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Beras merah termasuk komoditi yang mempunyai harga khusus yang cukup tinggi, beras merah 

juga saat ini di konsumsi oleh orang-orang yang mempunyai selera khusus pula, selain itu beras 

merah juga memiliki ke unggulan nutrisi, vitamin, protein, tamin, fosfor dan antioksidan. 

Dengan mempunyai ke unggulan seperti diatas, maka beras merah juga mempunyai pangsa pasar 

khusus pula. Maka dengan permintaan yang cenderung meningkat dan persediaan yang kurang 

secara langsung usahatani beras merah ini sangat layak untuk dilanjutkan dan di kembangkan. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1.Untuk mengetahui berapa besarnya biaya, penerimaan, dan pendapatan usaha tani beras merah 

di Desa padajaya 

2.Untuk mengetahui efisiensi dari usahatani beras merah di Desa padajaya. 

3.Untuk mengetahui apakah usahatani beras merah di Desa padajaya bisa dikembangkan lagi 

atau tidak 

Penelitian ini di lakukan di Desa Padajaya Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, 

dengan sengaja dengan pertimbangan daerah tersebut sebagian dari lahan ditanami usahatani 

beras merah. Metode dalam penentuan jumlah sample dipilih secara menyeluruh atau seluruh 

populasi yang ada (Sensus) petani beras merah di Desa Padajaya. Dimana seluruh petani beras 

merah mendapatkan perlakuan yang sama untuk menjadi sample responden yang di teliti 

Data yang digunakan ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder data primer didapatkan 

melalui wawancara berdasarkan quisioner dan data sekunder didapatkan dari kantor desa, dinas 

pertanian, dan masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah analisa biaya, analisa 

penerimaan, analisa pendapatan, analisa kelayakan, dan analisa efisiensi kemudian untuk 

menguji hipotesis efisiensi usahatani beras merah digunakan uji beda rata-rata (uji t).  

Biaya uasahatani beras merah di Desa Padajaya Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten 

Sukabumi sebesar Rp 16,998,225,-per hektar. Dengan biaya sebesar itu didapatkan penerimaan 

sebesar Rp 18,229,430,-. Usahatani beras merah di daerah penelitian menguntungkan dengasn 

keuntungan sebesar Rp 1,231,205,- per hektar. 

Nilai R/Crasio sebesar 1,07 maka usahatani beras merah di Desa Padajaya Kecamatan Jampang 

Kulon Kabupaten Sukabumi adalah efisien dan menguntungkan. Hal itu didukung dengan uji t, 

dari pengujian tersebut didapat nilai t hitung sebesar 230,414, lebih besar dari t tabel (2,009) 

dengan demikian apabila t hitung > t tabel maka usahatani beras merah di daerah penelitian 

adalah efisien. 

Nilai B/C rasio dari usahatani beras merah sebesar 0,07 maka usahatani beras merah di Desa 

Padajaya Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi adalah tidak layak untuk 

dikembangkan.  

 


