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RINGKASAN 

 

Dita Lailatul Fitriyah (21801032058) Studi Komparatif Usahatani Padi Sistem 

Tanam Jajar Legowo dan Tegel di Desa Wisata Sidorejo Indah (Dewi Sri), 

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.  

Dosen Pembimbing: (1) Ir. M. Noerhadi Sudjoni, MBA.,MP. 

(2) Dr. Ahmad Dedy Syathori, S.ST.,M.Si. 

 

Tanaman padi menjadi salah satu komoditas utama yang paling banyak 

dikonsumsi di Indonesia. Terlihat bahwa beras yang dihasilkan oleh tanaman padi 

ini digunakan sebagai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh 

masyarakat. Namun, untuk pemenuhan kebutuhan pangan (beras) untuk penduduk 

di Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya tidaklah mudah karena untuk 

budidaya pangan tersebut dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam 

produksi yang dapat menurunkan produktivitas padi. 

Suatu upaya dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi adalah dengan 

menerapkan teknologi budidaya terpadu yaitu sistem tanam jajar legowo. Dengan 

penerapan jajar legowo ini dapat menambah populasi tanaman dan mampu 

meningkatkan produktivitas sekitar 12-22%. Sistem tanam jajar legowo ini sudah 

lama diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Salah satu Desa yang sudah 

menerapkan sistem tanam jajar legowo adalah Desa Wisata Sidorejo Indah, 

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang yang masih baru pertamakali diterapkan 

pada musim tanam ke 3 yaitu pada bulan Agustus-Desember 2021. Namun, petani 

masih banyak yang belum beralih ke teknologi sistem tanam jajar legowo 

dikarenakan petani masih ragu dengan hasil yang diperoleh dari budidaya padi 

dengan penerapan sistem tanam jajar legowo. Umumnya petani padi akan beralih 

ketika budidaya tersebut sudah terbukti hasilnya lebih maksimal dibandingkan 

budidaya padi dengan sistem tanam sebelumnya yaitu sistem tanam tegel. Oleh 

karena itu, perlu suatu penelitian terkait perbandingan usahatani padi sistem tanam 

jajar legowo dengan usahatani padi sistem tanam tegel.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mengetahui besarnya biaya produksi, pendapatan dan efisiensi usahatani padi 

dengan penerapan sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam tegel. (2) Untuk 

mengetahui besarnya nilai BEP (Break Event Point) pada usahatani padi dengan 

penerapan sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam tegel. (3) Untuk 

menganalisis perbandingan produktivitas, pendapatan, efisiensi, dan BEP pada 

usahatani padi dengan penerapan sistem tanam jajar legowo dengan sistem tanam 

tegel. 

Lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu di  Desa Wisata Sidorejo 

Indah, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan dua metode sampling yaitu purposive sampling dan sensus 

yang masing-masing digunakan untuk pengambiilan sampel petani padi sistem 
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tanam tegel sebanyak 36 petani dan petani padi sistem tanam jajar legowo sebanyak 

7 petani. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan petani padi sistem tanam 

jajar legowo dan tegel sedangkan data sekunder diperoleh dari intansi terkait yang 

meliputi kantor desa, BPS kabupatan malang, dan penyuluh pertanian (PPL) daerah 

setempat. 

Tujuan pertama dari peneliitian ini dianalisis menggunakan analisis usahatani 

yang meliputi analisis biaya, analisis penerimaan, analisis pendapatan, dan analisis 

kelayakan usahatani menggunakan analisis R/C ratio. Tujuan penelitian yang kedua 

menggunakan analisis titik impas atau analisis Break Event Point. Tujuan penelitian 

ketiga menggunakan analisis uji beda rata-rata dua sampel bebas yaitu Independent 

t-test. 

Hasil analisis usahatani padi sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam tegel 

menunjukkan bahwa biaya produksi usahatani padi sistem tanam jajar legowo 

sebesar Rp 12.744.633/Ha/MT lebih rendah dibandingkan biaya usahatani padi 

sistem tanam tegel sebesar Rp 13.373.546/Ha/MT. Total Pendapatan yang 

diperoleh usahatani padi sistem tanam jajar legowo sebesar Rp 6.460.367/Ha/MT 

lebih rendah dibandingkan pendapatan usahatani padi sistem tanam tegel sebesar 

Rp 18.265.254/Ha/MT. Produktivitas usahatani padi sistem tanam jajar legowo 

sebesar 4,18 Ton/Ha/MT lebih rendah dibandingkan produktivitas usahatani padi 

sistem tanam tegel sebesar 6,84 Ton/Ha/MT dan Efisiensi (R/C) usahatani padi 

sistem tanam jajar legowo sebesar 1,51 lebih kecil dibandingkan efisiensi usahatani 

padi sistem tanam tegel sebesar 2,37. Berdasarkan nilai efisiensi R/C ratio  

usahatani  padi sistem tanam tegel lebih layak diusahakan dibandingkan sistem 

tanam jajar legowo karena memiliki nilai R/C ratio lebih besar. 

Hasil analisis BEP menunjukkan bahwa titik impas produksi atau BEP Volume 

pada usahatani padi sistem tanam jajar legowo sebesar 28 kuintal lebih kecil 

dibandingkan BEP volume usahatani padi sistem tanam tegel sebesar 29 kuintal, 

dan BEP harga pada usahatani padi sistem tanam jajar legowo sebesar Rp 

305.261/Kw lebih besar dibandingkan BEP harga usahatani padi sistem tanam tegel 

sebesar Rp 194.439/Kw. 

Hasil analisis Independent t-test menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan 

secara signifikan (nyata) antara pendapatan, produktivitas, efisiensi, dan BEP 

usahatani padi sistem tanam jajar legowo dengan usahatani padi sistem tanam tegel 

yang dibuktikan dengan hasil analisis uji beda rata-rata (Independent t-tes) yaitu 

memiliki nilai sig. (0,00) < 0,05. 

Saran yang peneliti sampaikan adalah perlunya memberikan perlakuan 

pemupukan yang seimbang dengan menambahkan pupuk organic untuk 

memaksimalkan hasil produksi terutama pada usahatani padi sistem tanam jajar 

legowo serta diperlukan suatu pengendalian hama tikus yang efektif guna untuk 

mengurangi resiko kerusakan pada tanaman. 

 



 

 

SUMMARY 

 

Dita Lailatul Fitriyah (21801032058) Comparative Study of Rice Farming Of 

Jajar Legowo and Tegel Planting System in Sidorejo Indah Tourism Village 

(Dewi Sri), Jabung District, Malang Regency. 

Supervisor: (1) Ir. M. Noerhadi Sudjoni, MBA.,MP. 

(2) Dr. Ahmad Dedy Syathori, S.ST.,M.Si. 

 

 Rice plants are one of the main commodities that are most consumed in 

Indonesia. It can be seen that the rice produced by this rice plant is used as a staple 

food consumed daily by the people. However, to meet the needs of food (rice) for 

the population in Indonesia which is increasing every year is not easy because for 

food cultivation is faced with various problems in production that can reduce rice 

productivity. 

 An effort to increase the productivity of rice plants is to apply integrated 

cultivation technology, namely the legowo jajar planting system. With the 

application of jajar legowo this can increase the plant population and is able to 

increase productivity by about 12-22%. This legowo jajar planting system has long 

been introduced to the people of Indonesia. One of the villages that has 

implemented the legowo jajar planting system is Sidorejo Indah Tourism Village, 

Jabung District, Malang Regency, which is still the first time it has been 

implemented in the 3rd planting season, namely in August-December 2021. 

However, there are still many farmers who have not switched to the technology of 

the legowo jajar planting system because farmers are still hesitant about the results 

obtained from rice cultivation with the application of the legowo jajar planting 

system. Generally, rice farmers will switch when the cultivation has proven to have 

maximum results compared to rice cultivation with the previous planting system, 

namely the tegel planting system. Therefore, it is necessary to have a study related 

to the comparison of rice farming in the legowo jajar planting system with the rice 

farming business of the tegel planting system.  

 Based on this background, the objectives of this study are: (1) To determine 

the amount of production costs, income and efficiency of rice farming with the 

application of the legowo jajar planting system and the tegel planting system. (2) 

To determine the amount of BEP (Break Event Point) value in rice farming with 

the application of the legowo jajar planting system and the tegel planting system. 

(3) To analyze the comparison of productivity, income, efficiency, and BEP in rice 

farming with the application of the legowo jajar planting system with the tegel 

planting system. 

 The location of the study was carried out purposively, namely in Sidorejo Indah 

Tourism Village, Jabung District, Malang Regency. Sampling was carried out using 

two sampling methods, namely purposive sampling and census, each of which was 

used to take samples of rice farmers in the tegel planting system as many as 36 



 

 

farmers and rice farmers in the legowo jajar planting system as many as 7 farmers. 

Data collection uses primary data and secondary data. Primary data was obtained 

from direct interviews with rice farmers of the legowo and tegel jajar planting 

system while secondary data was obtained from related agencies which included 

the village office, BPS of Kabupatan Malang, and agricultural extension workers 

(PPL) of the local area. 

 The first objective of this research was analyzed using a farming business 

analysis which includes cost analysis, revenue analysis, income analysis, and farm 

feasibility analysis using R/C ratio analysis. The second research objective uses 

break-even analysis or Break Event Point analysis. The third study objective used 

an analysis of the average difference test of two free samples, namely the 

Independent t-test. 

 The results of the analysis of the legowo jajar planting system rice farming 

business and the tegel planting system showed that the production cost of the 

legowo jajar planting system rice farming business was Rp. 12,744,633 / Ha / MT 

lower than the cost of farming rice farming in the tegel planting system of Rp. 

13,373,546 / Ha / MT. The total revenue obtained by the rice farming business of 

the legowo jajar planting system is IDR 6,460,367 / Ha / MT lower than the income 

of the rice farming business of the tegel planting system of IDR 18,265,254 / Ha / 

MT. The productivity of the legowo jajar planting system rice farming business is 

4.18 Tons / Ha / MT lower than the productivity of the rice farming system of the 

tegel planting system of 6.84 Tons / Ha / MT and the efficiency (R / C) of the rice 

farming business of the legowo jajar planting system of 1.51 is smaller than the 

efficiency of the rice farming business of the tegel planting system of 2.37. Based 

on the efficiency value of the R / C ratio of rice farming, the tegel planting system 

is more feasible to cultivate than the legowo jajar planting system because it has a 

greater R / C ratio value. 

 The results of the BEP analysis showed that the break-even production point 

or BEP Volume in the rice farming business of the legowo jajar planting system 

was 28 quintals smaller than the BEP of the volume of rice farming in the tegel 

planting system of 29 quintals, and the BEP price in the rice farming business of 

the legowo jajar planting system of Rp. 305,261 / Kw was greater than the BEP of 

the price of rice farming in the tegel planting system of Rp. 194,439 / Kw. 

 The results of the Independent t-test analysis showed that there was a 

significant (real) difference between the income, productivity, efficiency, and BEP 

of the legowo jajar planting system rice farming business and the tegel planting 

system rice farming business as evidenced by the results of the average difference 

test analysis (Independent t-test) which had a sig value. (0.00) < 0.05. 

 The suggestion that the researchers conveyed was the need to provide a 

balanced fertilization treatment by adding organic fertilizers to maximize 

production results, especially in rice farming, the legowo jajar planting system and 

an effective rat pest control was needed to reduce the risk of damage to plants. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian memiliki kedudukan sebagai sektor yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat karena memiliki makna strategis dalam 

menunjang perekonomian dan pertahanan nasional. Makna strategis tersebut 

dapat dibuktikan dengan kontribusi sektor pertanian pada produk domestic 

bruto (PDB) nasional. Selain itu, sektor pertanian memiliki peranan penting 

dalam mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia karena sektor ini adalah 

sumber penyedia bahan pangan. Namun, kebutuhan pangan akan terus melonjak 

seiring dengan bertambahnya populasi penduduk di Indonesia, baik pada saat 

kondisi normal maupun pada saat krisis pangan di masa pandemic Covid-19, 

sehingga dalam sektor pertanian ini diperlukan suatu pembangunan pertanian 

untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama pada komoditas tanaman 

pangan. 

Tanaman padi menjadi salah satu komoditas utama yang paling banyak 

dikonsumsi di Indonesia. Terlihat bahwa beras yang dihasilkan oleh tanaman 

padi ini digunakan sebagai makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh 

masyarakat. Dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengonsumsi beras 

membuat tingkat kebutuhan terhadap padi ini sangat tinggi. Berdasarkan 

capaian skor PPH diperoleh hasil bahwa konsumsi kelompok padi-padian tahun 

2019 sebesar 114,3 kg/kap/tahun telah melebihi konsumsi ideal yang dianjurkan 

yaitu 100,4 kg/kap/tahun, dimana 82,98% dari total konsumsi kelompok pangan 

ini disumbang oleh konsumsi beras, sisanya disumbang oleh konsumsi jagung 
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dan terigu (Badan Ketahanan Pangan, 2020). Namun, untuk pemenuhan 

kebutuhan pangan (beras) untuk penduduk di Indonesia yang semakin 

bertambah setiap tahunnya tidaklah mudah karena untuk budidaya pangan 

tersebut dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam produksi seperti 

terbatasnya sarana dan produksi, perubahan iklim, mudahnya terserang hama 

dan penyakit sehingga dapat menurunkan produktivitas padi. 

 Dalam upaya pembangunan pertanian, dapat menerapkan teknologi yang 

mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani padi. Dewasa ini, 

teknologi budidaya yang diperkenalkan kepada masyarakat terutama petani 

salah satunya yaitu sistem tanam jajar legowo yang merupakan teknologi 

budidaya terpadu padi sawah dengan pola berselang-seling antara beberapa 

barisan tanaman dan barisan kosong. Dengan penerapan jajar legowo ini dapat 

menambah populasi tanaman dan mampu meningkatkan produktivitas sekitar 

12-22% karena penerapan sistem tanam dengan jarak yang rapat akan 

mengakibatkan pertumbuhan tanaman kurang optimal (Purnamayani et al., 

2013). Berkaitan dengan hal tersebut petani di Desa Sidorejo, Kecamatan 

Jabung, Kabupaten Malang mulai menerapkan sistem tanam jajar legowo untuk 

usahatani padinya. 

 Dalam lima tahun terakhir Kabupaten Malang mampu menghasilkan 

tanaman padi dengan rata-rata produktivitas 7 Ton/Ha. Salah satu kecamatan 

yang ada di Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Jabung yang mampu 

menghasilkan tanaman padi dengan produktivitas cukup tinggi dibandingkan 

dengan kecamatan lain. Adapun luas panen, produktivitas dan produksi padi di 
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Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang Tahun 2015-2019 yang dapat dilihat 

pada Tabel 1 

Tabel 1 Luas Panen, Produktivitas, Produksi Padi di Kecamatan Jabung 

Tahun 2015-2019 

Tahun Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Ton) 

2015 2.213 70,02 15.498 

2016 2.093 70,02 14.656 

2017 1.882 70,02 13.175 

2018 1.732 70,46 12.125 

2019 1.257 70,46 12.125 

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten 

Malang 

 

 Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa produktivitas tanaman padi dari 

tahun ke tahun sering terjadi stagnasi. Pada tahun 2015-2018 tidak ada 

perubahan dalam produktivitas tanaman padi yaitu stagnan di produktivitas 

sebesar 70,02 Kw/Ha. Pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan 

produktivitas dari 70,02 Kw/Ha menjadi 70,46 Kw/Ha. Namun, pada tahun 

2019 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Berdasarkan data tersebut 

maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatan produktivitas usahatani padi 

di Kecamatan Jabung. Jabung merupakan salah satu kecamatan yang 

wilayahnya sebagian perbukitan, kecamatan ini memiliki pemandangan alam 

yang sangat indah. Namun, kekayaan alam yang dimiliki kecamatan jabung ini 

belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal (BPS, 2021).  

Desa Sidorejo menjadi salah satu Desa di Kecamatan Jabung yang sudah 

memanfaatkan potensinya yaitu menjadikan Desa sebagai kawasan wisata yang 

dikenal dengan Dewi Sri (Desa Wisata Sidorejo Indah). Tidak meninggalkan 

identitas pertaniannya, kawasan wisata ini memanfaatkan lahan atau hamparan 
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areal persawahan yang ditanami padi sebagai pemandangan utama. Selain 

dimanfaatkan untuk pemandangan utama petani tetap harus memaksimalkan 

usahatani padinya agar memperoleh hasil produksi yang maksimal, sehingga 

pendapatan yang diperoleh akan meningkat dari musim tanam sebelumnya. 

Salah satu upaya dalam memaksimalkan usahataninya dapat merubah sistem 

tanam yang diterapkan selama ini. Petani padi di Desa ini mayoritas 

menerapkan sistem tanam tegel atau sistem tanam tradisional dengan rata-rata 

produktivitas padi yang dihasilkan yaitu 6-7 ton/ha. Untuk merubah sistem 

tanam yang diterapkan petani perlu bantuan dari lembaga pertanian yang dapat 

mensosialisasikan teknologi budidaya padi kepada petani di desa tersebut. Salah 

satu bantuan yang masuk dari lembaga pertanian yaitu Badan Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) berupa benih, pupuk dan sosialisasi terkait 

penerapan sistem tanam jajar legowo kepada petani padi yang diharapkan 

mampu untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi. Sehingga dari 

bantuan tersebut petani padi sudah mulai menerapkan sistem tanam jajar 

legowo yang baru diterapkan pada musim tanam ke 3 bulan desember-agustus 

2021. Namun, tidak banyak petani yang mau menerapkan sistem tanam jajar 

legowo karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak dan proses budidayanya 

lebih rumit dibandingkan sistem tanam tegel, selain itu karena hasil yang belum 

terlihat menjadikan faktor petani banyak yang belum beralih ke sistem tanam 

jajar legowo. 

 Melalui studi komparatif ini diharapkan dapat membantu petani untuk 

membuktikan apakah usahatani padi dengan penerapan sistem tanam jajar 

legowo memberikan output yang lebih besar dibandingkan dengan usahatani 
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padi sistem tanam tegel. Berdasarkan situasi dan kondisi yang sudah dijelaskan, 

perlu adanya suatu penelitian untuk membantu petani dalam memilih sistem 

tanam apa yang cocok digunakan pada usahatani padi-nya. Oleh karena itu, 

peneliti ingin meneliti terkait perbandingan usahatani padi dengan penerapan 

sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam tegel di Desa Wisata Sidorejo 

Indah, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan 

masalah yang dibahas di penelitian ini adalah: 

1. Berapa besar produktivitas, pendapatan dan efisiensi usahatani padi dengan 

penerapan sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam tegel? 

2. Berapa besar nilai BEP (Break Event Point) pada usahatani padi dengan 

penerapan sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam tegel? 

3. Bagaimana perbandingan produktivitas, pendapatan, efisiensi, dan BEP 

usahatani padi dengan penerapan sistem tanam jajar legowo dengan sistem 

tanam tegel? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui besarnya produktivitas, pendapatan dan efisiensi 

usahatani padi dengan penerapan sistem tanam jajar legowo dan sistem 

tanam tegel 

2. Untuk mengetahui besarnya nilai BEP (Break Event Point) pada usahatani 

padi dengan penerapan sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam tegel 
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3. Untuk menganalisis perbandingan produktivitas, pendapatan, efisiensi, dan 

BEP pada usahatani padi dengan penerapan sistem tanam jajar legowo 

dengan sistem tanam tegel 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Lokasi yang diambil untuk penelitian di Dewi Sri (Desa Wisata Sidorejo 

Indah), Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. 

2. Sampel yang dijadikan penelitian adalah petani padi yang menerapkan 

sistem tanam jajar legowo dan petani sistem tanam tegel. 

3. Usahatani padi sistem tanam jajar legowo pada penelitian ini adalah sistem 

tanam jajar legowo dengan tipe 2:1 dengan jarak tanam (10 x 20 x 40) cm 

dimana setiap dua barisan yang ditanami terdapat barisan kosong. 

4. Usahatani padi sistem tanam tegel pada penelitian ini adalah sistem tanam 

dengan jarak tanam membentuk kotak-kotak menyerupai tegel dengan jarak 

tanam (22 x 22) cm. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat membantu petani dalam 

mempertimbangkan sistem tanam usahatani padi yang akan digunakan pada 

musim selanjutnya untuk mencapai hasil yang efisien. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Serta sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian, Universitas Islam Malang. 
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3. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

menambah referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan 

pemikiran, bahan pertimbangan, dan evaluasi terhadap penetapan kebijakan 

pemerintah dalam perwujudan swasembada pangan di Kabupaten Malang. 

5. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi, bahan 

pembanding, bahan pustaka bagi penelitian yang serupa. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai usahatani padi sistem tanam jajar 

legowo dan sistem tanam tegel di Desa Wisata Sidorejo Indah (Dewi Sri), 

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Total Biaya, pendapatan, produktivitas, efisiensi, dan BEP pada usahatani 

padi sistem tanam jajar legowo dan tegel pada musim tanam ke 3 yaitu: 

a. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk usahatani padi sistem tanam 

jajar legowo sebesar Rp 12.744.633/Ha/MT dan biaya usahatani padi 

sistem tanam tegel sebesar Rp 13.373.546/Ha/MT. 

b. Total Pendapatan yang diperoleh usahatani padi sistem tanam jajar 

legowo sebesar Rp 6.460.367/Ha/MT dan pendapatan usahatani padi 

sistem tanam tegel sebesar Rp 18.265.254/Ha/MT. 

c. Produktivitas usahatani padi sistem tanam jajar legowo sebesar 4,18 

Ton/Ha/MT dan produktivitas usahatani padi sistem tanam tegel 

sebesar 6,84 Ton/Ha/MT. 

d. Efisiensi (R/C) usahatani padi sistem tanam jajar legowo sebesar 1,51 

dan efisiensi usahatani padi sistem tanam tegel sebesar 2,37. 

2. Nilai BEP diperoleh dari analisis BEP Volume dan BEP harga. BEP 

volume atau titik impas produksi pada usahatani padi sistem tanam jajar 

legowo sebesar 28 kuintal dan BEP volume usahatani padi sistem tanam 

tegel sebesar 29 kuintal. Nilai BEP harga Pada usahatani padi sistem tanam 
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jajar legowo sebesar Rp 305.261/Kw dan BEP harga usahatani padi sistem 

tanam tegel sebesar Rp 194.439/Kw. 

3. Terdapat perbedaan pendapatan, produktivitas, efisiensi, dan BEP (BEP 

Volume dan BEP Harga) usahatani padi sistem tanam jajar legowo dengan 

sistem tanam tegel yang dibuktikan dengan hasil analisis uji beda rata-rata 

(Independent t-tes) yaitu memiliki nilai sig. (0,00) < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan (nyata) antara 

pendapatan, produktivitas, efisiensi dan BEP usahatani padi sistem tanam 

jajar legowo dan sistem tanam tegel.  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelititan ini, maka saran yang dapat diberikan anatara lain: 

1. Petani padi di Desa Wisata Sidorejo Indah sebaiknya menerapkan sistem 

tanam tegel untuk usahataninya dikarenakan keuntungan dan kelayakan 

yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan sistem jajar legowo. 

2. Petani dapat menerapkan sistem tanam jajar legowo dengan memperbaiki 

teknisnya dalam mengusahakan usahatani padinya yaitu : 

a. Memberikan perlakuan pemupukan yang berimbang dengan 

menambahkan pupuk organic untuk memaksimalkan hasil panen 

sehingga pendapatan juga akan meningkat. 

b. Memilih varietas padi yang cocok dan memiliki bobot yang berat untuk 

memperoleh keuntungan yang tinggi. 

c. Melakukan suatu pengendalian atau pemberantasan hama tikus yang 

lebih efektif agar resiko kerusakan akibat serangan hama tikus dapat 
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diantisipasi sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas usahatani 

padi sistem tanam jajar legowo 

3. Bagi lembaga pemerintah dalam bidang pertanian diharapkan dapat 

memberikan pembinaan yang lebih intens terhadap petani padi dalam 

teknis budidaya seperti perawatan tanaman padi, pengendalian hama yang 

baik dan benar sehingga petani bisa memperoleh hasil yang maksimal 

dalam berusahatani padi terutama dalam menerapkan suatu inovasi baru 

bagi petani seperti menerapkan sistem tanam jajar legowo. 

4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dapat meneliti terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktivitas usahatani padi sistem tanam jajar 

legowo. 
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