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ANALISIS PENDAPATAN USAHA PEMBIBITAN TANAMAN BUAH-BUAHAN DI 
KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

Business Revenue Analysis of Fruit Plant Nursery in Lingsar District West Lombok 
Regency

ABSTRAK

Usaha pembibitan tanaman buah-buahan merupakan salah satu kegiatan pertanian yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap buah di masa yang akan datang. 
Dalam usaha pembibitan  tanaman buah-buahan banyak tersebar diberbagai daerah di Lombok 
Barat memiliki potensi paling besar dalam  mengembangkan usaha bibit tanaman buah-buahan. 
Usaha hortikultura (pembibitan) di daerah Lombok Barat banyak dikembangkan khususnya di 
Kecamatan Lingsar  karena daerah tersebut sangat  cocok untuk kawasan usaha pembibitan 
tanaman buah-buahan. Tanaman buah-buahan yang cocok dikembangkan serta yang banyak 
dicari oleh konsumen di daerah  ini adalah manggis, rambutan, dan durian. Tujuan penelitian
adalah: (1) Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh petanibibit buah-buahan di Kecamatan
Lingsar Kabupaten Lombok Barat; (2) Untuk menganalisis kelayakan usaha pembibitantan 
tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat; dan (3) Untuk
mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan usaha pembibitantan tanaman buah-
buahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian dilakukan di Desa Batu Kumbung dengan mengambil Dusun Orong Dalam 
sebagai daerah penelitian di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dengan metode 
deskriptif. Unit analisis petaniusaha pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar 
Kabupaten Lombok Barat. Jumlah responden ditentukan secara Quota sampling, selanjutnya 
penentuan responden menggunakan teknik proportional random sampling berdasarkan populasi 
desa yang terpilih.

Kesimpulan (1) Pendapatan petani dari usaha pembibitan tanaman buah-buahan di 
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah rata-rata sebesar Rp.78.081.387 per luas 
lahan garapan per tahun. Dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp.99.020.000 per luas lahan 
garapan dan rata-rata biaya produksi sebesar Rp.20.938.613 per luas lahan garapan. (2) 
Kelayakan usaha pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok 
Barat adalah layak untuk di usahakan dengan nilai R/C sebesar 5.19. (3) Hambatan adalah cuaca, 
hama penyakit, modal dan pemasaran. Namun dari ke empat hambatan tersebut yang paling 
banyak dikeluhkan penangkar adalah cuaca dan hama penyakit.
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Saran: (1) Petani diharapkan agar lebih giat lagi di dalam melakukan usaha pembibitan 
tanaman buah-buahan agar biaya sewa lahan lebih cepat dikembalikan; (2) Penangkar disarankan 
lebih aktif dalam mencari informasi pasar maupun mengenai cara pengendalian hama dan 
penyakit serta cuaca yang tidak menentu untuk mengurangi resiko kegagalan dalam produksi 
bibit tanaman buah; (3) Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian 
berkaitan dengan usaha bibit tanaman buah-buahan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 
referensi untuk mendukung penelitian tersebut.

Kata Kunci : Prendapatan, Bibit Tanaman Buah, Pemasaran.
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ABSTRACT

Fruit plant nursery business is one of the agricultural activities that aims to meet the 
needs of the community for fruit in the future. In the business of fruit plant nurseries which are 
widely spread in various regions in West Lombok, they have the greatest potential in developing 
fruit plant seedling businesses. Horticulture (nursery) business in the area of West Lombok is 
widely developed, especially in the District of Lingsar because the area is very suitable for the 
business area of fruit plant nurseries. Suitable fruit plants developed and those that are sought 
after by consumers in this area are mangosteen, rambutan, and durian. The research objectives 
were: (1) To determine the income obtained by fruit farmers in Lingsar District, West Lombok 
Regency; (2) To analyze the feasibility of growing fruit trees in Lingsar District, West Lombok 
Regency; and (3) To identify the obstacles faced in conducting a business to grow fruit trees in 
Lingsar District, West Lombok Regency.

The study was conducted in Batu Kumbung Village by taking Orong Dalam Hamlet as 
a research area in Lingsar District, West Lombok Regency with a descriptive method. The unit of 
analysis of farmers for fruit plant nurseries in Lingsar District, West Lombok Regency. The 
number of respondents was determined by Quota sampling, then the determination of 
respondents using proportional random sampling techniques based on the selected village 
population.

Conclusion (1) Farmers' income from fruit plant nursery business in Lingsar District, 
West Lombok Regency is an average of Rp.78,081,387 per area of arable land per year. With an 
average revenue of Rp. 99,020,000 per cultivated land area and the average production cost of 
Rp. 20,938,613 per area of arable land. (2) The feasibility of the business of fruit plant nurseries 
in Lingsar District, West Lombok Regency is feasible to work with an R / C value of 5.19. (3) 
Obstacles are weather, disease pests, capital and marketing. However, from the four barriers 
that most breeders complain about are weather and pest disease.

Suggestions: (1) Farmers are expected to be even more active in conducting fruit plant 
nursery business so that the cost of renting land is faster returned; (2) Breeders are advised to 
be more active in finding market information and on how to control pests and diseases and 
uncertain weather to reduce the risk of failure in the production of fruit plant seeds; (3) It is 
recommended that further researchers who wish to conduct research related to the business of 
fruit plant seeds can make the results of this study as a reference to support the research.

Key words: income, Fruit Seedling, Marketing.
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PENDAHULUAN
Komoditas hortikultura mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga usaha agribisnis 

hortikultura (buah, sayur, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) dapat menjadi sumber 
pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar. Pasokan 
produk hortikultura diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negri, baik melalui 
pasar tradisional, pasar modern maupun pasar luar negeri (Direktorat Jendral Hortikultura, 2009).

Budidaya tanaman buah-buahan diutamakan diusahakan di pulau Lombok lebih tepatnya 
di wilayah Kabupaten Lombok Barat khususnya di Kecamatan Lingsar. Di kecamatan tersebut 
mampu memberikan produksi terbesar terhadap produksi tanaman buah-buahan di NTB. Tidak 
hanya buahnya saja, namun petani disini juga ada yang menjual bibit buah-buahan yang 
mempunyai nilai jual yang cukup untuk menambah pendapatan masyarakat sekaligus membuka 
lapangan perkerjaan bagi masyarakat setempat. Perkembangan tanaman buah-buahan yang 
cukup potensial adalah di wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi sumber daya alam 
yang cukup baik dalam mengembangkan tanaman buah-buahan. Tanaman buah yang cocok 
dikembangkan di daerah ini adalah manggis, durian dan rambutan (Badan Pusat Statistik 2014).

Tanaman buah-buahan memiliki keunggulan rasa khas. Meskipun banyak masuk buah 
impor, buah lokal tetap memiliki penggemar tersendiri. Dengan pemilihan bibit yang unggul 
serta tehnik pemeliharaan yang baik menjadikan buah lokal mampu bersaing dengan buah 
mancanegara lainnya, sehingga sudah sepatutnya budidaya tanaman buah-buahan ini dijadikan 
peluang bisnis yang berprospek bagus.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis
Pendapatan Usaha Pembibitan Tanaman Buah-Buahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten 
Lombok Barat”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten 
Lombok Barat menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei.Unit analisis dalam 
penelitian ini adalah usaha pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar. Penentuan
jumlah responden dilakukan secara quota sampling, yaitu ditetapkan sebanyak 30 responden.
Pemilihan responden pada masing-masing anggota Kelompok Tani Patuh Pacu dan Kelompok 
Tani Batu Ngompal di Desa Batu Kumbung ditentukan secara “Proportional Random 
Sampling”.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka seperti data luas lahan, biaya tetap, biaya 
tidak tetap, pendapatan dan angka dalam bentuk lainnya. Data kualitatif adalah data yang bukan 
dalam bentuk angka seperti status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, 
hambatan dan data lainnya yang bukan dalam bentuk angka.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder..
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari petani responden berdasarkan hasil 
wawancara menggunakan kuesioner yang telah disediakan sebelumnya. Data sekunder adalah
data yang telah tersedia. Data sekunder tersebut berasal dari instansi-instansi terkait dengan 
penelitian ini seperti Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Lingsar. Alat analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis pendapatan dan analisis kelayakan dengan 
menelusuri secara langsung kegiatan usaha pembibitan tanaman buah-buahan kemudian 
dianalisis secara deskriptif.
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Data yang diperoleh dianalisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian 
ini.

1. Untuk memperoleh hasil perhitungan pendapatan dari usaha pembibitan tanaman buah-
buahan dapat dilakukan perhitungan dengan rumus (Soekartawi, 2002) :

                 Pd = TR – TC
Keterangan :    Pd  = PendapatanUsahatani

      TR = Total Penerimaan (total revenue)
      TC = Total Biaya (total cost)

2. Untuk menganalisis kelayakan usaha pembibitan tanaman buah-buahan digunakan analisis 
Revenue Cost Ratio (R/C),  

Analisis Revenue Cost Ratio (R/C) (Soekartawi, 1987) :

     R/C ratio    = 

Keterangan :    TR  = Total Revenue (Total Penerimaan) 
                         TC = Total Cost (Total Biaya) 

          Kriteria Keputusan :
a. Apabila nilai R/C ratio >1 berarti usaha pembibitan tanaman buah-buahan 

menguntungkan atau layak untuk diusahakan.
b. Apabila nilai R/C ratio = 1 berarti usaha pembibitan tanaman buah-buahan tidak rugi 

atau tidak untung.
c. Apabila nilai R/C ratio < 1 berarti usaha pembibitan tanaman buah-buahan merugikan 

atau tidak layak untuk diusahakan.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan usaha pembibitan 

tanaman buah-buahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pendapatan Usaha Pembibitan Tanaman Buah-Buahan Di Kecamatan Lingsar
Kegiatan usaha pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar  menggunakan

sistem borongan dan eceran tergantung dari permintaan konsumen. Jika sudah banyak tanaman 
yang terjual maka petani akan kembali lagi menanam bibit untuk kebutuhan konsumen. Proses 
produksi pembibitan 1-2 kali dalam setahun tergantung pada permintaan pasar. Untuk jenis bibit 
buah-buahan yang ditanam oleh petani adalah bibit manggis, rambutan dan durian.

Untuk masing-masing jenis bibit, harga jualnya berbeda. Bibit tanaman durian dan 
manggis lebih tinggi di bandingkan bibit rambutan. Terutama bagi tanaman manggis yang 
memerlukan waktu tumbuh yang cukup lama. Hal ini dikarenakan tanaman manggis yang dari 
biji (generatif) memerlukan perawatan lebih lama dibandingkan bibit lainnya, sedangkan untuk 
bibit rambutan dan durian dilakukan dengan cara penyambungan atau okulas.

Dengan mengambil batang bawah yang kemudian di kikir lalu di tempelkan mata enteris 
atau tunas muda yang berasal dari bibit yang lain dan diikat. Setelah mata enteris tumbuh petani 
mematahkan batang asli dari bibit tersebut, agar tidak mengganggu pertumbuhan mata enteris 
yang sudah di tempel.  



8

Jurnal : Analisis Pendapatan Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahan Di Kecamatan Lingsar Kabupaten 
Lombok Barat

Pendapatan Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahan
Rata-rata pendapatan yang diperoleh petani pembibitan tanaman buah-buahan adalah 

sebesar Rp.78.081.386. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah :
Tabel 4.1. Biaya Produksi Penerimaan dan Pendapatan Pada Usaha Pembibitan Tanaman Buah-

buahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017
No. Uraian Nilai  (Rp/LLG) Nilai (Rp/Ha)

1. Total Biaya Produksi 20.938.613 87.977.367
a. Manggis 6.759.364,91 28.400.692,92
b. Rambutan 6.553.748,25 27.536.757,34
c. Durian 7.625.500,25 32.039.917,01

2. Penerimaan (Rp) 99.020.000,00 416.050.420,17

a. Manggis 17.220.000,00 72.352.941,18
b. Rambutan 18.800.000,00 78.991.596,64
c. Durian 63.000.000,00 264.705.882,35

3. Pendapatan 78.081.386,59 328.073.052,90

a. Manggis 10.460.635,09 43.952.248,26
b. Rambutan 12.246.251,75 51.454.839,30
c. Durian 55.374.499,75 232.665.965,35

Sumber: Data Prmer Diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan terendah yang diproleh 
petani yaitu pada usaha pembibitan tanaman manggis sebesar Rp.10.460.635/LLG yang 
bersumber dari rata-rata penerimaan sebesar Rp.17.220.000/LLG dikurangi rata-rata total biaya 
produksi sebesar Rp.6.759.364/LLG. Untuk pendapatan tertinggi yang diperoleh petani berasal  
dari bibit durian sebesar Rp. 55.374.499/LLG yang bersumber dari rata-rata penerimaan sebesar 
Rp.63.000.000/LLG dikurangi rata-rata total biaya produksi sebesar Rp.7.625.500 /LLG.

a. Produksi dan Nilai Produksi

Jumlah produksi bibit tanaman buah-buahan tergantung pada keadaan cuaca, karena jika 
hujan yang terus menerus akan menyebabkan kegagalan pada saat okulasi dan 
penangkar/pedagang bibit akan mengalami kerugian. Kehilangan hasil produksi berkisar 20-30% 
dan okulasi merupakan tahap yang paling penting dalam kegiatan usaha ini.

Harga bibit durian dan manggis lebih mahal jika dibandingkan dengan bibit rambutan. 
Untuk harga bibit durian dipatok seharga Rp.25.000,- bibit manggis Rp.20.000, dan bibit 
rambutan Rp.13.000. Harga-harga ini berlaku di semua petani yang ada di Kecamatan Lingsar. 
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Tabel 4.2. Rata-rata Produksi dan Penerimaan Pada Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahandi 
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

No. Uraian Satuan Fisik Nilai  (LLG) Nilai (Ha)
1. Produksi Pohon 5.261 22.105

a. Manggis Pohon 861 3.618
b. Rambutan Pohon 1.880 7.899
c. Durian Pohon 2.520 10.588

2. Penerimaan Rp 99.020.000,00 416.050.420,17
a. Manggis Rp 17.220.000,00 72.352.941,18
b. Rambutan Rp 18.800.000,00 78.991.596,64
c. Durian Rp 63.000.000,00 264.705.882,35

Sumber :Data Primer Diolah 2017

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa rata-rata produksi pada usaha bibit tanaman buah-buahan 
yaitu sebesar 5.261 pohon per luas lahan garapan atau sebesar 22.105 pohon/Ha dengan rata-rata 
penerimaan yang diproleh petani responden yaitu sebesar Rp.99.020.000/LLG atau sebesar 
Rp.416.050.420/Ha, dimana rata-rata produksi terbesar bersumber dari produksi pembibitan 
tanaman durian sebesar 2.520 pohon/LLG atau 10.588 pohon/Ha dengan rata-rata penerimaan 
yang diproleh yaitu sebesar Rp.63.000.000/LLg atau Rp.264.705.882/Ha.
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b. Analisis Biaya Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahan
. Besarnya biaya yang dibutuhkan dalam usaha pembibitan tanaman buah-buahan ini 

secara rinci disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.3. Rata-Rata Biaya pada Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahan di Kecamatan 

Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017
No. Jenis Biaya Per LLG (0,23 Ha) (Rp/Thn) Persentase (%) 
1. Biaya Variabel 53.624.249

a. Biaya Bibit : 9.044.118 10,3
  - Manggis 4.321.429
   -Rambutan 1.936.975
   -Durian 2.785.714
b. Biaya Pupuk : 1.107.493 1,3
   -Pupuk Urea 494.048
   -Pupuk Kndang 495.798
   -Pupuk NPK 117.647
c. Biaya Obat-obatan : 1.121.997 1,3
  - Matador 537.115
  -Dithane 299.160
  - Green Mukson 260.513
   -Sevin 25.210
d. Biaya Mata Tempel : 7.451.681 8,5
   -Rambutan 1.936.975
   -Durian 5.514.706
e. Biaya Lain-lain : 10.123.950 11,5
   -Polibag 4.376.751
   -Biaya Karung 1.890.756
   -Biaya Paranet 3.151.261
   -Biaya Tali Rapiah 285.014
   -Biaya Label 420.168
f. Biaya  TK : 24.775.010 28,2
  -Biaya TK Dalam 3.228.391
  -Biaya TK Luar 21.546.619

2. a. Biaya Tetap : 34.353.119 39%
   -Biaya Sewa Lahan 32.528.011
   -Biaya Penyusutan Alat 1.825.108

Total Biaya 87.977.368 100
Sumber: Data Primer Diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4.3. diatas dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan pada usaha 
pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat cukup tinggi. 
Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh penangkar adalah Rp.87.977.367 per luas lahan 
garapan.Penggunaan biaya terbesar didominasi oleh biaya variabel dengan rata-rata sebesar 
Rp.53.624.248 per luas lahan garapan, sedangkan penggunaan biaya tetap adalah sebesar Rp. 
34.353.119 per luas lahan garapan.
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- Biaya Variabel
Berdasarkan Tabel 4.3. menunjukkan bahwa komponen terbesar dari biaya produksi 

usaha pembibitan tanaman buah-buahan, dimana komponen terbesar biaya variabel yang 
dikeluarkan oleh penangkar bibit tanaman buah-buahan yaitu pada biaya tenaga kerja sebesar 
Rp.24.775.010per luas lahan garapan (dengan persentase 28,2% dari total biaya variabel). 
Tingginya biaya tenaga kerja disebabkan oleh petani responden dikarenakan besarnya luas lahan 
dan banyaknya kegiatan dalam usaha pembibitan tanaman buah-buahan.

c. Biaya Tenaga Kerja
Hasil penelitian menunjukan bahwa tenaga kerja yang digunakan dalam usaha 

pembibitan tanaman buah-buahan berasal dari dalam keluarga dan luar keluarga. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.11. Rata-Rata Biaya Tenaga Kerja Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahan  di 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

No
.

Jenis 
Kegiatan

TK Dalam   
Keluarga

TK Luar 
Keluarga

TKDK + TKLK

JML Nilai Upah JML Nilai Upah JML  JML
HKO (Rp/LLG) HKO (Rp/LLG) HKO Upah

1.
Pengolahan 
Lahan

27.41 1.112.444 71.63 6.736.694 99.04 7.849.138

2. Penanaman 21.81 928.371 60.82 4.069.627 61.03 4.997.998
3. Penyiangan 20.41 476.190 55.42 3.381.352 75.83 3.857.542
4. Pemupukan 2.66 26.610 4.42 286.114 7.08    312.724
5. Pengokulasian 10.92 315.126 46.92 4.691.876 57.84 5.007.002
6. Pemanenan 9.94 369.647 47.62 2.380.952 57.56 2.750.599

Jumlah 93.16 3.228.391 287 21.546.619 358.08 24.775.003
Sumber: Data Primer Diolah 2017

Pada Tabel 4.11. diatas dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tenaga kerja dalam
keluarga pada usaha bibit tanaman buah-buahan dari 30 responden sebesar   Rp.3.228.391
dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 93.16 HKO per luas lahan garapan, Sedangkan 
rata-rata biaya tenaga kerja luar keluarga pada usaha bibit tanaman buah-buahan adalah sebesar 
Rp.23.857.543 dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 287 HKO per luas lahan garapan. 
Khusus untuk tanaman manggis biaya kegiatan penyiangan terhitung selama dua tahun, 
dikarenakan bibit tanaman manggis baru bisa di panen/diproduksi setelah dua tahun masa 
penanaman.

Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada usaha bibit tanaman buah-buahan yaitu kegiatan 
pengolahan lahan. Sehingga biaya pengolahan lahan pada tenaga kerja luar keluarga adalah 
sebesar Rp. 6.736.694 untuk 71,63 HKO sebesar. Pada kegiatan ini membutuhkan banyak tenaga 
kerja agar pengolahan lahan lebih cepat dilakukan. Karna pada kegiatan penanaman biji 
membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga biaya tenaga kerja yang digunakan. Proses 
penanaman bibit adalah penanaman biji buah-buahan (Manggis, Rambutan, dan Durian), ketika 
sudah tumbuh tunas menjadi pohon induk bagi mata tunas yang ditempelkan.
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- Biaya Tetap
Biaya tetap yang dimaksud dalam usaha pembibitan tanaman buah-buahan adalah biaya 

sewa lahan, penyusutan alat. Berdasarkan Tabel 4.11. menunjukan bahwa komponen terbesar 
biaya tetap yang dikeluarkan oleh penangkar adalah biaya sewa lahan yaitu sebesar 
Rp.32.528.011per luas lahan garapan per tahun (dengan persentase 39,0% dari total biaya tetap). 
Besarnya biaya sewa lahan yang dikeluarkan karena tidak semua penangkar memiliki lahan 
sendiri. Jadi banyak dari penangkar yang menyewa lahan sebagai tempat melakukan proses 
produksi maupun sebagai tempat berjualan.

Kelayakan Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahan
Analisis kelayakan usaha merupakan suatu cara untuk menilai sejauh mana manfaat yang 

dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Kelayakan usaha dapat diukur dari 
sisi finansial yaitu dengan analisis Revenue Cost Ratio (R/C). Revenue Cost Ratio (R/C) adalah 
perbandingan antara total penerimaan dan total biaya produksi dalam suatu usaha (Soekartawi. 
1995). Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 4.13. bawah ini :
Tabel 4.12. Hasil Analisis Kelayakan Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahan di Kecamatan 

Lingsar dengan Revenue Cost Ratio Tahun 2017

No. Uraian
Nilai

(Rp/Ha)
1.
2.

Total Biaya Produksi (Rp)
Total Penerimaan (Rp)

87.977.367
416.050.420.

3. Total Pendapatan (Rp) 328.073.053
4. R/C 5.19

Sumber : Data Primer Diolah. 2017
Berdasarkan  tabel 4.12. Dapat dilihat rata-rata total biaya produksi dalam usaha 

pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar sebesar Rp. 87.977.367perhektar dan 
penerimaan sebesar Rp. 416.050.420 per hektar dengan total pendapatan sebesar Rp. 
328.073.053 per hektar. Sehingga diperoleh R/C ratio sebesar 5.19 (R/C ratio > 1) maka dapat 
dikatakan bahwa usaha pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar layak 
diusahakan. 

Nilai R/C ratio 5.19 artinya setiap Rp.1, biaya yang dikeluarkan pada proses produksi
maka akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 5.19 atau setiap Rp. 1000, biaya yang 
dikeluarkan pada proses produksi maka akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 5.190.
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Hambatan Usaha Pembibitan Tanaman Buah-buahan di Kecamatan Lingsar
Berdasarkan hasil penelitian hambatan yang dihadapi Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok barat adalah sebagai berikut :
a. Cuaca

Hasil penelitian menunjukan bahwa semua responden (100%) mengatakan bahwa cuaca 
menjadi hambatan, terutama pada saat melakukan proses okulasi. Pada saat itu tanaman lebih 
rentan mengalami kerusakan bahkan kematian. Keadaan cuaca yang tidak menentu (kadang 
panas kemudian hujan) ini akan menggagalkan proses okulasi yang telah dilakukan. 
Tanaman yang diokulasi akan mengering ketika terlalu panas dan membusuk ketika hujan. 
Sehingga keadaan ini pun akan menyebabkan penangkar/pedagang mengalami kerugian. 
Selain itu juga cuaca menjadi hambatan bagi petani, karena pada musim kemarau intensitas 
pembelian menurun sebab biasanya pekebun atau petani (konsumen akhir) menanam pada 
musim hujan dan juga biasanya konsumen membeli atau memborong pada musim hujan.

b. Hama dan Penyakit
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 30 responden (100%)

mengatakan hama dan penyakit sebagai hambatan. Beberapa penyakit yang menyerang 
adalah  karat daun yang menyerang tanaman durian dimana ciri-cirinya daun durian tampak 
berwarna kecoklatan dan mengkerut. Sehingga utuk mengatasinya diberikan pestisida 
berdasarkan jenis penyakityang menyerang tanaman. Selain itu penyakit yang sering 
menyerang yaitu cendawan tepung. Cendawan tepung berwarna putih mirip serat sarang 
laba-laba. Cendawan ini menyerang tanaman pada bagian daun dan ranting. Untuk 
pengendaliannya para petani biasanya mengatasinya dengan cara memisahkan bagian 
tanaman yang terserang cendawan ini dan tanaman disemprotkan pestisida. Dan yang 
terakhir adalah serangan hama thrips. Gejala serangan hama thrips ini dimulai pada saat fase 
perkembangan bibit buah-buahan. Hama ini akan meningkat dengan pesat bila kondisi 
lingkungan yang terlalu lembab dan suhu tinggi. Pengendalian thrips yang dilakukan 
responden dengan cara mengurangi kerapatan tajuk tanaman dan membersihkan daun-daun 
yang gugur dibawah pohon. Serta melakukan penyeprotan dengan menggunakan insektisida.

c. Modal
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa 50% responden mengatakan 

modal menjadi hambatan yang dialami. Karena lahan untuk kegiatan pembibitan tanaman 
merupakan lahan  sewa. Sehingga membutuhkan modal besar untuk sewa tahun berikutnya. 
Untuk mengatasi hambatan modal petani lebih memilih meminjam kepada saudara atau 
Koperasi unit desa (KUD) dibandingkan ke bank.

d. Pemasaran
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa sebanyak 26% responden 

mengatakan pemasaran sebagai hambatan bagi petani. Hambatan pemasaran ini disebabkan 
karena 26% responden (8 responden) memiliki lokasi usaha pembibitan tanaman berada jauh 
dari jalan raya.
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan petani dari usaha pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar 
Kabupaten Lombok Barat adalah rata-rata sebesar Rp.78.081.387 per luas lahan garapan per 
tahun. Dengan rata-rata penerimaan sebesar Rp.99.020.000 per luas lahan garapan dan rata-
rata biaya produksi sebesar Rp.20.938.613 per luas lahan garapan.

2. Kelayakan usaha pembibitan tanaman buah-buahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten 
Lombok Barat adalah layak untuk di usahakan dengan nilai R/C sebesar 5.19.

3. Hambatan adalah cuaca, hama penyakit, modal dan pemasaran. Namun dari ke empat 
hambatan tersebut yang paling banyak dikeluhkan penangkar adalah cuaca dan hama 
penyakit.

Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian usaha pembibitan tanaman buah-buahan, maka 

dapat diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut :
1. Petani diharapkan agar lebih giat lagi didalam melakukan usaha pembibitan tanaman buah-

buahan agar biaya sewa lahan lebih cepat dikembalikan.
2. Petani disarankan lebih aktif dalam mencari informasi pasar maupun mengenai cara 

pengendalian hama dan penyakit serta cuaca yang tidak menentu untuk mengurangi resiko 
kegagalan dalam produksi bibit tanaman buah.

3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian berkaitan dengan 
usaha bibit tanaman buah-buahan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi 
untuk mendukung penelitian tersebut.
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