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ABSTRAK 

 

Upaya dalam meningkatkan pendapatan petani sisal di Kabupaten 

Sumbawa Barat adalah melalui kerjasama dalam bentuk kemitraan antara petani 

sisal dengan PT. Pulau Sumbawa Agro. PT. Pulau Sumbawa Agro sendiri 

bekerjasama dengan PT.Guangken Dongfang Sisal Indonesia. Dengan adanya 

kerjasama antara petani dan perusahaan mitra tentunya diharapkan berdampak 

pada pendapatan yang diterima oleh petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: (1) Bagaimana pola kemitraan yang terjalin antara petani sisal 

dengan PT. Pulau Sumbawa Agro di Kabupaten Sumbawa Barat, (2) 

Berapapendapatan usahatani sisal yang melakukan kemitraan dengan PT. Pulau 

Sumbawa Agro di Kabuapaten Sumbawa Barat, (3) Hambatan apa saja yang 

dihadapi petani sisal dalam melakukan kemitraan dengan PT. Pulau Sumbawa 

Agro di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat yakni dipilih dua 

kecamatan secara purposive sampling yaitu Kecamatan Poto Tano dan Kecamatan 

Sekongkangatas pertimbangan hanya daerah itu yang menanam sisal dan bermitra 

dengan PT. PULAU SUMBAWA AGRO.Unit analisis yang digunakan adalah 

petani sisal bermitra dengan PT. Pulau Sumbawa Agro. Penentuan jumlah petani 

responden dilakukan secara proportional random samplingsebanyak 30 orang dari 

petani sisal bermitra dengan PT. Pulau Sumbawa Agro. Jenis data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data digunakan 

dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data 

dalam penelitian dilakukan dengan teknik survey yaitu wawancara langsung 

dengan responden di daerah penelitian. Alat analisis usahatani sisal dilakukan 

dengan cara menghitung a). Biaya tetap, b). Biaya variabel, c). Penerimaan = P x 

Q, d). Total Biaya TC = TFC+TVC, e). Present Value 𝑃𝑉 = 𝐹𝑉
1

(1+𝑟)𝑛
dan f). 

Pendapatan I= TR-TC. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pola kemitraan yang dijalankan 

antara PT.Pulau Sumbawa Agro dengan petani sisal di Kabupaten Sumbawa Barat 

adalah menggunakan pola Inti-Plasma, yang dimana hubungan kemitraan antara 

kelompok mitra dengan perusahaan mitra memproduksi komponen yang 

diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Seperti hasil 

produksi yang dihasilkan oleh petani akan dibeli oleh perusahaan dan dibayarkan 

didepan beserta potongan sarana produksi yang dibutuhka oleh petani selama 

masa pemeliharaan tanaman sisal hingga panen. (2). Pendapatan petani sisal 

selama proses produksi mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 19.869.226.00,-

/LLG, dan setelah dihitung dengan nilai sekarang (present value ) adalah 

sebesarRp. 12.402.255.00,-/LLG..(3).Dengan adanya usahatani sisal ini sangat 

membantu perekonomian petani di Kabupaten Sumbawa Barat. Dimana awalnya 

lahan yang mereka gunakan adalah lahan tidur yang tidak ditanami tanaman 

apapun yang menghasilkan. Dengan adanya sisal lahan dapat dipergunakan 

dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan. (4). Hambatan yang dihadapi petani 

dalam mengembangkan usahatani sisal adalah hewan liar, kebakaran hutan, harga 

jual, terlambatnya dana dan kurangnya keahlian.    

 

 

 

 

 

                    .           

Kata Kunci : Pola Kemitraan, Pendapatan Petani, dan Time Value of Money 
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ABSTRACT 

One of The effort in order to increase the income of  West Sumbawa Barat 

farmers is through the collaboration (in partnership form) between the sisal 

farmers and PtPulau Sumbawa Agro. The company itself is in collaboration with 

PtGuagkenDongfang sisal Indonesia. Through this partrnership, hopefully the 

income of the farmers will significantly increased. The purposes of this study and 

this research are to know : 1) how is the partnership pattern between the sisal 

farmers and PtPulau Sumbawa Agro in west Sumbawa Regency. 2) how much is 

the income for those farmers who are in collaboration with PtPulau Sumbawa 

Agro in West Sumbawa Regency. 3) what are the barriers and problems faced by 

the sisal farmers during the partnership with PT.  Pulau Sumbawa Agro in West 

Sumbawa Regency.  

 The method used on this research is descriptive method. The research 

held in West Sumbawa Regency by choosing two sub-district through purposive 

sampling, so that those two sub-districts are PotoTano and Sekongkang. Those 

two selected in consideration that only both of those sub-districts plant sisal and 

have a partnership with PT Pulau Sumbawa Agro. The analysis unit in this 

research is those farmers who have a partnership with PT Pulau Sumbawa Agro. 

To determine the amount of the respondents, the researcher used proportional 

random sampling,  there are 30 sisal farmers partnered with PT PUlauSumabwa 

Agro in this research. The type of data used in this study are qualitative and 

quantitative data. Data sources used in the study include primary data and 

secondary data. The method of collecting data in research is carried out by survey 

techniques, namely direct interviews with respondents in the research area. Sisal 

farming analysis tool is done through a) Fixed cost b) Variable Cost, c) Receipt = 

P x Q, d) Total Cost TC = TFC+TVC, e) Present Value and f) Income I =TR-TC 

 The result of this research are : 1). the partnership pattern between the 

sisal farmers and PT. Pulau Sumbawa agro is inti-plasma pattern, where the 

farmers produce the needed of the company partner. And afterward the company 

partner will buy it and pay it in advance included the tax of production 

facilityneeded during the farming process until the harvest period. 2).The income 



4 
 

 

of the sisal farmesrs during the production is Rp. 19,869,226.00,-/LLG, and after 

it converted to the present of the value, it is Rp. 12,402,255.00,-/LLG. 3) through 

this sisal farming, its really help the economic development of the farmers of West 

Sumbawa Regency, where the learn earlier was the unused land without any plant 

on it. 4) the barrier faced by the farmers for this are the wild animal, forest fires, 

the unstable price, the late fund and lack of the expertise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key Words: Partnership Pattern, Farmer Income, and Time Value of Money 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki beribu-ribu macam 

dan jenis tanaman yang dapat tumbuh di wilayah-wilayah tertentu serta 

keanekaragaman hayati yang dapat menjadi sumber pencaharian masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu dengan masuknya 

teknologi serta kebutuhan-kebutuhan yang memberi nilai kepuasan sendiri 

mendorong masyarakat untuk beralih menjadi masyarakat yang maju dan modern 

sehingga kebutuhan akan barang-barang menjadi meningkat (Laksamana, 2014 

dalam Basuki dan Verona, 2017).  

Salah satu jenis tanaman penghasil serat alam adalah sisal (Agave 

Sisalana). Sisal (Agave Sisalana) adalah tumbuhan yang berasal Meksiko yang 

dihasilkan oleh  Negara Brazil sebagai penghasil sisal terbesar dunia, China , 

Kenya, Tanzania, Madagaskar, Indonesia, dan Thailand. Tanaman sisal di 

Indonesia dikembangkan di Pulau Madura, Malang Selatan, Jember dan Blitar 

Selatan serta di Kabupaten Sumbawa Barat pada kawasan transmigrasi.  

Di Nusa Tenggara Barat sendiri sisal dikembangkan di Kabupaten 

Sumbawa Barat yang terdiri dari 8 kecamatan. Dua kecamatan diantaranya 

merupakan wilayah yang mengusahakan pengembangan tanaman sisal yang 

bermitra dengan PT. Pulau Sumbawa Agro, petani mendapat bantuan benih, 

pupuk dan obat-obatan. Tanaman sisal dikembangkan oleh petani di dua 

kecamatan diatas karena memiliki prospek yang cerah, lahan yang cocok untuk 

ditanami tanaman sisal serta wilayah yang cukup dekat dengan PT. Pulau 

Sumbawa Agro.  

Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui pola kemitraan 

yang dilaksanakan oleh petani sisal dengan PT. Pulau Sumbawa Agro di 

Kabupaten Sumbawa Barat. 2). Untuk mengetahui tingkat keuntungan usahatani 

sisal yang melakukan kemitraan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro di Kabupaten 

Sumbawa Barat. 3). Untuk mengetahui hambatan dalam usahatani sisal yang 

bermitra dengan PT. Pulau Sumbawa Agro di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam 
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menentukan berbagai kebijakan mengenai komoditas Sisal. 

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan khususnya bagi petani sisal dan 

masyarakat pada umumnya dalam mengusahakan Sisal. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang Sisal. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu : Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian dilakukan di 

Kecamatan Poto Tano dan Sekongkang. Dari 5 Kecamatan dipilih dua Kecamatan 

yaitu Kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Sekongkang sebagai daerah objek 

penelitian secara purposive sampling didasarkan atas pertimbangan hanya daerah 

itu yang menanam sisal dan bermitra dengan PT. PULAU SUMBAWA AGRO. 

Selanjutnya dipilih dua desa di Kecamatan Sekongkang yaitu Desa Tatar dan Desa 

Ai Kangkung, di Kecamatan Poto Tano yaitu Desa Tuananga secara purposive 

sampling.Jumlah responden ditentukan sebanyak 30 orang dengan menggunakan 

metode quota sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

(1). Analisis tingkat pendapatan petani Sisal dengan menggunakan Time Value of 

Money (Present Value) atau nilai sekarang. 

 Untuk mengetahui pendapatan usahatani sisal dianalisis dengan 

menggunakan analisis biaya dan pendapatan, yang dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

𝐼 = TR − TC 

Keterangan: 

I : Income (Jumlah pendapatan yang diperoleh) 

TR : Total Revenue (Total Penerimaan) 

TC : Total Cost (Total Biaya) 

 

𝑇𝑅 = 𝑃𝑥𝑄 

Keterangan: 

TR : Total Revenue (Total Penerimaan) 

P : Price (Harga) 
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Q : Quantity (Jumlah Produksi) 

 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 

Keterangan: 

TC : Total Cost (Total Biaya) 

TFC : Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 

TVC : Total Variabel Cost( Total Biaya Variabel) 

𝑃𝑉 = 𝐹𝑉
1

(1 + 𝑟)𝑛
 

Keterangan : 

PV : Nilai sekarang (nilai tahun pada tahun ke 0) 

FV : Future value (nilai pada akhir tahun ke n) 

r : Tingkat suku bunga 

n : Waktu (tahun) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden yang dibahas dalam penelltian ini meliputi umur 

petani responden, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, serta luas  

lahan garapan yang disakap oleh petani responden untuk melakukan 

kegiatanusahatani sisal, rincian disajikan pada tabel 1 berikut : 
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 Tabel 1 menunjukkan bahwa usia petani responden tergolong usia 

produktif, artinya baik secara fisik maupun mental mempunyai kemampuan untuk 

menghasilkan barang atau jasa dalam hal ini melakukan kegiatan usahatani dan 

pemasaran sisal. Hal ini sesuai dengan pendapat Simanjuntak (1985), yang 

menyatakan bahwa kisaran umur 15-64 tahun tergolong umur poduktif dan 

mampu untuk bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi. 

 Berdasarkan data tabel 1 dapat diketahui bahwa pendidikan formal petani 

responden usahatani sisal di Kabupaten Sumbawa Barat sangat beragam, yaitu 

dari yang tidak pernah sekolah hingga tamat sekolah lanjut tingkat atas. Tingkat 

pendidikan petani responden usahatani sisal terbanyak adalah pada kisaran TSD 

sebanyak 15 orang (50%) dari responden sebanyak 30 orang. 

Berdasarkan data tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan 

keluarga petani responden usahatani sisal di Kabupaten Sumbawa Barat yang 

terbanyak berada pada kisaran tanggungan antara 5 – 6 orang sebanyak 19 orang 

(63,3%).  

No Uraian Jumlah Persen(%)

1 Jumlah Responden (n) 30 100

2 Umur (tahun)

a. 20-34 3 10

b. 35-49 15 50
c. 50-64 12 40

Jumlah 30 100

3 Tingkat Pendidikan

a. TPS 2 6.7

b. TSD 15 50

c. TTSLTP 1 3.3

d. TSLTP 7 23.3

e. TSLTA 5 16.7

Jumlah 30 100
4 Jumlah Tanggungan Keluarga (org)

a. 1-2 1 3.33
b. 3-4 10 33.33

c. 5-6 19 63.33

Jumlah 30 100

5 Luas Lahan Garapan (ha)

a. < 0.50 1 3.3

b. 0.50 - 1 17 56.7

c. > 1 12 40

jumlah 30 100

6 Pengalaman Berusaha (tahun)

a. < 2 3 10

b. 2 - 3 1 3

c. 3 26 87

Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa luas lahan garapan petani 

responden pada usahatani sisal terbanyak berada pada kisaran lahan antara 0,50 – 

1 ha sebanyak 17 orang (56.7%) dan > 1 yaitu sebanyak 12 orang (40%) dan luas 

lahan garapan terendah adalah < 0,50 ha sebanyak 1 orang (3.3%), dengan rata-

rata luas lahan garapan sebesar 1.27 dan rata-rata per ha sebesar 1.00. 

Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa kisaran pengalaman berusaha adalah 

kurang dari 2 sebanyak 3 orang (10%), kemudian sebanyak 1 orang (3.33%) untuk 

petani responden pada kisaran 2-3 tahun dan 26 orang (87.67%) pada petani 

responden pada kisaran >3 tahun. Responden yang mempunyai pengalaman yang 

cukup lama akan mempunyai lebih banyak pengetahuan tentang usahatani sisal di 

Kabupaten Sumbawa Barat karena selalu belajar cara-cara berusahatani dari 

tahun-tahun sebelumnya.  

Gambaran Umum Usahatani Sisal 

Tanaman sisal (Agave Sisalana)adalah tanaman serat yang setelah diproses 

akan menghasilkan serat yang banyak manfaatnya. Yang produk hasil olahannya 

dapat dibuat kerajinan sampai dengan produk lainnya seperti tali kapal, karpet, 

sejadah dan lain-lain. Pengembangan sisal di Kabupaten Sumbawa Barat 

merupakan salah satu tahap awal dari pengembangan sisal di Nusa Tenggara 

Barat. 

Biaya Investasi, Produksi dan Nilai Produksi Tanaman Sisal 

Tabel 2 Biaya Investasi Usahatani Sisal di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

2017. 

No Uraian 
Investasi 

Tahun I (2012) 

1 Peralatan:   

  Cangkul 107,667.00 

  Sabit 57.500.00 

  Sprayer 120.000.00 

  Karung 115.000.00 

  Jumlah 400.167.00 

  Present Value 357.309.00 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 
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Tabel 2 menunjukkan investasi yang diperhitungkan secara ekonomis 

biaya alat setelah dihitung jumlahnya adalah sebesar Rp. 400,167.00,-/LLG, 

setelah di hitung nilai sekarang (present value) adalah sebesar Rp. 357,309.00,-

/LLG. Ini merupakan keseluruhan biaya investasi yang dikeluarkan oleh petani 

selama proses usahatani sisal di Kabupaten Sumbawa Barat. Karena petani hanya 

mengeluarkan biaya alat saja karena pembelian bibit, sewa lahan, dan tenaga kerja 

petani tidak mengeluarkan biaya. 

Biaya Produksi 

Tabel 3 Biaya Produksi Usahatani Sisal di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 

2017. 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

petani selama kegiatan usahatani sisal di Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 

tahun adalah sebesar Rp. 11.625.283.00,-/LLG, dan setelah dihitung nilai 

sekarang (present value) adalah sebesar Rp. 7.109.663.00,-/LLG 

Nilai Produksi 

 Nilai produksi adalah produksi yang dihasilkan setiap tahun oleh petani. 

Berikut adalah nilai produksi dari usahatani sisal dapat dilihat pada tabel 4.10: 

Tabel 4 Produksi Usahatani Sisal di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 

I (2012) II (2013) III (2014) IV (2015) V (2016) VI (2017)

1 Biaya Tetap:

a.Biaya Penyusutan

Cangkul 26917 26917 26917

Sabit 21563 21563

Sprayer 30000 30000 30000

Karung 43125 43125

Total Biaya Tetap (Rp) 21563 121604 100042 56917 0

2 Biaya Variabel

Saprodi:

Pupuk 287090 287090 396341 365638 392392

Pestisida 191100 191100 152880 229320 267540

TKDK dan TKLK:

Pembersihan lahan 670500

Penanaman 866667

Pemupukan 79333 79333 521500 186667 284667

Penyemprotan 218667 91267 109667

Penyiangan 273900 321867 236667

Panen 244800 1121000 1597167

Pengangkutan 238000 740000 683000

Tota Biaya Variabel (Rp) 2094690 557523 2046088 3055758 4163850

2116253 679127 2146130 3112675 3571099 11625283

1687076 483471 1363865 1766132 1809119 7109663

TotalNo Uraian
Tahun

Present Value

Jumlah
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Sumber : Data Primer diolah, 2018 

Tabel 4 menunjukkan total nilai produksi usahatani sisal selama 5 tahun 

adalah sebesar Rp. 36.528.072.00,-/LLG, dan setelah dihitung nilai sekarang maka 

nilai produksinya menjadi sebesar Rp. 19.869.226.00,-/LLG. 

Pendapatan Petani Sisal 

Pendapatan petani adalah sejumlah hasil yang didapatkan oleh petani 

setelah melakukan usahatani sisal serta selama bekerjasama dengan PT. Pulau 

Sumbawa Agro. Berikut tabel 5 uraian pendapatan petani sisal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Produksi 

1 - 

2 - 

3 - 

4 4,244,576.00 

5 13,437,160.00 

6 18,846,336.00 

Nilai Produksi 36,528,072.00 

Present Value 19,869,226.45 
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Tabel 5 Pendapatan Petani Sisal di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa pendapatan petani yang diperoleh adalah 

sebesar Rp. 19.869.226.00,-/LLG, dan Rp. 12.402.255.00,-/LLG setelah dihitung 

nilai sekarang (present value). 

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Usahatani Sisal 

Tabel 6 Hambatan pada Usahatani Sisal 2018 

Masalah Jumlah Responden Persentase 

Kebakaran Lahan 5 16.67 

Hewan Liar 3 10 

Harga Jual 12 40 

Terlambatnya Dana 5 16.67 

Kurangnya Keahlian 5 16.67 

Jumlah 30 100% 

  

 

Berdasarkan Tabel 6 Diketahui responden yang mengalami kebakaran 

lahan sebanyak 5 (16.67%)responden,  dikarenakan petani sering kali membakar 

I (2012) II (2013) III (2014) IV (2015) V (2016) VI (2017)

1 Investasi

Peralatan:

Cangkul 107666

Sabit 57500

Sprayer 120000

Karung 115000

Total Investasi 400166

2 Biaya Tetap:

Biaya Penyusutan:

Cangkul 26917 26917 26917

Sabit 21563 21562.5

Sprayer 30000 30000 30000

Karung 43125 43125

3 Biaya Variabel

Saprodi:

Pupuk 287090 287090 396341.4 365638 392392

Pestisida 191100 191100 152880 229320 267540

TKDK dan TKLK:

Pembersihan lahan 670500

Penanaman 866667

Pemupukan 79333 79333 521500 186667 284667

Penyemprotan 218667 91267 109667

Penyiangan 273900 321867 236667

Panen 244800 1121000 1597167

Pengangkutan 238000 740000 683000

Total Biaya 400166 2116253 679128 2146130 3112675 3571099 12025449

4 Nilai Produksi 0 0 0 4244576 13437160 18846336 36528072

Present Value

a. Biaya 357308 1687076 483471 1363865 1766132 1809119 7466971

b. Nilai produksi 0 0 0 2697428 7624245 9547554 19869226

5 Pendapatan Petani -357308 -1687076 -483471 1333563 5858113 7738435 12402255

TotalNo Uraian
Tahun

Sumber : Data Primer diolah, 2018 

 



13 
 

 

sampah sembarangan.  responden yang lahannya diserang hewan liar sebanyak 3 

(10%) responden, karena ulah hewan liar yang merusak lahan dan memakan daun 

sisal dalam masa pertumbuhan yang menyebabkan tanaman akan mati dan rusak. 

masalah harga jual sebanyak 12 (40%) responden, Karena menurut petani,  

mereka masih belum mendapatkan keuntungan yang banyak karena masih harus 

membayar gaji buruh yang melakukan proses panen dan pengangkutan disetiap 

panen.. Masalah terlambatnya dana sebanyak 5 (16.67%) responden, misalnya 

dana yang akan digunakan untuk perbaikan pagar lahan tanam, proses turunnya 

dana penggantian pagar lahan ini terkadang telat diberikan jika melihat dari 

kondisi pagar yang seharusnya sudah segera untuk diganti.Dan masalah 

kurangnya keahlian sebanyak 5 (16.67%) responden, mengenai cara 

pengembangan dan jenis penyakit tanaman disebabkan karena tanaman sisal ini 

merupakan tanaman baru bagi petani di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga 

petani belum terlalu berpenglaman dalam pengembangan dan pemahaman tentang 

jenis penyakit yang dapat menyerang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai  berikut: 

1. Pola kemitraan yang dijalankan antara PT.Pulau Sumbawa Agro dengan 

petani sisal di Kabupaten Sumbawa Barat adalah menggunakan pola Inti-

Plasma, yang dimana Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok 

tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan 

inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, 

menampung dan mengolah, serta  memasarkan hasil produksi. Sedangkan 

kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan 

persyaratan yang telah disepakati.Hasil produksi yang dihasilkan oleh petani 

akan dibeli oleh perusahaan dan dibayarkan didepan beserta potongan sarana 

produksi yang dibutuhka oleh petani selama masa pemeliharaan tanaman sisal 

hingga panen. 



14 
 

 

2.  Pendapatan petani sisal selama proses produksi adalah sebesar Rp. 

19.869.226.00,-/LLG, dan setelah dihitung dengan nilai sekarang (present 

value ) adalah sebesarRp. 12.402.255.00,-/LLG.  

3.  Dengan adanya usahatani sisal ini sangat membantu perekonomian petani di 

Kabupaten Sumbawa Barat. Dimana awalnya lahan yang mereka gunakan 

adalah lahan tidur yang tidak ditanami tanaman apapun yang menghasilkan. 

Dengan adanya sisal lahan dapat dipergunakan dengan baik sehingga dapat 

dimanfaatkan.  

4.  Hambatan yang dihadapi petani dalam mengembangkan usahatani sisal adalah 

hewan liar, kebakaran hutan, harga jual, terlambatnya dana dan kurangnya 

keahlian. 

Saran  

Berdasarkan hasil uraian dan kesimpulan, maka diajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada petani untuk mengatasi permasalahan tersebut petani harus sering 

mengawasi lahan, memasang perangkap dan dibuat pagar pembatas Hambatan 

yang dihadapi petani dalam mengembangkan usahatani sisal. 

2. Kepada perusahaan agar memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada 

petani yang lebih baik dalam cara meningkatkan produksi usahatani sisal 

sehingga bisa selalu menguntungkan untuk kedua belah pihak. 

3. Adanya penelitian lebih lanjut tentang usahatani sisal ini karena dilihat dari 

prospeknya usahatani ini sangatlah menguntungkan untuk kedepannya. 
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