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Abstrak 
 

Salah satu upaya yang  dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan usahatani padi di Kabupaten 
Bantaeng  adalah penerapan teknologi sistim legowo 2 : 1.  Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
membandingkan faktor-faktor pada usahatani padi sistim legowo 2:1 dengan nonlegowo, (2) 
membandingkan pendapatan petani yang menerapkan sistim legowo 2:1 dengan nonlegowo dan (3) 
membandingkan R/C Ratio usahatani yang menerapkan sistim legowo 2:1 dengan nonlegowo. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2010 di Kelurahan Bontomanai , 
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive yaitu 
pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu daerah 
yang mengusahakan usahatani padi dengan penerapan sistim legowo 2:1. Responden penelitian 
sebanyak 20 orang petani dengan sistim tanam jajar legowo 2:1 dan 20 orang petani  dengan sistim 
tanam jajar nonlegowo. Variabel penelitian terdiri dari dua yaitu faktor-faktor dalam sistim legowo dan 
nonlegowo, pendapatan petani padi dan dan nilai kelayakan (R/C ratio). Penelitan ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan  teknik pengumpulan data berupa observasi, angket dan 
dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah Uji t,  Analisis pendapatan usahatani dan  
Analisis   R/C (Revenue Cost Ratio).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) perbandingan faktor-
faktor usahatani pada penerapan teknologi sistim legowo 2:1 dengan non legowo yang meliputi : a) 
Alam (luas lahan) rata-rata pada sistim legowo 2:1 adalah 0,64 ha dan non legowo adalah 0,44 ha, b) 
Modal (biaya produksi) untuk sistim legowo 2:1 Rp. 5.496.088 dan non legowo Rp. 5.095.000, c) 
Tenaga Kerja yang digunakan mulai proses pengolahan sampai pasca panen pada sistim legowo 2:1  
66 HOK dan non legowo 59 HOK (2) pendapatan bersih yang diperoleh untuk usahatani padi sistim 
legowo 2:1 sebesar Rp. 8.586.265 / ha permusim tanam dan non legowo  sebesar Rp. 4.498.486 / ha 
per musim tanam.  

  
Kata Kunci :  Teknologi, Sistim legowo 2:1, Pendapatan usahatani,  
 
 
Abstract 
 
One of the efforts to increase the revenue of the ricefarming income is the application of technology 
Legowo 2:1 system.  The study aims to compare: (1) the factors of the rice field cultivation in the 
legowo 2:1 system with those in the  non-legowo one; (2) the income of the farmers of the legowo 2:1 
system with that of the farmers with  non legowo system, and (3) the R/C ratio of the rice cultivation 
that uses legowo system 2:1 with that of the one that does not use legowo system 2:1. The study was 
carried out from January to March 2010 in Bontomanai village of Bissappu District, Bantaeng 
Regency. The location was selected  purposively under consideration that the area is rice cultivating 
location and applying legowo system 2:1. Twenty rice field farmers of legowo 2:1 planting system 
were selected as respondents and other wenty of non-legowo system are selected to be respondents. 
The research variables consist of two factors available in the le gowo and non legowo system: the 
income of rice farmers, and  feasibility value (R/C ratio). The study is a quantitative descriptive one 
involving observastion, questionnaire distribution, and documentary review.  The data were analysed 
with t-test, revenue and R/C analyses. The study reveals that (1) the comparison of the factors of rice 
cultivation between both system includes a) average size of area that applies Legowo technology 
system 2:1 is 0.64 ha while the one that applies the non-Legowo system is 0.44 ha: b) production cost 
for the Legowo system 2:1 is Rp. 5.496.088, while the non-Legowo system is Rp. 5.095.000; c) the 
workers employed in the legowo system 2:1 from cultivation to post-cropping process are 66 persons 
(HOK) and the non-Legowo system uses 59 persons. (2) the net revenue of the farmers in the Legowo 
system 2:1 is Rp. 8,586,265/hectare/planting season. 
 
Keywords : technology,  Legowo system 2:1, Farming Income. 



 

 

 

 

 
PENDAHULUAN 

Salah satu upaya yang  dilakukan adalah penerapan teknologi sistim legowo 

2: 1. Teknologi sistim ini merupakan rekayasa teknik tanam dengan mengatur jarak 

tanam antar rumpun dan antar barisan sehingga terjadi pemadatan rumpun padi dalam 

barisan dan melebar jarak antar barisan, sehingga  rumpun padi berada di barisan 

pinggir dari tanaman yang memperoleh manfaat sebagai tanaman pinggir.  

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu daerah yang berada di provinsi 

Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 395,83 km2 atau 39.583 Ha. Luas lahan sawah 

adalah 7.253 Ha (18,32%) dan  lahan  kering seluas  32.330 Ha (81,68%). Meskipun 

Luas  lahan sawah yang relatif lebih kecil dibandingkan luas  lahan kering, akan 

tetapi sebagian besar lahan sawah mempunyai Intensitas Pertanaman (IP) 200 – 300. 

(BPS Kabupaten Bantaeng, 2010) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi padi yang dihasilkan dari 

penerapan sistem Legowo 2:1 mencapai 12 ton per hektar. Hal ini disebabkan karena 

pada sistem Legowo 2:1 ini semua  tanaman  berada di pinggir. Rumpun tanaman 

yang berada di pinggir produksinya dapat mencapai 70% lebih tinggi dibanding 

tanaman yang berada di bagian dalam karena tanaman pinggir  mendapatkan intesitas 

cahaya yang cukup, sistim  pengairan, pemeliharaan  dan  pengendalian hama pun 

dapat lebih mudah. (Nawir, 2010) 

Melalui perbandingan sistim tanam jajar legowo 2:1 dan non legowo, peneliti 

akan  mengamati faktor-faktor determinan seperti kondisi alam, tenaga kerja, modal 

dan  keahlian yang menjadi penting dalam menentukan keberhasilan petani untuk 

meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya, untuk mengetahui besar pendapatan yang 

diperoleh petani, dilakukan analisis usahatani dengan membandingkan penerapan 

pendapatan hasil produksi lahan yang menggunakan kedua sistim yang berbeda 

dengan besar biaya yang dikeluarkan. 

Berdasarkan  latar belakang yang dikemukakan penulis mengangkat masalah 

pokok yaitu :1) Berapa besar perbandingan faktor-faktor dalam sistim Legowo 2:1 



 

 

 

 

dan non legowo. 2) Berapa besar pendapatan usahatani padi dengan sistim Legowo 

2:1 dengan pendapatan usahatani padi dengan non legowo. 

Penelitian ini bertujuan : 1) Membandingkan faktor-faktor dalam penerapan 

sistim Legowo 2:1 dan non legowo. 2) Membandingkan pendapatan usahatani padi 

sistim Legowo 2:1 dengan pendapatan usahatani padi dengan non legowo. 

 

METODE PENE LITAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2010 di 

Kelurahan Bontomanai,  Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.  Pemilihan 

lokasi dilakukan secara purposive yaitu pemilihan secara sengaja dengan 

pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu daerah yang 

mengusahakan usahatani padi dengan penerapan sistim legowo 2:1.  

Desain dan Variabel Penelitian 

Penelitan ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif  dengan variabel 

penelitian terdiri dari dua yaitu faktor-faktor dalam sistim legowo dan non legowo, 

pendapatan petani padi dan dan nilai kelayakan (R/C ratio). Populasi adalah 

keseluruhan subyek yang akan diteliti, yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah semua petani padi yang menerapkan dan yang tidak menerapkan teknologi 

sistim  legowo 2:1 di Kelurahan Bontomanai  Kecamatan Bissappu  Kabupaten 

Bantae ng  yang  jumlahnya  398  orang dari 10 kelompok tani. Sampel penelitian ini 

adalah 10% dari 398  petani yaitu sebanyak 40 orang yang terdiri dari 20 petani yang 

menerapkan teknologi sistim legowo 2 : 1 dan 20 petani yang tidak menerapkan 

teknologi sistim legowo 2 : 1. Jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil 

sampel antara 10% - 15% atau 20% - 25%.    (Arikunto, 2002) 

Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data  yang dilakukan pada penelitian ini meliputi 

observasi, angket dan dokumentasi.  



 

 

 

 

Teknik analisa data yang digunakan adalah Uji t dan  Analisis pendapatan 

usahatani.  

 

HASIL  

Tabel 1 menunjukkan   perbandingan  faktor-faktor  penentu  usahatani   padi   

sistim Legowo dan nonlegowo yang meliputi alam, tenaga kerja, modal dan  keahlian 

berdasarkan  pengukuran yang dilakukan secara langsung kepada 20 responden petani 

legowo dan 20 responden petani non legowo diperoleh rata-rata hasil perhitungan 

dari faktor yang terukur.  Petani legowo dengan faktor alam  memiliki  luas lahan 

yang lebih besar daripada petani non legowo yaitu dengan perbandingan 0.64 Ha 

legowo > 0.44 Ha non legowo.  Faktor  modal  yang digunakan dalam  usahatani padi 

sawah dilihat  dari besarnya biaya yang dikeluarkan.  Usahatani  padi pada sistim 

legowo 2:1 mengeluarkan biaya  rata-rata    Rp. 3.588.444 per hektar  untuk setiap 

pembiayaan penanaman. Sedangkan usahatani non- legowo biaya rata-rata Rp. 

2.416.938 per hektar.   Faktor Tenaga Kerja yang digunakan mulai proses pengolahan 

sampai pasca panen pada sistim legowo 2:1 66 HOK dan non legowo 59 HOK. Dari 

tenaga kerja yang digunakan membutuhkan tenaga yang ahli sebanyak 4 orang untuk 

Sistem Legowo 2:1 dan hanya 1 orang untuk non legowo. 

Tabel 2 menunjukkan perbandingan pendapatan, biaya dan pendapatan bersih 

usahatani  padi  sawah dari hasil rekapitulasi analisa usahatani pada sistim legowo 

2:1. Pendapatan bersih usahatani padi untuk petani sistim legowo berdasarkan luas 

lahan sebesar Rp. 109.936.125, dan untuk petani sistim non legowo berdasarkan total 

luas lahan sebesar Rp. 38.574.250. Pendapatan bersih petani yang menerapkan sistim 

tanam jajar legowo lebih besar bila dibandingkan dengan petani yang tidak 

menerapkan sistim jajar legowo berdasarkan total luas lahan pada masing-masing 

sistim tanam. 

Tabel 3 menunjukkan perbandingan pendapatan, biaya dan pendapatan bersih 

usahatani  padi  sawah per hektar pada sistim legowo dengan non legowo. Pendapatan 



 

 

 

 

petani menunjukkan rata-rata perolehan pendapatan usahatani untuk petani sistim 

legowo sebesar Rp. 14.082.353 dan petani sistim non legowo sebesar Rp. 9.593.486. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan  perbandingan faktor-faktor  pada sistim Legowo 

dan Non Legowo  yang meliputi alam  (lahan) 0.64:0.44,  modal yang meliputi  biaya 

total  usahatani per ha Rp  5.496.088: 5.095.000 , tenaga kerja 66:59 HOK  dan 

keahlian  3:1 sedangkan perbandingan pendapatan bersih  usahatani  antara sistim 

Legowo dan Non Legowo adalah 8.507.912 : 4.498.486. 

Pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor 

produksi yang turut serta dalam  proses produksi meliputi upah/gaji, sewa tanah, 

bunga dan keuntungan. (Dumairy, 1999) 

Luas lahan  sangat  menentukan besarnya tingkat produksi yang dihasilkan. 

Semakin luas lahan yang ditanami, semakin tinggi tingkat produksi yang dihasilkan 

selama risiko produksi dapat diminimalkan. (Wiryosuhardjo, 2000) . Pada penelitian 

ini dapat dilihat bahwa perbandingan  luas lahan petani yang menerapkan sistim 

Legowo lebih besar daripada petani non legowo yaitu dengan perbandingan  0.64 Ha 

untuk sistim  legowo  dan  0.44 Ha non legowo. 

Pembangunan pertanian membutuhkan sumber daya petani yang memiliki 

kemampuan manajerial  dalam  mengelola usahatani . Karena  sumber daya petani 

yang berkemampuan manajerial dapat menghasilkan produktifitas  yang lebih baik. 

Produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektivitas kerja 

secara total  (Sudiajeng, 2008). Peningkatan Produktifitas dapat dicapai dengan 

menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan 

sumber daya manusia (do the right thing ) dan meningkatkan keluaran sebesar-

besarnya (do the thing right).  (Manuaba,  2005). Pada Penelitian ini kondisi sumber 

daya petani dalam hal ini tenaga kerja yang bekerja  dari proses pengolahan sampai 

pasca panen untuk petani legowo 66 HOK dibandingkan non legowo 59 HOK.   



 

 

 

 

Modal atau  kapital adalah segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki 

masyarakat, disebut dengan kekayaan masyarakat. (Daniel, 2002 ). Faktor  modal  

yang digunakan dalam  usahatani padi sawah dilihat  dari besarnya biaya yang 

dikeluarkan.  Usahatani  padi pada sistim legowo 2:1 mengeluarkan biaya  rata-rata    

Rp. 3.588.444 per hektar  untuk setiap pembiayaan penanaman. Sedangkan usahatani 

non- legowo biaya rata-rata Rp. 2.416.938 per hektar.  Salah satu penyebab  

rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh petani non legowo adalah kurangnya modal 

usahatani mereka.   

Keahlian merupakan salah satu faktor yang  sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi. Penguasaan teknologi hanya dapat dilakukan oleh tenaga 

terampil.  Pada penelitian  ini tenaga terampil sangat dibutuhkan pada proses 

pengolahan dan  penanaman.  Pada usahatani dengan sistim legowo  menggunakan 3 

orang  yang terdiri dari 1 orang pada proses pengolahan dan 2 orang pada proses 

penanaman., sedangkan pada usahatani sistim  non- legowo hanya1 orang untuk 

proses pengolahan.  

 Pendapatan usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam 

jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual, dan pendapatan 

bersih usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran usahatani 

(Soekartawi, 2002). 

Data menjelaskan hasil rekapitulasi pendapatan usahatani padi untuk petani 

sistim legowo dari total  luas lahan 12,75 ha sebesar Rp. 179.550.000. dan non 

legowo dengan total luas lahan 8,75 ha total pendapatan sebesar Rp. 83.943.000.  Ini 

menunjukkan jumlah produksi yang dihasilkan petani dengan sistim jajar legowo 

lebih besar dibandingkan sistim non legowo. 

Hasil rekapitulasi pendapatan bersih usahatani padi untuk petani sistim 

legowo berdasarkan luas lahan sebesar Rp. 109.936.125, dan untuk petani sistim non 

legowo berdasarkan total luas lahan sebesar Rp. 38.574.250. Pendapatan bersih petani 

yang menerapkan sistim tanam jajar legowo lebih besar bila dibandingkan dengan 



 

 

 

 

petani yang tidak menerapkan sistim jajar legowo.  Hal ini diakibatkan karena jumlah 

penerimaan petani dengan sistim legowo jauh lebih tinggi dibandingkan sistim non 

legowo. Tetapi masih banyak petani yang belum mau menerapkan sistim tersebut 

karena menganggap bahwa sistim jajar legowo masih baru dan petani tidak mau 

mengambil resiko.  

Hasil rekapitulasi  biaya variabel usahatani padi untuk petani sistim legowo 

dengan total luas lahan sebesar Rp. 68.287.875 dan sistim non legowo berdasarkan 

total luas lahan sebesar Rp. 44.458.750. Hasil rekapitulasi  biaya tetap usahatani padi 

untuk petani sistim legowo berdasarkan total luas lahan sebesar Rp. 1.326.000 dan 

petani sistim non legowo berdasarkan total luas lahan sebesar Rp. 910.000. Hasil 

rekap biaya total usahatani padi untuk petani sistim legowo berdasarkan luas lahan 

sebesar Rp. 69.613.875, dan untuk petani sistim non legowo berdasarkan total luas 

lahan sebesar Rp. 45.368.750. 

Data pendapatan petani menunjukkan rata-rata perolehan pendapatan 

usahatani untuk petani sistim legowo adalah sebesar Rp. 14.082.353 dan petani sistim 

non legowo sebesar Rp. 9.593.486. Ini menunjukkan dari segi pendapatan petani 

legowo lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani non legowo padi sawah.  

Pendapatan bersih diperoleh dari hasil pengurangan dari total pendapatan 

produksi dengan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.  Produksi 

adalah merupakan segala  kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan 

(utility) suatu barang dan jasa (Assauri, 2006). 

Hasil analisis menunjukkan  rata-rata perolehan pendapatan bersih usahatani 

untuk petani sistim legowo adalah sebesar Rp. 8.586.265 dan petani sistim non 

legowo sebesar Rp. 4.498.486. Ini menunjukkan dari segi pendapatan bersih petani 

legowo lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani non legowo padi sawah. 

Hasil perhitungan olah data dengan menggunakan analisis one sample t-test 

untuk sampel petani non legowo diperoleh informasi secara keseluruhan item nilai 

uji-t yang diamati mulai dari pendapatan, biaya,  pendapatan bersih, tanggungan 



 

 

 

 

keluarga, luas lahan, produksi dan nilai produksi menunjukkan tingkat signifikan 

0.000 < 0.05. Artinya secara keseluruhan item ini memberikan pengaruh dalam 

peningkatan pendapatan petani non legowo.  

Pendapatan bersih diperoleh dari hasil pengurangan dari total pendapatan 

produksi dengan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Data 

pendapatan bersih petani menunjukkan rata-rata perolehan pendapatan bersih 

usahatani untuk petani sistim legowo adalah sebesar Rp. 8.586.265 dan petani sistim 

non legowo sebesar Rp. 4.498.486. Ini menunjukkan dari segi pendapatan bersih 

petani legowo lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani non legowo padi 

sawah. Tingginya  pendapatan bersih yang diperoleh petani yang menerapkan sistim 

Legowo 2:1 disebabkan karena tingginya produksi yang dihasilkan.  Hanya dengan 

meningkatkan sedikit  biaya produksi dapat menghasilkan produksi yang jauh lebih 

besar.  

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 

perbandingan faktor-faktor usahatani pada penerapan teknologi sistim legowo 2:1 

dengan non legowo yang meliputi : a) Alam (luas lahan) rata-rata pada sistim legowo 

2:1 adalah 0,64 ha dan non legowo adalah 0,44 ha, b) Modal (biaya produksi) untuk 

sistim legowo 2:1 Rp. 5.496 .088 dan non legowo Rp. 5.095.000, c) Tenaga Kerja 

yang digunakan mulai proses pengolahan sampai pasca panen pada sistim legowo 2:1 

66 HOK dan non legowo 59 HOK (2) pendapatan bersih yang diperoleh untuk 

usahatani padi sistim legowo 2:1 sebesar Rp. 8.586.265 / ha permusim tanam dan non 

legowo  sebesar Rp. 4.498.486 / ha per musim tanam. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan: 1)Faktor -faktor berupa kondisi 

alam agar tetap dijaga dengan lestari, penggunaan tenaga kerja diproduktifkan, modal 

usaha diminimalkan dan keahlian petani ditingkatkan dalam mengusahakan sistim 

tanam jajar legowo dan non legowo untuk meningkatkan produksi dan pendapatan 



 

 

 

 

petani. 2) Dalam menerapkan teknologi sistim legowo 2:1 harus didukung oleh 

tenaga terampil yang sudah terlatih, sehingga dapat menerapkan teknologi tersebut 

dengan baik. 3)Diperlukan penelitian lanjutan dengan memilih lokasi usahatani pada 

tofografi yang bervariasi. 
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Tabel 1. Perbandingan faktor-faktor Penentu Usahatani Padi Sistim Legowo 
dan Non Legowo 

 

NO FAKTOR 
SISTIM LEGOWO 2:1 NON LEGOWO 

VOLUME SATUAN NILAI VOLUME SATUAN NILAI 

1 ALAM 0.64 Ha 
  
32,000,000         0.44  Ha 

   
22,000,000  

2 MODAL                            -   
  Biaya             

  Bibit 37.5 Kg 
       
262,500            25  kg 

        
175,000  

  Pupuk              

              Urea 5 Zak 
       
400,000  5 zak 

        
400,000  

              NPK 4 Zak 
       
480,000  4 zak 

        
480,000  

              ZA 75 Kg 
       
105,000  75 kg 

        
105,000  

  Pestisida/Insektisida 0.5 Ltr 
         
50,000  0.5 ltr 

          
50,000  

  Herbisida 3 Ltr 
       
135,000  3 ltr 

        
135,000  

3 TENAGA KERJA     
                 
-                         -   

  ~  Pengolahan 1 Ha 
       
400,000  1 Ha 

        
400,000  

  ~  Penyemaian 4 HOK 
       
180,000  4 HOK 

        
180,000  

  ~  Penanaman 25 HOK 
    
1,125,000  18 HOK 810,000  

  ~  Penyiangan 4 HOK 
       
180,000  4 HOK 

        
180,000  

  ~  Pemupukan 4 HOK 
       
180,000  4 HOK 

        
180,000  

  
~  Pengendalian hama    
dan penyakit 4 HOK 

       
180,000  4 HOK 

        
180,000  

  ~  Pemanenan 20 HOK 
    
1,536,000  20 HOK 

     
1,536,000  

  ~  Pasca Panen 4 HOK 
       
180,000  4 HOK 

        
180,000  

4 KEAHLIAN     
                 
-                         -   

  ~ Pengolahan 1 HOK 
         
50,000  1 HOK 

          
50,000  

  ~ Penanaman  3 HOK 
       
230,400    HOK                  -   

Sumber: Data setelah diolah, 2012 
 



 

 

 

 

Tabel 2.  Rekapitulasi Analisis Usahatani Padi Sistim Legowo dan Non legowo 
di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bissappu, 2012. 

 URAIAN SATUAN 

LEGOWO 2:1 NON LEGOWO 

VOL HARGA 
SATUAN NILAI (RP) VOL HARGA 

SATUAN NILAI (RP) 

1.  Pendapatan Usahatani Padi ton 66.5 
     
2,700,000  

  
179,550,000  31.09 

    
2,700,000  

   
83,943,000  

2.  Biaya                       -                        -    

      Biaya Variabel       
   
68,287,875      

   
44,458,750  

       a. Bibit kg 478.125 
           
7,000  

      
3,346,875  218.75 

          
7,000  

     
1,531,250  

       b. Pupuk                

           Urea zak 63.75 
         
80,000  

      
5,100,000  43.75 

         
80,000  

     
3,500,000  

            NPK zak 51 
        
120,000  

      
6,120,000  35 

       
120,000  

     
4,200,000  

            ZA kg 956.25 
           
1,400  

      
1,338,750  656.25 

          
1,400  

        
918,750  

       c. Pestisida/Insektisida ltr 6.375 
        
100,000  

        
637,500  4.375 

       
100,000  

        
437,500  

       d. Herbisida ltr 38.25 
         
45,000  

      
1,721,250  26.25 

         
45,000  

     
1,181,250  

       e. Tenaga Kerja                       -                        -    

           Pengolahan PAKET 12.75 
        
400,000  

      
5,100,000  8.75 

       
400,000  

     
3,500,000  

           Penyemaian HOK 51 
         
45,000  

      
2,295,000  35 

         
45,000  

     
1,575,000  

          Penanaman HOK 305.5 
         
45,000  

    
13,747,500  175 

         
45,000  

     
7,875,000  

           Penyulaman   0                   -    0                   -    

           Penyiangan HOK 50.6 
         
45,000  

      
2,277,000  35 

         
45,000  

     
1,575,000  

           Pemupukan HOK 52 
         
45,000  

      
2,340,000  35 

         
45,000  

     
1,575,000  

           Pengendalian hama dan penyakit HOK 52 
         
45,000  

      
2,340,000  35 

         
45,000  

     
1,575,000  

          Pemanenan HOK 255 
         
76,800  

    
19,584,000  175 

         
76,800  

   
13,440,000  

           Pasca Panen HOK 52 
         
45,000  

      
2,340,000  35 

         
45,000  

     
1,575,000  

      Biaya Tetap   0   
     
1,326,000  0   

       
910,000  

       a. Pajak ha 12.75 
         
54,000  

        
688,500  8.75 

         
54,000  

        
472,500  

       b.  Pajak Irigasi ha 12.75 
         
50,000  

        
637,500  8.75 

         
50,000  

        
437,500  

Total Biaya       
   
69,613,875      

   
45,368,750  

Net Income 
       109,936,125      

   
38,574,250  

         
 



 

 

 

 

Tabel 3.  Analisa Usahatani padi sistim Legowo dan non-Legowo per hektar. 
 

URAIAN SATUAN 

LEGOWO 2:1 NON LEGOWO 

VOL HARGA 
SATUAN NILAI (RP) VOL HARGA 

SATUAN 
NILAI 
(RP) 

1.  Pendapatan Usahatani Padi ton     5.22  
  
2,700,000  

     
14,094,000  3.55 

  
2,700,000  

   
9,593,486  

2.  Biaya                        -                      -    

      Biaya Variabel       
      
5,392,088      

  
4,991,000  

       a. Bibit kg     37.5  
        
7,000  

         
262,500        25.0  

        
7,000  

      
175,000  

       b. Pupuk           -                 -        

           Urea zak         5  
       
80,000  

         
400,000            5  

       
80,000  

      
400,000  

            NPK zak         4  
     
120,000  

         
480,000            4  

     
120,000  

      
480,000  

            ZA kg        75  
        
1,400  

         
105,000           75  

        
1,400  

      
105,000  

       c. Pestisida/Insektisida ltr       0.5  
     
100,000  

           
50,000          0.5  

     
100,000  

       
50,000  

       d. Herbisida ltr         3  
       
45,000  

         
135,000            3  

       
45,000  

      
135,000  

       e. Tenaga Kerja          -                       -             -                    -    

            ~  Pengolahan PAKET         1  
     
400,000  

         
400,000            1  

     
400,000  

      
400,000  

            ~  Penyemaian HOK         4  
       
45,000  

         
180,000            4  

       
45,000  

      
180,000  

            ~  Penanaman HOK        25  
       
45,000  

       
1,125,000           18  

       
45,000  

      
810,000  

            ~  Penyulaman          -                       -             -                    -    

            ~  Penyiangan HOK         4  
       
45,000  

         
178,588            4  

       
45,000  

      
180,000  

            ~  Pemupukan HOK         4  
       
45,000  

         
180,000            4  

       
45,000  

      
180,000  

            ~  Pengendalian hama dan 
penyakit HOK         4  

       
45,000  

         
180,000            4  

       
45,000  

      
180,000  

            ~  Pemanenan HOK        20  
       
76,800  

       
1,536,000           20  

       
76,800  

   
1,536,000  

            ~  Pasca Panen HOK         4  
       
45,000  

         
180,000            4  

       
45,000  

      
180,000  

      Biaya Tetap          -      
         
104,000           -      

     
104,000  

       a. Pajak ha         1  
       
54,000  

           
54,000            1  

       
54,000  

       
54,000  

       b.  Pajak Irigasi ha         1  
       
50,000  

           
50,000            1  

       
50,000  

       
50,000  

Total Biaya       
      
5,496,088      

  
5,095,000  

Net Income       
       
8,597,912      

   
4,498,486  

 
 
 


