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Abstract 

Watchfulness aim:  (1)analyze the level of income person onion metal non-program 

in Jeneponto Regency,  (2)  analyze the level on of income of the person onion metal 

programe in Jeneponto Regency. This study was conducted in the Jeneponto Regency 

on 29 August 2018 Until  20 November 2018. Sample taking uses method purposive  

sampling that is take cach of the five groups of farmers non-program and five famer 

groups program. Data that got from this watch fulnes is analyzed to use revenue 

analysis, for production of onion non-program and program is used formula π = TR 

– TC. Watch fullness result shows that production tool use in farming non-program 

that is seed urea, ZA, Buldok, and production tool use in farming program say bean 

likes Seed Organic, Liguid Organic, ZA, NPK, and pesticides masate and metindo. 

The cost of production on the farming non-program as big as  Rp 

14.936.357/responden and production on the farming program of Rp 

19.538.571/responden. The farming income program, the everage Rp 

71.836.429/responden. Higher than the farm income non-program average Rp 

25.349.357 fram non-program.  
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian:(1)Menganalisis tingkat pendapatan petani bawang merah 

non-program pengembangan di Kabupaten Jeneponto,(2)Menganalisis tingkat 

pendapatan petani bawang merah program pengembangan di Kabupaten Jeneponto. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 29 Agustus 2018  

s/d 20 November 2018.  Pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling yaitu mengambil masing-masing lima kelompok tani non-program 

pengembangan dan kelompok tani program pengembangan. Data dianalisis 

menggunakan analisis pendapatan menggunakan rumus   = TR-TC. Hasil penelitian 
menunjukkan penggunaan sarana produksi pada usaha tani non-program 

pengembangan yaitu Benih,  Urea,  ZA,  Buldok dan penggunaan sarana produksi 

pada usaha tani program pengembangan seperti Benih,  Organik Padat,  Organik Cair,  

Urea,  ZA,  MPK,  dan Pestisida Masate dan Metindo. Biaya produksi pada usaha tani 

non-program pengembangan sebesar Rp. 14.936.357 / responden dan biaya produksi 

pada usaha tani program pengembangan sebesar Rp. 19.538.571/responden. 

Pendapatan usaha tani program pengembangan adalah sebesar Rp 

71.836.429/responden lebih tinggi dari pendapatan petani non-program 

pengembangan rata-rata sebesar Rp. 25.349.357/responden. 

Kata Kunci : Prospek Pengembangan, Peningkatan Pendapatan, Bawang Merah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Daerah sentra produksi dan 

pengusahaan bawang merah perlu 

ditingkatkan mengingat permintaan 

konsumen dari waktu ke waktu terus 

meningkat.  Hal ini sejalan dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk dan 

peningkatan daya belinya, selain itu 

dengan semakin berkembangnya industri 

makanan siap saji maka akan terkait pula 

peningkatan kebutuhan terhadap bawang 

merah yang berperan sebagai salah satu 

bahan pembantunya (Rahayu, dkk, 2006). 

Prospek pengembangan komoditas 

bawang merah sekarang ini cukup 

menggembirakan karena permintaan yang 

cenderung meningkat sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk  dan 

berkembangnya industri hulu dan hilir 

yang mendukung potensi serapan pasar 

didalam dan  diluar negeri.  Fenomena 

dalam kehidupan masyarakat juga 

menunjukkan meningkatnya tingkat 

pendidikan dan kesejahteraan, mendorong 

peningkatan kesadaran dan minat 

masyarakat terhadap komoditas bawang 

merah (Santoso, dkk, 2013). 

Kabupaten  Jeneponto memiliki 

sumberdaya alam yang potensial dalam 

mendukung bagi pengembangan 

hortikultura, maka sangat diharapkan 

adanya dukungan dana yang bertujuan 

untuk menjaga ketersediaan komoditi  

hortikultura sayuran seperti bawang 

merah sebagai bagian pengembangan 

pertanian  di Kabupaten Jeneponto.  

Kegiatan ini  merupakan perluasan areal 

pertanaman untuk pengembangan 

hortikultura yang berbasis agribisnis 

dalam rangka meningkatkan derajat 

penghidupan serta peningkatan 

pendapatan petani di lokasi 

pengembangan. 

Tujuan program pengembangan 

pengembangan komoditas Bawang merah 

adalah Berkembangnya komoditi bawang 

merah yang memiliki kualitas dan nilai 

jual, untuk menjaga ketersediaan bawang 

merah dalam rangka menyanggah 

provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 

kwalitas ekspor dan nilai jual  serta 

meningkatkan produksi, produktifitas dan 

mutu hasil, untuk melestarikan sumber 

daya alam yang berkesinambungan, untuk 

meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat tani. 

Sehubungan dengan latar belakang 

di atas, maka yang menjadi  rumusan 

masalah ini adalah: (1) Bagaimana tingkat 

pendapatan petani bawang merah non 

program pengembangan Kabupaten 

Jeneponto. (2) Bagaimana tingkat 

produksi dan pendapatan petani  bawang 

merah program pengembangan 

Kabupaten Jeneponto. Tujuan penelitian 

ini adalah : (1) Menganalisis tingkat 

pendapatan petani bawang merah non 

program pengembangan di Kabupaten 

Jeneponto. (2) Menganalisis tingkat 

pendapatan petani bawang merah 

program pengembangan di Kabupaten 

Jeneponto. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan 

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.  

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan  

dengan pertimbangan bahwa daerah 

tersebut mayoritas penduduknya 

berusahatani bawang merah dan sering 

mendapat bantuan dari program 



pengembangan bawang merah dari 

pemerintah. Penelitian dilaksanakan 

mulai Agustus sampai November 2018. 

Populasi dan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan 

secara sengaja yaitu mengambil  lima  

kelompok tani yang  non program 

pengembangan dan lima kelompok tani 

yang dapat program pengembangan 

dengan masing-masing tujuh orang 

anggotanya, sehingga jumlah sampel 

yang diambil masing-masing  tiga puluh 

lima orang dari non program 

pengembangan dan tiga puluh lima orang  

yang dapat program pengembangan. 

Kelompok tani yang dijadikan sampel 

dengan pertimbangan  kelompok tani 

aktif, produktif, dimana pengurus dan 

anggota aktif dapat memberikan 

informasi. 

Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian adalah : (1)Data primer adalah 

data yang diperoleh langsung melalui 

wawancara dengan petani bawang merah, 

non program pengembangan  dan  

program pengembangan, yang menjadi 

sampel dalam penelitian dengan bantuan 

kuesioner yang telah disiapkan, (2) Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

instansi Kelurahan, Dinas Pertanian serta 

instansi terkait lainnya yag berhubungan 

dengan penelitian seperti keadaan 

wilayah, topografi, serta gambaran umum 

tentang penelitian ini di Kabupaten 

Jeneponto. 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari 

penelitian ini akan dianalisa dengan 

menggunakan analisis 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 

 

HASIL PENELITIAN 

Penggunaan Sarana Produksi 

Sarana produksi berperan penting 

di dalam usaha tani mencapai produksi  

sesuai dengan tujuan yang digunakan.  

Sarana produksi antara lain benih, pupuk, 

zat pengatur tumbuh, inokulan, dan 

pestisida.  Benih adalah biji tanaman atau 

suatu tunas yang  belum aktif  atau yang 

belum tumbuh digunakan untuk 

penanaman. Benih adalah fase generatif 

dari daur kehidupan tanaman yang akan 

digunakan untuk memperbanyak diri 

secara generatif.  Benih merupakan 

komponen agronomi  dan komponen 

penting di dalam pengelolaan produksi 

sebagai komponen agronomi, masalah 

benih lebih berorientasi kepada penerapan 

kaidah-kaidah ilmiah (Tati Nurmula, dkk, 

2012). 

Sarana produksi yang digunakan 

oleh usahatani non program 

pengembangan dan usahatani program 

pengembangan meliputi benih, pupuk dan 

pestisida.  Jenis dan jumlah sarana 

produksi akan mempengaruhi produksi 

tanaman.  Rata-rata sarana produksi pada 

usahatani non program pengembangan 

dan program pengembangan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 



Tabel 1.  Penggunaan Sarana Produksi Per Hektar Responden Usahatani Non 

program pengembangan dan Usahatani Program pengembangan di 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto 2018. 

No. Uraian 

Non program 

pengembangan 

(Ha) 

Program 

pengembangan 

(Ha) 

1. Benih (Kg) 1000 1000 

2. Pupuk 

a. Organik 

b. Urea 

c. ZA 

d. NPK 

e. Pelengkap Cair 

 

- 

50 

100 

- 

- 

 

5000 Kg 

100 Kg 

200 Kg 

400 Kg 

4 Liter 

3. Pestisida 

a. Masate 

b. Metindo 80 SL 

c. Buldok 25 EC 

 

- 

- 

1 L 

 

1 Kg 

1 L 

- 

Sumber : Data Primer 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat 

dilihat bahwa benih yang digunakan 

oleh usahatani non program 

pengembangan adalah benih bawang 

merah lokal yang asalnya dari petani 

itu sendiri dan tidak memiliki 

sertifikat. Kemudian untuk usahatani 

program pengembangan benih yang 

digunakan yaitu benih bersertifikat 

yang diambil dari penangkal resmi, 

jumlah benih yang digunakan dalam 

luasan satu hektar menggunakan 1.000 

kg sampai 1.200 kg/hektar.  

Pemupukan yang digunakan 

pada usahatani Non program 

pengembangan adalah Urea 50 

kg/hektar, dan Za 100 kg, sedangkan 

untuk usaha tani program 

pengembangan ada berbagai jenis 

pupuk yang digunakan yaitu organik 

NPK 400 kg, Organik Padat 5.000, dan 

Cair 4 liter. Pestisida yang digunakan 

adalah Metindo sebanyak 1 liter dan 

Masate 1 kg/hektar. Sedangkan untuk 

usahatani Program pengembangan ada 

berbagai jenis pupuk yang digunakan 

yaitu organik atau kompos 5 

ton/hektar, Urea 100 kg/hektar, ZA 

200 kg/hektar, NPK 400 kg/hektar, 

dan pupuk pelengkap cair 4 

Liter/hektar. 

Penyemprotan pestisida yang 

dilakukan oleh petani sesuai dengan 

banyak sedikitnya hama yang muncul 

pada tanaman. Untuk usahatani 

program pengembangan penyemprotan 

dilakukan berkali-kali apalagi jenis 

yang digunakan juga ada masate, 

metindo dan buldok. 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan sarana produksi yang 

digunakan oleh petani dibeli pada kios 

khusus yang menjual sarana produksi. 

Harga setiap kios berbeda-beda, dan 

ada juga yang membayar biaya 

produksi pupuk dan pestisida setelah 



panen, apabila dengan system setelah 

panen kemudian di benasi maka 

harganya pun sedikit mahal. 

Biaya Produksi 

 Menurut Rahim dan Hastuti 

(2007) pengeluaran usahatani sama 

artinya dengan biaya usahatani. Biaya 

usahatani merupakan pengorbanan 

yang dilakukan oleh produsen (petani, 

nelayan, peternak) dalam mengelola 

usahanya untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

Biaya produksi dihitung 

berdasarkan pola usahatani yang di 

usahakan responden. Hasil rekapitulasi 

total biaya untuk masing-masing pola 

usahatani non-program pengembangan 

dan usahatani program pengembangan 

dapat dilihat dalam tabel 2.  

 

Tabel 2. Rata-rata Biaya Produksi Petani Responden Usahatani Non program 

pengembangan dan Usahatani Program pengembangan di Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto 2018. 

No. Uraian 
Non program 

pengembangan  

Program 

pengembangan 

1. Total Biaya Produksi 522.772.500 683.850.000 

2. 
Rata-rata / Responden 

(Rupiah/hektar) 
14.936.357 19.538.571 

3. 
Rata-rata/Hektar 

(Rupiah/hektar) 
24.485.831 36.182.539 

Sumber : Data Primer 

Dari tabel 2 dapat dilihat, biaya 

produksi bawang merah program 

pengembangan lebih besar di banding 

dengan biaya produksi non-program 

pengembangan, dimana biaya produksi 

program pengembangan Rp 

19.538.571/petani dan Rp 

36.182.539/hektar, yang terdiri dari 

biaya tenaga kerja benih, pupuk, dan 

pestisida.  Sedangkan biaya produksi 

pada non-program pengembangan Rp 

14.936.357/petani dan Rp 

24.485.831/hektar, dimana biaya 

benih, pupuk, dan tenaga kerja. 

Produksi dan Nilai Produksi 

Produksi adalah hasil 

penerimaan produksi fisik sebagai 

akibat bekerjanya beberapa faktor 

produksi dalam usahatani. Besarnya 

produksi dan nilai produksi yang 

dihasilkan dari usahatani Non program 

pengembangan dan usahatani program 

pengembangan dapat dilihat pada tabel 

3. 

 

 

 



Tabel 3. Rata-rata Produksi dan Nilai Produksi Petani Responden Usahatani Non 

program pengembangan dan Usahatani Program pengembangan di 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto 2018. 

No Uraian 
Non program 

pengembangan  

Program 

pengembangan 

1. Produksi  

- Rata-rata/Responden 
(Kg/Petani) 

- Rata-rata / Ha (Rp/Ha) 

 

2.686 

 

4.974 

 

5.221 

 

8.559 

2. Harga (Rp/Kg) 15.000 17.500 

3. Nilai Produksi  

- Rata-rata/Responden 
(Rp/Petani) 

- Rata-rata/Ha (Rp/Ha) 

 

40.285.714 

 

74.603.175 

 

91.375.000 

 

149.795.082 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan Tabel 3 dapat 

dilihat bahwa rata-rata nilai produksi 

pada usahatani bawang merah Program 

pengembangan sebesar Rp. 40.285.714 

dengan konversi produktivitas sebesar 

2.686/Ha lebih sedikit di banding 

dengan nilai produksi pada usahatani 

Program pengembangan yaitu sebesar 

Rp. 91.375.000 dengan konversi 

produktivitas sebesar 5.221/Ha.  

Pendapatan Usahatani Non 

program pengembangan Dan 

Program pengembangan  

Menurut Winardi (2002) 

mengemukakan pengertian pendapatan 

adalah sebagai saluran penerimaan 

baik berupa uang maupun barang baik 

dari pihak lain maupun dari hasil 

sendiri yang dimulai dengan sejulah 

uang atau jasa atas dasar yang berlaku 

saat itu. 

Pendapatan yang diperoleh dari 

usahatani bawang merah di Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto 

melalui Non program pengembangan 

bawang merah dan melalui program 

pengembangan usahatani bawang 

merah dapat dilihat dari Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-Rata Pendapatan Usahatani Bawang Merah Non    Program 

pengembangan Dan Program pengembangan di Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto 2018. 

No. Uraian 
Non program 

pengembangan  

Program 

pengembangan 

1. Nilai Produksi (Revenue)(Rp) 

- Rata-rata/Petani (Rp/Petani) 

- Rata-rata/ Ha (Rp/Ha) 

 

40.285.714 

74.603.175 

 

91.375.000 

149.795.082 

2. Total Biaya (Cost)(Rp)   



- Rata-rata/Petani (Rp/Petani) 

- Rata-rata / Ha (Rp/Ha) 

14.936.357 

24.485.831 

19.538.571 

36.182.539 

3. Pendapatan (Rp) 

- Rata-rata/Petani (Rp/Petani) 

- Rata-rata / Ha (Rp/Ha) 

 

25.349.357 

50.117.344 

 

71.836.429 

113.612.543 

Sumber : Data Primer 

 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat 

bahwa usahatani bawang merah non 

program pengembangan mempunyai 

tingkat rata-rata pendapatan perhektar 

yaitu sebesar Rp 25.349.357/ 

responden di dapat dari nilai produksi 

sebesar Rp. 40.285.714 dikurangi 

dengan biaya sebesar Rp 14.936.357 

lebih sedikit di banding usahatani 

bawang merah program 

pengembangan mempunyai tingkat 

pendapatan sebesar Rp. 71.836.429/ 

responden dimana nilai produksinya 

sebesar Rp. 91.375.000/responden 

dikurangi biaya produksi sebesar Rp 

19.538.571/responden. Perbedaan 

terjadi biaya yang dikeluarkan petani 

bawang merah program 

pengembangan lebih besar untuk 

menghasilkan produksi yang lebih 

besar pula. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan-kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: (1) 

Terdapat perbedaan penggunaan 

sarana produksi dan biaya produksi 

pada usahatani bawang merah non-

program pengembangan dan program 

pengembangan penggunan sarana 

produksi pada usahatani non-program 

pengembangan seperti Benih, Urea, 

ZA, Pestisida, dan penggunaan sarana 

produksi pada usahatani program 

pengembangan seperti Organik, Urea, 

ZA, KCL, TSP, Pelengkap Cair, dan 

Pestisida.  Biaya produksi pada 

usahatani bawang merah non-program 

pengembangan sebesar Rp. 

14.936.357/responden dan biaya 

produksi pada usahatani bawang 

merah Program pengembangan sebesar 

Rp. 19.538.571/responden, (2) 

Terdapat perbedaan pendapatan pada 

usahatani bawang merah non program 

pengembangan dan usahatani program 

pengembangan. Pendapatan usahatani 

bawang merah non-program 

pengembangan sebesar Rp.25.349.357/ 

responden dan pendapatan usahatani 

bawang merah program 

pengembangan sebesar Rp. 

71.836.429/ responden. Saran untuk 
mendukung keberhasilan usahatani 

bawang merah program 

pengembangan maka di perlukan 

penelitian yang dapat mendukung 

kegiatan usahatani bawang merah 

program pengembangan. Saran 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. 
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