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ABSTRAK 

HARTINI IDNIATY, 105.05.03006.18. “Optimasi Usahatani Bawang 

Merah Lahan Kering di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto”  

dibimbing  oleh SYAFIUDDIN dan SRI MARDIYATI.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat produksi dan 
pendapatan usahatani  bawang merah di KecamatanTamalatea 
Kabupaten Jeneponto dan  menganalisis alokasi sumberdaya lahan, 
tenaga kerja dan modal yang optimal dalam usahatani bawang merah di 
Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontotangnga,  Kecamatan 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto pada bulan Mei sampai Juli 
2020.Pengambilan sampel dengan cara purpossive random sampling 
yaitu mengambil 4 (empat) kelompoktani baik program pengembangan 
maupun non pengembangan. Setiap kelompok tani diambil sampel 20 
orang program pengembangan begitu pula program non pengembangan. 
Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 
pendapatan,untuk biaya produksi, tingkat produksi dan pendapatan 
usahatani, dan analisis optimasi input produksi dan sensitivitas 
pendapatan maksimum dan minimum dengan menggunakan analisis 
Linear programming. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
produksi dan pendapatan usahatani bawang merah antara program 
pengembangan dan non pengembangan, dimana produksi bawang merah 
program pengembangan sebesar 8.851 kg/ha/musim dengan pendapatan 
bersih sebesar Rp 173.783.958,00/ha/musim dan produksi bawang merah 
program  non pengembangan sebesar 5.000 kg/ha/musim dengan 
pendapatan sebesar Rp 96.740.571,00/ha/musim. Kemudian terdapat 
perbedaan alokasi sumberdaya lahan dan tenaga kerja disetiap program 
untuk memperoleh pendapatan maksimal. Alokasi sumberdaya optimal 
pada usahatani bawang merah program pengembangan, meliputi lahan 
seluas 1 ha, dan tenaga kerja sebanyak 64,14 HOK dan program non 
pengembangan, untuk memperoleh pendapatan maksimal adalah meliputi 
lahan seluas 1 ha dan tenaga kerja sebanyak 43,73 HOK. Terakhir, 
sumberdaya yang memiliki keterbatasan (finity) adalah sumberdaya lahan, 
apabila luas lahan ditambah 1 hektar maka pendapatan maksimum akan 
meningkat sebesar Rp 175.160.143,00 /ha/musim untuk program 
pengembangan dan Rp 97.971.042,00 /ha/musim. untuk program non 
pengembangan 
 
Kata Kunci: Optimasi, Usahatani, Bawang Merah, Sumberdaya 
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BAB    I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang    

          Posisi sektor pertanian dalam perekonomian Nasional secara umum 

mempunyai fungsi ganda. Pertama, mengemban fungsi ekonomi guna 

penyediaan pangan dan kesempatan kerja. Kedua, fungsi sosial yang 

berkaitan dengan pemeliharaan masyarakat pedesaan sebagai 

penyangga budaya bangsa. Ketiga, fungsi ekologi guna perlindungan 

lingkungan hidup, konservasi lahan dan cadangan sumber air. Era baru 

pertanian ke depan menghendaki orientasi pada pencapaian nilai tambah, 

pendapatan, serta kesejahteraan petani sebagai acuan utama dalam 

pembangunan pertanian (Hafsah, 2009).   

         Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan 

penting dalam perekonomian Indonesia terutama dalam pembentukan 

Produk Domestik Bruto (PDB). Hortikultura sebagai salah satu subsektor 

pertanian, menempati urutan kedua setelah tanaman pangan dalam 

struktur pembentukan PDB sektor pertanian. Subsektor hortikultura 

memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat terhadap 

pembentukan produk Domestik Bruto terutama produksi sayuran. 

Tanaman sayuran adalah jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi 

dan berperan penting dalam pemenuhan berbagai kebutuhan keluarga 

petani (Handyoko A, 2011). 
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          Pertanian lahan kering merupakan aktifitas pertanian (budidaya 

tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan) 

yang dilakukan di lahan kering. Lahan kering ini terjadi sebagai akibat dari 

curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air sangat 

terbatas, suhu udara tinggi dan kelembabannya rendah. Lahan kering 

sering dijumpai pada daerah dengan kondisi antisiklon yang permanen, 

seperti daerah yang terdapat pada antisiklon tropisme. Daerah tersebut 

biasanya ditandai dengan adanya perputaran angin yang berlawanan arah 

jarum jam di utara garis khatulistiwa dan perputaran angin yang searah 

jarum jam di daerah selatan garis khatulistiwa. Kabupaten Jeneponto 

sebagai salah satu wilayah propinsi Sulawesi Selatan mempunyai tipe dan 

karakter iklim yang sangat spesifik dimana curah hujan rendah dan musim 

kering yang lebih panjang. 

Bawang merah (Allium ascalonicum) merupakan tanaman 

semusim yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama 

ini bawang merah lebih banyak dibudidayakan di lahan sawah dan jarang 

diusahakan di lahan kering/tegalan. Secara teknis, bawang merah mampu 

beradaptasi baik jika ditanam di dataran rendah, di lahan irigasi maupun di 

lahan kering. Bawang merah mempunyai prospek untuk dikembangkan di 

lahan kering dengan syarat tumbuh dan teknik budidaya yang baik. 

Tanaman bawang merah cocok tumbuh di dataran rendah sampai tinggi 

(0–1000 m dpl). Ketinggian optimum untuk pertumbuhan dan 

perkembangan bawang merah adalah 0–450 m dpl. Tanaman bawang 
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merah peka terhadap curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi serta     

cuaca berkabut (Nyoman, 2014). 

Berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan firman Allah SWT tentang 

tumbuhan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. 

- Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 99  yang 

berbunyi : 

 

َماِء َماًء َفأَْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت   ُكلِّ َشْيٍء َفأَْخَرْجَنا َوُهَو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السَّ

ا ُمَتَراِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة  ِمْنُه َخِضًرا ُنْخِرُج ِمْنُه َحب ً

اَن ُمْشَتبًِها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه ۗ اْنُظُروا إِلَٰى  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّ

لُِكْم ََلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ َثَمِرِه إَِذا أَثْ  َمَر َوَيْنِعِه ۚ إِنَّ ِفي َذٰ  

      Terjemahannya : “ Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, 

lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan 

Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 

menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir 

yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang 

menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun 

dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah 

buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) 

kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman “.  

 

Dari Surah Al-an’am ayat 99 diatas menjelaskan tentang firman 

Allah SWT bahwa Allah telah menurunkan hujan untuk lahan pertanian, 

dengan air hujan tersebut tumbuhlah segala macam tanaman dan 

tumbuhan salah satunya adalah bawang merah. Bawang merah 
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merupakan salah satu tanaman rempah yang banyak dibutuhkan oleh 

manusia dalam kehidupan sehari-harinya. 

- Firman Allah dalam Al-Qur’an surah At-Thaha ayat 53 yang 

berbunyi : 

َمآِء َمآًء  ٱلَِّذى َجَعَل لَُكُم ٱْْلَْرَض َمْهًدا َوَسلََك لَُكْم ِفيَها ُسُبًًل َوأَنَزَل ِمَن ٱلسَّ

َباٍت َشتَّىٰ  ن نَّ ًجا مِّ  َفأَْخَرْجَنا ِبِهۦٓ أَْزَوٰ

Terjemahannya: “ Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan 

dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan 

menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan 

itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” 

 

      Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa Allah SWT menjadikan 

bumi sebagai hamparan dan tempat berpijak dan menurunkan dari langit 

air hujan dan dari air hujan itu tumbuhlah berbagai macam tanaman yang 

banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya.      

- Firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Naba ayat 15 yang 

berbunyi : 

ا َوَنَباًتا  لُِّنْخِرَج ِبِهۦ َحب ً

Terjemahnya :  Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan 

                         tumbuh-tumbuhan,  

 

Dari ayat diatas kita juga mengetahui bahwa Allah SWT telah 

menurunkan air hujan yang tercurah dengan deras dan dikeluarkan 
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dengan air hujan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang dijadikan 

makanan pokok manusia. 

Dalam kehidupan masyarakat  penggunaan bawang merah oleh 

rumah tangga sangat luas, mulai dari penggunaan sebagai bumbu dapur 

sampai digunakan sebagai obat herbal. Demikian pula dalam bidang 

bisnis, bawang merah merupakan komoditi hortikultura yang 

diperdagangkan. Bawang merah mengandung berbagai zat yang dapat 

menambah rasa enak makanan, dan dapat digunakan untuk mencegah 

serta menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itulah 

banyak rumah tangga yang mengonsumsi bawang merah dan banyak 

orang yang memperdagangkan komoditi ini (Rahayu,2007). 

Bawang merah merupakan tanaman hortikultura musiman yang 

memiliki nilai tinggi. Provinsi Sulawesi selatan yang memiliki 24 

Kabupaten/kota terdapat daerah pengembangan bawang merah yang 

potensial untuk dikembangkan salah satunya adalah Kabupaten 

Jeneponto. 

Berdasarkan potensi alam, maka wilayah Kabupaten Jeneponto 

memiliki tiga bagian yakni pesisir, perkotaan, dan pegunungan dengan 

suhu udara panas hingga beriklim sejuk sehingga sangat sesuai dengan 

pengembangan bawang merah dengan ketinggian 0 – 1568 di atas 

permukaan laut. Tujuan pengembangan komoditas bawang merah adalah 

berkembangnya komoditas bawang merah yang memiliki kualitas dan nilai 

jual yang kompetitif,  menjaga ketersediaan bawang merah dalam rangka 
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menyangga provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kualitas ekspor dan 

nilai jual serta meningkatkan produksi,  produktivitas dan mutu hasil dan 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun luas panen dan produktivitas bawang merah dan    

pengembangannya di Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Bawang 
Merah di Kabupaten Jeneponto Tahun 2015-2019 

 

Tahun Luas Panen (Ha) 
Produksi 

(Ton) 
Produktivitas 

(Ton/ha) 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

444 

227 

286 

271 

324 

3.710,80 

1.971,79 

2.203,60 

2.249,30 

2.804,31 

8,36 

8,69 

7,68 

8,30 

8,65 

Rata-rata 310,4 
 

2.587,96 
 

8,34 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 2019. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa produksi bawang merah di Kabupaten 

Jeneponto Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar 1971,79 ton dan 

terus mengalami peningkatan  hingga pada tahun 2019 mencapai 

2.804,31 ton.  

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi dan 

pendapatan petani bawang merah di Kabupaten Jeneponto, maka 

penyediaan sarana produksi, termasuk teknologi informasi tentang 

kegiatan budidaya, pascapanen dan pemasaran dapat ditingkatkan secara 

terpadu dan berkelanjutan.     
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Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimasi Usahatani 

Bawang Merah di Lahan Kering Di Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto”. 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi  

rumusan masalah ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat produksi dan pendapatan usahatani bawang 

merah  di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana alokasi sumberdaya lahan, tenaga kerja dan modal yang 

optimal dalam usahatani bawang merah di Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah    

penelitian  di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis tingkat produksi dan pendapatan usahatani bawang 

merah di Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Menganalisis alokasi sumberdaya lahan, tenaga kerja dan modal yang 

optimal dalam usahatani bawang merah di Kelurahan Bontotangnga, 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

 

 



8 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Sehubungan dengan tujuan penelitian di atas maka yang 

menjadi  manfaat penelitian ini adalah : 

1. Agar dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan tentang 

pengembangan khususnya produksi dan pendapatan bawang merah 

di Kabupaten Jeneponto.  

2. Sebagai bahan infomasi dan masukan bagi peneliti, dan bahan 

kebijakan bagi pemerintah maupun pihak terkait terutama dalam hal 

program pengembangan bawang merah di masa yang akan datang. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Program Pengembangan Usahatani Bawang Merah 

 

Prospek pengembangan usahatani bawang merah saat ini sangat 

baik, hal ini ditunjukkan oleh permintaan konsumen yang semakin tinggi 

seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan 

berkembangnya industri hulu dan hilir yang mendukung potensi serapan 

pasar di dalam dan di luar negeri.  Fenomena dalam kehidupan 

masyarakat juga menunjukkan meningkatnya tingkat pendidikan dan 

kesejahteraan, mendorong peningkatan kesadaran dan minat masyarakat 

terhadap komoditas bawang merah.  

Pengembangan usaha agribisnis bawang merah mempunyai 

keunggulan dibanding dengan komoditas pertanian lainnya. Pertama 

dalam satuan luas lahan yang kecil dapat memberikan keuntungan relatif 

besar. Kedua,  dapat memberikan jaminan pendapatan yang tinggi. Dalam 

upaya memenuhi kebutuhan akan produk bawang merah, diperlukan 

usaha peningkatan produksi yang mengarah kepada peningkatan efisiensi 

usaha, produktifitas dan mutu produk. Kegiatan ini dapat dilakukan 

dengan penguasaan dan aplikasi ilmu dan teknologi, memanfaatkan 

sumber daya alam secara bijaksana dan optimal dalam skala usaha yang 

layak, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam 

manajemen usaha, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi 
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masyarakat dalam melaksanakan agribisnis bawang merah, (Adhitya, 

2018)  

Bawang merah merupakan salah satu bumbu masak dunia yang 

berasal dari Iran, Pakistan dan daerah pegunungan disebelah utaranya 

yang kemudian menyebar ke berbagai daerah sub tropis ataupun tropis. 

Bawang merah merupakan tanaman semusim yang berbentuk rumput,  

berbatang pendek dan berakar serabut, tinggi dapat mencapai 15-20 cm 

dan membentuk rumpun.  Akarnya berbentuk serabut yang tidak panjang. 

Bentuk daun tanaman bawang merah seperti pipa yakni bulat kecil 

memanjang antara 50-70 mm, berlubang, bagian ujungnya meruncing 

warna hijau muda sampai hijau tua dan letak daun melekat pada tangkai 

yang ukuranya relatife pendek, pangkal daunnya berubah fungsi seperti 

menjadi umbi lapis (Hapsah, 2011). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan 

komoditas bawang merah adalah melalui penumbuhan sentra-sentra 

produksi komoditas yaitu melalui perluasan areal tanam.  Dalam kaitannya 

dengan hal ini sangat diperlukan koordinasi penentuan lokasi perluasan 

areal yang mengacu sepenuhnya pada pengembangan sentra di masing-

masing kawasan. Pemanfaatan sumberdaya alam secara arif bijaksana, 

penyediaan dan penerapan teknologi produksi, pemilihan dan 

penggunaan agroinput yang ramah lingkungan akan memberikan hasil 

yang  maksimal (Anonim, 2013)  
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Penetapan kawasan bawang merah diperlukan untuk memudahkan 

upaya penumbuhan dan pengembangan kawasan bawang merah 

berbasis agribisnis mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, 

pascapanen, dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya secara 

terpadu, dan berkelanjutan.  Kawasan bawang merah adalah sebaran 

usaha bawang merah yang disatukan oleh faktor ilmiah, sosial budaya, 

dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang 

sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas 

manajemen usaha.  Kawasan bawang merah dapat meliputi kawasan 

yang telah ada maupun lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang 

sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan 

atau luasan terpisah, dalam suatu kawasan yang dihubungkan dengan 

aksebilitas memadai.  

B.  Budidaya Bawang Merah   

      Menurut Sumarni dkk (2012), untuk keberhasilan budidaya bawang 

merah selain menggunakan varietas unggul, perlu dipenuhi persyaratan 

tumbuhnya yang pokok dan teknik budidaya yang baik.  

1. Syarat Tumbuh  

    Hal-hal yang harus diperhatikan untuk budidaya tanaman bawang 

merah antara lain adalh iklim meliputi ketinggian tempat, suhu udara yang 

cukup hangat, angin, curah hujan, intensitas sinar matahari, dan 

kelembaban nisbi. Faktor lain yang juga sangat penting di perhatikan 

adalah faktor tanah, meliputi keadaan fisik dan kimia tanahnya.  dikatakan 
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bahwa tanaman bawang merah  lebih senang tumbuh di daerah beriklim 

kering. Tanaman bawang merah peka terhadap curah hujan dan intensitas 

hujan yang tinggi, serta cuaca berkabut. Tanaman ini membutuhkan 

penyinaran cahaya matahari yang maksimal (minimal 70% penyinaran), 

suhu udara 25-32°C, dan kelembaban nisbi 50-70%.  Tanaman bawang 

merah dapat membentuk umbi di daerah yang  suhu udaranya rata-rata 

22°C, tetapi hasil umbinya tidak sebaik di daerah yang suhu udara lebih 

panas. Bawang merah akan membentuk umbi lebih besar bilamana 

ditanam di daerah dengan penyinaran lebih dari 12 jam. Di bawah suhu 

udara 22°C tanaman bawang merah tidak akan berumbi. Oleh karena itu, 

tanaman bawang merah lebih menyukai tumbuh di dataran rendah 

dengan iklim yang cerah. Di Indonesia bawang merah dapat ditanam di 

dataran rendah  sampai ketinggian 1000 m di atas permukaan laut. 

Ketinggian tempat yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan 

bawang merah  adalah 0-450 m di atas permukaan laut. Tanaman 

bawang merah masih dapat tumbuh dan berumbi di dataran tinggi, tetapi 

umur tanamnya menjadi lebih panjang 0,5-1 bulan dan hasil umbinya lebih 

rendah.     

2.Tanah   

     Tanaman bawang merah  memerlukan tanah berstruktur remah, tekstur 

sedang sampai liat, drainase/aerasi baik, mengandung bahan organik 

yang cukup, dan reaksi tanah tidak masam (pH tanah : 5,6 – 6,5). Tanah 

yang paling cocok untuk tanaman bawang merah adalah tanah Aluvial 
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atau kombinasinya dengan tanah Glei-Humus atau Latosol. Di Pulau 

Jawa, bawang merah banyak ditanam pada jenis tanah aluvial, tipe iklim 

D3/E3 yaitu antara (0-5) bulan basah dan (4-6) bulan kering, dan pada 

ketinggian kurang dari 200 m di atas permukaan laut. Selain itu, bawang 

merah juga cukup luas diusahakan pada jenis tanah Andosol, tipe iklim 

B2/C2 yaitu (5-9) bulan basah dan (2-4) bulan kering dan ketinggian lebih 

dari 500 m di atas permukaan laut  

     Waktu tanam bawang merah yang baik adalah pada musim kemarau 

dengan ketersediaan air pengairan yang cukup, yaitu pada bulan April/Mei 

setelah panen padi dan pada bulan Juli/Agustus. Penanaman bawang 

merah di musim kemarau biasanya dilaksanakan pada lahan bekas padi 

sawah atau tebu, sedangkan penanaman di musim hujan dilakukan pada 

lahan tegalan. Bawang merah dapat ditanam secara tumpangsari, seperti 

dengan tanaman cabai merah.  

3.   Penyiapan Benih 

      Benih bermutu merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan  

suatu usahatani. Persyaratan benih bawang merah yang baik antara lain: 

umur simpan benih telah memenuhi, yaitu sekitar 3-4 bulan, umur panen 

70-85 hari,  ukuran benih 10-15 gram. Kebutuhan benih setiap hektar 

1000-1200 kg. Umbi  benih berwarna merah cerah, padat, tidak keropos, 

tidak lunak, tidak terserang  oleh hama dan penyakit.   

     Sebelum ditanam, umbi dibersihkan, dan bila belum kelihatan 

pertunasan, maka ujung umbi dipotong 1/3 untuk mempercepat tumbuh 
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tunas. Selain benih  umbi, juga bisa menggunakan biji botani (TSS = true 

shalot seed ). Keuntungan dari penggunaan TSS antara lain penyimpanan 

dan biaya pengangkutan lebih  murah, kebutuhan benih lebih sedikit 

sekitar 2 kg per ha, dibandingkan benih umbi, dan dapat menghasilkan 

benih bebas virus (Erytrina, 2013).   

1. Penyiapan Lahan    

       Pengolahan tanah pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan 

lapisan olah yang gembur dan cocok untuk budidaya bawang merah. 

Pengolahan tanah umumnya diperlukan untuk menggemburkan tanah, 

memperbaiki drainase dan aerasi tanah, meratakan permukaan tanah, 

dan mengendalikan gulma. Pada lahan kering, tanah dibajak atau 

dicangkul sedalam 20 cm, kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan 

lebar 1,2 meter, tinggi 25 cm, sedangkan panjangnya tergantung pada 

kondisi lahan. Pada lahan bekas padi sawah atau bekas tebu, bedengan-

bedengan dibuat terlebih dahulu dengan ukuran lebar 1,75 cm, kedalaman 

parit 50-60 cm dengan lebar parit 40 – 50 cm dan panjangnya disesuaikan 

dengan kondisi lahan.    Tanah yang telah diolah dibiarkan sampai kering 

kemudian diolah lagi 2 – 3 kali sampai gembur sebelum dilakukan 

perbaikan bedengan-bedengan dengan rapi. Waktu yang diperlukan mulai 

dari pembuatan parit, pencangkulan tanah sampai tanah menjadi gembur 

dan siap untuk ditanami sekitar 3 – 4 minggu. Lahan harus bersih dari sisa 

tanaman padi/tebu dapat menjadi media patogen penyakit seperti 

Fusarium sp Pada saat pengolahan tanah, khususnya pada lahan yang 
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masam dengan pH kurang dari 5,6, disarankan pemberian kaptan/dolomit 

minimal 2 minggu sebelum tanam dengan dosis 1 – 1,5 t/ha/tahun, yang 

dianggap cukup untuk dua musim tanam berikutnya. Pemberian dolomit ini 

penting dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara Kalsium 

(Ca) dan Magnesium (Mg), terutama pada lahan masam atau lahan-lahan 

yang diusahakan secara intensif untuk tanaman sayuran pada umumnya 

(Sumarni dan Hidayat, 2005).   

2. Penanaman     

      Setelah lahan selesai diolah, kegiatan selanjutnya adalah pemberian 

pupuk dasar. Umbi bibit ditanam dengan jarak tanam 20 cm x 15 cm atau 

15 cm x 15 cm (anjuran Balitsa). Dengan alat penugal, lubang tanaman 

dibuat sedalam rata-rata setinggi umbi. Umbi bawang merah (Allium  cepa 

var. ascalonicum) dimasukkan ke dalam lubang tanaman dengan gerakan 

seperti memutar sekerup, sehingga ujung umbi tampak rata dengan 

permukaan tanah. Tidak dianjurkan untuk menanam terlalu dalam, karena 

umbi mudah mengalami pembusukan. Setelah tanam, seluruh lahan 

disiram dengan embrat yang halus (Sumarni dan Hidayat, 2005).  

C.  Konsep Usahatani 

      Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang 

mengusahakan dan mengoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan 

alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang 

sebaik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan 

ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengoordinasikan 
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penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin 

sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin 

(Suratiyah, 2008). 

      Usaha tani dapat dikelompokkan berdasarkan corak, sifat, organisasi, 

pola serta tipe usahatani, Berdasarkan corak dan sifatnya, usahatani 

dapat dilihat sebagai usahatani subsistem dan usahatani komersial. 

Usahatani komersial merupakan usahatani yang menggunakan 

keseluruhan hasil panennya secara komersial dan telah memperhastikan 

kualitas serta kuantitas produk, sedangkan usahatani subsistem hanya 

memanfaatkan hasil panen dari kegiatan usahataninya untuk memenuhi 

kebutuhan petani atau keluarganya sendiri. 

       Sedangkan menurut Hermanto, (2006), Usahatani adalah suatu 

tempat dimana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola 

unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan 

dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan 

pertanian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu usahatani adalah ilmu 

terapan yang membahas atau mempelajar bagaimana menggunakan 

sumberdaya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar 

diperoleh hasil maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, 

modal dan manajemen. 
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D.  Biaya dan Pendapatan Usahatani 

      Usahatani adalah kegiatan mengusahakan dan mengoordinir faktor-

faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja dan modal seefektif mungkin 

sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan yang maksimal. Untuk 

menghasilkan suatu produk, diperlukan faktor produksi atau input yang 

kuantitasnya perlu diperhatikan karena pada prinsipnya optimalisasi 

penggunaan input haruslah seefesien mungkin. Secara terminologi 

efesien digolongkan pada 3 macam; 1) efesien teknis, jika faktor produksi 

yang digunakan menghasilkan produksi maksimum, 2) efesiensi 

harga/alokatif, jika nilai produk marginal sama dengan harga faktor 

produksi, 3) efesien ekonomis, jika usahatani tersebut mencapai efesien 

teknis dan alokatif (Soekartawi dalam Sri Ayu Kurniati, 2018).  

1.  Biaya Usahatani  

      Biaya Produksi adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat 

dihindarkan, tetapi dapat diperkirakan, dalam menghasilkan suatu barang. 

Besarnya biaya produksi ini merupakan besarnya pembebanan yang 

diperhitungkan atas pemakaian faktor-faktor produksi yang berupa bahan 

tenaga kerja langsung, serta teknlogi untu menghasikan suatu produk 

tertentu. Dengan semakin ketatnya persaingan usahatani saat ini maka 

yang perlu diperhitungkan adalah menekan biaya yang besar, sehingga 

mereka harus hati-hati dalam mengambil keputusan khususnya mengelola 

usahatani atau perusahaan., (Sofjani, 2008).      
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Kemudian Hernanto (1996), mengungkapkan bahwa biaya adalah nilai 

korbanan  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh hasil. Berdasarkan 

kerangka waktu, biaya dapat dibedakan menjadi biaya jangka pendek dan 

biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek terdiri dari biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya variabel (variable cost), sedangkan dalam jangka panjang 

dianggap/diperhitungkan sebagai biaya variabel. Biaya usahatani akan 

dipengaruhi oleh jumlah pemakaian input, harga dari input, tenaga kerja, 

upah tenaga kerja, dan intensitas pengelolaan usahatani. Menurut 

Rahardja (2006) biaya-biaya tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a.  Biaya Tetap (fixed cost – FC) 

      Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya produksi yang besar kecilnya 

tidak dipengaruhi oleh volume produksi dan hasilnya tidak habis dalam 

satu musim tanam (Didin dkk, 2016)  

Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami 

perubahan, walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan 

(dalam batas tertentu). Artinya biaya yang besarnya tidak tergantung pada 

besar kecilnya kuantitas produksi yang dihasilkan. Yang termasuk biaya 

tetap seperti gaji yang dibayar tetap, sewa tanah, pajak tanah, alat dan 

mesin, bangunan ataupun bunga uang serta biaya tetap lainnya. 

Kemudian Siswanto, 2006. Mengatakan bahwa penggunaan biaya 

operasional ustau usahatani adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

meningkatkan produksi seperti biaya pupuk, air, dan tenaga kerja. 

Besarnya biaya tersebut dilakukan sejak penanaman sampai panen 
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penting dilakukan karena sangat mempengaruhi besar dan kecil produk 

yang dihasilkan. 

b.  Biaya Variabel (variable cost – VC) 

     Biaya tidak tetap atau Variabel cost adalah biaya yang besar-kecilnya 

dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi dan habis dalam satu kali proses 

produksi. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah 

sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Artinya biaya 

variabel berubah menurut tinggi rendahnya ouput yang dihasilkan, atau 

tergantung kepada skala produksi yang dilakukan. Yang termasuk biaya 

variabel dalam usahatani seperti biaya bibit dalam kilogram, biaya pupuk 

dalam kilogram, biaya obat-obatan dalam satuan kilogram/liter, serta 

termasuk ongkos tenaga kerja yang dibayar berdasarkan penghitungan 

volume produksi. Disamping itu yang masuk dalam biaya variabel adalah 

bunga modal dalam rupiah, kemasan dalam satuan rupiah dalam satu kali 

musim tanam. 

2.  Pendapatan usahatani 

     Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya total 

yang dikeluarkan, sedangkan penerimaan merupakan hasil perkalian 

antara harga jual produk dengan banyaknya produk yang dihasilkan 

(Tatang, dkk. 2017). Selanjutnya Soekartawi (2010) menguraikan dan 

membagi pendapatan usahatani menjadi dua yaitu: pendapatan kotor 

usahatani (gross farm income) dan pendapatan bersih usahatani (net farm 

income). Pendapatan kotor usahatani yaitu nilai produk total usahatani 
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dalam jangka waktu tertentu yang meliputi seluruh produk yang dihasilkan 

baik yang (1) dijual, (2) dikonsumsi rumah tangga petani, (3) digunakan 

dalam usahatani seperti untuk bibit atau makanan ternak, (4) digunakan 

untuk pembayaran, dan (5) untuk disimpan. Untuk menghitung nilai 

produk tersebut, harus dikalikan dengan harga pasar yang berlaku, yaitu 

harga jual bersih ditingkat petani. Sementara pendapatan bersih usahatani 

adalah selisih antara pendapatan kotor usahatani dengan pengeluaran 

total usahatani. Pendapatan usahatani dipengaruhi oleh penerimaan 

usahatani dan biaya produksi. Pendapatan usahatani ditentukan oleh 

harga jual produk yang diterima ditingkat petani maupun harga-harga 

faktor produksi yang dikeluarkan petani sebagai biaya produksi. Jika 

harga produk atau harga faktor produksi berubah, maka pendapatan 

usahatani juga akan mengalami perubahan. 

       Distribusi pendapatan yang baik adalah yang makin merata. Tetapi 

adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan perbaikan distribusi 

pendapatan bila memenuhi stidak-tidaknya dua syarat, yaitu memperluas 

kesempatan kerja dan meningkatkan produktifitas. Denga meluasnya 

kesempatan kerja, maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan 

makin besar, adapun faktor yang mempengruhi pertumbuhan ekonomi 

dan pendapatan masyarakat adalah modal, tenaga kerja dan teknologi. 

(Pratama & Manurung;143; 2006). 
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E. Aspek Produksi Pertanian 
 
 

      Menurut Soekartawi, dalam Sri Ayu dan Darus, 2018.  Dalam 

menunjang keberhasilan agribis, maka tersedianya bahan baku pertanian 

secara kontinu dalam jumlah yang tepat sangat diperlukan. Tersedianya 

produksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain macam komoditi 

(X1), luas lahan(X2), tenaga kerja(X3),Modal (X4), Manajemen (X1), iklim 

(X1) dan faktor sosial ekonomi masyarakat (X1), secara matematis dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

Y = f (X1, X2, X3, X4, X5,  X6,X7) 

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat dilihat bahwa besar kecilnya 

produksi sangat tergantung dari peranan X1 sampai X7 dan faktor-faktor 

lain yang tidak terdapat dalam persamaan (1). Namun patut 

diperhitungkan bahwa besar kecilnya Y juga sangat dipengaruhi oleh 

kondisi setempat mengingat sifat pertanian yang adaptasinya tergantung 

pada kondisi setempat (local spesific).  

1. Faktor Produksi 
 

      Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada 

tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan 

dengan baik. Diberbagai literatur faktor produksi ini dikenal pula 

dengan istilah input, production factor dan korbanan produksi. Faktor 

produksi memang sangat menentukan besar kecil produksi yang 

diperoleh. Dalam berbagai pegalaman menunjukkan bahwa 

faktorproduksi lahan, modal untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, 
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tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang 

terpenting diantara faktor produksi yang lain. Hubungan antara faktor 

produksi (input) dan produksi (output) biasanya disebut sebagai fungsi 

produksi atau juga disebut dengan factor relationship.  

2. Optimasi Penggunaan Faktor Produksi 

     Prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi pada prinsipnya 

adalah bagaimana menggunakan faktor produksi tersebut digunakan 

secara efesien mungkin. Dalam terminologi ilmu ekonomi, maka 

pengertian efesien dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu; 

a. Efesien teknis 

b. Efesien alokatif (efesiensi harga) dan 

c. Efesiensi ekonomi. 

Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan secara teknis jika faktor 

produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. 

Dikatakan efesiensi harga dan efesiensi alokatif jika nilai dari produk 

marginal sama dengan harga faktor produksi yang bersangkutan dan 

dikatakan efesiensi ekonomi kalau usaha pertanian tersebut mencapai 

efesiensi teknis dan sekaligus juga mencapai efesiensi harga. 

Optimasi faktor produksi yang ditekankan disini adalah penggunaan 

biaya sarana produksi, tenaga kerja, pengairan , sewa lahan dan 

bunga modal.  
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F.  Program Linier 
 

      Menurut  Mulyono  (2009),   program   linier (  linear  programming  ) 

merupakan salah satu teknik Operations Research (OR) yang digunakan 

paling luas dan diketahui dengan baik. Linear programming merupakan 

metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas 

untuk mencapai tujuan seperti memaksimumkan keuntungan atau 

meminimumkan biaya. Linear programming banyak diterapkan dalam 

membantu penyelesaian masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan 

lain-lain. Linear programming berkaitan dengan penjelasan suatu dunia 

nyata sebagai suatu model matematika yang terdiri atas sebuah fungsi 

tujuan linear dan sistem kendala linier. Linear Programming adalah suatu 

teknik matematik yang didesain untuk membantu para manajer operasi 

dalam merencanakan dan membuat keputusan untuk mengalokasikan 

sumber daya yang ada. Operasional awalnya memerlukan persyaratan 

sebagai berikut : 

a. Variabel Keputusan 

     Variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap 

keputusan-keputusan yang akan dibuat, yang merupakan formulasi dari 

apa yang dicari dalam persoalan tersebut. 

b. Fungsi Tujuan 

     Fungsi tujuan merupakan fungsi dari variabel keputusan yang harus 

dicapai agar penyelesaian optimal dapat ditentukan dari semua nilai-nilai 

yang layak 
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c. Fungsi Kendala 

    Fungsi kendala merupakan formulasi dari kendala-kendala yang 

dihadapi    delam menentukan nilai variabel-variabel keputusan. 

d. Pembatas Tanda  

     Pembatas tanda adalah pembatas yang menjelaskan apakah variabel 

keputusan hanya bernilai non negatif atau boleh positif, nol, negatif (tidak 

berbatas tanda). 

Kelemahan penggunaan linear programming adalah bila alat bantu 

komputer tidak tersedia, maka cara linear programming dengan 

menggunakan banyak variabel akan menyulitkan analisisnya dan bahkan 

tidak mungkin dikerjakan dengan cara manual saja. Kelemahan lainnya 

dari cara linear programming adalah penggunaan asumsi linieritas, karena 

di dalam kenyataan yang sebenarnya kadang-kadang asumsi ini tidak 

sesuai. 

      Linear programming itu sendiri sebenarnya merupakan metode 

perhitungan untuk perencanaan terbaik di antara kemungkinan-

kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan. Penentuan terbaik tersebut 

terdapat banyak alternatif dalam perencanaan untuk mencapai tujuan 

spesifik pada sumber daya yang terbatas. Program linier terdiri dari dua 

macam fungsi, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan 

adalah fungsi yang menggambarkan sasaran atau tujuan dalam sumber-

sumber untuk memperoleh keuntungan maksimum atau biaya yang 

minimum. Sedangkan fungsi kendala adalah bentuk penyajian secara 
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matematis kendala-kendala yang tersedia yang akan dialokasikan secara 

optimal keberbagai kegiatan. Secara umum, model linear programming 

dapat dinyatakan sebagai berikut (Wahyuni, 2008) : 

1. Fungsi Tujuan 

Memaksimumkan atau meminimumkan: 

Z = C1X1 + C2X2 + .... + CnXn 

2. Memenuhi Syarat Kendala: 

     a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn (=, ≤, ≥)    b1 

     a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn (=, ≤, ≥)    b2  

     am1x1 + am2x2 +... + amnxn (=, ≤, ≥)   bm  

     x1,x2, ... xn ≥ 0 

Fungsi pembatas bisa berbentuk persamaan (=) atau pertidaksamaan (≤ 

atau ≥). Fungsi pembatas disebut juga sebagai konstanta. Konstanta (baik 

sebagai koefisien maupun nilai kanan) dalam fungsi pembatas maupun 

pada tujuan dikatakan sebagai parameter model. Simbol x1, x2, ..., xn (xi) 

menunjukkan variabel keputusan. Jumlah variabel keputusan (xi) oleh 

karenanya tergantung dari jumlah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan. Simbol c1,c2,...,cn merupakan kontribusi masing-

masing variabel keputusan terhadap tujuan, disebut juga koefisien fungsi 

tujuan pada model matematiknya. 

       Simbol a11, ...,a1n,...,amn merupakan penggunaan per unit variabel 

keputusan akan sumber daya yang membatasi, atau disebut juga sebagai 

koefisien fungsi kendala pada model matematiknya. Simbol b1,b2,...,bm 
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menunjukkan jumlah masing-masing sumber daya yang ada. Jumlah 

fungsi kendala akan tergantung dari banyaknya sumber daya yang 

terbatas. Pertidaksamaan terakhir (x1, x2, …, xn ≥ 0) menunjukkan batasan 

non negatif (Wahyuni, 2008). 

       Asumsi dasar yang menjadi ciri khas dari model linear programming 

menurut Rahmi ( 2016 ) adalah : 

1..Linieritas, berarti bahwa fungsi tujuan dan fungsi kendala harus dapat 

    dinyatakan sebagai fungsi linier. Hubungan antara variabel bersifat 

    linier. 

2..Proporsionalitas, pada asumsi ini ialah bahwa naik turunnya nilai z  

dan juga penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia akan dapat 

berubah secara sebanding atau sejajar (proposional) pada perubahan 

tingkat kegiatan. 

3..Aditivitas, pada asumsi ini ialah bahwa nilai tujuan pada tiap kegiatan  

    tidak saling mempengaruhi satu sama lain, atau dalam linear      

programming tersebut dianggap bahwa suatu kenaikan nilai tujuan 

yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan(proses) dapat 

ditumbuhkan dengan tidak harus mempengaruhi nilai Z yang diperoleh 

dari kegiatan lain. 

4..Divisibilitas, pada asumsi ini menyatakan bahwa suatu keluaran 

(output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan(proses) dapat berupa 

suatu bilangan pecahan, demikian juga dengan nilai Z yang dihasilkan. 
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5. Deterministik, pada asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter 

yang terdapat didalam model linear programming (aij, bj, cj ) tersebut 

dapat diperkirakan dengan pasti walaupun jarang digunakan tepat. 

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan Linear 

Programming, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu metode 

grafik dan metode simpleks. Metode grafik hanya bisa digunakan lantuk 

menyelesaikan permasalahan dimana variabel keputusan sama dengan 

dua. Sedangkan metode simpleks bisa digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan dimana variabel keputusan dua atau lebih.  

1. Metode Simplek, merupakan prosedur algoritma yang digunakan 

untuk menghitung dan menyimpan banyak angka pada literasi-literasi 

yang sekarang dan untuk pengambilan keputusan pada iterasi 

berikutnya. Metode simplek yang secara sistematis dimulai dari suatu 

pemecahan dasar yang fisibel ke pemecahan dasar fisibel lainnya, 

yang dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya tercapai suatu 

pemecahan dasar yang optimum dan pada setiap langkah 

menghasilkan suatu nilai dari fungsi tujuan selalu lebih besar atau 

sama dari langkah sebelumnya. 

Komponen dalam metode simplek :  

1. Variabel keputusan (decision variabel) 

2. Fungsi tujuan (objective function) 

3. Kendala (constrain) 
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Pada dasarnya metode simplek menggunakan dua kondisi untuk 

mendapatkan solusi yang optimal yaitu : 

1. Kondisi Optimalitas, yang menyatakan bahwa solusi yang 

dioptimalkan adalah solusi terbaik. 

2. Kondisi Feasible, yang menyatakan bahwa yang dioptimalkan 

adalah solusi feasible dasar (basic feasible solution). 

2. Metode Grafis, masalah program linear yang memiliki  dua variabel 

keputusan bisa di selesaikan dengan menggunakan metode grafis, solusi 

yang optimal untuk menyelesaikannya dapat ditemukan dengan 

mengevaluasi fungsi objektif untuk setiap titik puncak dari daerah yang 

dikerjakan. Adapun cara pengerjaan masalah  program linear dengan 

metode grafis ini dapat dilihat seperti berikut : 

1. Pahamilah secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi 

2.  Identifikasikan tujuan dan kendalanya 

3.  Definisikan variabel keputusannya 

4. Gunakan variabel keputusan untuk merumuskan fungsi tujuan dan 

fungsi kendala secara matematis. 
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G.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu  yang berkaitan dengan topik  penelitian 

diantaranya adalah : 

Tabel. 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan. 

No. Nama Peneliti Judul Metode Hasil 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

Putu Arimbawa, 
Muhammad 
Aswar Limi dan 
Rosmawaty 
(2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auliyac Infi 
Khusnul Khotimah 
dkk  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zainal Abidin, 
Siska Karim 2019. 
  

Optimalisasi 
Penggunaan 
Lahan dan 
Ketersediaan 
Waktu Luang 
Petani Lahan 
Kering di 
Kecamatan 
Landono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
Optimasi 
Kombinasi 
Cabang 
Usahatani 
Sayuran 
Kabupaten 
Malang 
 
 
 
 
Optimalisasi  
Usahatani 
sayuran cabai, 

Analisis 
deskriptif, 
analisis 
pendapatan 
dan analisis 
program linear 
dengan 
bantuan 
perangkat 
lunak(software) 
komputer 
program ABQM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
program Linear 
metode 
simpleks 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode survei 
dengan alat 
analisa Linear 

-Bahwa 
penggunaan 
tenaga kerja 
dalam 
berusahatani 
didasarkan pada 
besarnya luas 
lahan yang 
dikelola untuk 
setiap komoditi 
-Untuk 
mencapai kondisi 
optimal petani 
lebih baik 
mengusahakan 
tanaman kacang 
tanah 
saja dengan 
minimal luas 
penggunaan 
sumber daya 
lahan seluas 
0,249 Ha. 
 
 
Bahwa kombinasi 
cabang usahatani 
yang 
menghasilkan 
pendapatan 
maksimum 
tertinggi adalah 
usahatani yang i 
nilai Z atau 
pendapatan 
maksimum. 
 
-Usahatani 
sayuran pada 
musim gadu di 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erli Puspitasari, 
Novira Kusrini 
dan Nurliza 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sri Ayu Kurniati 
dan Darus 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

tomat pada 
musim gadu 
dengan 
pendekatan 
linear 
programming 
di desa 
Moutong 
kabupaten 
Bone Bolango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimalisasi 
Usahatani Padi 
dan Sayuran 
pada Musim 
Gadu di Kota 
Singkawang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimalisasi  
Input dan 
Pengaruhnya 
Terhadap 
Produksi 
Usahatani 
Bawang Merah 
di Desa Sungai 
Geringging, 

Programming  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis  
kualitatif 
berupa metode 
deskriptif dan 
analisis 
kuantitatif 
dengan alat 
analisis linear 
programming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
Optimalisis 
menggunakan 
Linear 
Programming 
 
 
 
 

desa Moutong 
penggunaan 
sumberdaya 
lahan, tenaga 
kerja dan modal 
yang tersedia 
pada lokasi 
penelitian rata-
rata modal 
usahatani 
sayuran tidak 
habis 
terpakai.Pada 
kondisi usahatani 
aktual 
pendapatan 
petani responden 
Rp.201.600.000,- 
 
Bahwa 
penggunaan 
lahan, pupuk NPK 
dan tenaga kerja 
belum optimal 
atau belum 
sepenuhnya 
dimanfaatkan 
sementara 
ketersediaannya 
ditingkat petani 
berlebih, 
sehingga dalam 
kondisi optimal 
penggunaan 
lahan, pupuk NPK 
dan tenaga kerja 
perlu ditambah 
dari persediaan 
yang ada. 
 
 
-Bahwa kondisi 
optimal 
penggunaan input 
usahatani bawang 
merah pada lima 
macam jenis input 
yaitu tenaga kerja 
dalam keluarga, 
bibit, pupuk, 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayu Arimbi 
Saninov dkk 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabupaten 
Kampar 
Propinsi Riau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimasi Pola 
Usahatani 
Hortikultura di 
Desa Rantau 
Makmur 
Kabupaten 
Tanjung 
Jabung Timur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis biaya 
dan 
pendapatan 
usahatani 
model linear 
programming 
dan uji statistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pestisida dan 
peralatan 
menghasilkan 
keuntungan 
bersih sebesar 
Rp.10.346.560,-, 
hasil tersebut 
menunjukkan 
bahwa 
penggunaan input 
usahatani belum 
optimal.  
-Bahwa luas 
lahan untuk 
usaha tani 
bawang merah 
bervariasi tetapi 
umumnya 
sebesar 0,25 
ha.luas dan 
sempitnya lahan 
yang digunakan 
untuk menanam 
bawang merah 
disebabkan 
karena petani 
menanam 
tanaman lain 
pada lahan yang 
sama.  
 
Bahwa terdapat 
berbagai variasi 
pola tanam 
tanaman 
hortikultura oleh 
petani dengan 
pendapatan rata-
rata 
Rp.30.071.087/ha 
Berdasarkan hasil 
optimasi diperoleh 
pola tanam yang 
optimal untuk satu 
periode tanam 
adalah 
pengusahaan 
tanaman cabai 
0,71 ha dan 
kacang panjang 
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8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lilis S. Gultom, 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Maryani, 
R.Hanung Ismono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis tingkat 
Optimasi 
Faktor-faktor 
Usahatani 
Kentang 
(Solanum 
tuberosum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimalisasi 
Usahatani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
Deskriptif 
dengan 
menggunakan 
uji regresi 
berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode Linear 
Programming 

0,29 ha 
 
sedangkan luas 
lahan dan tenaga 
kerja tidak efisien. 
Secara ekonomi 
yang efisien 
adalah pupuk 
TSP, pestisida 
dan tenaga kerja, 
sedangkan yang 
belum efisien 
adalah luas lahan 
dan pupuk Urea. 
 
bahwa sarana 
produksi (benih, 
pupuk, pestisida 
dan tenaga kerja) 
untuk usahatani 
kentang (Solanum 
tuberosum) di 
daerah penelitian 
adalah tersedia. 
Penggunaan faktor 
produksi pada 
usahatani 
kentang(Solanum 
tuberosum) di 
daerah penelitian 
belum optimal, 
dimana 
penggunaan benih 
terlalu banyak 
sehingga harus 
dikurangi, 
sedangkan 
penggunaan pupuk, 
pestisida, tenaga 
kerja dan peralatan 
perlu ditambah. 
Pendapatan bersih 
usahatani kentang 
(Solanum 
tuberosum)  
sebesar Rp. 
11.660.252,84/ 
petani/mt atau 
sebesar Rp. 
21.991.358 
 
 
Menunjukkan 
pendapatan optimal 
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(2015) Kencur dengan 
Pola Tanam 
Tumpangsari di 
Desa Fajar Asri 
Lampung 
Tengah 

yang dapat dicapai 
pada skenario I 
adalah 
Rp.9.465.729 
dengan menanam 
0,25 ha kencur dan 
0,88 ha jagung 
pada musim tanam 
(MT) I dan 0,25 ha 
kencur Dn 0,88 ha 
ubi kayu pada 
musim tanam (MT) 
2 

 

 

H. Kerangka Pikir Penelitian  

 

Usahatani bawang merah diwilayah penelitian terbagi atas dua 

model usahatani yaitu usahatani program pengembangan dan program 

non- pengembangan. Kedua program tersebut semuanya menggunaan 

sumberdaya atau input produksi seperti lahan, bibit, pupuk, pestisida dan 

penggunaan tenaga kerja.  Usahatani bawang merah program 

pengembangan menggunakan sarana produksi seperti bibit yang bermutu 

dan berkualitas, pupuk  organik, Urea dan ZA, Pestisida Jenis Supernova, 

Despas, Matindo, Masate dan Klakron dan penggunaan tenaga kerja 

digunakan untuk pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan 

pemanenan.  Kemudian usahatani program non-pengembangan dimulai 

dari sarana produksi yang digunakan benih lokal, pupuk organik, Urea dan 

ZA, sedangkan pestisida yang digunakan hanya Buldok sedangkan 

penggunaan tenaga kerja sama dengan program pengembangan yaitu  

pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.  
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Semua sumberdaya yang digunakan untuk kedua program tersebut 

kemudian dihasilkan produksi bawang merah dengan menggunakan biaya 

usahatani yang dinilai dalam rupiah, selanjutnya dianalisis usahataninya 

agar diperoleh pendapatan Netto dan Gros Margin Usahatani bawang 

merah, serta mengukur R/C ratio dimana nilai R/C-ratio >1 maka 

usahatani tersebut layak dikembangkan.  

Hasil analisis usahatani dari penggunaan sumberdaya usahatani 

bawang merah selanjutnya dianalisis dalam Model Linear Programming 

QM For Windows untuk mendapatkan nilai Right Hand Side (RHS), Nilai 

Sisa, Nilai Dual dan Nilai Sensivitas Gross margin usahatani bawang 

merah, yang berpengaruh terhadap maksimum dan minimum penggunaan 

sumberdaya yang digunakan dan mengetahui sumberdaya yang perlu 

dioptimalkan dalam berusahatani bawang merah di Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto.  
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian Optimasi Usahatani Bawang Merah 
Lahan Kering di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto,2020. 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan 

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan  

dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut adalah merupakan sentra 

pengembangan komoditi bawang merah di Kabupaten Jeneponto dan 

mayoritas penduduknya berusahatani bawang merah. Penelitian 

dilaksanakan dari bulan  Mei sampai Juli 2020.  

 

B.  Populasi dan Sampel  

Populasi yang menjadi target dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang mata pencaharaiannya sebagai petani dengan berusahatani bawang 

merah di Kabupaten Jeneponto yaitu di Kecamatan Tamalatea. Dalam 

Penelitian ini jumlah  yang diambil adalah 8 (delapan) kelompok, masing-

masing 4 kelompok untuk program pengembangan dan 4 (empat) kelompok 

untuk program non pengembangan bawang merah. Karakteristik populasi 

dikelompokkan berdasarkan umur, pengalaman berusahatani, tingkat 

pendidikan, luas lahan, dan jumlah tanggungan keluarga. Kerlinger, (2006) 

mengemukakan bahwa sampel penelitian yang diambil adalah populasi yang 

terjangkau.  Adapun tahapan pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Cluster Sampling. Cluster sampling adalah adalah teknik 

pengambilan sampel dimana pemilihannya mengacu pada 
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kelompok bukan individu. Kelompok yang dimaksud disini  adalah 

sekumpulan masyarakat petani atau kelompok tani bawang merah 

di wilayah penelitian. Cara seperti ini baik sekali dilakukan apabila 

tidak terdapat atau sulit menentukan/menemukan kerangka 

sampel, meski dapat juga dilakukan pada populasi yang kerangka 

sampelnya sudah ada. 

2. Purpossive  Sampling. Sampel yang akan diambil secara acak dan 

sengaja (Purpossive Random Sampling)  karena hanya petani 

bawang merah yang menjadi obyek penelitian berdasarkan tujuan 

dan sasaran penelitian. 

Pengambilan sampel dilakukan secara Purpossive Sampling yaitu 

mengambil  masing-masing 4 (empat)  kelompok tani dari  non program 

pengembangan dan kelompok tani program pengembangan dengan masing-

masing lima orang anggotanya, sehingga jumlah sampel yang diambil 

masing-masing  20 orang dari non program pengembangan dan 20 orang  

yang dapat program pengembangan. Kelompok tani yang dijadikan sampel 

dengan pertimbangan  kelompok tani aktif, produktif, dimana pengurus dan 

anggota aktif dapat memberikan informasi. 
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Tabel 3.  Jumlah Responden Penelitian Usahatani Bawang Merah di Lahan 
               Kering di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 
 

 
No 

 
Responden 

 
Populasi 

(Klp) 

Responden  
Jumlah (Org) Klp 

(Org) 
Petani 
(Org) 

1. 
Kelompok Tani 
Program Non-
Pengembangan 

13 4 5 20 

 2. 
Kelompok Tani 
Program 
Pengembangan 

10 4 5 20 

 Total 23 8 10 40 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2020 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa di Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan 

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto terdiri dari 23 kelompok tani, 13 kelompok 

merupakan petani non-program pengembangan dan 10 kelompok 

merupakan petani program pengembangan. Masing-masing 4 kelompok tani 

baik program pengembangan maupun non-program pengembangan di pilih 

secara acak. Masing-masing kelompok tani dipilih secara acak sebanyak 5 

petani sehingga total responden petani program pengembangan sebanyak 

20 orang dan petani non-program pengembangan sebanyak 20 orang. 

C.  Jenis dan Sumber Data  

1. Data Primer  

       Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden 

melalui interview atau wawancara secara khusus dengan menjawab 

pertanyaan penelitian. Data primer yang dikumpulkan adalah jawaban 

responden dengan menggunakan kuisioner yang terkait dengan usahatani 

bawang merah, antara lain identitas responden dan penggunaan input 

produksi hingga panen dan pasca panen. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tersedia dan dipublikasikan oleh 

instansi pemerintah dalam wilayah penelitian mulai dari kantor kelurahan, 

Kecamatan, Bappeda, Statistik, Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, serta 

dokumen lain yang dapat dipertangung jawabkan. Penelitian ini sangat 

diharapkan ketersediaan data yang akurat dan nyata. Dimana yang 

menentukan keberhasilan penelitian ini adalah cara mendapatkan data yang 

akurat dengan menentukan jenis kebutuhan data, tempat pengambilan dan 

cara pengambilannya. 

D. Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap objek penelitian yang di amati sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti.  

2. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan 

melakukan wawancara langsung kepada petani bawang merah yang 

menjadi sampel penelitian berdasarkan kuisioner yang telah disediakan 

sebelumnya. 

3. Pencatatan 

Teknik ini dilakukan untuk mencatat hasil wawancara pada kuisioner 

dan mencatat data sekunder dari instansi pemerintah dan Dinas Pertanian 

terkait dengan penelitian. 
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E. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan rumus ; Untuk menganalisis pendapatan usahatani bawang 

merah non program pengembangan dan usahatani bawang merah program 

pengembangan  digunakan rumus analisis usahatani :  

Π = TR – TC 

Keterangan  =  Π   : Pendapatan / Keuntungan 

   TR : Total Penerimaan 

    TC : Total Biaya  

Kemudian untuk menganalisis kelayakan usahatani bawang merah  program 

pengambangan dan non-pengembangan digunakan analisis R/C ratio 

Keterangan =    R/C ratio > 1 = Usahatani layak dikembangkan 
      R/C ratio + 1 = Usahatani impas 
                          R/C ratio > 1 = Usahatani tidak layak dikembangkan 

 
Dari hasil analisis pendapatan usahatani bawang merah program 

pengembangan dan non pengembangan maka akan bisa dilihat usahatani 

yang lebih menguntungkan dan layak dikembangkan. 

F. Analisis Linear Programming 

 Untuk mencapai tujuan penelitian, maka data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan model linear programming. Model analisis linear 

programming merupakan suatu metode perhitungan untuk merencanakan 

yang terbaik dalam memilih alternatif sumberdaya yang ada, terbatas dan 

memilih alternatif luasan usaha yang paling efisien. 

Ada tiga hal yang perlu dipersiapkan dalam penyelesaian programasi 

linier ini yaitu fungsi tujuan, aktivitas dan kendala. 
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(1) Fungsi Tujuan 

 Fungsi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

memaksimumkan pendapatan (gross margin) masing-masing komoditas dari 

model usahatani. Ada dua model usahatani bawang merah dalam penelitian 

ini yaitu : 

-  Model usahatani bawang merah program pengembangan 

-  Model usahatani bawang merah program non pengembangan 

Z  =   C1X1 + C2X2 + ……. +CjXj + …… + CnXn 

Cj = Gross margin untuk masing-masing komoditas ke – j    (j = 1,2,3,…,n) 

Xj  =   Masing-masing komoditas ke-j (j = 1,2,3,…,n) 

(2) Aktivitas 

Aktivitas yang diperhitungkan dalam model optimasi usahatani bawang 

merah meliputi : 

a.  Aktivitas Usahatani 

Aktivitas usahatani bawang merah dilakukan dengan dua model yaitu 

program pengembangan dan non pengembangan. Koefisien angka positif 

1 (+1) pada kolom BM1 dengan baris LHN1 menunjukkan pengurangan 

satu hektar lahan untuk proses produksi bawang merah pada model 

intensif. Demikian seterusnya pada kolom BM2 dengan LHN2, koefisien 

angka positif 1 mempunyai makna yang sama. Koefisien negatif a (-a) 

pada kolom BM1 sampai BM2 dengan baris PBM1 sampai PBM2 

menunjukkan jumlah hasil produksi pada masing-masing komoditas 

dalam satu musim tanam. 
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b.  Pembelian Sarana Produksi 

Koefisien negatif 1 (-1) pada kolom BBM1 sampai BBUL2 dengan baris 

KBM1 sampai KBUL2, menunjukkan pengadaan sarana produksi pada 

masing-masing komoditas tiap musim. Koefisien positif a (+a) pada kolom 

BM1 sampai BM2 dengan baris KBBM1 sampai KBUL2, menunjukkan 

penggunaan sarana produksi per hektar pada masing-masing komoditas 

tiap musim. 

c.  Sewa Tenaga Kerja 

Koefisien negatif 1 (-1) pada kolom STK1 sampai STK2 dengan baris 

KTK1 sampai KTK2, menunjukkan sewa tenaga kerja untuk masing-

masing aktivitas usahatani pada tiap musim. Koefisien positif a (+a) pada 

kolom BM1 sampai BM2 dengan baris KTK1 sampai KTK2 menunjukkan  

penggunaan tenaga kerja per hektar untuk masing-masing aktivitas 

usahatani per komoditas pada tiap musim. 

d.  Penjualan Hasil 

Koefisien positif 1 (+1) pada kolom JBM1 sampai JBM2 dengan baris 

PBM1 sampai PBM2, menunjukkan alokasi penjualan hasil untuk masing-

masing komoditas pada tiap musim.  

e.  Alokasi dan Transfer Uang 

Koefisien negatif 1 (-1) pada kolom AU1 dan AU2 dengan baris UK1 

sampai UK2 menunjukkan adanya alokasi uang yang dikeluarkan untuk 

usahatani pada setiap musim. Koefisien positif 1 (+1) pada kolom yang 

sama dengan baris UM1 sampai UM2 menunjukkan adanya pemasukan 

uang karena penjualan hasil produksi. Koefisien positif 1 (+1) pada kolom 
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TR12 dan TR2Z dengan baris Z (return) menunjukkan bahwa fungsi 

tujuan adalah memaksimumkan pendapatan. 

Tabel 4.  Aktivitas Model Dasar Linear Programming Usahatani Bawang 
Merah di Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto. 

 

No. 
Kode 
Aktivitas 

Keterangan Satuan 

 
1 
2 

 
BM1 
BM2 
 

Proses Produksi 

Bawang merah model usahatani Pengembangan 
Bawang merah model usahatani non Pengembangan 
 

 
kg 
kg 
 

 
3 
4 
 

 
STK1 
STK2 
 

Sewa Tenaga Kerja 

Sewa tenaga kerja usahatani Pengembangan 
Sewa tenaga kerja usahatani non Pengembangan 
 

 
HOK 
HOK 
 

 
5 
6 
7 
8 
9 

 
BBM1 
BBM2 
BPK1 
BPK2 
BURE1 

Pembelian Sarana Produksi 

Beli bibit bawang merah pada usahatani Pengembangan 
Beli bibit bawang merah pada usahatani non Pengembangan 
Beli pupuk kandang pada usahatani Pengembangan 
Beli pupuk kandang pada usahatani non Pengembangan 
Beli urea pada usahatani Pengembangan 

 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

BURE2 
BZA1 
BZA2 
BNOV1 
BDES1 
BMAT1 
BMAS1 
BKLA1 
BBUL2 

Beli urea pada usahatani non Pengembangan 
Beli ZA pada usahatani Pengembangan 
Beli ZA pada usahatani non Pengembangan 
Beli pestisida supernova pada usahatani Pengembangan 
Beli pestisida despas pada usahatani Pengembangan 
Beli pestisida matindo pada usahatani Pengembangan 
Beli pestisida masate pada usahatani Pengembangan 
Beli pestisida klakron pada usahatani Pengembangan 
Beli pestisida buldok pada usahatani non Pengembangan 

kg 
kg 
kg 
liter 
liter 
kg 
kg 
liter 
liter 

 
19 
20 
 

 
JBM1 
JBM2 
 

Penjualan Hasil 

Jual bawang merah pada usahatani Pengembangan 
Jual bawang merah pada usahatani non Pengembangan 
 

 
Rp 
Rp 
 

 
21 
22 
23 
24 
 

 
AU1 
AU2 
TU12 
TU2Z 

Alokasi dan Transfer Uang 

Alokasi uang pada usahatani Pengembangan 
Alokasi uang pada usahatani non Pengembangan 
Transfer uang model intensif ke non Pengembangan 
Transfer uang model non itensif ke fungsi tujuan 

 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
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(3) Kendala 
 
 Kendala-kendala yang dihadapi secara matematis adalah : 

a11X1 + a12X2  + …. + a1jXj  + ……. + a1nXn ≤ b1 
a21X1 + a22X2  + …. + a2jXj  + ……. + a2nXn ≤ b2 
am1X1 + am2X2 +….. + amjXj + ……. + amnXn ≤ bm 

Dengan syarat X1, X2, …..,Xn > 0 ; dimana : 

Xj  =  Macam variabel kendala. 

aij =  Koefisien input output antar sumberdaya ke-i dan aktivitas ke-j (i = 1, 2, 
3,…,n) dan (j = 1, 2, 3, …, n) 

bi = sumberdaya yang tersedia atau terbatas (i = 1, 2, 3,…,m) 

 Kendala-kendala yang dihadapi dalam optimasi usahatani bawang 

merah meliputi :  

a.  Ketersediaan Lahan 

Kendala lahan mempunyai nilai RHS  a dengan satuan ha, menunjukkan 

lahan yang digarap petani rata-rata lebih kecil atau sama dengan a ha. 

b.  Ketersediaan Sarana Produksi 

Ketersediaan sarana produksi dengan nilai RHS = 0, artinya semua 

sarana produksi yang dibeli habis digunakan. 

c.   Ketersediaan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja keluarga yang tersedia tiap musim dihitung dengan satuan 

HOK. Nilai RHS  a HOK, artinya tenaga kerja keluarga yang tersedia 

untuk usahatani sebanyak a HOK tiap musim tanam. 

d.  Produksi 

Untuk semua hasil produksi nilai RHS = 0, artinya semua hasil produksi 

pada tiap musim tanam habis terjual. 

e.  Uang Keluar dan Uang Masuk 

Uang keluar dan uang masuk mempunyai nilai RHS = 0, artinya semua 

pengeluaran uang habis untuk biaya produksi dan uang masuk adalah 

uang dari hasil penjualan seluruh produk yang habis terjual yang 

dialokasikan dalam pendapatan. 
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Tabel 5.  Kendala Model Dasar Linear Programming Usahatani Bawang 
Merah di Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto. 

 

No. 
Kode 
Kendala 

Keterangan RHS Satuan 

 
1 
2 
 

 
LHN1 
LHN2 

Ketersediaan Lahan 

Lahan usahatani bawang merah Pengembangan 
Lahan  usahatani bawang merah non Pengembangan 
 

 

 a 

 a 
 

 
ha 
ha 
 

 
3 
4 
 

 
KTK1 
KTK2 

Ketersediaan Tenaga Kerja 

Ketersediaan tenaga kerja usahatani Pengembangan 
Ketersediaan tenaga kerja usahatani non Pengembangan 
 

 

 a 

 a 

 a 

 
HOK 
HOK 
HOK 

 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
KBBM1 
KBBM2 
KPK1 
KPK2 
KURE1 
KURE2 
KZA1 
KZA2 

Ketersediaan Sarana Produksi 
Ketersediaan bibit bawang merah (Pengembangan) 
Ketersediaan bibit bawang merah (non Pengembangan) 
Ketersediaan pupuk kandang (Pengembangan) 
Ketersediaan pupuk kandang (non Pengembangan) 
Ketersediaan pupuk urea (Pengembangan) 
Ketersediaan pupuk urea (non Pengembangan) 
Ketersediaan pupuk ZA (Pengembangan) 
Ketersediaan pupuk ZA (non Pengembangan) 

 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 

 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
 

KNOV1 
KDES1 
KMAT1 
KMAS1 
KKLA1 
KBUL2 

Ketersediaan pestisida supernova (Pengembangan) 
Ketersediaan pestisida despas (Pengembangan) 
Ketersediaan pestisida matindo (Pengembangan) 
Ketersediaan pestisida masate (Pengembangan) 
Ketersediaan pestisida klakron (Pengembangan) 
Ketersediaan pestisida buldok (non Pengembangan) 
 

= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
 

liter  
liter 
kg 
kg 
liter 
iter 
 

 
19 
20 
 

 
PBM1 
PBM2 
 

Produksi 

Produksi bawang merah (Pengembangan) 
Produksi bawang merah (non Pengembangan) 
 

 
= 0 
= 0 
 

 
kg 
kg 
 

 
21 
22 
23 
24 
 

 
UK1 
UK2 
UM1 
UM2 
 

Uang Keluar dan Uang Masuk 

Uang keluar usahatani bawang merah Pengembangan 
Uang keluar usahatani bawang merah non Pengembangan 
Uang masuk usahatani bawang merah Pengembangan 
Uang masuk usahatani bawang merah non Pengembangan 
 

 
= 0 
= 0 
= 0 
= 0 
 

 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
 

 
 
(4) Interpretasi Hasil 
 
 Hasil komputasi penyelesaian masalah dengan menggunakan model 

linear programming dari program BLPX88  dapat memberikan informasi 

antara lain : 
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1).  Objective function value (return) yaitu menyatakan tentang nilai 

maksimum dari fungsi tujuan atau sasaran apabila menjalankan 

kegiatan yang masuk dalam program optimal. 

2).  Status variable dan value pada primal problem solution menunjukkan 

kegiatan yang masuk dan yang tidak masuk dalam program optimal. 

Kegiatan yang disarankan akan memiliki value yang positif dan tidak 

sama dengan nol. Sedangkan kegiatan yang tidak disarankan dalam 

program optimal akan mempunyai value sama dengan nol. 

3).  Slack dan dual value, menunjukkan tentang sisa penggunaan 

sumberdaya yang tersedia. Sumber daya yang habis terpakai slack 

sama dengan nol dan akan memiliki dual value atau dual price yang 

positif dan tidak sama dengan nol. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan satu unit sumberdaya yang terbatas tersebut akan 

menaikkan nilai program optimal sebesar nilai dual (shadow price) yang 

keluar pada program. Dalam hal ini harga bayangan mempunyai makna 

yang serupa dengan nilai produk marginal (marginal value product) 

dalam teori produksi.  

4).  Objective Coefficient Ranges menerangkan tentang batasan minimum 

dan maksimum kegiatan dalam fungsi sasaran. Selama dalam batasan 

(range) ini, penambahan kegiatan tidak akan merubah nilai program 

optimal. Selain itu dapat diketahui pula sampai seberapa jauh pengaruh  

perubahan koefisien variabel terhadap nilai program optimal. 
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5).  Right Hand Side Ranges, menunjukkan tentang batasan minimum dan 

maksimum penggunaan sumberdaya. Selama dalam batasan ini, nilai 

dual atau harga bayangan dari sumber daya yang terbatas adalah 

tetap. 

 

G. Definisi Operasional 

 

 Definisi operasional dijelaskan agar dapat diperoleh kesamaan 

pemahaman dan pembatasan terhadap konsep penelitian yang akan 

dilakukan baik kepada petani sebagai obyek maupun lokasi penelitian: 

1.   Petani adalah petani yang berusahatani bawang merah dilokasi 

penelitian baik sebagai petani pemilik, penggarap maupun petani yang 

berusahatani bawang merah dengan sistem berkelompok. 

2.   Responden adalah anggota dari kelompoktani yang terpilih secara 

acak yang pekerjaan utamanya adalah sebagai petani, berusahatani 

bawang merah dengan pola tanam tumpangsari, pola tanam tunggal 

dan pola tanam intesifikasi. 

3.   Pola tanam usahatani bawang merah  adalah usaha penanaman 

bawang merah pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata 

letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk 

masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode 

tertentu. 

4.   Pola tanam monokultur adalah pertanian dengan menanam tanaman 

sejenis. Misalnya sawah ditanami padi saja, jagung saja, atau kedelai 

saja. 
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5.   Pola tanam tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran 

(polyculture) berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu 

areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak 

bersamaan. 

6.   Luas lahan adalah luas tanah yang diusahakan dalam berusahatani 

bawang merah oleh petani (Ha). 

7. Produksi adalah jumlah bawang merah yang diperoleh petani dari 

hasil usahataninya (Kg). 

8. Tenaga kerja adalah orang yang dipekerjakan pada setiap 

pengelolaan atau penggarapan sampai pada panen (yang dinyatakan 

dengan HOK). 

9.   Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam 

usahataninya dan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan tidak 

berpengaruh terhadap produksi bawang merah bawang merah yang 

meliputi alat (Rp). 

10. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam 

usahataninya selama musim tanam, besar kecilnya biaya yang 

dikeluarkan di pengaruhi oleh  perolehan produksi bawang merah 

yang meliputi biaya pengadaan bibit, pupuk, tenaga kerja, obat-obatan 

( Rp). 

11. Total biaya adalah jumlah seluruh pengeluaran biaya yang digunakan 

oleh petani selama proses produksi bawang merah (Rp). 
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12. Bibit adalah Benih Bawang Merah yang digunakan untuk 

menghasilkan produksi bawang yang dihitung dalam satuan kilogram, 

dan dinyatakan dalam satuan rupiah perhektar per satu kali musim 

tanam. 

13. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk non organik 

dihitung dalam satuan kilogram, dan dinyatakan dalam satuan rupiah 

perhektar per satu kalim musim tanam 

14. Pestisida adalah sejenis racun yang membasmi hama dan penyakit 

bawang merah dalam satuan kilogram dan liter dalam satuan rupiah 

per hektar dalam satu kali musim tanam. 

15. Karung adalah alat atau wadah penyimpan hasil produksi bawang 

merah yang dinilai dalam satuan rupiah selama satu kali musim 

tanam. 

16. Upah tenaga kerja, yang digunakan dihitung Hari Kerja Setara Pria 

(HKSP) dihitung dalam satuan rupiah dalam satu kali musim tanam. 

17. Jumlah produksi adalah banyaknya bawang merah yang dihasilkan 

per hektar per satu kali musim tanam, dan dinyatakan dalam satuan 

kilogram. 

18. Harga jual produk adalah harga penjualan bawang merah yang 

diterima oleh petani yang dinyatakan dalam satuan rupiah per 

Kilogram.  

19. Pendapatan usahatani adalah keuntungan yang diperoleh dari 

penerimaan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang digunakan 

dalam usahatani bawang merah (Rp/Ha). 
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20. Total Revenue (Total Penerimaan) adalah hasil kali antara produksii 

bawang merah non program pengembangan   dan produksi bawang 

merah program pengembangan yang diperoleh dengan harga jual 

ditingkat petani yang dinyatakan dengan rupiah (Rp). 

21. Linear programing yaitu sebagai metode metematis yang berbentuk 

linear untuk menentukan suatu penyelesaian optimal dengan cara 

memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap suatu 

susunan kendala. Secara keseluruhan, berdasarkan definisi maka 

tujuan pemrograman linear adalah memecahkan persoalan 

memaksimumkan atau meminimumkan untuk mendapatkan 

penyelesaian yang optimal. Atau dapat dikatakan pula bahwa Linear 

programing adalah suatu teknik perencanaan dengan menggunakan 

model matematika dengan tujuan untuk menemukan kombinasi-

kombinasi produk yang terbaik didalam menyusun suatu alokasi 

sumberdaya yang terbatas guna mencapai tujuan secara optimal. 

22. Gross Margin adalah merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. 

Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan 

bersih. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 

1. Luas Wilayah 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten 

Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2 dan secara 

administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan.  Luas wilayah Kabupaten 

Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah 

administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan wilayah administrasi 

Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan sebelah utara dengan 

Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah selatan dengan Laut Flores, 

sebelah barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah timur dengan 

Kabupaten Bantaeng. Wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan 

Laut Flores memiliki panjang garis pantai 114 km dan sebuah pulau yang 

dikenal oleh masyarakat sebagai Pulau Li’bukang. Dengan panjang garis 

pantai 114 km maka kewenangan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 

18 ayat 4 adalah 114 km x 4 mil laut ke arah laut lepas.  

Secara administratif  Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11 

Kecamatan yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan 

Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto 

yakni 152,69 km2 atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, 

sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan 
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Arungkeke dengan luas 29,91 km2 atau 3,97% dari luas wilayah 

Kabupaten Jeneponto. 

Tabel 6.  Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan 2019. 

No Kecamatan 
Ibukota 

 
Jumlah 

Desa/Kel. 
Luas 
(Km2) 

Presentase 
Terhadap 
Luas Kab. 

(%) 

1. Bangkala Allu 14 121,82 16,23 

2. Bangkala Barat Bulu Jaya 8 152,96 20,40 

3. Tamalatea Tanetea 12 57,58 7,68 

4. Bontoramba Bontoramba 12 88,30 11,78 

5. Binamu Bontosunggu 13 69,49 9,27 

6. Turatea Paitana 11 53,76 7,17 

7. Batang Togo-togo 6 33,04 4,41 

8. Arungkeke Tamanroya 7 29,91 3,99 

9. Tarowang Tarowang 8 40,68 5,43 

10. Kelara Tolo 10 43,95 5,86 

11. Rumbia Rumbia 12 58,30 7,78 

 Total  113 749,79 100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto 2020 

   Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di 

bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau 

kelurahan-kelurahan. Kabupaten Jeneponto terdiri atas 11 kecamatan, 

yang di bagi lagi atas, sejumlah 82 desa dan 31 kelurahan. 
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          Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 daerah 

kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak 

antara 5o16’13”–5o39’35” LS dan antara 12o40’19”–12o7’31” BT. Apabila 

dilihat bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto 

terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah 

perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di 

sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian 

barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota 

Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari Kota Makassar sebagai ibukota 

Propinsi Sulawesi Selatan.  

2. Topografi 

Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari 

topografi datar (flat), berombak (undulating), bergelombang (rolling), 

berbukit (hilly) hingga bergunung (mountainous). Topografi datar-

berombak (kemiringan lereng di bawah 15%) tersebar dengan luasan 

sekitar sekitar 42.715 ha, atau sekitar 53,68% dari luas total Kabupaten 

Jeneponto. Areal dengan kemiringan lereng ini adalah merupakan areal 

persawahan, ladang, serta kebun campuran. Selebihnya, areal dengan 

kemiringan lereng lebih dari 15 %, dimana sebagian besar diantaranya 

adalah merupakan lahan kering dan dapat ditemukan tanaman lontar 

dimana-mana. 
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Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto yang 

bervariasi, sehingga memiliki keunggulan alamiah/komparatif yang terus 

diupayakan agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi 

terutama dalam mengantisipasi perilaku pasar yang semakin mengglobal. 

Sesuai penggunaannya, lahan di Kabupaten Jeneponto dapat dirinci 

sebagai berikut: 

 Sawah tadah hujan                           : 12.800 Ha 

 Sawah tadah 1 kali tanam                :    5.058 Ha 

 Sawah Irigasi 2 kali tanam                 :    8.122 Ha 

 Sawah Irigasi 3 kali tanam                 :         16 Ha 

 Tegalan/Kebun   :  27.359 Ha 

 Ladang/Huma  :       725 Ha      

 Perkebunan :    1.446 Ha 

 Lainnya (Tambak, Kolam, Empang dll) :   2.302 Ha  

 Padang Pengembalaan/Padang Rumput :        70 Ha  

 Hutan Rakyat :   1.685 Ha 

 Lahan bukan sawah yang belum diusahakan :         80 Ha 

 Lahan bukan pertanian :   4.159  Ha 

 Hutan negara :   9.920  Ha 

3. Klimatologi 

Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kabupaten 

Jeneponto tergolong kering dihampir semua kecamatan, selain 

Kecamatan Rumbia, Kelara dan sebagian Kecamatan Bangkala, yang 
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tergolong agak basah. Kondisi iklim seperti ini mengindikasikan bahwa 

produktifitas berbagai jenis komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto 

akan menghadapi kendala kekurangan air yang ekstrim.  Adapun kondisi 

curah hujan menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan yang berkisar 

antara 1.049–3.973 mm/tahun. Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto 

terdiri dari 2 (dua) musim yaitu hujan dan kemarau, musim hujan terjadi 

antara bulan November sampai dengan bulan April, sedangkan musim 

kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. 

Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun pencatat 

hujan, maka tipe iklim Kabupaten Jeneponto dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 (dua) tipe yaitu iklim F atau tipe AW menurut W.Koppen. 

Kondisi demikian itu menyebabkan daerah Kabupaten Jeneponto 

tergolong daerah kering dan gersang.  Bulan kering berkisar 5-6 bulan 

sedangkan bulan basah berkisar 1-3 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan.    

4.  Perairan  

      Peningkatan areal pertanaman dari berbagai komoditas pertanian 

tanaman pangan dan hortikultura dengan pemanfaatan sumber air 

permukaan (sungai) dan air tanah dangkal dengan pompanisasi 

mempunyai prospek untuk dikembangkan karena : 

- Terdapat  daerah irigasi teknis yaitu Daerah Irigasi (DI) Kelara . 

- Terdapatnya beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun 

seperti Sungai Lumpakang, Bontotiro, Rumbia, Lompodepa, 
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Kelara, Tamanroya, Allu, Topa, Beroanging, Timurung dan Air 

Madingin. 

- Terdapatnya sumber air tanah dangkal dengan kedalaman 

hanya sekitar 4 meter terutama di Kecamatan Bangkala dan 

Bangkala Barat, Arungkeke, Tamalatea dan Bontoramba yang 

perlu dikembangkan menjadi irigasi air tanah dangkal 

permanen. 

5.  Perekonomian Daerah  

Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto merupakan 

dataran rendah, sehingga sangat potensial untuk kegiatan sektor-sektor 

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kawasan pantai 

daerah bagian selatan memiliki perairan laut sepanjang 114 km sangat 

sesuai dengan kegiatan pengembangan rumput laut. Di samping itu 

potensi perairan pantai tersebut juga dapat di kembangkan menjadi objek 

wisata bahari. 

6. Potensi Pertanian 

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah kabupaten 

yang memiliki pengusahaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura 

yang sangat srategis di provinsi Sulawesi Selatan. Luas potensi untuk 

pengembangan bawang merah di Kabupaten Jeneponto 1.537 ha, namun 

luas tanam bawang merah tahun 2019 adalah 411 ha, dengan produksi 

3.383,82 ton dan produktivitas 8,23 ton/ha.  
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Masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Jeneponto 

mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

berbeda meskipun perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan 

sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan 

pembangunan di wilayahnya. Selain itu, di Kabupaten Jeneponto  sendiri 

terdapat lahan persawahan dan perkebunan. Bawang merah sebagian 

besar di tanam di kebun dan ada juga petani yang menanam di lahan 

sawah sehabis panen padi. 

Sampai saat ini, sektor pertanian masih merupakan sektor yang 

menjadi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Jeneponto 

dibandingkan sektor-sektor perekonomian lainnya. Hal ini digambarkan 

oleh peranan masing-masing sektor ekonomi dalam pembentukan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Jeneponto setiap 

tahunnya berdasarkan data peran sektor pertanian dan pembentukan 

PDRB. Tanaman pangan dan hortikultura yang sangat mendukung 

kontribusi sektor pertanian di kabupaten Jeneponto adalah padi, jagung 

dan bawang merah. 

Adapun luas panen dan produksi bawang merah menurut 

kecamatan di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7.  Luas Panen dan Produksi Bawang Merah Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Jeneponto 2019. 

 

Kecamatan 
Luas Panen 

(Ha) 
Produksi 

(Ton) 
Produktivitas 

(Ton/Ha) 

Bangkala  

Bangakala Barat  

Tamalatea  

Bontoramba  

Binamu  

Turatea  

Batang  

Arungkeke  

Tarowang  

Kelara  

Rumbia  

24 

- 

53 

39 

50 

- 

- 

19 

- 

25 

114 

3.198 

- 

4.144 

2.180 

4.421 

- 

- 

128,3 

- 

193,9 

5.865 

7,84 

7,33 

8,77 

7,58 

7,75 

7,22 

- 

7,45 

- 

8,00 

8,55 

 

2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

 

 

 

324 

271 

286 

227 

444 

 

 

 

2.804,31 

2.249,30 

2.203,60 

1.971,79 

3.710,80 

 

 

 

8,65 

8,30 

7,68 

8,69 

8,36 

 

 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto 2019 
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.   
Gambar 2. Peta dan Potensi Pengembangan Bawang Merah 

  Lahan Kering  Di Kabupaten Jeneponto 
 

B. Deskripsi Lokasi Penelitian (Kecamatan Tamalatea) 

a.  Luas Lahan dan Penggunaannya 

            Kecamatan Tamalatea mempunyai luas 57,58 Km2, wilayah 

pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi jalar, kacang 

tanah dan kedelai). Untuk tanaman hortikultura dikembangkan 

sayuran dan buah dataran rendah seperti bawang merah, cabe, 

mangg. Sedangkan untuk peternakan merupakan wilayah 

pengembangan ternak kambing. Dalam pengelolaan potensinya  

Kecamatan Bangkala 39 Ha 

Kecamatan Arungkeke 19 Ha 

Kecamatan Tamalatea 120 Ha 

Kecamatan Binamu 50 Ha 

Kec. Bontoramba 39 Ha   
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ditunjang oleh tenaga penyuluh pertanian/peternakan yang 

berpengalaman, infrastruktur, serta ketersediaan lahan hijauan 

makanan ternak. 

Tabel 8.  Luas Potensi, Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman 
Pangan dan Hortikultura di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 
Jeneponto, 2019. 

 

 
No 

Komoditas 

 
Potensi  

(Ha) 
 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Produktivitas 
(Ton/Ha) 

1. Padi 909 832 4.284,80 5,15 

2. Jagung 2.509 1.800 16.889,35 7,55 

3. Kedelai 1.085 531 791,19 1,49 

4. Ubi Kayu 100 200 115 1,15 

5. Bawang merah 120 53 4.144 8,13 

6. Terung 5 5 22,9 3,82 

7. Cabe Besar 8 2 3,20 1,60 

8. Cabe Rawit 100 90 158,00 1,76 

9. Tomat 10 6 19,30 3,22 

10. Mangga 402 95,62 695,10 7,27 

11. Kacang Ijo 50 13 15,34 1,18 

 Total 4.763 3.487,62   

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, 2019 

B.  Tanaman Pangan 

       Tanaman pangan yang diusahakan di Kecamatan Tamalatea 

tahun 2019 meliputi padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi 

kayu dan ubi jalar.  Produksi tertinggi adalah produksi tanaman 

jagung sebesar 16.889,35 ton dengan rata-rata hasil 7,55 ton/ha 

kemudian tanaman padi sebesar 4.284,80 ton dengan rata-rata hasil 
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per hektar 5,15 ton/ha dan tanaman ubi kayu sebesar 115 ton 

dengan rata-rata hasil 1,15 ton/ha.   

C.  Hortikultura 

        Jenis tanaman sayuran yang diusahakan di Kecamatan 

Tamalatea antara lain bawang merah, cabe dan tomat.  Produksi 

tertinggi adalah tanaman bawang merah sebanyak 4.144 ton, 

menyusul cabe rawit 158 ton dan tomat sebanyak 19,30 ton, dan 

cabe besar sebanyak 3,20 ton.  Sedangkan tanaman buah-buahan 

antara lain tanaman mangga, pepaya dan pisang. 

       Penanaman bawang merah di Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto dilakukan dalam 3 (tiga) musim yaitu MT I 

bulan Maret-Juni, MT II Juni- Agustus dan MT III Agustus-Oktober, 

umur tanaman bawang merah yaitu 90-110 hari sejak tanam hingga 

panen. Bawang merah diusahakan sebelum datang musim 

rendengan (musim hujan) yaitu Oktober-Maret, dimana waktu 

tersebut merupakan intensitas hujan yang tinggi, sehingga petani 

tidak menanam bawang merah. 

 



 

BAB V 

HASIL  DAN PEMBAHASAN  

A.  Identitas Responden 

Identitas petani responden merupakan gambaran umum mengenai 

petani yang berkaitan dengan kegiatan usahatani bawang merah program 

pengembangan dan usahatani program non pengembangan di Kelurahan 

Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  karakteristik 

tersebut meliputi umur, pengalaman bertani, tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan dan luas lahan yang digarap. 

1.  Umur 

      Umur merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

aktivitas seseorang dalam bidang usahanya.  Umumnya seseorang yang 

masih muda dan sehat memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat 

dibandingkan dengan berumur tua.  Seseorang yang masih muda lebih 

cepat menerima hal-hal yang baru, lebih berani mengambil resiko dan 

lebih dinamis. Sedangkan seseorang yang relatif tua mempunyai 

kapasitas pengelolaan yang matang dan memiliki lebih banyak 

pengalaman dalam mengelola usahataninya, sehingga ia sangat berhati-

hati dalam bertindak dengan hal-hal yang bersifat tradisional, disamping 

itu kemampuan fisiknya sudah mulai berkurang. 
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Tabel 9.  Klasifikasi Responden Menurut Kelompok Umur di Kecamatan 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2020. 

 

No. 
Umur  

(Tahun) 

Usahatani Program 
pengembangan 

Usahatani Program Non 
Pengembangan 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

1 31-40 10 50 8 40 

2 41-50 6 30 9 45 

3 51-60 4 20 3 15 

 Jumlah 20 100 20 100 

 Minimum  31 thn - 31 thn - 

 Maksimum  59 thn - 59 thn - 

 Rata-Rata 41 - 44 - 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020 

Tabel 9 menunjukkan bahwa baik program pengembangan maupun 

non pengembangan umur produktif yang dominan yaitu 31-50 tahun, 

sehingga dimaknai bahwa untuk berusahatani bawang merah sebaiknya 

pada umur yang muda dan produktif. 

2.  Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman bertani dapat diukur dari lamanya petani berusahatani, 

petani yang mempunyai pengalaman berusahatani lebih lama mempunyai 

kapasitas pengelolaan yang lebih matang dan memiliki banyak 

pengalaman sehingga bersikap sangat hati-hati dalam bertindak tetapi 

petani yang memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan dan inovasi, 

biasanya mudah mengubah penilaiannya terhadap inovasi sehingga 

terjadi keselarasan antara sikap dan tindakan, hanya saja bukan jaminan 

bahwa lama berusahatani akan mendapatkan pendapatan yang tinggi, 
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melainkan yang dibutuhkan adalah kemampuan mengadopsi teknologi 

dalam berusahatani bawang merah. Pengalaman usahatani yang cukup 

lama membuat petani bawang merah di Kelurahan Bontotangnga 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto bisa bertahan menghadapi 

tantangan dalam menjalankan usahanya. 

Tabel 10.  Klasifikasi Petani Berdasarkan Lama Berusahatani Bawang 
Merah di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 
2020. 

 

No. 
Pengalaman 

Bertani 
(Tahun) 

Usahatani program  
Pengembangan  

Usahatani program 
Non  Pengembangan 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

1 1 – 10 9 45 10 50 

2 11 – 20 10 50 5 25 

3 21 – 30 1 5 5 25 

 Jumlah 20 100 20 100 

 Minumun  2 thn - 2 thn - 

 Maksimun  25 thn - 25 thn - 

 Rata-Rata 13 thn - 9 thn - 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020 

Tabel 10 menunjukkan bahwa lama berusahatani bawang merah  

pada usahatani program pengembangan sebaran terbanyak adalah antara 

11-20 tahun yaitu sebanyak 50 % atau 10 responden, sedangkan 

usahatani program non pengembangan sebaran terbanyak adalah 1-10 

tahun sebanyak 50 % dari 10 responden.   
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3.  Tingkat Pendidikan 

Pendidikan mempunyai pengaruh bagi seseorang dalam 

mengadopsi teknologi  dan keterampilan menajemen dalam mengelola 

usahataninya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 

cenderung semakin dinamis dan tanggap terhadap penerimaan hal-hal 

baru atau berupa anjuran dibanding seseorang yang berpendidikan relatif 

rendah.  Untuk mengetahui distribusi tingkat pendidikan responden dapat 

dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11.  Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Petani bawang merah 
di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2020. 

 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

Usahatani program 
Pengembangan  

Usahatani program 
Non  Pengembangan 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

1 SD  5 25 4 20 

2 SMP  3 15 5 25 

3 SMA 10 50 11 55 

4 S1 2 10 0 0 

Jumlah 20 100 20 100 

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020 

Tabel 11 menunjukkan bahwa pendidikan SD petani responden 

untuk usahatani program non pengembangan sebanyak 20 %, kemudian 

yang tertinggi adalah SMA sebanyak 55 % dan program pengembangan 

memiliki persentase paling tinggi yaitu SMA sebanyak 50%, disamping 

pendidikan S1 10 % dan selebihnya SMA 50 % dan SMP sebanyak 15 % 

atau hanya 3 orang saja. 
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4.  Luas Lahan 

Lahan dalam suatu usahatani merupakan salah satu faktor produksi 

yang paling penting, tanpa mengabaikan kualitas lahan, luas lahan sangat 

menentukan besar kecilnya hasil yang dapat diperolah dari kegiatan 

usahatani dan mempengaruhi pendapatan petani.  Semakin luas suatu 

lahan yang dimiliki oleh seorang petani, maka akan semakin besar hasil 

atau pendapatan yang akan diperoleh.  Luas lahan yang dimiliki oleh 

responden sangat beragam yakni berkisar antara 0,25 Ha-1,50 Ha. Untuk 

mengetahui secara lebih jelas mengenai luas lahan yang dimiliki oleh 

responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 12.  Distribusi Jumlah Luas Lahan Per Hektar Petani Responden di 
Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2020. 

 

No 
Jumlah 

Luas Lahan 
(Ha) 

Usahatani program  
Pengembangan  

Usahatani program 
Non Pengembangan 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

1 0,25 – 0,67 16 80 16 80 

2 0,68 – 1,1 3 15 3 15 

3 1,2 – 1,62 1 5 1 5 

Jumlah 20 100 20 100 

Rata-Rata 0,49  0,51  

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020 

        Tabel 12, menunjukkan bahwa petani responden baik untuk 

usahatani program pengembangan maupun non program pengembangan 

memiliki luas lahan di bawah 1 hektar. Usahatani bawang merah  program 

pengembangan yang memiliki luas lahan 0,25 – 0,67 ada 16 orang, 0,68 – 

1,1   ada 3 orang dan yang memilih 1,2 – 1,62 ada 1 orang begitu pula 
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program non pengembangan tidak berbeda jauh karena memang lahan 

usahatani bawang merah dilokasi penelitian seperti itu adanya, antara 

petani satu dengan lainnya dengan berbeda jauh luasannya. 

5.  Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga adalah semua anggota keluarga yang 

ditanggung oleh kepala keluarga dalam hal petani responden. Jumlah 

tanggungan keluarga petani mempunyai peranan yang penting terhadap 

ketersedian tenaga kerja, tetapi di lain pihak dapat menjadi beban biaya 

hidup yang harus ditanggung oleh petani.  Banyaknya tanggungan petani 

responden dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13.  Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Responden di Kecamatan 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto Tahun 2020. 

No 
Tanggungan 

Keluarga 
(Orang) 

Usahatani  Program 
Pengembangan  

Usahatani  Program 
Non Pengembangan 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
(org) 

Persentase 
(%) 

1 2-3 9 45 4  

2 4-5 10 50 15  

3 6-7 1 5 1  

Jumlah 20 100 20  

Minimum 2  2  

Maksimum 6  6  

Rata-Rata 3,70  4,05  

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2020 

       Tabel 13 menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga yang juga 

merupakan tenaga kerja dalam keluarga baik program pengembangan 

dan non pengembangan sebanyak 4-5 orang, yang menunjukkan bahwa 

penggunaan tenaga kerja dalam keluarga cukup tersedia. 
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B. Analisis Usahatani Bawang Merah 

1. Analisis Usahatani Bawang Merah Program Pengembangan 

Program pengembangan bawang merah adalah program pengembangan 

kawasan bawang merah berbasis agribisnis mulai penyediaan sarana 

produksi, budidaya, pasca panen dan pemasaran serta kegiatan 

pendukungnya secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga mencapai 

skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha. Kemudian (Wulandari, 

2018), mengatakan bahwa bawang merah merupakan salah satu tanaman 

hortikultura yang berpotensi memberikan keuntungan bagi petani karena 

dapat dibudidayakan pada lahan sempit. 

Sarana produksi yang digunakan oleh usahatani program 

pengembangan meliputi benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja (HOK).  

Jenis dan jumlah sarana produksi akan mempengaruhi produksi tanaman.  

Rata-rata sarana produksi pada usahatani program pengembangan dan 

program pengembangan dapat dilihat pada Tabel 14. 
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Tabel 14.  Rata-Rata Produksi, Biaya dan Pendapatan Usahatani Bawang 

Merah Perhektar Permusim Program Pengembangan di 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto 

 

Uraian 
Jumlah 
(unit) 

Harga 
(Rp/unit) 

Nilai (Rp) 

 
1. Produksi (kg)     8.851,43       25.000,00     221.285.635,96  

 
2. Biaya Variabel :          46.125.493,42  

 
   - Bibit (kg)        934,76       22.000,00       20.564.692,98  

 
   - Pupuk Kandang (kg)   15.433,11         1.000,00       15.433.114,04  

 
   - Pupuk Urea (kg)        553,73         2.400,00         1.328.947,37  

 
   - Pupuk ZA (kg)        537,28         1.700,00            913.377,19  

 
   - Pestisida-Supernova (liter)          11,18     190.000,00         2.125.000,00  

 
   - Pestisida-Despas (liter)            1,12     135.000,00            150.986,84  

 
   - Pestisida-Matindo (kg)            2,99     275.000,00            823.190,79  

 
   - Pestisida-Masate (kg)            1,73     500.000,00            866.228,07  

 
   - Pestisida-Klakron (liter)            0,42     750.000,00            312.500,00  

 
   - Tenaga Kerja (HOK):       

 
     - Pengolahan Lahan            8,00     100.000,00            800.438,60  

 
     - Penanaman          16,34       50.000,00            816.885,96  

 
     - Pemeliharaan            8,55       50.000,00            427.631,58  

 
     - Pemanenan          31,25       50.000,00         1.562.500,00  

 
3. Biaya Tetap (Rp):            1.376.184,21  

 
    - Sewa Alat            1.217.192,98  

 
    - Penyusutan Alat               158.991,23  

 
4. Biaya Total          47.501.677,63  

 
5. Gross Margin        175.160.142,54  

 
6. Pendapatan netto        173.783.958,33  

 
7. R/C ratio                          3,66  

 
Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020 

          Pada Tabel 14 menunjukkan hasil penelitian untuk program 

pengembangan bawang merah dengan penjelasan sebagai berikut: 

a.  Luas Lahan, lahan merupakan salah satu faktor produksi yang 

memiliki kontribusi besar terhadap usahatani (Erlin, dkk, 2013). Besar 

kecilnya produksi usahatani dipengaruhi oleh luas lahan, namun bukan 

berarti semakin luas lahan maka semakin efisien lahan tersebut. Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa luas lahan perhektar untuk usahatani 

bawang merah bervariasi, tetapi umumnya sebesar 0,25 hektar.  

       Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri Ayu Kurniati 

dan Darus (2018), bahwa luas dan sempitnya lahan yang digunakan untuk 

menanam bawang merah disebabkan karena petani menanam tanaman 

lain pada lahan yang sama. Pada dasarnya petani memang memfokuskan 

pada penanaman bawang merah, namun untuk meningkatkan 

pendapatan maka petani melakukan diversifikasi atau 

menganekaragamkan jenis tanaman pada areal yang sama, yakni 

tanaman musiman lainnya, seperti kacang-kacangan, dan tanaman 

sayuran lainnya, dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Erni 

Maimunah (2017) yang menyatakan bahwa luas lahan garap akan 

berpengaruh pada output yang dihasilkan dari usahatani, semakin luas 

lahan garap maka kemungkinan akan semakin besar hasil produksi yang 

diperoleh oleh petani. Sempitnya lahan usahatani bawang merah, 

disebabkan karena tingginya biaya input produksi yang digunakan dalam 

1 (satu) hektar lahan, sehingga petani tidak memanfaatkan lahannya 

hanya semata-mata bawang merah saja melainkan komoditi lain seperti 

tanaman bayam, sawi dan jagung.   

b. Bibit, berperan untuk menunjang keberhasilan produksi terutama 

tanaman yang berasal dari bibit unggul atau bermutu tinggi. Disamping 

kualitas maka kuantitas bibit juga perlu diperhatikan. Penggunaan bibit 

yang terlalu banyak berdampak pada penurunan jumlah produksi karena 
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jarak tanam yang rapat membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan 

baik (Rahayu dan Berlian, 2004). Jenis bibit yang digunakan pada 

usahatani bawang merah adalah varietas Brebes dan Bima. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan, dimana 

penggunaan bibit yang dominan digunakan petani adalah 934,76 kg/ha 

yang dilakukan oleh 20 petani dengan luas lahan 0,25 hektar yang paling 

rendah dan 1,5 ha yang paling luas. Penggunaan bibit yang 

direkomendasikan untuk 1 hektar lahan adalah 800-1.200 kg, artinya 

jumlah penggunaan bibit bawang merah masih di bawah anjuran. Hal ini 

dikarenakan luas lahan budidaya bawang merah masih skala kecil dan 

tingginya harga bibit yaitu Rp 22.000/kg.  

c. Tenaga Kerja, merupakan sumberdaya usahatani yang sangat 

berperan dalam kegiatan produksi. Umumnya tenaga kerja yang 

digunakan berasal dari dalam keluarga dan luar keluarga. Tenaga kerja 

dalam keluarga lebih banyak digunakan karena berfungsi sebagai 

penekan biaya tenaga kerja (Tohir, 1983). Penelitian (Putu Arimbawa, 

2014) menyatakan bahwa penggunaan tenaga kerja dalam berusahatani 

didasarkan pada besarnya luas lahan yang dikelola untuk setiap komoditi. 

Dalam Penelitian ini program pengembangan, penggunaan tenaga kerja 

digunakan untuk seluruh tahapan kerja, mulai dari pengolahan tanah, 

penanaman, pemupukan, penyiangan, penyemprotan dan pemanenan, 

lebih banyak menggunakan tenaga kerja 64,14 HOK/ha/musim tanam 

dengan nilai Rp.3.607.455,-. Penggunaan tenaga kerja luar keluarga yang 
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lebih besar dikarenakan usahatani bawang merah membutuhkan tenaga 

kerja cukup banyak, terutama pada tahapan pemupukan, penyiangan dan 

panen.  

d. Pupuk. Manfaat dari pemupukan dapat mengembalikan unsur hara 

baik makro maupun mikro serta memperbaiki struktur tanah, sehingga 

dampak positif dari pemupukan adalah meningkatkan kapasitas kation 

dimana menambah kemampuan tanah menahan air, meningkatkan 

kegiatan bilogis tanah dan menurunkan jeratan keasaman. (Sri Ayu dan 

Darus, 2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa pupuk 

bertujuan untuk mengisi kekurangan unsur hara dalam tanah sehingga 

kebutuhan tanaman terpenuhi, tanaman tumbuh subur sehingga produksi 

per satuan luas lahan akan meningkat. Pemberian pupuk yang seimbang 

akan menghasilkan produksi yang optimal (Kasirah, 2007). Pupuk yang 

digunakan terdiri dari pupuk organik (pupuk kandang) dan pupuk 

anorganik (Urea dan ZA). Dalam penelitian ini khususnya program 

pengembangan penggunaan pupuk yang paling banyak digunakan oleh 

petani adalah pupuk kandang yaitu 15.433,11 kg dari total penggunaan 

pupuk. Hal ini dikarenakan pupuk kandang/organik banyak digunakan 

diawal penanaman dibandingkan dengan pupuk kimia. Kemudian pupuk 

anorganik yang paling banyak digunakan adalah Urea dan ZA yang 

penggunaannya hampir seimbang karena berfungsi untuk menetralisir pH 

tanah. Penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani adalah untuk 
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meningkatkan unsur hara tanah, karena lokasi bawang merah berada 

dilahan kering. 

e. Pestisida, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu bertujuan 

untuk mencegah kerusakan tanaman dan kegagalan panen akibat 

serangan hama dan penyakit. Kemudian (Sri Ayu dan Darus, 2018) 

mengungkapkan bahwa penggunaan pestisida dianggap sebagai cara 

yang paling mudah, efektif dan paling banyak digunakan petani untuk 

mengendalikan hama dan penyakit. Beberapa pestisida yang dipakai pada 

usahatani bawang merah yaitu supernova, despas, matindo, masate dan 

klakron. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Auliyac Infi Khusnul 

Khotimah dkk, 2017), menyatakan bahwa salah satu pengunaan input 

produksi yang digunakan secara berlebihan dalam budidaya tanaman 

sayuran adalah penggunaan pestisida dan semacamnya, sehingga 

(Sulistiyono, 2004). Menyatakan bahwa penggunaan pestisida harus tepat 

dosis dan tepat waktu untuk mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan.  

      Berdasarkan penelitian untuk program pengembangan diketahui 

bahwa jenis pestisida yang banyak digunakan adalah supernova yang 

berfungsi untuk mengendalikan hama, sebesar 11,18 liter/ha/musim 

dengan nilai Rp.2.125.000,-. Selanjutnya pestisida despas yang berfungsi 

untuk membasmi hama ulat dalam tanah, sebesar 1,12 liter/ha/musim 

dengan nilai Rp. 150.986, kemudian Pestisida matindo yang berfungsi 

juga untuk membasmi hama ulat, sebesar 2,99 kg/ha/musim dengan nilai 
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Rp.823.190, Selanjutnya pestisida masate juga berfungsi untuk 

mengendalikan hama untuk batang bawang merah sebanyak 1,73 

kg/ha/musim dengan nilai Rp. 866.228. Terakhir Pestisida klakron 

sebanyak 0,42 liter/ha/musim dengan ilai Rp. 312.500, yang berfungsi 

untuk membasmi hama daun bawang.  

f. Peralatan, Penggunaan peralatan yang dimaksud disini adalah 

penggunaan alat dan mesin pertanian yang digunakan petani untuk 

mempermudah proses budidaya tanaman bawang merah sehingga 

secara tidak langsung mempengaruhi lama atau cepatnya pekerjaan 

usahatani diselesaikan. Beberapa peralatan yang umum digunakan dalam 

usahatani bawang merah adalah cultivator (alat pencetak bedengan), 

cangkul, pisau kecil, sabit, ember, sprayer dan selang air/pipa. Jumlah 

penggunaan peralatan berkaitan dengan nilai penyusutan yang 

mempengaruhi besaran biaya dan pendapatan usahatani tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peralatan yang lebih banyak 

digunakan adalah cangkul, sabit dan cultivator dengan nilai sewa 

Rp.1.217.192 dan nilai penyusutan Alat Rp.158.991/ha/musim. 

Sedangkan untuk sumber air dari irigasi air tanah dangkal/dalam yang 

dibuat secara swakelola. 

g. Biaya Total . Biaya produksi dapat dihitung berdasarkan pola 

usahatani yang diusahakan responden. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa program pengembangan usahatani bawang merah diperoleh total 
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biaya produksi yaitu total biaya variabel ditambah dengan  total biaya 

tetap sehingga diperoleh nilai sebesar Rp.47.501.677,63. 

h. Gross Margin,Pendapatan Netto dan R/C Ratio.  Gross margin 

adalah perbandingan antara laba kotor dengan penjualan atau 

pendapatan yang ada. Sedangkan Net Profit Margin adalah perbandingan 

antara laba bersih dengan penjualan atau pendapatan. Keduanya 

umumnya dinyatakan dalam persen. Indikator ini merupakan indikator 

yang menunjukkan efisiensi produk dari perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Perusahaan yang memiliki margin lebih besar berarti menghasilkan 

laba lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki margin 

kecil jika diukur dalam nilai penjualan yang sama. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa usahatani bawang merah reponden untuk program 

pengembangan memperoleh gross margin sebesar Rp. 175.160.142,54 

dan pendapatan netto sebesar Rp. 173.783.958,33. Umumnya responden 

menyatakan  bahwa untuk usahatani bawang merah membutuhkan biaya 

produksi yang tinggi, sehingga apabila harga bawang merah turun maka 

sangat berpengaruh terhadap gross margin dan pendapatan netto. 

Kemudian untuk R/C ratio yang diperoleh sebesar 3,66, dimana apabila 

R/C Ratio ≥ 1 maka usahatani layak. Nilai R/C ratio ini menggambarkan 

bahwa setiap 1 rupiah pengeluaran  dalam usahatani program 

pengembangan akan  menghasilkan 3,66 satuan penerimaan. 
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2. Analisis Usahatani Bawang Merah Program Non 
Pengembangan 

 
       Program non pengembangan bawang merah adalah program 

pengembangan kawasan bawang merah berbasis konvensional  atau 

berbasis pengetahuan lokal yang dilakukan secara turun temurun.mulai 

penyediaan sarana produksi, budidaya, pasca panen hingga pemasaran. 

Sarana produksi yang digunakan oleh usahatani program non 

pengembangan meliputi bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja (HOK). 

Adapun penggunannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15. Rata-Rata Produksi, Biaya dan Pendapatan Usahatani Bawang 
                Merah Non Pengembangan Perhektar Permusim di Kecamatan 
                Tamalatea Kabupaten Jeneponto 
 

Uraian 
Jumlah 

(unit) 
Harga 
(Rp/unit) 

Nilai (Rp) 

 
1. Produksi (kg)     5.000,00       25.000,00     125.000.000,00  

 
2. Biaya Variabel :          27.028.958,33  

 
   - Bibit (kg)        950,98       20.000,00       19.019.607,84  

 
   - Pupuk Kandang (kg)     5.220,59         1.000,00         5.220.588,24  

 
   - Pupuk Urea (kg)          46,32         2.400,00            111.176,47  

 
   - Pupuk ZA (kg)          46,32         1.700,00              78.750,00  

 
   - Pestisida-Buldok (liter)            0,55     225.000,00            123.345,59  

 
   - Tenaga Kerja (HOK):       

 
     - Pengolahan Lahan            5,78     100.000,00            578.431,37  

 
     - Penanaman          11,08       50.000,00            553.921,57  

 
     - Pemeliharaan            7,06       50.000,00            352.941,18  

 
     - Pemanenan          19,80       50.000,00            990.196,08  

 
3. Biaya Tetap (Rp):            1.230.470,59  

 
    - Sewa Alat            1.088.313,73  

 
    - Penyusutan Alat               142.156,86  

 
4. Biaya Total          28.259.428,92  

 
5. Gross Margin          97.971.041,67  

 
6. Pendapatan netto          96.740.571,08  

 
7. R/C ratio                          3,42  

 
Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020 
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           Pada Tabel 15 menunjukkan hasil penelitian untuk program non 

pengembangan bawang merah yang merupakan cerminan dari tabel 

Lampiran 10 dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Bibit, bibit yang digunakan dalam usahatani bawang merah program 

non pengembangan dikonversikan dalam nilai rupiah dengan satuan 

kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bibit program 

non pengembangan yang dominan digunakan petani adalah 950,98 kg/ha 

dengan menggunakan bibit lokal artinya sudah digunakan berulang atau 

turunannya sudah 2-3 kali dengan luas lahan 0,25-1,5 hektar. 

Penggunaan bibit yang direkomendasikan untuk 1 hektar lahan adalah 

800-1.200 kg, artinya jumlah penggunaan bibit bawang merah masih di 

bawah anjuran.  

c. Tenaga Kerja, berdasarkan penelitian untuk program non 

pengembangan  terhadap tenaga kerja untuk seluruh tahapan kerja, mulai 

dari pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, penyiangan, 

penyemprotan dan pemanenan, lebih banyak menggunakan tenaga kerja 

dengan total HOK sebesar 43,73  HOK/ha/musim tanam dengan nilai 

Rp.2.475.500,-. Penggunaan tenaga kerja untuk program non 

pengembangan terlihat bahwa penanaman dan pemanenan yang cukup 

tinggi, hal ini disebabkan karena bibit yang ditanam harus bersamaan 

dalam setiap bedengan sedangkan untuk panen juga menggunakan 

banyak tenaga kerja, karena kadang-kadang pedagang membeli langsung 

dilahan petani.  
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d. Pupuk, dalam penelitian ini khususnya program non pengembangan 

penggunaan pupuk yang paling banyak digunakan oleh petani adalah 

pupuk kandang yaitu 5.220,59 Kg dari total penggunaan pupuk baik pupuk 

organik maupun anorganik. Hal ini dikarenakan pupuk kandang/organik 

banyak digunakan diawal penanaman dibandingkan dengan pupuk kimia. 

Sementara pupuk anorganik yang paling banyak digunakan adalah Urea 

disamping ZA yang penggunaannya hampir seimbang karena berfungsi 

untuk menetralisir pH tanah. Dari data diatas dapat pula digambarkan 

bahwa penggunaan pupuk sangat penting dalam berusahatani bawang 

merah, hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan pupuk yang 

berimbang akan memberi hasil yang optimal.  

e. Pestisida, berdasarkan penelitian untuk program non pengembangan 

diketahui bahwa jenis pestisida yang banyak digunakan hanya satu yaitu 

pestisida buldok yang berfungsi untuk membasmi hama ulat batang dan 

daun sebanyak 0,55 liter/ha/musim dengan nilai Rp.225.000,-/liter. 

f. Biaya Total,  biaya produksi dapat dihitung berdasarkan pola usahatani 

yang diusahakan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

program non pengembangan usahatani bawang merah diperoleh total 

biaya produksi sebesar Rp.28.259.428,92. 

h. Gross Margin, Pendapatan Netto dan R/C Ratio,  hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa usahatani bawang merah reponden untuk program 

pengembangan memperoleh gross margin sebesar Rp. 97.971.041,67 

dan pendapatan netto sebesar Rp. 96.740.571,08. Kemudian untuk R/C 
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ratio yang diperoleh sebesar 3,42, dimana apabila R/C Ratio ≥ 1 maka 

usahatani layak. Nilai R/C ratio ini menggambarkan bahwa setiap 1 rupiah 

pengeluaran dalam usahatani program pengembangan akan  

menghasilkan 3,42 satuan penerimaan. 

3. Alokasi Sumberdaya yang Optimal pada Usahatani Bawang 
Merah di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

 
Berusahatani bawang merah seringkali dijumpai petani yang melakukan 

kegiatan berdasarkan pengalaman atau kebiasaan sehingga tidak 

rasional. Petani tetap menginginkan untuk mendapatkan hasil dan 

pendapatan yang maksimal melalui pemanfaatan input produksi yang 

maksimal. Namun keseimbangan dan penggunaan input yang tepat sering 

diabaikan karena menganggap penggunaan input yang maksimal akan 

mendapatkan pendapatan yang maksimal pula. 

 

Tabel 16.  Nilai Right Hand Side, Nilai Sisa, dan Nilai Dual dari 
Sumberdaya pada Usahatani Bawang Merah di Kecamatan 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto, 2020. 

 

Ketersediaan Sumberdaya  Right Hand Side Usage Dual Price 

Usahatani Pengembangan 

Lahan  (ha) 

Tenaga kerja (HOK) 

 

1 

160 

 

1 

64,14 

 

173.783.958 

0 

Usahatani Non Pengembangan 

Lahan (ha) 

Tenaga kerja (HOK) 

 

1 

160 

 

1 

43,73 

 

96.740.571 

0 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2020. 

       Tabel 16 menunjukkan bahwa Input usahatani bawang merah seperti 

tenaga kerja memiliki nilai usage yang lebih besar dari nol, artinya faktor-

faktor kendala tersebut merupakan kendala tidak aktif. Penambahan atau 
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pengurangan ketersediaan input-input tersebut tidak akan mempengaruhi 

keuntungan total pada kondisi optimal.  

        Penggunaan Tenaga Kerja 64,14 HOK untuk  Program 

pengembangan dan 43,73 HOK untuk Non Pengembangan, artinya 

ketersediaan tenaga kerja lebih besar dari nilai Usage-nya. Penggunaan 

tenaga kerja keluarga lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja luar 

keluarga sehingga kelebihan jumlah tenaga kerja dalam keluarga tidak 

akan berpengaruh pada perubahan kondisi optimal usahatani bawang 

merah.  Nilai Usage yang besar menunjukkan bahwa penggunaan tenaga 

kerja yang besar sangat mempengaruhi biaya produksi sehingga nilai 

keuntungan akan menjadi rendah. Disamping itu baik program 

pengembangan dan non pengembangan dapat menggunakan tenaga 

kerja sebesar-besarnya tetapi tidak memberi dampak yang besar 

khususnya pada pendapatan petani bawang merah. 

      Pada optimalisasi penggunaan input usahatani bawang merah dapat 

diketahui hasil analisis sensitivitas yang terbagi atas analisis sensitivitas 

dengan melakukan perubahan Right Hand Side (RHS) fungsi kendala. 

Perubahan ini dapat berubah penambahan atau pengurangan jumlah 

penggunaan input seperti pada Tabel 17. 
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Tabel 17  Alokasi Sumberdaya Optimal dan Range Right Hand Side 

untuk Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto, 2020. 

Ketersediaan Sumberdaya 

Kondisi Optimal 

Nilai RHS 
Range Right Hand Side 

Minimum Maksimum 

Usahatani Program Pengembangan 

Lahan (ha) 

Bibit bawang merah  (kg) 

Pupuk kandang (kg) 

Pupuk urea (kg) 

Pupuk ZA (kg) 

Pestisida supernova (liter) 

Pestisida despas (liter) 

Pestisida matindo (kg) 

Pestisida masate (kg) 

Pestisida klakron (liter) 

Tenaga kerja (HOK) 

Produksi bawang merah (kg) 

 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

160 

0 

 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

64,14 

-8.851 

 

2,495 

935 

15.433 

554 

537 

11,18 

1,12 

2,99 

1,73 

0,42 

+infinity 

+infinity 

Usahatani Non Pengembangan 

Lahan (ha) 

Bibit bawang merah  (kg) 

Pupuk kandang (kg) 

Pupuk urea (kg) 

Pupuk ZA (kg) 

Pestisida buldok (liter) 

Tenaga kerja (HOK) 

Produksi bawang merah (kg) 

 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

160 

0 

 

 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

43,73 

-5.000 

 

 

3,659 

951 

5.221 

46 

46 

0,55 

+infinity 

+infinity 

 

    Sumber : Data primer setelah diolah, 2020. 

       Tabel 17 menunjukkan bahwa nilai maksimum dan minimum fungsi 

tujuan yang dapat dinaikkan sampai batas tak terhingga (infinity) adalah 

variabel tenaga kerja dan produksi bawang merah. Sementara nilai fungsi 

tujuan yang dapat diturunkan sampai batas tak terhingga adalah tenaga 

kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja tidak 

akan mengakibatkan keuntungan usaha tani. 
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Baik program pengembangan dan non pengembangan usahatani bawang 

merah bahwa dapat dimaksimum penggunaan input seperti bibit, pupuk 

dan pestisida. Sebagai contoh penggunaan bibit untuk program 

pengembangan dimana dalam 1 (satu) hektar akan menggunakan bibit 

sebanyak 935 kg sedangkan untuk program non pengembangan 

menggunakan bibit sebanyak 951 kg, hanya penggunaan tenaga kerja 

penggunaannnya tak terbatas (infinity) baik program pengembangan 

maupun non pengembangan. 

     Nilai batas penurunan ini menunjukkan bahwa keuntungan akan 

bertambah jika koefisien fungsi tujuan turun lebih kecil atau sama dengan 

nilai batas tersebut. Jika perubahan koefisien fungsi tujuan melebihi nilai 

kondisi optimal maka tingkat produksi optimal akan berubah. Besarnya 

nilai penurunan keuntungan tersebut sama dengan selisih keuntungan 

kondisi awal dengan kondisi setelah perubahan dikalikan tingkat produksi 

optimal. 
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Tabel 18.  Nilai Sensitivitas Gross Margin pada Aktivitas Usahatani 
                 Bawang Merah Di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 
                 Jeneponto, 2020. 
 
 

Aktivitas Usahatani    Gross Margin 

          (Rp) 

Batas Sensivitas Gross Margin  

(Rp) 

Minimum Maksimum 

Bawang Merah 
(Pengembangan) 

 

175.160.142,54        0 +infinity 

Bawang Merah 

(Non pengembangan) 

97.971.041,67 77.189.100,87 +infinity 

Gross Margin Maksimum Rp 273.131.184,21 

    Sumber : Data primer setelah diolah, 2020. 

Tabel 18 menunjukkan  bahwa gross margin usahatani bawang 

merah program pengembangan sebesar Rp. 175.160.142,54 dengan 

proyeksi maksimum pendapatan tak terhingga, hal ini berarti bahwa setiap 

penambahan input usahatani baik lahan, bibit, pupuk, pestisida dan 

tenaga kerja sebesar satu satuan maka pendapatan maksimumnya tak 

terhingga (infinity) sebaliknya untuk program non-pengembangan untuk 

memperoleh pendapatan maksimum tak terhingga (infinity) yang sama 

dengan program pengembangan ada kekurangan batas sensitivitas gross 

margin sebesar Rp.77.189.100,87. Kemudian nilai gross margin maksimum 

usahatani bawang merah untuk kedua program adalah Rp 

273.131.184,21, dan dapat diperoleh sebesar-besarnya dengan 

menambah input usahatani pada setiap responden. 
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C. Tingkat Optimal Penggunaan Input Usahatani 

 Dalam melakukan usahatani, sering ditemui petani yang melakukan 

kegiatan usahatani berdasarkan kebiasaan dan perkiraan saja sehingga 

rasionalitas sering diabaikan. Meskipun begitu, petani tentunya 

menginginkan hasil dan keuntungan yang maksimal. Petani berargumen 

bahwa semakin banyak input yang digunakan maka semakin banyak pula 

hasil yang akan didapatkan. Namun ketidakseimbangan dalam 

penggunaan input produksi menyebabkan kurangnya pendapatan yang 

diperoleh petani. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengalokasian input 

produksi produksi yang dilakukan oleh petani bawang merah di lokasi 

penelitian, maka dilakukan analisis optimasi terhadap penggunaan input 

produksi bawang merah di Kelurahan Bontongnga Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto.  

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis data dengan model linear 

programming program pengembangan dan non pengembangan 

sebagaimana disajikan dalam Lampiran 12, dimana kondisi optimal 

penggunaan input usahatani bawang merah pada lima macam jenis input 

yaitu lahan, bibit, pupuk, pestisida dan penggunaan tenaga kerja. Dari 

kelima variabel tersebut maka dalam model optimasi usahatani bawang 

merah dibagi dalam beberapa penjelasan yaitu : 
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a. Aktivitas Usahatani Bawang Merah. 

         Aktivitas usahatani dilakukan dalam dua model yaitu program 

pengembangan dan non pengembangan. Koefesien angka positif 1 

(+1) pada kolom BM1 pada baris LHN1 menunjukkan pengurangan 

satu hektar lahan untuk proses produksi bawang merah pada 

model Program Pengembangan. Demikian seterusnya pada kolom 

BM2 dan LHN2, koefesien angka positif 1 mempunyai makna yang 

sama, koefesien negatif a (-a) pada kolom BM1 sampai BM2 

dengan baris PBM1 sampai PBM2 menunjukkan jumlah hasil 

produksi pada masing-masing komoditas dalam satu musim tanam. 

Dari nilai tersebut dapat diartikan bahwa penambahan luas tanam  

maka akan membutuhkan atau penambahan bibit sebesar satu 

satuan kilogram dalam satu musim tanam. Sedangkan untuk nilai 

reduce cost pada variabel Luas lahan baik pengembangan maupun 

non pengembangan sebesar nol, menunjukkan bahwa semua tidak 

ada lagi lahan yang perlu ditanami karena semua lahan di 

Kelurahan Bontotangnga telah ditanami semuanya.  

b. Pembelian Sarana Produksi 

        Koefesien negatif  1(-1) pada kolom BBM1 sampai BBUL2 

dengan baris KBM1 sampai KNUL2, menunjukkan pengadaan 

sarana produksi pada masing-masing komoditas tiap musim. Pada 

Lampiran 11 hasil analisis data model LP, menunjukkan bahwa 

pembelian sarana produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, 
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penggunaan tenaga kerja  dan modal usahatani memiliki nilai 

maksimum berdasarkan luas lahan masing-masing, hal ini 

disebabkan karena nilai Reduce Costnya adalah Nol (0) maka tidak 

dapat ditambah lagi input produksinya artinya bahwa penggunaan 

iputya sudah optimal. Pengurangan atau penambahan 

ketersediaan input-input tersebut tidak akan mempengaruhi 

keuntungan total pada kondisi optimal (Sri Ayu Kurniati dkk, 2018).  

c. Sewa Tenaga Kerja. 

          Koefesien negatif 1 (-1) pada kolom STK1 sampai STK2 

dengan baris KTK1 sampai KTK2, menunukkan sewa tenaga kerja 

untuk masing-masing aktivitas usahatani pada tiap musim. Pada 

Lampiran 11 menunjukkan bahwa X3 Tenaga Kerja Program 

Pengembangan memiliki Minimal Cost -236944 dengan Maximal 

Costnya Infinity, dan X4 Non pengembangan Minimal Cost 75437 

dan Maximum Costnya Infinity, hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan tenaga kerja kedua model tersebut tidak terbatas 

penggunaannya. 

Kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam optimasi usahatni 

bawang merah meliputi: 

1. Ketersediaan Lahan 

         Lahan yang digarap responden baik program pengembangan 

dan non pengembangan adalah sangat kecil dan bervariatif. Tabel 

13 dapat dilihat bahwa nilai RHS adalah 1 menunjukkan bahwa 
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penggunaan sumberdaya lahan untuk usahatani bawang merah 

dapat dioptimalkan, karena berdampak pada produksi dan 

pendapatan petani. 

2. Ketersediaan Sarana Produksi 

      Ketersediaan sarana produksi dengan nilai RHS = 0, artinya 

semua sarana produksi yang dibeli habis digunakan. Tabel 

lampiran 12 menunjukkan bahwa hanya penggunaan lahan dan 

tenaga kerja yang lebih besar dari Nol, menunjukkan bahwa 

ketersediaan Tenaga kerja dan Lahan dapat dioptimalkan. 

3. Produksi Bawang Merah 

       Tabel lampiran 12 menunjukkan bahwa produksi bawang 

merah (PBM1) untuk program pengembangan dan (PBM2) untuk 

non pengembangan menujukkan bahwa nilai RHS = 0, artinya 

bawang merah yang siap dipanen maupun telah dipanen umunya 

habis terjual, hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan bawang 

merah dipasar sangat tinggi, untuk itulah bawang merah menjadi 

produk andalan di kecamatan Tamalatea khususnya dan di 

Kabupaten Jeneponto umumnya.  

4. Uang Keluar dan Uang Masuk 

       Uang keluar dan uang masuk mempunyai nilai RHS = 0. Tabel 

Lampiran 12 menunjukkan bahwa nilai Uang Keluar (UK1) program 

pengembangan dan (UK2) non pengembangan dan Uang Masuk 

(UM) adalah penggunaan modal usahatani yang habis digunakan 
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untuk membeli sarana produksi. Hal ini menunjukkan bahwa modal 

yang digunakan untuk usahatani bawang merah sangat besar. Hal 

yang dikhawatirkan oleh petani bawang merah apabila harga pasar 

pasar yang anjlok dan perubahan iklim, karena situasi seperti ini 

terkadang memberi dampak buruk pada tanaman bawang merah 

karena mudah terserang hama dan penyakit.  

Dari kendala–kendala yang dialami petani bawang merah tersebut, maka 

penyelesaian masalah dari kendala tersebut dapat dilakukan beberapa 

pendekatan berdasarkan hasil analisis linear programming antara lain:  

a). Objective Function Value (Return) yaitu menyatakan tentang nilai 

maksimum dari fungsi tujuan atau sasaran apabila menjalankan 

kegiatan yang masuk dalam program optimal. Tabel lampiran 11 

menunjukkan penggunaan Lahan (X1) program pengembangan dan 

(X2) non Pengembangan bernilai atau Value = 1 dan objective cost 

bernilai positif menunjukkan bahwa lahan usahatani dapat 

dioptimalkan. 

b). Status Variable dan Value pada primal problem solution menunjukkan 

kegiatan yang masuk dan tidak masuk dalam program optimal. Tabel 

13 dan Lampiran 11 menunjukkan bahwa penggunaan Tenaga Kerja 

baik keluarga dan mupun Tenaga Kerja diluar keluarga penggunaanya 

perlu dibatasi karena biayanya besar dan berpengaruh pada 

pendapatan petani. 
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c). Slack dan Dual Value, menunjukkan tentang sisa penggunaan 

sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang habis terpakai slack 

sama dengan nol dan akan memiliki dual value atau dual price yang 

positif dan tidak sama dengan nol. Pada Tabel Lampiran 11 

menunjukkan bahwa nilai dual price penggunaan Lahan usahatani 

baik program pengembangan dan non pengembangan memiliki nilai 

positi lebih besar dari nol, artinya lahan tersebut dapat dioptimalkan, 

semakin luas lahan yang digarap maka akan berpengaruh pada 

produksi dan pendapatan petani. 

d) Objective Coeffesien Ranges menerangkan tentang batasan minimum 

dan maksimum kegiatan fungsi sasaran, selama dalam batasan 

Range ini, penambahan kegiatan tidak akan merubah nilai program 

optimal. Tabel Lampiran 11 menunjukkan bahwa hanya Penggunaan 

Tenaga Kerja yang perlu dibatasi karena Maximum Costnya sama 

dengan nol, sedangkan sarana produksi lainnya penggunaannya 

infinity atau tak terbatas. 

e)  Right Hand Side Ranges, menunjukkan tentang batasan minimum dan 

maksimum penggunaan sumberdaya. Selama dalam batasan ini, nilai 

dual atau harga bayangan dari sumberdaya yang terbatas tetap. Tabel 

Lampiran 12 menunjukkan Lahan dan Penggunaan Tenaga kerja 

nilainya lebih dari 0, sehingga diharapkan garapan lahan usahatani 

perlu dimaksimumkan sedangkan untuk sumberdaya tenaga kerja 

perlu diminimumkan karena nilai RHS tinggi.    
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan-kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Produksi usahatani bawang merah program pengembangan 

sebanyak 8.851 kg/ha/musim dengan pendapatan Rp. 

173.783.958,00/ha/musim dan produksi bawang merah program non 

pengembangan sebanyak 5.000 kg/ha/musim dan pendapatan 

sebesar Rp. 96.740.571,00/ha/musim    

2. Terdapat perbedaan alokasi sumberdaya pada usahatani bawang 

merah baik program pengembangan maupun non pengembangan. 

Alokasi sumberdaya yang optimal untuk memperoleh pendapatan 

maksimal pada usahatani bawang merah program pengembangan, 

adalah meliputi lahan seluas 1 ha, bibit bawang merah  935 kg, 

pupuk kandang 15.433 kg, pupuk Urea 554 kg, pestisida supernova 

11 liter, despas 1,12 liter, matindo 3 kg, klakron, 042 liter dan tenaga 

kerja sebanyak 64,14 HOK. Selanjutnya alokasi sumberdaya optimal 

pada usahatani bawang merah program non pengembangan untuk 

memperoleh pendapatan maksimal adalah meliputi lahan seluas 1 

ha, bibit 951 kg, pupuk kandang 5.221 kg, pupuk Urea 46 kg, pupuk 

ZA 46 kg,  pestisida buldok 0,55 liter, dan tenaga kerja sebanyak 

43,73 HOK. 
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3. Sumberdaya yang memiliki keterbatasan (finity) adalah sumberdaya 

lahan,  apabila luas lahan ditambah 1 hektar maka pendapatan 

maksimum akan meningkat sebesar Rp.  175.160.143,00 /ha/musim 

untuk program pengembangan dan Rp. 97.971.042,00 /ha/musim. 

untuk program non pengembangan.   

 

B.  Saran  

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendukung keberhasilan petani dalam berusahatani bawang 

merah maka diperlukan peran pemerintah seperti program 

pengembangan, agar produksi dan pendapatan petani dapat 

meningkat dan menjadi komoditi andalan  di Kabupaten Jeneponto 

khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. 

2. Disarankan kepada petani di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto kiranya lebih meningkatkan pengetahuan dan 

penguasaannya dalam menggunakan teknologi agar produksi bawang 

merah lebih meningkat dan bisa semakin banyak pendapatan yang 

diperoleh dari hasil penjualan. 

3.  Pemerintah melalui Dinas Pertanian sebagai organisasi perangkat 

daerah yang terdepan di Kabupaten Jeneponto, diharapkan dapat 

memperluas program pengembangan usahatani bawang merah agar 

petani dapat meningkatkan produksi sehingga dapat meningkatkan 
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taraf hidup petani di Kelurahan Bontotangnga pada khususnya dan 

Kabupaten Jeneponto pada umumnya.  

4. Disarankan kepada petani di Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto kiranya lebih meningkatkan produktivitas lahan agar hasil 

produksi bertambah, agar dapat berkontribusi dalam menyumbangkan 

hasil pertanian di Sulawesi Selatan ataupun di skala nasional.  
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Tabe 10. Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan Usahatani Bawang Merah

        

1. Produksi (kg) 5,000.00        25,000.00                  125,000,000.00                  

2. Biaya Variabel : 27,028,958.33                    

   - Bibit (kg) 950.98           20,000.00                  19,019,607.84                    

   - Pupuk Kandang (kg) 5,220.59        1,000.00                    5,220,588.24                      

   - Pupuk Urea (kg) 46.32             2,400.00                    111,176.47                         

   - Pupuk ZA (kg) 46.32             1,700.00                    78,750.00                           

   - Pestisida-Buldok (liter) 0.55              225,000.00                123,345.59                         

   - Tenaga Kerja (HOK):

     - Pengolahan Lahan 5.78              100,000.00                578,431.37                         

     - Penanaman 11.08             50,000.00                  553,921.57                         

     - Pemeliharaan 7.06              50,000.00                  352,941.18                         

     - Pemanenan 19.80             50,000.00                  990,196.08                         

3. Biaya Tetap (Rp): 1,230,470.59                      

    - Sewa Alat 1,088,313.73                      

    - Penyusutan Alat 142,156.86                         

4. Biaya Total 28,259,428.92                    

5. Gross Margin 97,971,041.67                    

6. Pendapatan netto 96,740,571.08                    

7. R/C ratio 3.42                                   

Uraian Jumlah (unit) Harga (Rp/unit) Nilai (Rp)

               (Non Pengembangan) per hektar di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto
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2,475,490.20         

43.73                     

175,160,142.54

97,971,041.67

273,131,184.21     

77,189,100.87
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Tabel 9. Penerimaan, Biaya, dan Pendapatan Usahatani Bawang Merah (Program 

              Pengembangan) per hektar di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto

1. Produksi (kg) 8,851.43      25,000.00        221,285,635.96         

2. Biaya Variabel : 46,125,493.42           

   - Bibit (kg) 934.76         22,000.00        20,564,692.98           

   - Pupuk Kandang (kg) 15,433.11    1,000.00          15,433,114.04           

   - Pupuk Urea (kg) 553.73         2,400.00          1,328,947.37             

   - Pupuk ZA (kg) 537.28         1,700.00          913,377.19                

   - Pestisida-Supernova (liter) 11.18           190,000.00      2,125,000.00             

   - Pestisida-Despas (liter) 1.12             135,000.00      150,986.84                

   - Pestisida-Matindo (kg) 2.99             275,000.00      823,190.79                

   - Pestisida-Masate (kg) 1.73             500,000.00      866,228.07                

   - Pestisida-Klakron (liter) 0.42             750,000.00      312,500.00                

   - Tenaga Kerja (HOK):

     - Pengolahan Lahan 8.00             100,000.00      800,438.60                

     - Penanaman 16.34           50,000.00        816,885.96                

     - Pemeliharaan 8.55             50,000.00        427,631.58                

     - Pemanenan 31.25           50,000.00        1,562,500.00             

3. Biaya Tetap (Rp): 1,376,184.21             

    - Sewa Alat 1,217,192.98             

    - Penyusutan Alat 158,991.23                

4. Biaya Total 47,501,677.63           

5. Gross Margin 175,160,142.54         

6. Pendapatan netto 173,783,958.33         

7. R/C ratio 3.66                           

Uraian Jumlah (unit) Harga (Rp/unit) Nilai (Rp)



 112

3,607,456.14    

persentase gross margin

(Nilai produksi- Total biaya)  x 100 %

Nilai produksi



X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24

BM1 BM2 BBM1 BBM2 BPK1 BPK2 BURE1 BURE2 BZA1 BZA2 BNOV1 BDES1 BMAT1 BMAS1 BKLA1 BBUL2 STK1 STK2 JBM1 JBM2 AU1 AU2 TR12 TR2Z

173783958 96740571 = Rp

Y1 LHN1 1 <= 0.46

Y2 LHN2 1 <= 0.51

Y3 KBBM1 935 -1 = 0

Y4 KBBM2 951 -1 = 0

Y5 KPK1 15433 -1 = 0

Y6 KPK2 5221 -1 = 0

Y7 KURE1 554 -1 = 0

Y8 KURE2 46 -1 = 0

Y9 KZA1 537 -1 = 0

Y10 KZA2 46 -1 = 0

Y11 KNOV1 11.18 -1 = 0

Y12 KDES1 1.12 -1 = 0

Y13 KMAT1 2.99 -1 = 0

Y14 KMAS1 1.73 -1 = 0

Y15 KKLA1 0.42 -1 = 0

Y16 KBUL2 0.55 -1 = 0

Y17 KTK1 64.14 -1 <= 160

Y18 KTK2 43.73 -1 <= 160

Y19 PBM1 -8851 1 = 0

Y20 PBM2 -5000 1 = 0

Y21 UK1 44000548 -1 = 0

Y22 UK2 27028958 -1 = 0

Y23 UM1 -30000 1 = 0

Y24 UM2 -20000 -1 1 = 0

RHS

RETURN

              Aktivitas 

Kendala

Aktivitas Produksi (X1 - X4) Pembelian Sarana Produksi (X5 - X14) Sewa Tenaga Kerja (X15-X16) Penjualan Hasil, Alokasi Uang dan Transfer Uang (X19 - X26)
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Lampiran 11.Hasil Analisis Data dengan Model Linier Programming Program 
Pengembangan dan Non-Pengembangan Bawang Merah di Kecamatan 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto, 2020. 

 
 
>> Optimal solution FOUND 
>> Maximum = 2.73131e+008 
 
               *** RESULTS - VARIABLES *** 
╔═════════════╤═════════════╤═════════════╤═════════════╗ 
║     Variable│        Value│    Obj. Cost│ Reduced Cost║ 
╠═════════════╪═════════════╪═════════════╪═════════════╣ 
║           X1│            1│ 1.73783e+008│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║           X2│            1│ 9.67405e+007│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║           X3│          935│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║           X4│          951│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║           X5│        15433│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║           X6│         5221│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║           X7│          554│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║           X8│           46│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║           X9│          537│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X10│           46│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X11│        11.18│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X12│         1.12│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X13│         2.99│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X14│         1.73│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X15│         0.42│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X16│         0.55│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X17│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X18│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X19│         8851│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X20│         5000│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X21│ 4.40005e+007│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X22│  2.7029e+007│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X23│  2.6553e+008│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║          X24│  3.6553e+008│            0│            0║ 
╚═════════════╧═════════════╧═════════════╧═════════════╝ 
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 *** RESULTS - CONSTRAINTS *** 
╔═════════════╤═════════════╤═════════════╤═════════════╗ 
║   Constraint│        Value│          RHS│   Dual Price║ 
╠═════════════╪═════════════╪═════════════╪═════════════╣ 
║         Row1│            1│            1│ 1.73783e+008║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row2│            1│            1│ 9.67405e+007║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row3│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row4│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row5│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row6│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row7│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row8│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row9│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row10│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row11│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row12│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row13│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row14│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row15│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row16│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row17│        64.14│          160│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row18│        43.73│          160│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row19│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row20│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row21│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row22│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row23│            0│            0│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row24│            0│            0│            0║ 
╚═════════════╧═════════════╧═════════════╧═════════════╝ 
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                   *** RHS Range *** 
╔═════════════╤═════════════╤═════════════╤═════════════╤═════════════╗ 
║   Constraint│  Current RHS│      Min RHS│      Max RHS│   Dual Price║ 
╠═════════════╪═════════════╪═════════════╪═════════════╪═════════════╣ 
║         Row1│            1│            0│      2.49454│ 1.73783e+008║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row2│            1│            0│      3.65882│ 9.67405e+007║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row3│            0│    -infinity│          935│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row4│            0│    -infinity│          951│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row5│            0│    -infinity│        15433│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row6│            0│    -infinity│         5221│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row7│            0│    -infinity│          554│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row8│            0│    -infinity│           46│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║         Row9│            0│    -infinity│          537│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row10│            0│    -infinity│           46│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row11│            0│    -infinity│        11.18│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row12│            0│    -infinity│         1.12│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row13│            0│    -infinity│         2.99│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row14│            0│    -infinity│         1.73│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row15│            0│    -infinity│         0.42│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row16│            0│    -infinity│         0.55│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row17│          160│        64.14│    +infinity│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row18│          160│        43.73│    +infinity│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row19│            0│        -8851│    +infinity│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row20│            0│        -5000│    +infinity│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row21│            0│    -infinity│ 4.40005e+007│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row22│            0│    -infinity│  2.7029e+007│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row23│            0│ -2.6553e+008│    +infinity│            0║ 
╟─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────╢ 
║        Row24│            0│ -3.6553e+008│    +infinity│            0║ 
╚═════════════╧═════════════╧═════════════╧═════════════╧═════════════╝ 
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                      *** COST Range *** 
╔══════════════╤══════════════╤══════════════╤══════════════╤══════════════╗ 
║      Variable│  Current COST│      Min COST│      Max COST│  Reduced Cost║ 
╠══════════════╪══════════════╪══════════════╪══════════════╪══════════════╣ 
║            X1│  1.73783e+008│             0│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║            X2│  9.67405e+007│  1.21446e-008│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║            X3│             0│       -236944│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║            X4│             0│        -75437│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║            X5│             0│      -14355.1│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║            X6│             0│      -13740.8│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║            X7│             0│       -399896│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║            X8│             0│ -1.55958e+006│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║            X9│             0│       -412555│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X10│             0│ -1.55958e+006│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X11│             0│ -1.98159e+007│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X12│             0│ -1.97806e+008│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X13│             0│ -7.40944e+007│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X14│             0│ -1.28059e+008│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X15│             0│ -5.27481e+008│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X16│             0│ -1.30437e+008│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X17│             0│     -infinity│             0│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X18│             0│     -infinity│             0│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X19│             0│      -25030.2│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X20│             0│      -14348.1│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X21│             0│      -5.03499│           1/0│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X22│             0│      -2.65421│     +infinity│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X23│             0│      -0.83434│           1/0│             0║ 
╟──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────╢ 
║           X24│             0│     -0.717406│     +infinity│             0║ 
╚══════════════╧══════════════╧══════════════╧══════════════╧══════════════╝ 
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DOKUMENTASI PENELITIAN  
“Optimasi Usahatani Bawang Merah Lahan Kering  
Di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto” 

 
1. Lahan Tanaman Bawang Merah di Kel.Bontotangnga Kec. Tamalatea 

 

 
Gambar 1.1 Persiapan Lahan Bawang Merah 

 

 
Gambar 1.2 Tanaman Bawang Merah umur 1 minggu 
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Gambar 1.3 Umur Tanaman Bawang Merah 30 Hari  

 

 
Gambar 1.4 Umur Tanaman Bawang Merah 60 Hari  
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Gambar 1.5 Umur Tanaman Bawang Merah 70-80 Hari  

 

 
Gambar 1.6 Panen Bawang Merah umur 80-90 hari  

(pada saat daun bawang merah sudah rebah) 
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2. Wawancara Responden 

 

 
Gambar 2.1 wawancara responden 

 

 
Gambar 2.2 wawancara responden 
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3. Pemeliharaan Bawang Merah 
 
 

 
Gambar 3.1 Penyiraman dengan teknologi sprinkle  

(Program pengembangan) 
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Gambar 3.2 Penyiraman dengan Talang  
(Program Non-Pengembangan) 

 

 
Gambar 3.3 Jenis-jenis Pestisida yang digunakan 

 

 
Gambar 3.4 Hamparan Tanaman Bawang Merah  
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4. Pasca Panen Bawang Merah 

 

 
Gambar 4.1 Program non-pengembangan 

 
 

 
Gambar 4.2 Program Pengembangan 
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