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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

usahatani jagung yang dijalankan petani di Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, 

Kabupaten Banjarnegara layak untuk dikembangkan berdasarkan pertimbangan 

ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan analisis pendapatan dan biaya yang 

menyatakan petani memperoleh keuntungan (TR > TC). Usahatani jagung di Desa 

Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara juga sudah mencapai 

efisiensi ekonomis dengan besarnya nilai R/C lebih dari satu (R/C >1). Hasil 

penelitian juga menunjukan bahwa nilai real hasil penjualan, volume produksi, 

dan harga jual jagung ketiga strata sudah melebihi perhitungan BEP sehingga 

usaha yang dijalankan tidak mengalami kerugian. 

 

B. Implikasi 

 Pada dasarnya usahatani jagung sudah memberikan keuntungan bagi 

petani khususnya di daerah Banjarnegara dan layak untuk dikembangkan. 

Usahatani jagung di Desa petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten banjarnegara 

perlu ditingkatkan karena sudah mencapai efisiensi ekonomis, hal ini ditunjukan 

dengan nilai R/C lebih dari satu. Dari seluruh strata petani jagung pada strata I 

mempunyai keuntungan lebih kecil dari strata II dan strata III, hal itu dikarenakan 

luas lahan yang dimiliki oleh petani pada strata I lebih kecil dibandingkan dengan 

strata II dan strata III, Selain luas lahan adapun perbedaan input yang digunakan 

di setiap strata berbeda-beda. Selama masa penanaman sampai masa panen, 
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penggunaan input tenaga kerja pada strata I lebih besar dibandingankan dengan 

strata II dan strata III, maka keuntungan yang diproleh petani jagung pada strata I 

lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan petani jagung pada strata II dan 

strata III., selain itu penggunaan input lainya seperti penggunaan jumlah bibit dan 

jumlah pupuk per hektarnya berbeda-beda, sebagian besar petani jagung di Desa 

Petir di setiap stratanya tidak sesuai dengan standar operasional produksi. 

Meskipun demikian, petani diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan 

kuantitas dari produksi jagung dengan cara penggunaan input seperti jumlah bibit, 

jumlah pupuk dan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan standar operasional 

produksi. Hal ini bertujuan untuk mengingkatkan pendapatan dan keuntungan 

yang diterima oleh petani jagung pada periode selanjutnya. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini antara lain : 

Penelitian ini menggunakan asumsi penghitungan biaya dengan prinsip 

explisit cost (accounting cost), sehingga yang diperhitungkan sebagai biaya adalah 

hanya  yang benar-benar dikeluarkan oleh petani. Adapun biaya-biaya yang harus 

dihitung sebagai biaya, seperti biaya sewa lahan tidak dimasukkan kedalam 

perhitungan. Jika dilakukan dengan penghitungan biaya dengan prinsip implicit 

cost, hasil pengitungan efisiensi ekonomis dan BEP bisa jadi tidak akan sama 

dengan perhitungan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan prinsip implicit cost yang lebih detail dalam 
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penghitungan biaya-biaya produksi, sehingga dapat diketahui efisiensi ekonomis 

dan BEP yang lebih mendekati realita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


