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ABSTRAK
ANA YOHANA dan AEP SAEPULOH, 2021. “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Sawo Sukatali ST.I (Achras
Zapota L.) “
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan
usahatani Sawo Sukatali ST.I (Achras Zapota L.) Di Desa.Sukatali Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang dan untuk mengetahui tingkat produktivitas petani Sawo Sukatali ST.I
(Achras Zapota L.) di Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Unit
analisisnya yaitu petani yang melakukan usahatani Sawo Sukatali ST.I pada satu musim tanam.
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan
sebagai berikut: 1) Dari hasil pengujian diketahui nilai determinasi (R2) dari penelitian ini
adalah sebesar 0,911 uji statistik mengindikasikan secara serempak pendapatan usaha tani
Sawo Sukatali ST.I di Desa Sukatali dipengaruhi oleh luas lahan dan biaya produksi sebesar
91,1%. Secara simultan F hitung sebesar 174,295 dan F Tabel sebesar 3,25. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya adalah faktor luas lahan dan biaya
produksi secara serentak ataupun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan petani sawo yang berada di Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten
Sumedang 2) Produktivitas usaha tani Sawo Sukatali ST.I di Desa Sukatali kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang terbilang bagus. berdasarkan hasil penelitian tingkat produktivitas 2,39
yang artinya pendapatan memiliki perbandingan 2,39 kali dari total biaya-biaya.
Kata kunci: Sawo Sukatali ST.I, Pendapatan, Produktivitas.

i

ABSTRACT
ANA YOHANA dan AEP SAEPULOH, 2021. Factors Affecting Income farming product
Sawo Sukatali ST. I (Achras Zapota L.). Case Study in Sukatali Village of Situraja District
of Sumedang Regency.
The purpose of this study is to find out the factors that affect the income of sawo sukatali ST. I
(Achras Zapota L.) In The Village.Sukatali District Situraja Sumedang Regency and to find out
the level of productivity of farmers Sawo Sukatali ST. I (Achras Zapota L.) in Sukatali Village
of Situraja District of Sumedang Regency. The analysis unit is farmers who do sawo Sukatali
ST farming. I in one growing season. Based on the discussion and results of the analysis of this
research data can be put forward the following conclusions: 1) From the test results, the
determination value (R2) of this study is 0.911 statistical tests indicating simultaneously the
income of the Sawo Sukatali ST agricultural business. I in Sukatali Village is affected by land
area and production costs of 91.1%. Simultaneously F calculates 174,295 and F Table by 3.25.
So it can be concluded that F calculates larger than F table. This means that the factor of land
area and production costs simultaneously or together has a significant effect on the income of
mustard farmers located in Sukatali Village, Situraja District, Sumedang Regency. 2)
Productivity of Sawo Sukatali ST. farm business. I in Sukatali Village, Situraja District,
Sumedang Regency is quite good. Based on the results of the study productivity level of 2.39
which means income has a ratio of 2.39 times the total costs.
Keywords: Sawo Sukatali ST.I, Income, Productivity.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sektor pertanian sangatlah berperan penting dalam pembangunan ekonomi bangsa
Indonesia, baik dalam jangka panjang maupun jangka menengah, karena didukung oleh
banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian atau dari produk
nasional yang berasal dari sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor penting
dalam perekonomian nasional yang tercermin dari kontribusi sektor pertanian terhadap produk
domestik bruto (PDB) yaitu sebesar 15,46% pada tahun 2020. Selain itu, sektor pertanian juga
memiliki fungsi strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga pemerintah
telah memposisikan sektor pertanian menjadi kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan
kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian RI., 2015).
Sasaran pembangunan pertanian kedepan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan
pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Olehnya itu, pemerintah telah menetapkan
sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 20152019, yaitu: 1) pencapaian swasembada
padi, jagung dan kedelai serta

peningkatan produksi gula dan daging, 2) peningkatan

diversifikasi pangan, 3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam
memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, 4) penyediaan bahan baku bioindustri dan
bioenergi, 5) peningkatan pendapatan keluarga petani, dan 6) akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah yang baik.
Sawo (Achras zapota L.), juga dikenal dengan nama sapodilla (Inggris) merupakan
tanaman buah yang berasal dari Amerika Tengah. Sawo tumbuh liar di hutan-hutan Amerika
Tengah dan Mexico, dimana pohonnya disadap untuk diambil getahnya, dan getahnya diolah
menjadi bahan dasar permen karet. Dari sana Sawo tersebar ke negara-negara lain termasuk
Indonesia dimana merupakan tempat sawo tumbuh secara komersial.
Sawo merupakan buah tropis yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Di
beberapa negara di Asia, seperti Malaysia dan India, sawo dikembangkan untuk program
pengembangan industri buah dan mereka telah melakukan program penelitian untuk
meningkatkan kemampuan simpan, transport dan strategi pemasaran sawo. Indonesia sampai
saat ini belum banyak mengekspor sawo ke luar negeri, hasil panen sawo hanya mampu
memenuhi kebutuhan dalam negeri saja. Perkembangan produksi buah sawo cenderung
mengalami peningkatan, tetapi semua itu belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
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Dengan demikian, masih dibutuhkan investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk
perluasan tanaman sawo. Peluang bisnis buah ini sangat besar karena konsumsi buah-buahan
berkembang dengan pesatnya ditambah dengan begitu mudahnya menanam sawo yang dapat
menghasilkan buah sepanjang tahun
(Anonim, 2005). Budidaya sawo ini sudah meluas hampir seluruh Indonesia, pada tahun 1993
terdapat lima propinsi sebagai sentra produsen terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta dan Kalimantan Barat.
Kecamatan Situraja merupakan salah satu pemasok pertanian dalam skala besar berupa
budidaya tanaman buah sawo. Kecamatan Situraja yang terletak di Kabupaten Sumedang
merupakan penghasil komoditas buah sawo unggulan hortikultura yang menjadi salah satu
buah yang mampu mengalahkan komoditas lain di Sumedang. Sawo yang berpusat di Desa
Sukatali ini merupakan jenis Sukatali ST.I yang menjadi primadona dari berbagai jenis sawo
yang mempunyai rasa manis yang khas. Manfaat dari tanaman sawo, selain untuk makanan
buah yang segar juga merupakan penghasil getah untuk bahan baku industri permen karet, dan
penghasil kayu yang bagus untuk digunakan sebagai perabotan rumah tangga. Produksi buah
sawo sendiri di Kabupaten Sumedang dari tahun 2016 sampai 2019 senantiasa mengalami
peningkatan yang signifikan. Bisa di lihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Produksi Buah sawo Tahunan (Kwintal), 2016–2019.
Jenis tanaman

2016

2017

2018

2019

Sawo

23412

40 820

56 190

63 452

Sumber: Sumedang Dalam Angka 2020

Menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 414/Kpts/TP.240/7/2001 tentang pelepasan
sawo sukatali sebagai varietas unggul. Buah sawo ini terakhir kali diubah namanya menjadi
sawo sukatali ST.I atau biasa disebut Sawo Sukatali Sumedang Tandang 1 oleh Dinas Petanian
Sumedang, itu dilakukan setelah melakukan penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Menteri
Pertanian pada era Bungaran Saragih pada tahun 2002. Sawo dengan nama sawo sukatali ST.I
ini berhasil mengharumkan nama Kecamatan Situraja terutama Desa Sukatali di berbagai
daerah serta mengangkat nama daerah tersebut menjadi terkenal dan menjadi tidak asing lagi
di Kabupaten Sumedang karena keunggulannya.
Buah ini juga memiliki keistimewaan antara lain rasanya sangat manis dan tidak mudah
busuk. Jika buah ini ditekan, terasa tidak lembek dan biasanya konsumen mudah terkecoh oleh
2

warna luarnya yang seperti mentah. Kadungan gizi yang dimiliki buah sawo sukatali ST.I
sangat tinggi juga terdapat kandungan protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan vit C ini
lebih tinggi jika dibandingkan apel.
Menurut Unit Pelaksana Teknis Badan wilayah situraja badan ketahanan pangan
penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan pemerintah kabupaten sumedang: 2013/2014,
salah satu desa yang menjadi sentra pertanian buah sawo adalah Desa Sukatali dengan jumlah
lahan pertanian terbanyak dibanding desadesa yang lainnya. Menurut badan pusat statistik
kabupaten Sumedang di data kecamatan Situraja dalam angka tahun 2019, bahwa komoditi
yang paling besar di produksi pada tahun 2018 adalah buah sawo, ini bisa di lihat di tabel 1.3
sebagai berikut.
Tabel 1.2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan Tahun 2018
Komoditi

Luas Panen

Produksi

Produktivitas

(Pohon)

(KW)

(Kg/Pohon)

Rambutan

8.673

3.201

41,92

Pepaya

2.291

183

7,92

Alpukat

4.022

2.521

77,84

58

32

40,13

Mangga

14.453

5.971

46,38

Durian

8.246

4.055

51,25

Sawo

26.816

19.661

52,56

Jeruk Besar

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumedang, 2018.

Melihat potensi yang dimiliki oleh wilayah Kecamatan Situraja khususnya di Desa
Sukatali sangat besar dalam upaya meningkatkan jumlah produksi dan kualitas buah unggulan
yang dimiliki, maka penulis ingin meninjau lebih dalam untuk mencari gambaran yang lebih
jelas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan budidaya buah sawo
Sukatali ST.I. Berdasarkan hal itu, penulis akan membuat penelitian dengan judul “FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Dan Produktivitas Usahatani Sawo Sukatali ST.I
(Achras Zapota L.) (Studi Kasus di Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang)”.
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Faktor apa yang mempengaruhi pendapatan usahatani sawo di Desa Sukatali di Kabupaten
Sumedang.
2. Bagaimana tingkat produktivitas petani Sawo Sukatali ST.I di Desa
Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

1.3 Tujuan Peneltian
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani Sawo Sukatali
ST.I (Achras Zapota L.) Di Desa.Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas petani Sawo Sukatali ST.I (Achras Zapota L.) di
Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi:
1. Kalangan akademis, sebagai bahan pertimbangan dan referensi penelitian selanjutnya.
2. Masyarakat umum, khususnya petani Sawo sebagai bahan informasi tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi pendapatan dan produktivitas usahatani Sawo Sukatali ST.I.
3. Penulis, sebagai bahan penambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruh pendapatan dan produktivitas usahatani Sawo Sukatali ST.I.

4

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Gambaran Umum Tanaman Sawo
Sawo diduga berasal dari daerah Amerika Tengah, terutama kawasan
Guatemala. Namun, tanaman sawo selama ini dianggap sebagai tanaman asli
Indonesia karena sudah lama dikenal dan ditanam di Indonesia terutama di Pulau
Jawa. Sawo diketahui merupakan salah satu tanaman buah utama di India, Meksiko,
Guatemala, dan Venezuela.
Sawo di Indonesia pada umumnya dibudidayakan sebagai tanaman pekarangan dengan
teknologi budidaya tradisional, dipelihara turun temurun, sudah berumur puluhan tahun dan
dikonsumsi dalam bentuk buah segar. Sawo dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik mulai
dari dataran rendah sampai ketinggian 700 meter diatas permukaan laut. Tanaman sawo
memiliki daya adaptasi yang cukup luas pada kondisi iklim tropis. Buah sawo yang cukup tua
memiliki ukuran buah yang maksimal, kulit buah berwarna coklat muda, daging buah agak
lembek, bila dipetik mudah terlepas dari tangkaianya, serta bergetah
relatif sedikit.
Klasifikasi dari tanaman sawo adalah:
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Kelas

: Dicotyledonae (biji berkeping dua)

Ordo

: Ericates

Famili

: Sapotaceae

Genus

: Manilkara atau Achras

Spesies

: Manilkara zapota atau Achras zapota

Sawo memiliki beberapa nama umum lainnya yang berbeda pada setiap Negara, seperti
sawo manila (Indonesia), barmasi (Bengal dan Bihar), buah chiku (Malay, India), chicle
(Meksiko), chico (Filipina), muy (Guatemala), zapota (Venezuela).
Jenis-Jenis Buah Sawo:
1. Sawo Mentega
Sawo mentega, sawo ubi, sawo belanda, alkesah atau kanistel (Pouteria campechiana)
adalah sejenis buah sawo yang berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Meksiko bagian
selatan. Nama spesiesnya merujuk pada nama kota
5

6
Campeche

di

Meksiko,

tempat

asli

tumbuhan

ini tumbuh. Pohon sawo

mentega memiliki ukuran yang sedang dengan ketinggian sekitar 30 meter. Daun pada pohon
sawo mentega memiliki warna hijau mengkilap mengumpul di bagian ujung ranting. Buah
Sawo mentega memiliki bentuk gelendong, bulat telur, bulat telur sungsang, hingga bulat
dengan bagian ujung berparuh dengan kulit tipis kaku dan berwarna kuning ketika sudah
masak. Selain bagian kulit buah yang berwarna kuning, daging buah ini juga berwarna
kuning dengan biji berwarna coklat besar.
Klasifikasi ilmiah Sawo Mentega
kingdom

: Plantae

divisi

: Angiospermae

kelas

: Eudikotil

Ordo

: Ericales

Famili

: Sapotaceae

Genus

: Pouteria

Spesies
2. Sawo Manila

: P. campechiana

Sawo Manila (Manilkara zapota L.) adalah jenis pohon buah yang berasal dari famili
Sapotaceae yang memiliki umur panjang. Sawo memiliki banyak nama di Indonesia disebut
dengan sawo, di Malaysia disebut ciku dan lain sebagainya. Pohon buah sawo memiliki pohon
yang besar dan berdaun rindang, pohon buah ini dapat mencapai tinggi sekitar 30 meter hingga
40 meter dengan cabang rendah. Pohon ini memiliki kandungan lateks atau cairan getah putih
susu uang kental pada seluruh bagian tubuh pohon. Buah Sawo seperti buah buni dengan
tangkai pendek berbentuk bulat, bulat telur atau jorong. Buah sawo memiliki kulit tipis
berwarna coklat kemerahan sampai kekuningan dengan sisik-sisik kasar berwarna coklat
dengan dibagian ujung biasanya ada tangkai putik yang mengering. Daging buah sawo lembut
memasir berwarna coklat kemerahan hingga kekuningan, memiliki rasa yang manis dan
mengandung banyak air dengan bagian dalam terdapat biji lonjong serta pipih berwarna hitam
atau pun kecoklatan mengkilap.
Daun pohon buah ini tunggal dengan letak berseling atau mengumpul di ujung ranting, warna
daunnya hijau tua mengkilat berbentuk bulat telur jorong hingga agak lanset.
Klasifikasi ilmiah Buah Sawo Manila
Kingdom

: Plantae
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Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Ericales

Famili

: Sapotaceae

Genus

: Manilkara

Spesies

: M. zapota

3. Sawo Kecik
Sawo kecik (Manilkara kauki) adalah sejenis tanaman buah dari suku Sapotaceae(sawosawoan). Sawo ini sering disebut juga sawo jawa. Pohon Sawo kecik memiliki ukuran sedang
dengan tinggi dapat mencapai 25 meter dengan diameter dapat mencapai 100 cm. Buah sawo
kecik berbentuk bulat telut atau bulat telur sungsang dengan ukuran kecil dengan rasa manis
dan ada juga yang agak sepat.
Klasifikasi ilmiah Sawo Kecik
Kingdom

: Plantae

Divisi

`: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Ordo

: Ericales

Famili

: Sapotaceae

Genus

: Manilkara

Spesies

: M. kauki

4. Sawo Duren
Sawo Duren (Chrysophyllum cainito) adalah salah satu jenis buah yang berasal dari
suku Sapotaceae. Pohon pada buah sawo duren dapat mencapai ketinggian hingga 30 cm,
daunnya berwarna coklat keemasan, buahnya memiliki bentuk bulat atau bulat telur sungsang
yang memiliki warna putih, hijau kekuningan hingga ungu dengan kulit agak tebal dan daging
buah berwarna putih atau ungu, bila buah di potong melintang maka akan ada bentuk seperti
bintang di bagian tengah.
Klasifikasi ilmiah Sawo Duren
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida
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Upakelas

: Dilleniidae

Ordo

: Ericales

Famili

: Sapotaceae

Genus

: Chrysophyllum

Spesies

: C. Cainito

Syarat tumbuh :
Tanaman sawo memerlukan suhu panas, baik di daerah tropis maupun subtropis, dapat
tumbuh pada berbagai jenis tanah, asalkan drainasenya baik. Tanaman ini juga dapat tumbuh
di daerah pesisir pantai. Hal ini menunjukkan adanya toleransi yang baik terhadap salinitas.
Tanah yang paling cocok adalah yang mengandung tanah liat atau lempung dengan proporsi
pasir seimbang. Di India, jarak tanam yang digunakan berkisar antara 4.5-6 m, bila tanahnya
subur jarak ini terlalu sempit sebab tanaman akan tumbuh sangat kuat dan besar.
1) Iklim
Tanaman ini optimal dibudidayakan pada daerah yang beriklim basah sampai kering.
Curah hujan yang dikehendaki yaitu 12 bulan basah atau 10 bulan basah dengan 2 bulan kering
atau 9 bulan basah dengan 3 bulan kering atau 7 bulan basah dengan 5 bulan kering dan 5 bulan
basah dengan 7 bulan kering atau membutuhkan curah hujan 2,000 sampai 3,000 mm/tahun.
Tanaman sawo dapat berkembang baik dengan cukup mendapat sinar matahari namun toleran
terhadap keadaan teduh (naungan). Tanaman sawo tetap dapat berkembang baik pada suhu
antara 220-320 C.
2) Media Tanam
Jenis tanah yang paling baik untuk tanaman sawo adalah tanah lempung berpasir
(latosol) yang subur, gembur, banyak bahan organik, aerasi dan drainase baik. Tetapi hampir
semua jenis tanah yang diginakan untuk pertanian cocok untuk ditanami sawo, seperti jenis
tanah andosol (daerah vulkan), alluvial loams (daerah aliran sungai), dan loamy soils (tanah
berlempung). Derajat keasaman tanah (ph tanah) yang cocok untuk perkembangan tanaman
sawo adalah antara 6–7.
Kedalaman air tanah yang cocok untuk perkembangan tanaman sawo, yaitu antara 50 cm
sampai 200 cm.
3) Ketinggian Tempat
Tanaman sawo dapat hidup baik di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai
dengan ketinggian 1.200 m dpl, tetapi ada daerah-daerah yang cocok sehingga tanaman sawo
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dapat berkembang dan berproduksi dengan baik, yaitu dari dataran rendah sampai dengan
ketinggian 700 m dpl.
2.1.2 Sawo Sukatali ST-I
Sawo varietas Sukatali ST-I adalah varietas dari buah sawo Achras zapota L. atau Manilkara
zapota L. Sukatali adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Situraja,
Kabupaten Sumedang. Dahulu, sawo varietas Sukatali ST-1 dikenal dengan nama sawo apel
kapas, kemudian pada tahun 2002 nama tersebut berubah menjadi Sawo Sukatali ST1
(Sumedang Tandang 1). Sawo varietas Sukatali ST1 ini telah dilepas oleh Menteri Pertanian
pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 414/Kpts/TP.240/7/2002
pada tangal 3 Juli 2002 tentang Pelepasan Sawo Sukatali ST1 sebagai Varietas Unggul.
Menurut hasil analisis Laboratorium Kimi Pangan UNPAD tahun 2001 (dalam Karya
Tulis Kelompok Tani Sugih 2013), kandungan yang dimiliki buah sawo Sukatali ST.I ada pada
tabel 1.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1. Kandungan Buah Sawo Sukatali ST.I
Jenis Analisis
Jumlah Kandungan

No.
1.

Kadar air (%)
- Metode oven
- Metode destilasi
2. Kadar tannin (%bb)
3. Kadar total asam (%bb)
4. Kadar pati (%bb)

77,22%
66,24%
0,15
0,08
1,27

5.
6.

3,92
7,29

Kadar gula reduksi (5bb)
Kadar gula total (5bb)

7. Kadar Vit. C (mg/100g)
Sumber: Laboratorium Kimi Pangan UNPAD

8,39

2.1.3 Usahatani
Usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat dari tempat itu
yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tubuh tanah dan air, sinar matahari,
bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah dan sebagainya. Usahatani dapat berupa usaha
bercocok tanam atau memelihara ternak. Dalam ekonomi pertanian dibedakan pengertian
produktivitas dan pengertian produktivitas ekonomis daripada usahatani. Dalam pengertian
ekonomis maka letak atau jarak usaha tani dari pasar penting sekali artinya. Kalau dua buah
usaha tani yang lebih dekat dengan pasar penting sekali artinya. Kalau dua buah usahatani
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mempunyai produktivitas fisik yang sama, maka usahatani lebih dekat dengan pasar
mempunyai nilai lebih tinggi karena produktivitas ekonominya lebih besar (Astuti,2013).
Usahatani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan
maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya
kemampuan tanah yang bersangkutan untuk
memperoleh hasil selanjutnya. Usahatani sebagai organisasi dari alam, kerja, dan modal yang
ditujukan kepada produksi di sektor pertanian. Usahatani dilaksanakan agar petani memperoleh
keuntungan secara terus menerus dan bersifat komersial (Dewi, 2012). Kegiatan usahatani
biasanya berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang apa, kapan, di mana, dan berapa
besar usahatani itu di jalankan. Gambaran atau potret usahatani sebagai berikut: a.) Adanya
lahan, tanah usahatani, yang di atasnya tumbuh tanaman, b.) Adanya bangunan yang berupa
rumah petani, gedung, kandang, lantai jemur dan sebagainya, c.) Adanya alat – alat pertanian
seperti cangkul, parang, garpu, linggis, spayer, traktor, pompa air dan sebagainya, d.) Adanya
pencurahan kerja untuk mengelolah tanah, tanaman, memelihara dan sebagainya, e.) Adanya
kegiatan petani yang menerapkan usahatani dan menikmati hasil usahatani.
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani
a. Luas Lahan
Lahan pertanian dapat dibedakan dengan tanah pertanian. Lahan pertanian banyak diartikan
sebagai tanah yang disiapkan untuk diusahakan usaha tani misalnya sawah, legal dan
pekarangan. Sedangkan tanah pertanian adalah tanah yang belum tentu diusahakan dengan
usaha pertanian. Ukuran luas lahan secara tradisional perlu dipahami agar dapat ditransformasi
keukuran luas lahan, maka ukuran nilai tanah juga diperhatikan (Taufiq,2015).
Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses
produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Dalam usaha tani misalnya pemilikan atau
penguasaan lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas. Semakin
sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani dilakukan. Kecuali bila suatu usaha tani
dijalankan dengan tertib dan administrasi yang baik serta teknologi yang tepat. Tingkat
efisiensi sebenarnya terletak pada penerapan teknologi. Karena pada luas lahan yang lebih
sempit, penerapan teknologi cenderung berlebihan (hal ini berhubungan erat dengan konversi
luas lahan ke hektar), dan menjadikan usaha tidak efisien. lahan diartikan sebagai lingkungan
fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, flora,
fauna serta bentukan hasil budaya manusia. Dalam hal ini lahan yang mengandung pengertian
ruang dan tempat. Lahan juga diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief,
tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap
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penggunaan lahan termasuk didalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang.
Lahan merupakan sebidang permukaan bumi yang meliputi parameterparameter geologi,
endapan permukaan, topografi, hidrologi, tanah, flora dan fauna yang secara bersama-sama
dengan hasil kegiatan manusia baik di masa lampau maupun masa sekarang yang akan
mempengaruhi terhadap penggunaan saat ini maupun yang akan datang. Lahan pertanian
dikatakan produktif apabila lahan pertanian tersebut dapat menghasilkan hasil produksi di
bidang usaha tani yang memuaskan. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, setiap petani
semakin lama semakin tergantung pada sumber-sumber dari luas lingkungannya. Adapun
status lahan pertanian diklasifikasikan yaitu sebagai lahan milik, lahan sewa, dan lahan sekap.
Nilai atau harga lahan dengan status milik seringkali lebih mahal dibandingkan dengan lahan
yang bukan milik. Lahan milik yang biasanya dinyatakan dengan bukti sertifikat tanah selaku
harganya lebih tinggi, hal ini salah satunya disebabkan karena adanya kepastian hukum
pemilikan tanah. Tanah atau lahan pertanian dengan status hak pakai atau hak guna usaha,
nilainya relatif lebih rendah dibandingkan harga lahan dengan status milik.
b. Produktivitas
Produktivitas adalah rasio dari total output dengan input yang
dipergunakan dalam produksi. produktivitas lahan berkesesuaian dengan kapasitas lahan untuk
menyerap input produksi dan menghasilkan output dalam produksi pertanian.
Nurmala, dkk (2012), produktivitas adalah kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi
tanaman tertentu dalam keadaan pengolahan tanah tertentu. Produktivitas merupakan
perwujudan dari keseluruhan faktor-faktor (tanah dan non tanah) yang berpengaruh terhadap
hasil tanaman yang lebih berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. (Yusrizal ,2015)
menjelaskan bahwa produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang
dicapai (output) dengan keberhasilan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain
bahwa produktivitas memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah
pada pencapaian target berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua yaitu
efesiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaan
atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.
c. Biaya Produksi
Menurut Mulyadi (2015) mendefinisikan biaya produksi merupakan biayabiaya yang terjadi
untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Secara garis besar
biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead. Sedangkan menurut Harnanto (2017) mendefinisikan bahwa biaya produksi adalah
biaya – biaya yang dianggap melekat pada produk, meliputi biaya, baik langsung maupun tidak
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langsung dapat diidentifikasikan dengan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi.
Menurut Riwayandi (2014) biaya produksi adalah biaya yang berhubungan fungsi produksi.
Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead. Biaya produksi adalah semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk
benda maupun jasa selama produksi berlangsung. Biaya produksi adalah sebagai kompensasi
yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh
petani dalam proses produksi, baik secara tunai maupun tidak tunai (Yurizal, 2015).
Biaya produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut.
TC=FC +VC
Dimana:
TC = Biaya Total (Total Cost)
FC = Biaya Tetap (Fixed Cost)
VC = Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost)

d. Harga
Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam satuan mata uang atau alat tukar yang lain
dengan satu barang tertentu. Harga merupakan elemen pokok dalam pemasaran karna langsung
berhubungan dengan permintaan hasil total, dimana dalam penetapan harga ini dapat berbedabeda dari tempat yang satu ketempat yang lain (Yurizal,2015).
Harga adalah sejumlah uang yang ditagih atas suatu produk atau jasa, atau jumlah semua nilai
yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau
menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Basu Swastha harga adalah jumlah uang
(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah
kombinasi dari barang beserta pelayanannya.
Menurut Deliyanti Oentoro (2012) menyebutkan harga adalah nilai tukar yang bisa disamakan
dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi
seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Menurut Indiryo
Gitosudomo, harga itu sebenarnya merupakan nilai yang dibebankan pada suatu produk
tertentu. Dalam kenyataannya besar kecilnya nilai atau harga itu tidak hanya ditentukan oleh
faktor fisik saja yang diperhitungkan tetapi faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor lain
berpengaruh pula terhadap harga. Jadi pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan
untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu atau kombinasi antara barang dan jasa. Harga
sebenarnya bukanlah hanya diperuntukkan bagi suatu produk yang sedang diperjual belikan di
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pasar saja tetapi disewakan atau dikontrakkan, konsultan, akuntan publik, pengacara, dokter
melalui tarif yang ditentukan.

2.1.5 Penerimaan
Penerimaan petani dipengaruhi oleh hasil produksi. Petani menambah hasil produksi bila tiap
tambahan produksi tersebut menaikkan jumlah penerimaan yang di peroleh. Penerimaan
(revenue) adalah penerimaan dari hasil penjualan outputnya (Yurizal,2015).
Penerimaan dapat dihitung dengan Rumus
TR = Q x P Dimana:
TR = Total Penerimaan
Q = Jumlah Produksi yang Dihasilkan
P = Harga Jual Per Unit

2.1.6 Pendapatan
Pendapatan adalah hasil dari usahatani, yaitu hasil kotor (bruto) dengan produksi yang dinilai
dengan uang, kemudian dikurangi dengan biaya produksi dan pemasaran sehingga diperoleh
pendapatan bersih usahatani. Pendapatan dibidang pertanian adalah produksi yang dinyatakan
dalam bentuk uang setelah dikurangi dengan biaya selama kegiatan usaha tani (Yurizal,2015).
Menurut Sadono Sukirno dalam teori ekonomi mikro bahwa pemdapatan adalah perolehan
yang berasal dari biaya-biaya faktor produksi atau jasa-jasa produktif. Pengertian tersebut
menunjukan bahwa pendapatan adalah seluruh perolehan baik yang berasal dari biaya faktor
produksi maupun total output yang dihasilkan untuk seluruh produksi dalam suatu
perekonomian dalam jangka tertentu (Siti,2016).
Pendapatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Harga dan Pendapatan merupakan faktor
yang menentukan besar kecilnya permintaan barang dan jasa. Pendapatan menurut pegertian
umum adalah balas jasa yang diterima oleh seorang individu setelah melaksanakan suatu
pekerjaan atau nilai barang dan jasa yang diterima oleh seorang individu melebihi hasil
penjualannya (Siti,2016).
Pendapatan dapat diperoleh dengan Rumus:
I = TR-TC Dimana:
I = Income (Pendapatan)
TR = Total Revenue (Total Penerimaan)
TC = Total Cost (Total Biaya)
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2.1.6 Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain: Penelitian yang dilakukan oleh Nidar
Wati, (2014) dengan judul “Analisis Pendapatan Usahatani Sawo (Achras Zapota) Di
Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pendapatan usaha tani buah Sawo (Achras zapota) di Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Umumnya petani
sawo di daerah penelitian untuk tiap desa sampel mempunyai rata-rata luas lahan garapan yaitu
0,28. Pendapatan yang di hasilkan petani sawo rata-rata per tahunnya adalah sebesar
Rp.39.079.000,- dengan total rata-rata biaya produksi per tahunnya adalah sebesar
Rp.17.626.000,-

dan

memiliki

rata-rata

keuntungan

pertahunnya

adalah

sebesar

Rp.21.453.000,- dengan memiliki keuntungan sebesar itu maka usaha tani jeruk nipis sangat
menguntungkan bagi petani.
Penelitian yang dilakukan oleh Maya Nordian. 2016. dengan judul ”
Analisis Daya Saing Usahatani Sawo (Manikara zapota L.) di Kelompok Tani Sawo Sugih,
Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hasil Analisis
menunjukkan usahatani komoditas sawo selama 20 tahun di Kelompok Tani Sawo Sugih, Desa
Sukatali, Kabupaten Sumedang pada nilai sekarang (present value) memiliki keuntungan
finansial sebesar Rp 57,923,929.14/ha dan keuntungan ekonomi sebesar Rp 46,977,506.2/ ha.
Penelitian yang dilakukan oleh Dinni Mulyani.2016. Dengan judul “Pengembangan Budidaya
Buah Sawo Sukatali St.I (Acrhras Zapota L) Sebagai Produk Unggulan Hortikultura Di
Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah
ini dilalui oleh banyak aliran sungai yang dapat menguntungkan bagi pengembangan budidaya
buah sawo 106. Sukatali ST.I. ;

Nurmala, dkk (2012), produktivitas adalah kemampuan

tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu dalam keadaan pengolahan tanah tertentu.
Produktivitas merupakan perwujudan dari keseluruhan faktor-faktor (tanah dan non tanah)
yang berpengaruh terhadap hasil tanaman yang lebih berdasarkan pada pertimbangan ekonomi.

2.2 Kerangka Pemikiran
Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses
produksi ataupun usahatani dan usaha pertanian. Dalam usahatani misalnya pemilikan atau
penguasaan lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas
Biaya produksi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akan kelayakan usahatani.
Di dalam usahatani Sawo Sukatali ST.I juga biaya produksi sangat mempengaruhi akan
pendapatan usahatani Sawo Sukatali ST.I. Dimana semakin besar biaya produksi yang di
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keluarkan pada usaha tani Sawo maka semakin kecil pendapatan usaha sawo tersebut, karena
akan menambah beban biaya yang di keluarkan oleh petani atau pelaku usaha tani Sawo
Sukatali ST.I.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani Sawo Sukatali ST.I di pengaruhi oleh
luas lahan, produktifitas, biaya produksi,dan harga jual. namun karena keterbatasan waktu,
tenaga, dan biaya, maka penelitian ini hanya akan beberapa hal yaitu : penulisan akan menguji
sebuah hipotesis dan mengukur produktifitas nya. Dari penjelasan diatas, maka dapat
digambarkan skema kerangka pemikiran penelitian pada Gambar 2.1.

Luas lahan
Pendapatan

Produktivitas
Biaya Produksi

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian
Dari Kerangka Pemikiran diatas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Pendapatan
usaha tani Sawo Sukatali ST.I secara signifikan dipengaruhi oleh luas lahan dan biaya
produksi“.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Teknik Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif
dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) metode verifikatif diartikan sebagai
penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dapat diartikan
sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu
dengan pengumpulan data menggunakan instrument penelitian.

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel
Untuk memperjelas mengenai pengertian tentang variable yang diteliti, maka dibuat defenisi
dan batasan operasional dari variable-variabel tersebut, akan dijelaskan dalam tabel di bawah
ini:
Tabel 3.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.
No.
Nama
Definisi Variabel
Indikator
Satuan
Variabel
Pengukuran
1.

Lahan

Area tanah yang digunakan
Luas
untuk menanam tanaman
Biaya yang dikeluarkan selama Peralatan
proses produksi sekali proses Upah buruh
produksi
Pupuk
Pestisida

Hektar

2.

Biaya Produksi

3.

Pendapatan

Hasil kotor (bruto) dikurangi
dengan biaya produksi dan
pemasaran sehingga diperoleh
pendapatan bersih.

Rp/musim

4.

Produktivitas

Produktivitas mengandung arti Output/ Input
sebagai perbandingan antara
hasil yang dicapai (output)
dengan keberhasilan sumber
daya yang digunakan
(input).

3.3 Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data.
a. Jenis Data.
1. Data Primer
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PenerimaanBiaya-biaya

Rp/musim

Angka
indeks

Data Primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain)
dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada,
data primer bisa didapat dengan cara:
Wawancara, Angket, dan Observasi (Juliandi, 2015). Dalam penelitian ini, pengumpulan data
dilakukan dengan teknik wawancara serta observasi langsung pada petani Sawo dengan
menggunakan daftar pertanyaan atau kuisioner terhadap para petani di daerah penelitian.
Dalam penelitian ini juga peneliti mengambil data dari Respo6nden Penelitian. Responden
penelitian adalah seseorang yang mampu menjawab serangkaian pertanyaan yang dilakukan
yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan bentuk pertanyaan atau kusioner maupun lisan. 2.
Data Sekunder
b. Sumber Data.
Sumber data diperoleh dari:
a.

Responden dan Instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti kantor kepala desa
serta literatur yang berhubungan dengan penelitian, berupa laporan dan catatan.

b. Jurnal maupun internet atau sumber lainnya yang berkaitan dengan
penelitian.
Sumber dan teknik pengumpulan data yang di peroleh sebagai berikut:
c.

Studi Literatur, yaitu dari buku-buku yang mendukung teori-teori yang digunakan dalam
penelitian ini.
3.4 Teknik Penetapan Responden
a. Populasi
Populasi dari penelitian ini adalah para petani di usaha tani sawo di wilayah Kecamatan
Situraja Kabupaten Sumedang.
Tabel. 3.2 Jumlah Petani dan luas lahan usahatani Sawo di Kecamatan Situraja.
No.

Desa

Luas Lahan

Jumlah Petani

Buah Sawo

Buah Sawo

1.

Sukatali

81,33 Ha

363

2.

Ambit

8,81 Ha

106

3.

Kaduwulung

6,08 Ha

27

96,23 Ha

496

Jumlah

Sumber: UPTD Kecamatan Situraja 2018
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b. Sampel
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel petani di salah satu desa/kelurahan di
Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang yaitu di Desa Sukatali yang penduduknya
kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani buah sawo.
Sampel adalah obyek yang diambil dengan cara mereduksi objek
penelitian yang dianggap representatif terhadap populasi. Rosalida (2010) bahwa jika jumlah
subyeknya besar, maka dapat diambil sampel antara 10 - 30%. Pengambilan sampel dilakukan
dengan metode simple random sampling (secara sederhana) dengan alasan petani di desa
merupakan petani Sawo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Dapat digunakan Rumus Slovin dibawah ini:
n

N
Ne 2  1

n = Ukuran sampel N = Ukuran populasi e = Tingkat kekeliruan dalam pengambilan sampel
Jika : (penulis menetapkan e = 15%)
n

39, 59 dibulatkan menjadi 40 sampel.
Berdasarkan perhitungan di atas, peneliti mengambil ukuran sampel minimal yang

dianggap representatif berjumlah 40 orang.
3.5 Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis.
a. Untuk menjawab Identifikasi Masalah yang pertama, menggunakan beberapa
tahap analisis yaitu:
Tahap pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana hubungan antara luas lahan dan biaya
produksi dengan pendapatan usaha tani sawo, dengan menggunakan Analisis Regresi Linier
Berganda. Permasalah pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh luas lahan,
tenaga kerja & biaya produksi terhadap pendapatan usaha tani cabai merah menggunakan
analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila
peneliti bermaksud untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan beberapa
variabel independen. Tujuan analisis regresi linear berganda adalah menggunakan nilai-nilai
variabel independen yang diketahui, untuk meramalkan nilai variabel dependen (Sulaiman,
2004).
18

Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Dimana:
Y
= Pendapatan Usaha Tani Tani Sawo A
b1; b2
X1
X2
e
Tahap kedua,

= Intercept

= Koefisien Regresi
= Luas Lahan
= Biaya Produksi
= error
untuk mengetahui keeratan hubungan antara variable bebas (X1; X2) dengan

variable terikat (Y) digunakan Rumus Korelasi Berganda ( R ), Untuk menguji kekuatan
pengaruh faktor-faktor secara serempak maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut
:
Rumus Korelasi Berganda:
Analisis kolerasi berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antar variabel
terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas (X1, X2,……Xn) dengan korelasi berganda
ini, keeratan atau kuat tidaknya antara hubungan variabel-variabel tersebut diketahui. Koefisien
korelasi berganda dirumuskan sebagai berikut:

R = Koefisien kolerasi
y = variabel dependen pendapatan
x1 = variabel independen luas lahan
x2 = variabel independen biaya produksi
Untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi yang dihasilkan digunakan tabel interpretasi
sebagai berikut:
Tabel 3.3 Interprestasi Koesien Korelasi
Interval koefisien
Tingkat hubungan
0,00 – 0,199

Sangat rendah/tidak ada hubungan

0.20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,00

Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2005:126)
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Analisis Koefesien Determinasi
Koefisien determinasi menunjukkan berapa persen dari variasi (naik turunnya) variabel
dependen dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variasi variabel independen. Koefisien
determinasi dihitung dengan menggunakan rumus:
Kd = r 2
Dimana:
Kd = Koefisien determinasi
r

= Koefiesien korelasi

Tahap ketiga, menguji hipotesis yang diajukan, yaitu menggunakan rumus:
F-hitung = R2/(k-1)

(1-R2)(N-k)

Dimana:
R2
= Koefisien determinasi
N
= Jumlah sampel
k
= Jumlah variabel bebas
dimana:
Ha; menyatakan bahwa luas lahan dan biaya produksi mempengaruhi secara signifikan
pendapatan usaha tani sawo.
Ho; menyatakan bahwa luas lahan dan biaya produksi tidak mempengaruhi secara signifikan
terhadap pendapatan usaha tani sawo.
Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, Ha ditolak.
Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, Ha diterima.
Jika signifikansi <0,05, maka Ho ditolak danHa diterima Jika signifikansi >0,05 , maka Ho
diterima dan Ha ditolak.
c.

Untuk menjawab identifikasi masalah yang kedua, dengan cara mengukur tingkat

produktivitas usaha tani, yaitu menggunkan rumus:
Produktivitas = I / TC I = Pendapatan = TR –TC
Dimana:
TR = Total Revenue (Total Penerimaan) = Q x P
Dimana: Q = Jumlah Produksi yang Dihasilkan
P = Harga Jual Per Unit
Sedangkan:

:

TC = Total Cost, (TC adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk proses produksi, yaitu:
biaya pupuk, pestisida, upah buruh dan biaya pembelian peralatan/penunjang).
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3.6 Tempat Dan Waktu Penelitian
Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu berada di Desa Sukatali Kecamatan
Situraja Kabupaten Sumedang. Penulis melakukan penelitian di Desa Sukatali Kecamatan
Situraja Kabupaten Bandung.di laksanakan selama 1 bulan yaitu Bulan November 2021.
3.7. Tabel pelaksanaan penelitian
Penulis melakukan penelitian di Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Bandung di
laksanakan selama bulan November 2021. Adapun jadwal selengkapnya yang dilakukan oleh
penulis dapat dilihat di bawah ini.
Tabel 3.4. Jadwal dan Kegiatan Penelitian.
NO

URAIAN

1.

Persiapan

2

Pelaksanaan kegiatan penelitian

3

Tabulasi dan penghitungan

4

Pelaporan

M1

M2

M3

M4

xx
xx
xx
xx
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian
4.1.1 Sejarah Desa Sukatali
Desa Sukatali yang berkembang sampai pada dewasa ini menDesa Sukatali merupakan
desa hasil pemekaran dari Desa Sukaambit, dimana dahulunya wilayah administratif Desa
Sukaambit merupakan gabungan dari Desa Sukatali dan Desa Ambit. Pada sekitar tahun 1981
Desa Sukaambit di mekarkan menjadi 2 desa yaitu Desa Sukatali dan Desa Ambit. SK
Gubernur Jawa Barat No. 993/PM.122-PEM/SK/1980, tanggal 2 Juni 1980 tentang
Persetujuan dan Pengesahan Pemekaran Desa di Kabupaten Tingkat II Sumedang.
SK Bupati No. 27/OP.440/PEM/BUP/SK/1981, tanggal 31 Januari 1981 tentang Pembentukan
Desa Sukatali.
4.1.2 Letak Geografis
Wilayah Desa Sukatali terangkum dalam wilayah Kecamatan Situraja. Luas wilayah
desa Sukatali 319.715ha Desa Sukatali yang terdiri dari 2 Dusun dengan 6 Rukun Warga (RW)
dan 27 Rukun Tetangga (RT). Desa Sukatali
memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:
Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat

: Desa Citepok (Paseh) Dan Kecamatan Cisarua
: Desa Ambit Kecamatan Situraja
: Desa Ambit Kecamatan Situraja
: Desa Sukaluyu Kecamatan Ganeas
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4.1.3 Keadaan Fisik
Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Sukatali digunakan secara produktif, dan hanya
sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Desa Sukatali
memiliki Sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas lahan berupa sawah
teknis seluas 104 ha, Semi teknis 20 Ha, Tadah hujan 5,715 ha, dan yang lainnya berupa
pekarangan 91,877 ha, Hutan Rakyat 0 ha, Pangangonan 3,50 ha, Hutan Negara 0 ha, dan lainlain. Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya dapat dilihat di bawah ini.
Tabel 4.1 Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan
Di Desa Sukatali Tahun 2016
Sawah (ha)
Darat (ha)
Teknis ½ Teknis Tadah
Hujan
104
20
5,715

Pekarangan
Pemukiman
91,877

Hutan
Rakyat
-

Pengangon Hutan
-an
Negara
3,50
-

Sumber: Data Desa Sukatali
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Lainlain
98,123

Berdasarkan hasil angket kepada sampel penelitian yaitu petani sawa di Desa Sukatali, maka
dapat diketahui karakteristik petani sampel yaitu berdasarkan usia, pendidikan, kepemilikan
lahan, pekerjaan, dan luas lahan.
4.2. Karakteristik Responden.
Karakteristik respondensecara garis besar dijelaskan pada table berikut ini
Tabel 4.2 Karakteristik Responden
Keterangan

No
1
2
3
4
5

Rataan

Usia
56,25 Tahun
Pendidikan
SD
Kepemilikan Lahan
Sendiri
Pekerjaan
Utama
Luas lahan
0,4 Hektar
Sumber: Data Primer Diolah, 2021 (Lampiran 3)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata usia petani sampel adalah 56,25 tahun,

dilihat dari umur petani masih tergolong produktif dan masih dapat dapat meningkatkan
produksinya. Rata-rata pendidikan formal yang pernah diikuti oleh petani petani sampai selesai
adalah tingkat SD (Sekolah Dasar). Pendidikan yang diproleh oleh petani mempengaruhi
tingkat wawasan dan berpengaruh terhadap kegiatan atau tindakan yang akan diambil oleh
petani untuk memilih suatu jenis usaha yang akan mereka usahakan.
Status kepemilikan lahan, semua lahan adalah milik pribadi atau milik sendiri dan menjadi
mata pencaharian utama masyarakat Desa Sukatali. Untuk rata-rata luas lahan yang dimiliki
oleh sampel penelitian yaitu petani sawo di Desa
Sukatali adalah 0,4 Ha.
4.3 Gambaran Usahatani Sawo Sukatali ST.I
Gambaran usahatani sawo Sukatali ST.I merupakan gambaran mengenai usahatani
sawo Sukatali ST.I yang dilakukan petani meliputi penyediaan sarana dan prasarana produksi,
proses produksi, dan pemasaran hasil. Sarana dan prasarana produksi merupakan sumber fisik
yang sangat diperlukan dalam proses produksi. Sarana dan prasarana produksi tersebut terdiri
dari lahan, tenaga kerja, alat-alat pertanian, bibit, pupuk, dan pestisida. Tenaga kerja yang
digunakan dalam usahatani sawo Suktali ST.1 dipenuhi dari tenaga kerja manusia saja. Tenaga
kerja manusia terdiri dari tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita. Dalam penelitian ini tenaga
kerja yang digunakan adalah tenaga kerja upahan.
Peralatan yang digunakan responden dalam usahatani sawo Sukatali ST.1 adalah
cangkul, parang, sosog/galah, kontener peti, dan ember. Peralatan tersebut diperoleh dengan
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cara membeli pada kios pertanian yang tersedia tidak jauh dari domisili petani. Alat – alat
pertanian tersebut memiliki umur ekonomis 2 sampai 3 tahun.
Sarana produksi bibit sendiri di produksi oleh petani sawo itu sendiri, sedangkan pestisida dan
pupuk anorganik diperoleh dari kios – kios obat – obatan pertanian terdekat. Pupuk kandang
yang digunakan adalah pupuk kotoran domba/kambing. Untuk pupuk an-organik maka petani
responden pada usahatani sawo jarang menggunakanya. Keseluruhan sarana produksi dan alat
– alat pertanian dibeli dengan menggunakan modal berupa uang tunai.
Modal berupa uang tunai yang digunakan untuk usahatani sawo sukatali ST.I adalah
berasal dari modal sendiri. Modal usahatani dalam bentuk uang tunai yang dimiliki petani
sangat penting dalam menjalankan usahatani sesuai dengan yang direncanakan. Para responden
dalam penelitian ini secara umum telah mempersiapkan dan mengantisipasi terhadap kondisi
ketiadaan uang tunai dengan cara menyisihkan dan disimpan secara ketat dan hanya digunakan
untuk kebutuhan usahatani berikutnya.
4.4 Analisis Usahatani Sawo Sukatali ST.I
a. Faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani sawo di Desa Sukatali di Kabupaten
Sumedang.
Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, dilakukan dengan menggunakan metode
enter, dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen melalui meregresikan pendapatan (Y) sebagai variabel dependen
dan luas lahan (X1), dan biaya produksi (X2), sebagai variable independen. Hasil koefisien
regresi linear berganda terdapat
dalam tabel dibawah ini:

Model

Tabel 4.3. Koefisien Regresi Linear Berganda
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized

T

Sig.

Coefficients
B

1

(Constant)
Luas Lahan(X1)
Biaya
Produksi(X2)

-2310049,558

Std. Error

Beta

883358,293

2155264,225 2868821,165

,088

-2,615

,013

,751

,458

3,341
,446
,875
7,491
,000
a. Dependent Variable: pendapatan(Y)
Sumber: Data Primer Diolah, 2021 (Lampiran 4)
``.......................................................................................................
Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa fungsi regresi linier berganda sebagai berikut;
Y = -2310049,558 + 2155264,225X1 + 3,341X2
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Interpretasi:
a)

Konstanta -2310049,558 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel bebas luas

lahan dan biaya produksi itu sendiri maka pendapatan sebesar
2310049,558
b)

Koefisien regresi X1 sebesar 2155264,225 menunjukkan bahwa apabila setiap kenaikan

luas lahan sebesar 1 rantai, dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan, maka akan
menaikkan pendapatan sebesar 2155264,225.
c)

Koefisien regresi X2 sebesar 3,341 menunjukkan bahwa apabila setiap kenaikan biaya

produksi sebesar 1 Rupiah, dengan asumsi variable bebas lainnya dianggap konstan, maka akan
menaikkan pendapatan sebesar 3,341
Koefisien Korelasi Dan Koefisien Determinasi
Tabel 4.4. Koefisien Korelasi dan Determinasi Luas Lahan dan Biaya
Produksi Terhadap Pendapatan.
Model Summary
Mode
l

R

1

,955a

R SquareAdjusted R
Square
,911

Std. Error of the
Estimate
,906

3959098,47084

a. Predictors: (Constant), Biaya Produksi(X2), Luas Lahan(X1)
Sumber: Data Primer Diolah, 2021 (Lampiran 4)
Dari tabel diatas dapat diketahui nilai R sebesar 0,955 menunjukkan bahwa korelasi atau
hubungan antara variabel dependen (pendapatan) dengan variabel independen (luas lahan dan
biaya produksi) memiliki hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 95,5%. Dari tabel diatas
juga diketahui nilai R Square sebesar 0,911 Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh
variabel independent terhadap variabel dependen adalah sebesar 91,1%, sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini, contohnya seperti
variabel produktivitas, harga, dan lain–lain.

Uji F (Secara Simultan)
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadapa variabel dependen atau terikat. Untuk membuktikan
secara bersama-sama, maka dilakukan uji F. Hasil uji regresi secara simultan atau uji F dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:

25

Tabel 4.5. Hasil Uji F Hitung
ANOVAa
Sum of Squares Df
Mean Square

Model

54639455608827
36,000
Regression
Residual 53293166386050
9,060
Total
59968772247432
45,000

1

a.
b.

2

F

27319727804413
68,000 174,295

Sig.
,000b

34 15674460701779,
678
36

Dependent Variable: pendapatan(Y)
Predictors: (Constant), Biaya Produksi(X2), Luas Lahan(X1) Sumber: Data Primer

Diolah, 2021 (Lampiran 4)
Dari Tabel diatas didapat F hitung sebesar 174,295 dan F Tabel sebesar 3,25. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya adalah faktor luas lahan dan biaya
produksi secara serentak ataupun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan petani sawo yang berada di Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten
Sumedang (H1 diterima dan H0 ditolak).
b. Tingkat Produktivitas Petani Sawo Sukatali ST.I di Desa Sukatali Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang.
Permasalahan Kedua adalah untuk menghitung tingkat produktivitas. Biaya adalah semua
pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan
uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.
Jenis biaya yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu: Biaya Variabel (VC) dan Biaya
Tetap (FC).
Perhitungan Biaya Penyusutan
Rumus:
Biaya penyusutan:

Jumlah Biaya(Rp)
Umur Ekonomis(Tahun)

1. Cangkul
2. Parang
3. Sosog/Galah

Tabel 4.6. Hasil Biaya Penyusutan
Biaya Penyusutan = Rp 4.150.000 = Rp 172.900
24
Biaya Penyusutan = Rp 2.000.000 = Rp 83.300
24
Biaya Penyusutan = Rp 1.095.000 = Rp 45.600
24
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4. Kontener Peti

Biaya Penyusutan = Rp 6.625.000 = Rp 276.000
24
5. Ember
Biaya Penyusutan = Rp 1.000.000 = Rp 41.600
24
Sumber: Data Primer Diolah, 2021 (Lampiran 5)
Tabel 4.7. Total Biaya Usaha Tani Sawo Sukatali ST.I
Biaya Variabel (VC)
Rp 98.095.600
Biaya Tetap (FC)

Rp 619.400

Total Cost (TC)

Rp 98.715.000

Biaya Variabel
Biaya Variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas usahatani,
semakin banyak variabel yang digunakan maka biaya variabel yang dikeluarkan semakin besar.
Biaya Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk usaha tani sawo yaitu: peralatan,
upah buruh, pupuk, dan pestisida total biaya variabel (VC) adalah Rp. 98.095.600, BiayaTetap
Biaya Tetap merupakan biaya yang tidak berubah-ubah. Dengan artian sebanyak apapun
jumlah barang yang digunakan dalam proses produksi biaya yang dikeluarkan tidak berubah.
Rata-rata Biaya tetap (FC) yang digunakan dalam penelitian ini sebesar Rp. 619.400.
Total Cost (TC)
Total Biaya adalah jumlah keseluruhan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Total
biaya diperoleh dari penjumlahan rata-rata total biaya variabel dan rata-rata biaya tetap dimana:
TC = VC + FC
= Rp 98.095.600+ Rp. 619.400
= Rp. 98.715.000
Penerimaan
Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dalam periode
tertentu. Penerimaan juga disebut dengan balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan dalam waktu
tertentu. Dimana total penerimaan adalah total hasil yang diterima dari usaha tani sawo yaitu
total produksi dikalikan dengan harga jual sewaktu panen.
Tabel 4.8. Penerimaan Rata-Rata Petani Usahatani Sawo Sukatali ST.I
Uraian
Jumlah
Jumlah Produksi Usaha Tani Sawo (Musim) (Q)
Harga Jual per kg (P)

67.100 kg
Rp 5.000

Total penerimaan (TR)
Rp 335.500.000
Sumber: Data Primer Diolah, 2021 (Lampiran 4)
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah produksi usaha tani cabai merah dalam
sekali musim tanam adalah 67.100 kg dengan harga jual per kg cabai seharga Rp 5.000 maka
didapatlah total penerimaan usaha tani sawo sebesar Rp 335.500.000/ musim, dimana:
TR = Produksi total (Q) × harga (P)
= 67.100 kg x Rp 5.000
= Rp 335.500.000
Pendapatan
Pendapatan merupakan balas jasa yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih rata – rata petani sawo.
Pendapatan diperoleh dari pengurangan Total Penerimaan (TR) dengan Total Biaya (TC)
dimana rata-rata Total Penerimaan sebesar Rp Rp 335.500.000 dan Total Biaya sebesar Rp.
98.715.000, dimana:
I = TR – TC
= Rp 335.500– Rp. 98.715.000
= Rp 236.785.000
Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan bersih usaha tani sawo
yang diperoleh adalah sebesar Rp 236.785.000 sekali panen. Maka dapat disimpulkan bahwa
usaha tani sawo ini dapat memberikan keuntungan kepada para petani sawo.

Produktivitas
Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output)
dengan keberhasilan sumber daya yang digunakan (input). Produktivitas diperoleh dari
pembagian Pendapatan (I) dengan Total Biaya (TC).
Dimana total Pendapatan (I) sebesar Rp 236.785.000 dan Total Biaya sebesar
Rp. 98.715.000, dimana:
Produktivitas = I/TC
= Rp 236.785.000: Rp. 98.715.000
= 2,39
Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa tingkat produktivitas usaha tani sawo yang
diperoleh adalah sebesar 2,39. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha tani sawo ini memiliki
tingkat produktivitas yang bagus.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Dari hasil pengujian diketahui nilai determinasi (R2) dari penelitian ini adalah sebesar 0,911
uji statistik mengindikasikan secara serempak pendapatan usaha tani Sawo Sukatali ST.I di
Desa Sukatali dipengaruhi oleh luas lahan dan biaya produksi sebesar 91,1%. Secara
simultan F hitung sebesar 174,295 dan F Tabel sebesar 3,25. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya adalah faktor luas lahan dan biaya produksi
secara serentak ataupun secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan
petani sawo yang berada di Desa Sukatali Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
2. Produktivitas usahatani Sawo Sukatali ST.I di Desa Sukatali kecamatan Situraja Kabupaten
Sumedang terbilang bagus. berdasarkan hasil penelitian tingkat produktivitas 2,39 yang
artinya pendapatan memiliki perbandingan
2,39 kali dari total biaya-biaya.

5.2 Saran
1. Perlu adanya sosialisasi mengenai pemilihan bibit berkualitas, teknik budidaya, panen,
pasca panen, serta pemasaran dari pemerintah dan petani dalam rangka meningkatkan
pendapatan petani mengingat Sawo Sukatali ST.I memiliki nilai jual yang sangat baik.
2. Para petani diharapkan agar dapat menjaga kualitas dan kuantitas Sawo Sukatali ST.I di
Desa Sukatali kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang agar dapat bersaing di pasar.
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Lampiran 1. Peta Desa Sukatali

DENAH DESA SUKATALI
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
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Lampiran 2. Peta Komoditas Unggulan Desa Sukatali
PETA KOMODITAS UNGGULAN DESA SUKATALI

Ds. Cimara

U

Ds. Citepok

Kantor
Desa

RW. 4
Lahan Sawah

Sawo + tan.
bun

RW. 5

RW. 1

Ds. Sukaluyu

RW. 3

Lahan Darat
RW. 2
Ds. Ambit

Keterangan :

:

: Lahan Sawah, Tanaman Padi Sawah
: Kebun Rakyat Dan Kebun Sawo
: Lahan Darat, Tanaman Kacang, Dan Palawija
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Lampran 3. Karakteristik Responden
No

Nama

1

Pepen
Permana
Dadih
Aceng
Admadi
Yeye
Masrip
Atep Suyadi
Unar
Dasum
Odang
Dadang
Engkus
Kusnadi
H. Endang
Wardi
Tayu
Jono
Yana Suryana
Reni Kartini
Amir

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

49

L

SMA

Petani

0.5

Jumlah
Biaya
Harga
Produksi 1
Produksi 1 Keuntungan
Jual
Musim
Musim
(Rp/Musim)
(Rp/Kg)
(Kg/Musim)
(Rp/Musim)
Milik Sendiri 3.500
5.000
8.097.000 9.403.000

50
57

L
L

SD
SD

Petani
Petani

1
0,5

Milik Sendiri 4.000
Milik Sendiri 1.000

5.700
5.000

11.016.000 11.784.000
2.580.500 2.419.500

51
71
54
68
48
62
39
59

L
L
L
L
L
L
L
L

SD
SMP
SMA
SD
SD
SD
SD
SD

Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani

1
0,4
1
0,5
0,7
0,5
1
0,64

Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri

5.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
1.500

4.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
5.000

7.090.000
3.020.000
2.100.000
1.208.500
1.069.500
1.562.000
3.502.000
2.767.000

12.910.000
6.988.000
2.900.000
3.791.500
4.930.000
3.438.000
11.498.000
4.733.000

58
58
51
41
42
39
61

L
L
L
L
L
P
L

SD
SD
SMA
SD
SMP
SMA
SD

Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani

3
0,4
0,35
0,28
0,2
0,2
0,05

Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri

20.000
3.000
500
1.000
1.500
800
150

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
4.000

20.000.000
5.317.000
676.500
2.078.500
2.342.000
871.500
280.000

80.000.000
9.693.000
1.823.500
2.921.500
5.158.000
3.978.500
320.000

Luas
Umur
Jenis
Tingkat
Status
Pekerjaan Lahan(H
(Tahun) Kelamin Pendidikan
Kepemilikan
a)

19
20
21
22
23
24
25

Mumu Tarmu
Rachmat HS
Inas
Ikin Sodikin
Tatang
Ratmaja
Wawan
Tata
Bastaman

65
55
63
53
53

L
L
L
L
L

SD
SD
SD
SMP
SMA

Petani
Petani
Petani
Petani
Petani

0,4
0,01
0,1
0,15
0.1

Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri
Milik Sendiri

56
64

L
L

D3
SMP

Petani
Petani

0,2
0,1

26

Acim

70

L

SD

Petani

0,1

27

Yoyo Sutisna

63

L

SMP

Petani

0,15

28

Ayi

56

L

SD

Petani

0,1

29

Samhari

54

L

SMP

Petani

0,2

68

L

SD

Petani

0,1

31

Uang
Martimbang
Darma

77

L

SD

Petani

0,14

32

Ade

40

L

SD

Petani

0,17

33

Yanto

50

L

SMA

Petani

0,5

30

1.000
250
500
500
500

5.000
4.000
5.000
5.000
5.000

781.000
178.500
583.500
1.321.500
1.226.000

4.219.000
821.500
1.916.500
1.178.500
1.274.000

Milik Sendiri 500
Milik Sendiri 300

6.000
5.000

367.000
530.000

2.633.000
970.000

Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri

400

6.000

782.500

1.617.500

400

5.000

1.062.000

938.000

400

6.000

307.500

2.092.500

500

4.000

603.500

1.396.500

200

5000

355.500

644.500

400

5.000

172.500

1.827.500

400

5.000

297.500

1.702.500

1.000

5.000

1.907.000

3.093.000

34

Andi Suhandi 64

L

SD

Petani

0,2

35

Mulyana

51

L

SD

Petani

0,3

36

52

L

SMA

Petani

0,5

37

Toto
Tugiman
Pandi

65

L

SD

Petani

0,28

38

Wowo

59

L

SMA

Petani

1

39

Iwan

52

L

SD

Petani

0,28

40

Juju

62

P

SD

Petani

0,21

Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri
Milik
Sendiri

700

3.500

430.500

2.019.500

800

5.000

625.000

3.375.000

2.000

5.000

1.772.500

8.228.000

1.000

5.000

2.454.500

2.545.500

2.500

5.000

4.257.000

3.247.000

1.000

5.000

1.474.000

3.526.000

900

5.000

1.648.000

2.852.000
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