan, selada juga
dipergunakan sebagai bahan gado-gado
dan salad. Sementara biaya produksi
yang paling rendah adalah sawi. Hal ini
disebabkan karena bila dibandingkan
dengan jenis sayuran lainnya, usahatani
sawi relatif lebih hemat dalam
komponen penggunaan tenaga kerja.
Nilai Produksi dan Pendapatan
Usahatani
Nilai produksi merupakan pendapatan
kotor yang diperoleh dari hasil perkalian

antara total produksi sayur-sayuran
dengan harga jual yang berlaku. Besar
kecilnya
nilai
produksi
sangat
tergantung pada tinggi rendahnya harga
jual dan produksi yang diperoleh petani.
Produksi merupakan jumlah fisik sayurTabel 2.

sayuran yang dihasilkan yang dihitung
dalam kilogram perhektar permusim
tanam. Besarnya nilai produksi, dan
pendapatan usahatani masing-masing
jenis usahatani sayur-sayuran dapat
dilihat pada Tabel 2.

Besarnya Nilai Produksi dan Pendapatan Usahatani Masing-Masing Jenis
Usahatani Sayuran Daun di Daerah Penelitian, Tahun 2010

No

Uraian

1.
2.
3.
4.

Nilai Produksi
Total Biaya Produksi
Pendapatan Usahatani
Return On Investment
(ROI)

Jenis Sayuran Daun (Rp/ha/musim tanam)
Bayam
Kangkung
Selada
Sawi
31.480.000 32.526.000 37.250.000 33.740.000
16.290.475 16.296.715 19.305.690 15.912.825
15.189.525 16.229.285 17.944.310 17.827.175
93,24 %
99,58 %
92,94 %
112,03 %

Tabel 2 memperlihatkan bahwa
usahatani
sayuran
daun
yang
memberikan nilai produksi yang paling
tinggi adalah usahatani selada. Namun
nilai produksi yang cukup tinggi
tersebut harus diperoleh dengan
melakukan korbanan biaya produksi
yang relatif besar juga, dimana setiap
Rp.100,biaya
produksi
yang
dikeluarkan hanya mampu memberikan
pendapatan usahatani sebesar Rp.92,94.
Bandingkan dengan usahatani bayam,
meskipun nilai produksinya relatif
paling rendah dibandingkan dengan
usahatani sayuran lainnya, namun rasio
setiap Rp.100,- biaya produksi yang
dikeluarkan
mampu
memberikan
pendapatan usahatani sebesar Rp.93,24
dan sedikit lebih besar dibandingkan
dengan pendapatan usahatani selada.
Dengan kata lain, meskipun nilai
produksi usahatani bayam lebih rendah
daripada nilai produksi selada, namun
usahatani bayam lebih menguntungkan
dibandingkan dengan usahatani selada.
Hasil analisis data diperoleh nilai dari
perhitungan rasio ROI untuk usahatani
sawi, kangkung, bayam, dan selada
masing-masing
112,03%,
99,58%,
93,24%, dan 92,94%. Rasio perolehan
ROI
sebagaimana
yang
telah
diperlihatkan di atas, memberi makna
bahwa kemampuan setiap Rp.100,-

biaya produksi yang telah dicurahkan
dalam kegiatan usahatani tersebut dapat
memberikan pendapatan usahatani (laba
bersih) sebesar Rp.112,03 untuk
usahatani
sawi,
Rp.99,58
untuk
usahatani kangkung, Rp.93,24 untuk
usahatani bayam, dan sebesar Rp.92,94
untuk usahatani selada. Dengan
demikian, hasil penelitian membuktikan
bahwa
usahatani
sayuran
sawi
merupakan jenis usahatani yang
memiliki
kemampuan
untuk
memberikan pendapatan yang paling
besar dari setiap biaya produksi yang
dicurahkan, kemudian secara berturutturut diikuti usahatani kangkung,
bayam, dan selada.
Laba bersih
sebagaimana digambarkan di atas dinilai
relatif besar, karena jarak waktu yang
diperhitungkan antara pengeluaranpengeluaran yang harus dilakukan
dengan penerimaan hasil penjualan yang
diperoleh untuk semua komoditi sayuran
daun tersebut diasumsikan memiliki
rentang waktu yang sama yaitu selama
60 hari atau 2 bulan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian membuktikan bahwa
usahatani sayuran sawi merupakan jenis
usahatani yang memiliki kemampuan
untuk memberikan pendapatan yang

paling besar dari setiap biaya produksi
yang dicurahkan, kemudian secara
berturut-turut
diikuti
usahatani
kangkung, bayam, dan selada.
Saran
1. Disarankan kepada petani untuk
selalu mengusahakan usahatani
sawi dan kangkung atau di samping
mengusahakan usahatani sayuran
yang lain seyogyanya turut juga
diusahakan sayuran tersebut agar
diperoleh pendapatan yang lebih
besar.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan
dengan
menambah
variabel
komoditi
dengan
melibatkan
sayuran biji dan polong, seperti
kapri, kacang hijau, kedelai, dan
petai, dan atau sayuran umbi dan
buah seperti kentang, ubi jalar,
lobak, dan lombok.
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