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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah 1) Untuk menganalisis produksi,  biaya produksi 

dan keuntungan usahatani papaya california di Kecamatan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat, (2) Untuk menganalisis profitabilitas usahatani papaya california 

di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dan (3) Untuk 

mengidentifikasi hambatan yang dihadapi petani dalam mengembangkan 

usahatani papaya california di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Penelitian dilakukan di Desa Sedau menggunakan metode deskriptif pengumpulan 

data menggunakan teknik survei. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani 

pepaya california di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Penentuan 

jumlah responden dilakukan secara Sensus, sebanyak 14 0rang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata produksi yang 

dihasilkan petani papaya California yaitu 7.639 Kg/LLG atau 48.350Kg/Ha, 

dengan rata-rata penerimaan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 25.067.857/LLG 

atau Rp.158.657.324/Ha. (2) Rata-rata biaya usahatani yang dikeluarkan oleh 

petani adalah Rp.5.530.549/LLG atau Rp.35.003.477/Ha. (3) Rata-rata 

Keuntungan yang di peroleh petani papaya California di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat yaitu sebesar Rp.19.537.308/LLG atau Rp. 

123.653.847/Ha. (4) Profitabilitas usahatani papaya California adalah sebesar 

353%, jauh lebih besar dari tingkat bunga yg berlaku sebesar 21%, selama proses 

produksi. (5) Masalah terbesar yang dialami petani dalam memproduksi papaya 

California yaitu serangga hama dan penyakit sebanyak 71%,dan hambatan harga 

sebanyak 29%, karena cara menjual dengan sistem ijon. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas disarankan: (1) Untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan petani pepaya california bisa memanfaatkan 

teknologi yang ada seperti televisi, radio dan telepon.(2) Diharapkan dukungan 

dan kerjasama dari pihak pemerintah daerah bagi petani pepaya california, untuk 

memberikan informasi dan solusi caramenghadapi hambatan yang dihadapi 

petani. 
Kata Kunci : Biaya Usahatani, profitabilitas
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Abstract 

 The research objectives were 1) To analyze the production, production 

costs and profits of California papaya farming in Narmada District, West Lombok 

Regency, (2) To analyze the profitability of California papaya farming in 

Narmada District, West Lombok Regency, and (3) To identify obstacles faced by 

farmers in develop papaya california farming in Narmada District, West Lombok 

Regency. The study was conducted in Sedau Village using a descriptive method 

of data collection using survey techniques. The unit of analysis in this study was 

California papaya farmers in Narmada District, West Lombok Regency. 

Determination of the number of respondents was carried out by Census, as many 

as 14 people. 

 The results showed that: (1) The average production produced by 

California papaya farmers was 7,639 Kg / LLG or 48,350Kg / Ha, with the 

average revenue obtained was Rp. 25,067,857 / LLG or Rp. 158,657,324 / Ha. (2) 

The average farming costs incurred by farmers are Rp.5,530,549 / LLG or 

Rp.35,003,477 / Ha. (3) The average profit obtained by California papaya farmers 

in Narmada District, West Lombok Regency is Rp.19,537,308 / LLG or Rp. 

123,653,857 / Ha. (4) The profitability of California papaya farming is 353%, far 

greater than the prevailing interest rate of 21%, during the production process. (5) 

The biggest problem experienced by farmers in producing California papaya is 

71% insect pests and diseases, and 29% price constraints, because of the method 

of selling under the bonded system. 

 Based on the results of the above research it is suggested: (1) To 

increase the knowledge and skills of California papaya farmers, they can utilize 

existing technologies such as television, radio and telephone. (2) It is expected 

that support and cooperation from the local government for California papaya 

farmers to provide information and solutions how to deal with obstacles faced by 

farmers. 

Keywords: Farming Costs, profitability. 
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PENDAHULUAN 

 

 Tanaman pepaya (Carica Papaya L.) merupakan salah satu tanaman buah 

yang diketahui tumbuh di daerah-daerah basah, kering, daerah dataran rendah, 

serta pegunungan. Di daerah dataran tinggi, sebenarnya pepaya dapat tumbuh, 

tetapi buah yang dihasilkan kurang optimal (Sriani dan Ketty, 2009). Salah satu 

jenis pepaya unggul yang saat ini banyak dibudidayakan adalah pepaya california. 

Pepaya ini berasal dari Amerika Tengah, dan merupakan buah yang banyak 

dikonsumsi masyarakat. Pepaya california termasuk jenis unggulan  dan berumur 

ganjah yang memiliki keunggulan antara lain, buahnya  tidak terlalu besar, dengan 

ukuran antara 0,8 sampai 2 kg/buah, berkulit tebal. Buah matang berwarna 

kuning, rasanya manis, daging buah kenyal dan tebal. Pohonnya dapat berbuah 

hingga umur 3 tahun dan dalam satu bulan bisa dipanen sampai empat kali 

(Promono, 2012). 

 Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki 

potensi yang cukup tinggi untuk mengembangkan tanaman hortikultura. Tanaman 

hortikultura merupakan kualitas primadona yang dapat mengangkat ekonomi 

pedesaan. Komoditas hortikultura khususnya buah-buahan memegang penting 

bagi keseimbanagan pangan yang dikonsumsi sehingga harus tersedia setiap saat 

dalam jumlah yang cukup, bermutu baik, aman dikonsumsi, harga terjaangkau 

sehingga dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat. (Dinas Pertanian 

Tananman Pangan dan Hortikultura, 2011). Kecamatan Narmada merupakan salah 

satu kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang memproduksi tanaman 

hortikultura jenis buah-buahan, salah satu tanaman hortikultura yang 

dibudidayakan yaitu buah pepaya california. Kecamatan Narmada terdiri dari 21 

desa, dimana Desa Sedau merupakan salah satu desa yang membudidayakan 

pepaya California. 

 Produksi pepaya california yang dihasilkan petani di desa Sedau cukup 

tinggi yaitu 40 Kw/Ha dengan luas lahan sekitar 10 Ha ( BPP Kabupaten Lombok 

Barat 2015). Produksi yang tinggi tidak menjamin usahatani menguntungkan 

tergntung pada harga dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

keuntungan, karena itu dilakukan penelitian tentang “Analisis Profitabilitas 

Usahatani Pepaya California di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat”. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis produksi,  

biaya produksi dan keuntungan usahatani pepaya california di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. (2) Untuk menganalisis profitabilitas 

usahatani pepaya california di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. (3) 

Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi petani dalam mengembangkan 

usahatani pepaya california di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Unit analisis pada penelitian ini adalah petani yang melakukan usahatani pepaya 

california yang dilakukan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

Penentuan responden dilakukan  dengan menggunakan metode sensus yaitu 

sebanyak 14 responden di Desa Sedau yan menanam papaya California. Biaya dan 

keuntungan usaha dianalisis dengan analisis biaya dan keuntungan, sedangkan 

profitabilitas  dihitung menggunakan perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk proses produksi dan 

dinyatakan dalam persentase. 

Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini antara lain : (1) 

Produksi adalah jumlah yang diperoleh petani dari usahatani pepaya california 

selama proses produksi sampai tahun 2017, dinyatakan dalam (kg). (2) Harga 

produksi adalah harga jual hasil produksi pepaya california, di tingkat petani, 

dinyatakan dalam satuan Rp/kg. (3) Nilai produksi atau penerimaan yaitu hasil 

penjualan buah pepaya california yang di hitung dengan mengkalikan jumlah 

produksi dengan harga produksi, dinyatakan dalam satuan Rp/kg. (4) Biaya 

produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah 

produk papaya california, dinyatakan dengan satuan Rp. (5) Keuntungan 

usahatani diukur dengan mengurangi antara nilai produksi dengan total biaya 

produksi, dinyatakan dalam satuan Rp. (6) Profitabilitas yang dimaksud adalah 

perbandingan antara laba operasional atau keuntungan dengan modal yang 

digunakan untuk usahatani pepaya california, dinyatakan dalam %. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Biaya Usahatani Pepaya California 
Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam 

menjalankan usahataninya baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Biaya 

tetap adalah biaya yang tidak habis dipakai selama produksi. Sedangkan biaya 

variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya jumlah 

produksi. Biaya variabel meliputi biaya saprodi, tenaga kerja, dan biaya lain-

lainnya. Sedangkan biaya tetap meliputi biaya biaya penyusutan alat, sewa lahan, 

dan pajak tanah. Semua biaya diperhitungkan selama proses produksi. 

Tabel 2. Rata-rata Biaya Usahatani Pepaya California Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. 

No Komposis Biaya 
Usahatani Pepaya california  

Rp/LLG Rp/Ha 

1 Biaya Variabel : 

  

a Biaya Sarana Produksi 

  -          Biaya Benih 327.857 2.075.045 

  -          Biaya Pupuk  598.750 3.789.557 

  -          Biaya Pestisida 44.286 280.290 

  Total Biaya Saprodi 970.893 6.144.892 

b Biaya  TK : 

    -        Biaya TK Dalam Keluarga 2.647.092 16.753.746 

  -        Biaya TK Luar Keluarga 21.429 135.624 

  Total Biaya TK  2.668.520 16.889.370 

c Biaya Variabel Lain : 

    -       Tali Rapia 5.714,29 36.166,37 

 

-       Karung 105.892,86 670.207,96 

  -        Bambu 12.714,29 80.470,16 

  Total Biaya Variabel Lain  124.321 786.844 

  Total Biaya Variabel 3.763.734 23.821.106 

2 Biaya Tetap : 

   a -        Biaya Pajak Tanah 64.714 409.584 

b -        Biaya Sewa Lahan 1.603.143 10.146.474 

c -        Biaya Penyusutan Alat 98.957 626.313 

  Total Biaya Tetap 1.766.814 11.182.371 

3 Total Biaya Usahatani 5.530.548 35.003.477 

Sumber : Data Primer Diolah, (2018) 

 Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata total yang dikeluarkan 

oleh responde yaitu sebesar Rp 5.530.548/LLG atau sebesar Rp 35.003.477/Ha. 

Diman biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya variable dan biaya tetap, rata-rata 

biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp 3.763.734/LLG atau sebesar Rp 

23.821.106/Ha dan biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 1.766.814/LLG 

atau sebesar Rp 11.182.371/Ha. 
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Produksi dan Penerimaan Petani Pepaya California 

Penerimaan atau nilai produksi merupakan nilai yang diperoleh dari hasil 

produksi dikalikan dengan harga yang berlaku. Besar kecilnya produksi pepaya 

california yang dihasilkan petani maka akan berpengaruh terhadap nilai produksi 

atau penerimaan yang akan diterima. 

Tabel 3. Rata-rata Produksi, Harga dan Penerimaan Petani Pepaya California di 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. 

No Uraian 
Nilai  

Per LLG Per Ha 

1. Produksi (Kg) 7.639 48.350 

2. Harga ( Rp/Kg ) 2.357 2.357 

3. Penerimaan ( Rp ) 25.067.857 158.657.324 

Sumber: Data primer diolah, (2018) 

Tabel 3. menunnjukkan bahawa rata-rata produksi yang dihasilkan petani 

pepaya california yaitu sebesar  yaitu sebesar 7.639 Kg/LLG atau 48.350Kg//Ha, 

dengan rata-rata luas lahan yang digunakan petani sebagai media tanam yaitu 

sebesar 0,16/Ha dengan rata-rata penerimaan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 

25.067.857/LLG atau Rp.158.657.324/Ha. 

 

Keuntungan dan Profitabilitas Usahatani Pepaya California 

Suatu usaha dikatakan berhasil atau menguntungkan apabila selisih antara 

penerimaan dengan biaya bernilai positif. Keuntungan merupakan selisih antara 

penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi pepaya 

california. 

Keuntungan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan 

biaya produksi (input) yang dihitung per bulan, per tahun, per musim tanaman 

(Gustiyana, 2003).  

Tabel 4.15 Rata-rata Penerimaan, Biaya, Kuntungan dan Profitabilitas Petani 

Pepaya California di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2017.  

No Uraian 
Nilai 

Per LLG Per Ha 

1. Penerimaan (Rp) 25,067,857 158,657,324 

2. Biaya (Rp) 5,530,548 35,003,477 

3. Keuntungan (Rp) 19,537,308 123,653,846 

4 Profitabilitas (%) 353 353 
 Sumber: Data primer diolah, (2018) 

Tabel 4.15 menunjukkan rata-rata penerimaan yang diproleh petani pepaya 

california  yaitu sebesar Rp. 25.067.857/LLG atau Rp. 158.657.324/Ha, dan rata-

rata total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani yaitu sebesar Rp. 

5.530.548/LLG atau Rp. 35.003.477/Ha, sedangkan rata-rata keuntungan yang 

diperoleh petani pepaya california  adalah sebesar Rp. 19.537.308/LLG atau Rp. 

123.653.847/Ha, sehingga rata-rata profitabilitas yaitu sebesar 353%, selama 

peroses produksi. 
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Hambatan-hambatan Petani Pepaya California 

Ada pun hambatan-hambatan yang dihadapi petani pepaya california di 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Hambatan yang dihadapi petani 

pepaya california dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut : 

Tabel 4.16  Hambatan-hambatan Petani Pepaya California di Kecamatan     

Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. 

No Resp. Hambatan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Penyakit dan Hama 10 71 

2 Harga 4 29 

Jumlah 14 100 

 Sumber : Data Primer Diolah (2018). 

 Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa hambatan yang di hadapi 

petani pepaya california terbesar pada penyakit dan hama sebanyak 10 orang 

dengan persentase 71%, seperti kutu batang, kutu putih, bercak buah, serangga 

dan hewan peliharaan, sedangkan hambatan lainnya yaitu rendahnya harga yang 

diterima karena menjual dengan sistim ijon sebanyak 4 orang (29%). 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : (1) Rata-rata produksi yang dihasilkan petani pepaya california 

yaitu 7.639 Kg/LLG atau 48.350Kg/Ha, dengan rata-rata penerimaan yang 

diperoleh adalah sebesar Rp. 25.067.857/LLG atau Rp.158.657.324/Ha. (2) Rata-

rata biaya usahatani yang dikeluarkan oleh petani adalah Rp.5.530.549/LLG atau 

Rp.35.003.477/Ha. Penggunaan biaya terbesar adalah untuk biaya variabel sebesar 

Rp.3.763.735/LLG atau Rp 23.821.106/Ha, yaitu 68%. Sedangkan penggunaan 

biaya tetap adalah sebesar Rp.1.766.815/LLG/atau Rp.11.182.371/Ha, yaitu 32%. 

(3) Rata-rata Keuntungan yang di peroleh petani pepaya california di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat yaitu sebesar Rp.19.537.308/LLG/ atau Rp. 

123.653.847/Ha. (4) Profitabilitas usahatani pepaya california adalah sebesar 

353%, jauh lebih besar dari tingkat bunga yg berlaku sebesar 21%, selama peroses 

produksi. (5) Hambatan terbesar yang dialami petani dalam memproduksi pepaya 

california yaitu serangan hama dan penyakit sebanyak 71%  dan harga yang 

rendah sebanyak 29%, karena cara menjual dengan sistem ijon. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dengan ini peneliti menyarankan : (1) 

Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan petani pepaya california bisa 

memanfaatkan teknologi yang ada seperti televisi, radio dan telepon. Karena 

dilihat banyak dari petani yang memiliki dan bisa mengaplikasikan teknologi yang 

ada. Dirasa petani bisa mendapatkan informasi untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan mengenai cara dan teknik budidaya pepaya California. (2) 

Diharapkan petani melakukan pengobatan dan pencegahan terhadap hama dan 

penyakit agar mendapatkan hasil pepaya california yang maksimal.  
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