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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis kelayakan usaha budidaya lebah madu di Kabupaten Lombok Barat, 2) mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survei dan wawancara. Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha budidaya lebah madu di Kabupaten Lombok Barat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lingsar. Lokasi penelitian ditetapkan secara “Purposive sampling” atas pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut terdapat usaha budidaya lebah madu yang memiliki produksi paling tinggi untuk mewakili lebah jenis Apis cerena dan Trigona spp. Jumlah responden ditetapkan secara “Sensus” pada dua kelompok tani, yaitu sebanyak 27 orang. Analisis data yang digunakan adalah: analisis kelayakan usaha, BEP dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha budidaya lebah madu di Kabupaten Lombok Barat layak untuk dikembangkan baik untuk jenis lebah Apis cerena maupun lebah Trigona spp karena telah memenuhi kriteria kelayakan baik melalui analisis R/C ratio maupun BEP. Nilai R/C ratio yang diperoleh pada usaha lebah jenis Apis cerena sebesar 2,83, dan pada usaha lebah jenis Trigona spp sebesar 2,31. BEP untuk usaha lebah madu jenis Apis cerena mendapatkan nilai sebagai berikut: BEP Produksi sebanyak 1,89 liter, BEP Harga yaitu Rp.119.615/liter dan BEP Penerimaan sebesar Rp.630.381,37. Sedangkan BEP untuk usaha lebah madu jenis Trigona spp mendapatkan nilai sebagai berikut: BEP Produksi sebanyak 1,90 liter, BEP Harga yaitu Rp 147.983,43/liter dan BEP Penerimaan sebesar Rp 634.934,24. Kendala-kendala yang dialami petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat terdiri atas kendala teknis yaitu kekurangan pakan, lebah kabur dan gangguan hama, dan kendala ekonomis yaitu keterbatasan modal.

Kata kunci: Kelayakan usaha, lebah madu.





ABSTRACT
The purpose of this study was to: 1) analyze the feasibility of honey bee cultivation in West Lombok Regency, 2) to find out what obstacles faced by honeybee farmers in West Lombok Regency. This study uses descriptive methods and data collection techniques used are survey techniques and interviews. The unit of analysis in this study is honey bee cultivation in West Lombok Regency in two sub-districts, namely Gerung District and Lingsar District. The research location was determined by Purposive Sampling based on the consideration that in this location there was a honey bee cultivation business which had the highest production to represent the species of Apis cerena and Trigona spp. The number of respondents was determined by Census in two farmer groups, namely 27 people. The data analysis used was: business feasibility analysis, BEP and descriptive analysis. The results showed that honey bee cultivation in West Lombok Regency is feasible to be developed for both Apis cerena bees and Trigona spp bees because they met the eligibility criteria through both R / C ratio and BEP analysis. The R / C ratio obtained in Apis cerena bee business is 2.83, and in the Trigona spp bee business is 2.31. The BEP for Apis cerena bee business get the following values: BEP of Production is 1.89 liters, BEP of Price is Rp 119.615/ liter and BEP Revenue is Rp.630.381,37. Whereas BEP for the Trigona spp bee business get the following values: Production BEP is 1.90 liters, BEP of Prices is Rp 147.983,43/ liter and BEP of Revenue is Rp 634.934,24. Constraints experienced by honey bee farmers in West Lombok Regency consist of technical constraints namely lack of feed, fuzzy bees and pest disturbances, and economic constraints, namely limited capital.

Keywords: The business feasibility, honey bee.

PENDAHULUAN
Budidaya lebah madu sejak lama dikenal oleh masyarakat. Usaha ini memerlukan lahan, modal, tenaga kerja, pengetahuan dan keterampilan serta manajemen yang baik. Budidaya lebah madu dapat memberikan manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yang diperoleh dari budidya lebah madu adalah diperoleh hasil, yaitu madu, tepung sari, royal jelly, bee pollen, propolis, lilin lebah, bee bread, larva lebah,  dan bee venom. Manfaat tidak langsung yaitu peningkatan produksi pertanian, perkebuanan dan kehutanan, peningkatan kesehatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat (Marhiyanto, 1999). 
Lebah madu adalah salah satu potensi ekonomi yang cenderung masih terabaikan pemanfaatan dan pengelolaannya. Pemanfaatan lebah madu pada umumnya masih bersifat tradisional dan masih banyak menghadapi kendala dalam pengembangannya, baik pada aspek budidaya (teknis), ekonomi, sosial maupun kelembagaan.
Asmanah dan Kuntadi (2012) mengemukakan bahwa berkurangnya ketersediaan tanaman pakan dan masalah pembiayaan merupakan persoalan utama yang menghambat petani lebah madu dalam mengembangkan usahanya. Berkurangnya sumber tanaman pakan lebah di antaranya diakibatkan karena alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, tingginya laju deforestasi baik akibat pembalakan, kebakaran maupun alih fungsi lahan. Usaha lebah madu juga dihadapkan pada keterbatasan dana yang dimiliki petani. Dana yang diperlukan dalam menjalankan usaha lebah madu cukup besar, sehingga dana menjadi persoalan yang sangat penting. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pengelolaan koloni, baik dalam rangka produksi maupun mempertahankan keutuhan dan kesehatan koloni lebah madu.
Dalam melakukan usaha budidaya lebah madu diperlukan pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan, sebab biaya yang dikeluarkan pada usaha ini tidak sedikit. Analisis kelayakan sangat penting untuk menilai apakah usaha budidaya lebah madu menguntungkan atau layak untuk dikembangkan atau tidak. Selain itu juga penting bagi pihak luar terutama bagi lembaga-lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok Barat”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis kelayakan usaha budidaya lebah madu di Kabupaten Lombok Barat, 2) Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan data tahun 2017 pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Gerung di Desa Tempos pada kelompok Madu Sari dan Kecamatan Lingsar di Desa Karang Bayan pada kelompok Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S).
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survei dan wawancara, yaitu dengan petani lebah Apis cerena di Desa Tempos pada kelompok Madu Sari dan petani lebah Trigona spp di Desa Karang Bayan pada kelompok P4S, adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literature, seperti buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, internet, dan dokumen-dokumen pemerintah.
Teknik penentuan lokasi sampel yang digunakan adalah purposive sampling atas pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut terdapat usaha budidaya lebah madu yang memiliki produksi paling tinggi untuk mewakili lebah jenis Apis cerena dan lebah Trigona spp. Jumlah responden ditentukan secara sensus yaitu mengambl semua anggota pada kelompok Madu Sari dan P4S, sehingga total jumlah responden sebanyak 27 orang.

  Analisis Data
Analisis Kelayakan Usaha
		Untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha di analisis dengan analisis R/C (Revenue Cost Ratio) dan BEP (Break Even Point) sebagai berikut :
R/C (Revenue Cost Ratio)
				R/C =  file_1.png
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	Keterangan :
	TR	= Total Revenue (Total Penerimaan)
	TC	= Total Cost (Total Biaya Produksi)


	Kriteria Kelayakan Usaha :
	Jika R/C ratio > 1, maka usaha budidaya lebah madu dikatakan menguntungkan atau layak diusahakan
	Jika R/C ratio < 1, maka usaha budidaya lebah madu tidak menguntungkan atau tidak layak diusahakan.

BEP (Break Event Point)
BEP Produksi (liter)	=    file_3.png
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Keterangan :
TFC	= Total Biaya Tetap (Rp)
P	= Harga (Rp/liter)
AVC	= Biaya Variabel Per Unit (Rp/liter)

	BEP Harga (Rp/liter)	=   file_5.png
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Keterangan :
		TC	= Total Biaya (Rp)
		Y	= Produksi Total (liter)

	BEP Penerimaan (Rp)	=    file_7.png
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Keterangan :
TFC	= Total Biaya Tetap (Rp)
TVC	= Total Biaya Variabel (Rp)
S	= Penerimaan (Rp)
Adapun kriteria kelayakan yang digunakan dalam analisis BEP yaitu (Suratiyah, 2016):
1. Produksi (liter) > BEP Produksi (liter)
2. Harga (Rp/liter) > BEP harga (Rp/liter)
3. Penerimaan (Rp) > BEP Penerimaan (Rp)
Kendala-Kendala Dalam Budidaya Lebah
		Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan cara wawancara dengan responden, kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Karakteristik Responden
Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur responden, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, jumlah dan status kepemilikan stup, jenis pekerjaan dan pengalaman usaha..
Umur Responden. Sebagian besar petani responden berada pada kisaran umur produktif yaitu 15-64 tahun dengan persentase 85,18%. Secara keseluruhan, rata-rata umur responden dalam penelitian ini yaitu 49 tahun, dengan kisaran umur termuda yaitu 33 tahun dan yang tertua 74 tahun. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden dianggap mampu menerapkan dan mengembangkan metode budidaya yang menguntungkan baik metode yang sudah ada, metode lama maupun inovasi yang akan datang.. 
Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan petani responden paling banyak adalah tamat sekolah dasar yaitu sebanyak 11 orang atau 40,74% dari total 27 responden. Adapun untuk membudidayakan lebah madu tidak dibatasi oleh tingkat pendidikan tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa petani responden mempunyai kemampuan dalam mengadopsi inovasi baru untuk mengembangkan usaha lebah madunya. Selain itu juga petani responden banyak mendapat pelatihan dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB guna menunjang pengetahuan tentang budidaya lebah madu.
Jumlah Anggota Keluarga. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah anggota keluarga responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang, dengan kisaran jumlah anggota keluarga paling sedikit yaitu sebanyak 1 orang dan yang terbanyak yaitu 5 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani responden tergolong dalam keluarga menengah sesuai dengan pendapat Ilyas (1998) yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga yang berkisar antara 1 – 2 tergolong keluarga kecil, sedangkan 3 – 4 tergolong keluarga menengah dan jumlah anggota 5 orang atau lebih tergolong keluarga besar.
		Jumlah dan Status Kepemilikan Stup. Secara keseluruhan sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki jumlah stup dan koloni masih kurang dari 50 unit tiap responden. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah kepemilikan stup pada penelitian ini yaitu keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani responden untuk membeli stup dan koloni karena harga yang relatif tinggi.
		Jenis Pekerjaan Responden. Secara keseluruhan sebagian besar pekerjaan pokok petani responden di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai petani yaitu sebanyak 15 orang atau 55,56%. Sebanyak 26 orang responden menjadikan usaha budidaya lebah madu hanya sebagai usaha sampingan saja.
Pengalaman. Secara keseluruhan, rata-rata pengalaman responden dalam berusaha lebah madu pada penelitian ini yaitu selama 12 tahun dengan kisaran pengalaman paling sedikit yaitu 6 tahun, dan yang paling lama yaitu 16 tahun. Artinya pengalaman berusaha lebah madu sudah cukup lama sehingga diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha budidaya lebah madu  menjadi lebih baik lagi.

4.2. Gambaran Umum Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok  Barat
		Budidaya lebah madu adalah segala upaya campur tangan manusia dalam memelihara dan mengatur kehidupan lebah dengan teknik tertentu sehingga diperoleh produksi madu dan pendapatan maksimal. Kegiatan budidaya lebah madu tersebut dimulai dari proses persiapan (penentuan lokasi budidaya, pengadaan sarana dan peralatan), proses penangkapan koloni lebah (pemindahan koloni ke dalam stup), proses pemeliharaan (pemberian pakan dan pengendalian hama), proses pemanenan dan pengemasan (penyegelan dan pelabelan) sampai pada proses pemasaran. Proses-proses tersebut dilakukan sebagai upaya memperoleh cairan madu tanpa harus mencari di alam liar. Proses budidaya lebah madu juga memiliki cara dan teknis tertentu yang sesuai untuk kehidupan dan keberlangsungan produksi lebah itu sendiri. Dalam penelitian ini ada dua lokasi daerah penelitian yang membudidayakan jenis lebah yang berbeda.

A. Usaha Budidaya Lebah Madu Jenis Apis cerena
		Usaha lebah madu di Desa Tempos dilaksanakan secara berkelompok sejak tahun 2001 yang dibina oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Pembinaan terhadap usaha lebah madu di Desa Tempos dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa stup, koloni dan pelatihan tentang tata cara usaha budidaya lebah madu. Desa Tempos khususnya Dusun Batu Goleng yang menjadi lokasi usaha budidaya lebah madu tersebut merupakan areal yang terletak tepat di kaki Gunung Sasak yang sekarang sebagian lahannya dijadikan HKm (Hutan Kemasyarakatan) oleh masyarakat sekitar dimana pada HKm tersebut berpotensi untuk petani lebah madu menanam pepohonan yang dapat berbunga sepanjang tahun sehingga mendukung usaha budidaya lebah madu untuk dikembangkan di daerah tersebut.


B. Usaha Budidaya Lebah Madu jenis Trigona spp
		Daerah Kecamatan Lingsar khususnya di Desa Karang Bayan pada kelompok Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) membudidayakan lebah jenis Trigona spp. Lebah ini bentuknya kecil-kecil dan merupakan jenis lebah yang tidak menyengat. Jenis lebah ini sedikit menghasilkan madu akan tetapi banyak menghasilkan propolis. Dari segi rasa, madu Trigona spp lebih asam dari pada madu lebah jenis Apis cerena. Usaha lebah madu di Desa Karang Bayan dimulai sejak tahun 2010 secara berkelompok di bawah binaan salah satu dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mataram dan sekarang sudah menjadi bagian kerja sama pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melalui kegiatan pelatihan dan bantuan sarana bagi kelompok tersebut.

4.3. Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok Barat
4.3.1. Biaya Produksi Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok  Barat
4.3.1.1. Biaya Variabel
		Rata-rata biaya variabel yang paling banyak dikeluarkan dalam usaha budidaya lebah madu jenis Apis cerena adalah biaya pembelian koloni lebah madu yaitu sebesar Rp 483.750/tahun dengan rata-rata pembelian sebanyak 8 koloni. Sedangkan untuk rata-rata biaya tenaga kerja yang paling banyak dikeluarkan dalam usaha budidaya lebah madu adalah biaya pemanenan yaitu sebesar Rp 253.125/tahun. Sedangkan untuk lebah jenis Trigona spp, diketahui bahwa rata-rata biaya variabel yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya pembelian koloni lebah madu yaitu sebesar Rp 2.315.454,55/tahun dengan rata-rata pembelian sebanyak 77 koloni. Sedangkan untuk rata-rata biaya tenaga kerja yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya pemanenan yaitu sebesar Rp.65.909,09/tahun.
4.4.1.2. Biaya Tetap
		Biaya tetap dalam penelitian ini yaitu terdiri atas biaya penyusutan alat dan biaya sewa lahan. Adapun biaya penyusutan yang dikeluarkan dalam penelitian ini meliputi biaya penyusutan stup, pisau, saringan, baskom, masker topi, sarung tangan, pengungkit, tali, nampan, centong/gelas dan sendok. Rata-rata biaya penyusutan alat yang dikeluarkan untuk lebah jenis Apis cerena yaitu sebesar Rp.362.312,50/tahun. Adapun biaya penyustan alat yang paling banyak dikeluarkan oleh petani lebah madu jenis Apis cerena adalah biaya penyusutan stup yaitu sebesar Rp 292.265,63/tahun dengan rata-rata jumlah kepemilikan stup sebanyak 8 unit, hal ini terjadi karena stup merupakan perlengkapan yang dibeli dengan biaya yang cukup besar yaitu sebesar Rp 150.000/unit.
		Sedangkan untuk lebah jenis Trigona spp, rata-rata biaya penyusutan alat yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.363.081,82/tahun. Adapun biaya penyusutan alat yang paling banyak dikeluarkan oleh petani lebah madu jenis Trigona spp adalah biaya penyusutan stup yaitu sebesar Rp 355.036,36/tahun dengan rata-rata jumlah kepemilikan stup sebanyak 77 unit, hal ini terjadi karena stup merupakan perlengkapan yang dibeli dengan biaya sebesar Rp 25.000/unit dengan rata-rata jumlah kepemilikan stup yang lumayan banyak yaitu 77 unit/responden.
		Selain menghitung biaya penyusutan alat, biaya tetap yang juga dihitung yaitu biaya sewa lahan, Adapun rata-rata biaya sewa lahan untuk lebah jenis Apis cerena yaitu sebesar Rp.116.015,63/tahun dengan rata-rata luas lahan yaitu 0,31 are, sedangkan rata-rata biaya sewa lahan untuk lebah jenis Trigona spp yaitu sebesar Rp.26.454,55/tahun dengan rata-rata luas lahan yaitu 0,9 are. Dilihat dari biaya sewa lahan masing-masing jenis lebah, biaya sewa lahan untuk lebah jenis Apis cerena ternyata lebih besar dari lebah Trigona spp. Hal ini terjadi karena perbedaan cara penempatan stup, dimana penempatan stup untuk lebah jenis Trigona spp dapat diletakan secara bersusun atau bertingkat pada satu area kecil, sedangkan untuk lebah jenis Apis cerena, penempatan stupnya dilakukan berjauhan dengan jarak minimal 3 meter untuk masing-masing stup.

4.3.2. Penerimaan dan Pendapatan Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok  Barat
		Penerimaan dalam penelitian ini merupakan hasil kali antara total produksi madu dengan harga madu per liter, sedangkan pendapatan merupakan hasil pengurangan total penerimaan dengan total biaya. Dalam penelitian ini, hasil produksi madu petani responden dijual dalam kemasan botol ukuran 600 mili dengan harga Rp.200.000/botol. Rata-rata penerimaan usaha budidaya lebah madu jenis Apis cerena di Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar Rp.4.062.499,96/tahun, dengan produksi madu rata-rata sebanyak 20,31 botol/tahun ukuran 600 mili atau sama dengan 12,19 liter/tahun pada tingkat harga Rp 200.000/botol atau Rp.333.333,33/liter. Harga madu per liter yang diperoleh tersebut merupakan hasil konversi dari harga madu per botol. Adapun total biaya produksi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 1.440.277,69/tahun. Sehingga dari hasil pengurangan antara total penerimaan dengan total biaya produksi diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp.2.622.222,27/tahun. Perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini waktu produksi jenis lebah Apis cerena adalah 4 bulan sekali karena petani responden rata-rata paling sering panen 3 kali dalam satu tahun.
		Untuk lebah madu jenis Trigona spp, hasil produksi madunya juga dijual dalam kemasan botol ukuran 600 mili dengan harga Rp.200.000/botol. Rata-rata penerimaan yang diperoleh petani lebah yaitu sebesar Rp.6.672.727,21/tahun dengan produksi madu rata-rata sebanyak 33,36 botol/tahun ukuran 600 mili atau sama dengan 20,02 liter/tahun pada tingkat harga Rp 200.000/botol atau Rp 333.333,33/liter Harga madu per liter yang diperoleh tersebut merupakan hasil konversi dari harga madu per botol.  Adapun total biaya produksi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 2.946.081,82/ tahun. Sehingga dari hasil pengurangan antara total penerimaaan dengan total biaya produksi diperoleh pendapatan bersih sebesar Rp 3.726.645,39/tahun. Adapun perbedaan rata-rata pendapatan usaha lebah madu pada dua jenis lebah tersebut di atas disebabkan oleh perbedaan jumlah kepemilikan stup. Untuk itu berikut disajikan rata-rata penerimaan dan pendapatan usaha budiaya lebah madu di Kabupaten Lombok Barat dilihat dari produksi per satu stup.
		Untuk lebah jenis Apis cerena, rata-rata produksi madu yang dihasilkan per stupnya yaitu sebanyak 1.51 liter/tahun, dengan rata-rata pendapatan bersih per stup sebesar Rp.325.236,87/tahun. Sedangkan untuk lebah jenis Trigona spp, rata-rata produksi madu yang dihasilkan per stupnya yaitu sebanyak 0,26 liter/tahun dengan rata-rata pendapatan bersih per stup sebesar Rp.48.283,98/tahun. Dilihat dari jumlah produksi madu per stup pada masing-masing jenis lebah, maka dapat dikatakan bahwa produksi madu per stup untuk lebah jenis Apis cerena lebih banyak dari produksi madu lebah jenis Trigona spp, hal ini terjadi karena memang ukuran stup untuk lebah jenis Apis cerena jauh lebih besar dari stup lebah jenis Trigona spp, selain itu juga stup lebah jenis Apis cerena memiliki sisiran sarang di dalamnya sedangkan stup lebah jenis Trigona spp tidak memiliki sisiran.

4.4. Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok  Barat
		Pada usaha budidaya lebah madu jenis Apis cerena di Kabupaten Lombok Barat, rata-rata jumlah produksi madu yang diperoleh yaitu sebanyak 12,19 liter/tahun, dengan rata-rata nilai produksi/penerimaan sebesar Rp 4.062.499,96/tahun. Adapun rata-rata biaya total yang dikeluarkan dalam satu tahun produksi adalah sebesar Rp 1.440.277,69, sehingga dari hasil perbandingan antara total penerimaan (TR) dengan total biaya (TC) diperoleh nilai R/C ratio sebesar 2,83 yang berarti bahwa setiap Rp 1 biaya yang dikorbankan untuk memproduksi madu, maka dapat memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp 2,83. Dengan demikian dari hasil analisis menggunakan R/C ratio, maka usaha budidaya lebah madu jenis Apis cerena di Kabupaten Lombok Barat layak untuk dikembangkan karena memiliki nilai R/C ratio > 1.
		Pada usaha budidaya lebah madu jenis Trigona spp di Kabupaten Lombok Barat, rata-rata jumlah produksi madu yang diperoleh yaitu sebanyak 20,02 liter/tahun, dengan rata-rata nilai produksi/penerimaan sebesar Rp 6.672.727,21/tahun. Adapun rata-rata biaya total yang dikeluarkan dalam satu tahun produksi madu adalah sebesar Rp.2.946.081,82, sehingga dari hasil perbandingan antara total penerimaan (TR) dengan total biaya (TC) diperoleh nilai R/C ratio sebesar 2,31 yang berarti bahwa setiap Rp 1 biaya yang dikorbankan untuk memproduksi madu, maka dapat memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp 2,31. Dengan demikian dari hasil analisis menggunakan R/C ratio, maka usaha budidaya lebah madu jenis Trigona spp di Kabupaten Lombok Barat layak untuk dikembangkan karena nilai dari R/C ratio > 1.
		Menurut Soekartawi (2002), usahatani dikatakan efisien dan layak untuk dikembangkan apabila nilai R/C ratio lebih besar dari satu. Besar kecilnya nilai R/C ratio dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai produksi/penerimaan dan biaya produksi. Jika nilai produksi/penerimaan semakin besar dari biaya produksi maka nilai R/C ratio akan semakin besar pula, begitu juga sebaliknya jika nilai produksi/penerimaan semakin kecil dari biaya produksi maka nilai R/C ratio akan semakin kecil. Oleh karena itu efisien dan layaknya suatu usaha dapat dilihat dari nilai produksi/penerimaan (R) dan biaya produksi (C).
		Menurut Suratiyah (2016), suatu usaha dikatakan layak apabila memenuhi indikator BEP berikut: (1) Produksi (liter) > BEP produksi (liter), (2) Harga (Rp/liter) > BEP Harga (Rp/liter) dan (3) Penerimaan (Rp) > BEP Penerimaan (Rp). Dilihat dari hasil perhitungan BEP pada tabel 4.17 maka usaha budidaya lebah madu jenis Apis cerena di Kabupaten Lombok Barat layak untuk dikembangkan karena memenuhi kriteria kelayakan BEP tersebut di atas. Hasil perhitungan BEP pada masing-masing jenis lebah maka usaha budidaya lebah madu jenis Apis cerena dan Trigona spp di Kabupaten Lombok Barat layak untuk dikembangkan karena memenuhi kriteria kelayakan BEP, lebih jelasnya nilai BEP dapat dilihat pada paragraf berikutnya.
		Rata-rata jumlah produksi madu lebah jenis Apis cerena adalah sebanyak 12,19 liter/tahun yang mana lebih besar dari nilai BEP Produksi yakni 1,89 liter, sedangkan harga madu yang berlaku di tingkat petani adalah sebesar Rp.333.333,33/liter yakni lebih besar dari nilai BEP Harga yaitu Rp.119.615/liter, adapun nilai produksi/penerimaan diperoleh sebesar Rp.4.062.499,96/tahun yakni lebih besar dari nilai BEP Penerimaan yaitu Rp 630.381. Sedangkan untuk lebah jenis Trigona spp, rata-rata jumlah produksi madu lebah jenis Trigona spp adalah sebanyak 20,02 liter/tahun yang mana lebih besar dari nilai BEP Produksi yakni 1,90 liter, sedangkan harga madu yang berlaku di tingkat petani adalah sebesar Rp.333.333,33/liter yakni lebih besar dari nilai BEP Harga yaitu Rp 147.983,43/liter. Adapun nilai produksi/penerimaan diperoleh sebesar Rp 6.672.727,21/tahun yakni lebih besar dari nilai BEP Penerimaan yaitu Rp 634.934,24.

4.5. Kendala-kendala Yang Dihadapai Dalam Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok  Barat
a. Kendala Teknis
1) Pakan
		Ketersediaan pakan yang cukup di alam sangat berpengaruh terhadap produksi madu, seperti diketahui bahwa sumber makanan lebah madu adalah nektar bunga. Pada lokasi penelitian, kekurangan pakan menjadi salah satu kendala yang dialami oleh petani lebah madu. Berkurangnya ketersediaan pakan di alam terjadi karena berkurangnya jumlah nektar pada bunga, hal ini terjadi terutama ketika musim kemarau, terlebih lagi saat terjadi kemarau panjang. Hal tersebut membuat tanaman sumber pakan menjadi kekurangan air sehingga produksi nektar pada bunga menjadi berkurang. Berkurangnya ketersediaan pakan mengakibatkan rendahnya produksi madu bahkan bisa tidak berproduksi sama sekali. Hal inilah yang menjadi alasan pakan menjadi salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh petani lebah madu. Semua petani responden baik yang memelihara lebah jenis Apis cerena maupun Trigona spp mengalami kendala kekurangan pakan untuk lebah.
2) Lebah Kabur
		Dari hasil wawancara dengani petani responden yang memelihara lebah jenis Apis cerena, semua responden yang berada di Kecamatan Gerung yang berjumlah 16 orang mengalami kendala lebah kabur. Alasan mengapa hal ini menjadi kendala adalah ketika lebah kabur maka akan berdampak pada produksi yang akan dihasilkan. Kaburnya lebah dari stup dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti serangan hama, kelaparan, kondisi ventilasi pada stup kurang baik, populasi dalam stup sangat penuh dan lain sebagainya, selain itu juga karena memang sifat dari lebah jenis Apis cerena yang suka berpindah-pindah. Sedangkan sisanya yang 11 orang responden yang berada di daerah Kecamatan Lingsar yang membudidayakan lebah jenis Trigona spp tidak mengalami kendala lebah kabur karena memang sifat dari lebah Trigona spp tidak mudah kabur.
3) Hama
		Hama adalah salah satu kendala yang dihadapi petani lebah khususnya lebah jenis Apis cerena, semua responden yang berada di Kecamatan Gerung sebanyak 16 orang mengalami kendala serangan hama. Sedangkan responden yang berada di Kecamatan Lingsar yang membudidayakan jenis lebah  Trigona spp sebanyak 11 orang tidak mengalami kendala hama sebab lebah jenis Trigoan spp menghasilkan banyak propolis atau perekat lebah yang dijadikan sebagai pelindung sarang karena lebah jenis Trigona spp tidak mempunyai alat sengat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Adapun yang menjadi hama pengganggu di daerah penelitian berdasarkan hasil wawancara adalah semut merah besar dan tawon. Hama semut merah besar dapat menginfasi sarang lebah dan menjadikannya sebagai rantaian makanan yang mengangkut madu, telur dan larva dan mengusik lebah dewasa, biasanya petani lebah mengatasi hama semut yang menyerang dengan cara membersihkannya secara manual, dan untuk pencegahan hama semut agar tidak masuk ke dalam stup dapat dilakukan dengan mengolesi tiang penyangga stup dengan oli bekas. Sedangkan untuk hama tawon kegiatannya bermusim, puncaknya terutama pada musim paceklik, sewaktu populasi koloni besar, tawon dapat membunuh lebah madu dewasa, mencuri tetasan dan simpanan madu selama masa paceklik bunga. Adapun untuk pengendalian hama tawon, dapat dilakukan dengan memburu dan memusnahkan sarang tawon yang ada.



b. Kendala Ekonomis
1) Modal
		Modal juga menjadi salah satu kendala dalam berusaha lebah madu, rata-rata petani reponden mengalami kendala kekurangan modal untuk membeli koloni lebah madu dan juga stup, karena harga koloni lebah madu dan juga stup yang relatif tinggi terutama untuk lebah jenis Apis cerena. Di sisi lain, produksi madu yang tidak menentu dan tidak dapat dijamin jumlahnya karena sangat bergantung pada ketersediaan jumlah pakan di alam, membuat petani responden enggan untuk meminjam modal pada lembaga keuangan atau Bank karena khawatir tidak dapat mengembalikan pinjaman. Kekurangan modal menjadi kendala untuk semua responden.


KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
	Rata-rata pendapatan yang diperoleh  petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat untuk lebah jenis Apis cerena sebesar Rp 2.622.222,27/tahun, total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1.440.277,69/tahun, dengan rata-rata produksi madu sebanyak 12,19 liter/tahun, pada tingkat harga madu sebesar Rp.333.333,33/liter, sehingga diperoleh nilai  produksi/penerimaan sebesar Rp.4.062.499,96/tahun. Sedangkan untuk jenis lebah Trigona spp, rata-rata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 3.726.645,39/tahun, total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 2.946.081,82/tahun, dengan rata-rata produksi madu sebanyak 20,02 liter/tahun, pada tingkat harga madu sebesar Rp.333.333,33/liter, sehingga diperoleh nilai  produksi/penerimaan sebesar Rp.6.672.727,21/tahun.

Budidaya lebah madu di Kabupaten Lombok Barat layak untuk dikembangkan baik untuk jenis lebah Apis cerena maupun lebah Trigona spp karena telah memenuhi kriteria kelayakan baik melalui analisis R/C ratio maupun BEP. Nilai R/C ratio yang diperoleh pada usaha lebah jenis Apis cerena sebesar 2,83 artinya bahwa setiap Rp 1 biaya yang dikorbankan untuk memproduksi madu, maka dapat memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp 2,83. Sedangkan nilai R/C ratio pada usaha lebah jenis Trigona spp diperoleh sebesar 2,31 yang berarti bahwa setiap Rp 1 biaya yang dikorbankan untuk memproduksi madu, maka dapat memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp 2,31. Hasil perhitungan BEP untuk usaha lebah madu jenis Apis cerena mendapatkan nilai sebagai berikut: BEP Produksi sebanyak 1,89 liter, BEP Harga yaitu Rp.119.615/liter dan BEP Penerimaan sebesar Rp 630.381,37. Sedangkan hasil perhitungan BEP untuk usaha lebah madu jenis Trigona spp mendapatkan nilai sebagai berikut: BEP Produksi sebanyak 1,90 liter, BEP Harga yaitu Rp 147.983,43/liter dan BEP Penerimaan sebesar Rp 634.934,24.
	Kendala-kendala yang dialami petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat terdiri atas kendala teknis yaitu kekurangan pakan, lebah kabur dan gangguan hama, dan kendala ekonomis yaitu keterbatasan modal.

5.2. Saran
		Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disampaikan beberapa saran dari peneliti, yaitu sebagai berikut:
	Disarankan kepada petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan kelesatraian habitat lebah madu dengan cara mengadakan kegiatan penanaman tanaman yang memiliki banyak bunga untuk menambah sumber pakan bagi lebah sehingga pakan dapat tersedia sepanjang tahun seperti lamtoro (petai selong), gamal, matahari, kaliandra dan lain-lain.

Disarankan kepada petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat untuk dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun swasta guna memperoleh investasi modal demi meningkatkan jumlah kepemilikan stup agar produksi madu yang diperoleh lebih tinggi sehingga memperoleh pendapatan yang lebih besar.
Disarankan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk dapat memberikan bantuan berupa bibit pohon sumber pakan lebah madu untuk ditanam guna menambah sumber pakan sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi madu kedepannya.
Disarankan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani lebah madu di Kabupaten Lombok Barat agar dapat mengambil manfaat atau keuntungan dari produk-produk yang dihasilkan lebah diluar madu seperti royal jeli, polen dan propolis, dan menyediakan pasar bagi produk-produk tersebut agar dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar.
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