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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk menghitung dan menganalisis
besarnya biaya dan keuntungan petani dalam berusahatani kentang di Kecamatan
Sembalun Kabupaten Lombok Timur; (2) Untuk menganalisis kelayakan
usahatani kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur; dan (3)
Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam pengembangan usahatani kentang
di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan
di Desa Sembalun Lawang, Sembalun Timba Gading dan Desa Sembalun
Kecamatan Sembalun. Penentuan daerah penelitian dilakukan menggunakan
metode purposive sampling dengan pertimbangan bahwa tiga desa tersebut
terdapat banyak petani yang berusahatani kentang. Penentuan jumlah sampel
dilakukan menggunakan metode quota sampling dan untuk penentuan responden
dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Biaya usahatani kentang di
Kecamatan Sembalun sebesar  Rp. 35.134.970 per LLG (0,61 Ha) atau
Rp 57.530.945 per Ha dengan total penerimaan sebesar Rp. 60.492.857 per LLG
atau Rp 99.052.632 per Ha sehingga diperoleh keuntungan sebesar
Rp 25.357.887 per LLG atau Rp 41.521.686 per Ha; (2) Dari hasil analisis
kelayakan usaha yang menggunakan alat analisis R/C, analisis Break Event Point
(BEP) dan analisis rentabilitas usaha menunjukkan bahwa usahatani kentang di
Kecamatan Sembalun layak untuk dikembangkan dan memiliki prospek yang
baik; (3) Kendala paling banyak yang dihadapi oleh petani kentang di Kecamatan
Sembalun adalah hama dan penyakit. Kemudian kendala lainnya yang dihadapi
yakni timbangan bibit yang tidak sesuai, bibit rusak serta keterlambatan datangnya
bibit.

Kata Kunci : Usahatani Kentang, Produksi, Pendapatan, Biaya, dan Prospek
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ABSTRACT

The purposes of this research are: (1) To calculate and analyze the
amount of costs and profits of farmers on potato farming in Sembalun District,
East Lombok Regency; (2) To analyze the feasibility of potato farming in
Sembalun District, East Lombok Regency; and (3) To identify constraints in the
development of potato farming in Sembalun District, East Lombok Regency.

This research uses a descriptive method. This research was carried out in
Sembalun Lawang Village, Sembalun Timba Gading and Sembalun Village,
District of Sembalun. Determination of the research area was carried out using
purposive sampling method with the consideration that the three villages
contained many farmers who cultivated potatoes. Determination of the number of
samples was carried out using the quota sampling method and for the
determination of respondents was done using simple random sampling method.

The results showed that: (1) The cost of potato farming in Sembalun
District was Rp 35.134.970 per LLG (0,61 Ha) or Rp 57.530.945 per Ha with
total revenues of Rp. 60.492.857 per LLG or Rp 99.052.632 per Ha so that a
profit of Rp 25.357.887 per LLG or Rp 41.521.686 per Ha; (2) From the results of
business feasibility analysis using R/C analysis tools, Break Event Point (BEP)
analysis and business profitability analysis show that potato farming in Sembalun
District is feasible to develop and has good prospects; (3) The most obstacles
faced by potato farmers in Sembalun District are pests and diseases. Then the
other obstacles faced were the inappropriate seed scales, damaged seeds and the
late arrival of seeds.

Keywords : Potato Farming, Production, Income, Cost dan Prospects

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana masyarakatnya sebagian
besar bekerja pada sektor pertanian. Artinya bahwa pertanian memegang peranan
penting dalam skala nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk
atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau produk
nasional yang berasal dari pertanian (Mubyarto, 1996).

Komoditas hortikultura dewasa ini sangat diperhatikan oleh pemerintah.
Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwasannya tanaman hortikultura
dimasukkan dalam subsektor tanaman pangan, sehingga saat ini ada subsektor
tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan mendapat perhatian besar
karena telah membuktikan dirinya sebagai komoditi yang dapat digunakan sebagai
sumber pertumbuhan baru di sektor pertanian (Soekartawi, 1995).
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Salah satu jenis tanaman hortikultura yang memiliki nilai perdagangan
domestik dan memiliki potensi ekspor cukup baik yakni kentang. Kentang
merupakan salah satu pangan utama dunia setelah padi, gandum dan jagung.
Kentang mempunyai prospek pasar yang luas, baik sebagai sayuran maupun
sebagai industri pangan olahan. Karena itu komoditas kentang untuk masa
mendatang diharapkan menjadi pilihan diversifikasi sumber karbohidrat yang
dapat dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan , mengingat
semakin pentingnya komoditas kentang dalam menunjang ketahanan pangan
(BPTP NTB, 2008).

Pembangunan sub sektor hortikultura pada berbagai sentra dan kawasan
mendapatkan dukungan fasilitas dari pemerintah, melalui berbagai program dan
kegiatan baik dengan dana dari pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-
APBN) dan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD), serta
dukungan dari masyarakat (petani) dan swasta. Dukungan fasilitasi melalui
anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan stimulan atau pengungkit
dalam mewujudkan petani dan pelaku usaha hortikultura yang mandiri dan
berkelanjutan dalam menjalankan usahanya (Dirjen Hortikultura, 2016).

Kecamatan Sembalun merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di
Kabupaten Timur. Sembalun berada pada ketinggian 1000-1500 meter di atas
permukaan laut (dpl) yang sangat cocok dengan pertumbuhan tanaman kentang.
Itulah sebabnya Kecamatan Sembalun menjadi sentra pengembangan kentang di
NTB. Dengan demikian, maka sangat besar potensi untuk pengembangan kentang
di Kecamatan Sembalun. Namun, data menunjukkan bahwa produksi kentang
semakin menurun hingga tahun 2017. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian
mengenai “Prospek Pengembangan Usahatani Kentang di Kecamatan Sembalun,
Kabupaten Lombok Timur”.

Tujuan penelitian adalah untuk  : (1) Menghitung dan menganalisis
besarnya biaya dan keuntungan dalam berusahatani kentang di Kecamatan
Sembalun; (2) Menganalisis kelayakan usahatani kentang di Kecamatan
Sembalun; dan (3) Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pengembangan
usahatani kentang di Kecamatan Sembalun.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu
variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat (Martono, 2010).

Penelitian ini dilakukan di Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun
Timba Gading dan Desa Sembalun Kecamatan Sembalun. Pemilihan daerah
sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan pertimbangan
bahwa tiga desa tersebut merupakan daaerah yang memiliki areal penanaman
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kentang terluas dan jumlah petani kentang yang paling banyak. Responden
ditetapkan sebanyak 42 orang dengan teknik quota sampling (10% dari total
populasi sebanyak 424 petani yang terbagi dalam 4 kelompok tani). Penentuan
responden dilakukan dengan teknik simple random sampling, yakni teknik
pengambilan sampel yang dilakukan secara acak  (Martono, 2010).

Data yang diperoleh dianalisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan
dalam penelitian ini.

Adapun analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian yakni sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan maka dihitung dengan

rumus sebagai berikut (Firdaus, 2007).
TC = FC + VC
Keterangan :
TC = Biaya Total (Rp)
FC = Biaya Tetap (Rp)
VC = Biaya Variabel (Rp)

2. Untuk mengetahui besar penerimaan yang diperoleh maka dilakukan
perhitungan sebagai berikut (Firdaus, 2007).

TR = P x Q
Keterangan :
TR = Penerimaan Total (Rp)
P   = Harga (Rp/ Kg)
Q   = Jumlah Produksi (Kg)

3. Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh dalam usahatani
kentang, digunakan persamaan sebagai berikut (Soekartawi, 2006) :

Pd = TR – TC
Keterangan :
Pd = Pendapatan Usahatani (Rp)
TR = Nilai Produksi (Rp)
TC = Biaya Total (Rp)

4. Untuk mengetahui prospek pengembangan usahatani kentang di Kecamatan
Sembalun Lombok Timur, maka dilakukan analisis kelayakan. Dalam
analisis ini yang ditelaah yakni analisis R/C (Revenue Cost Ratio), titik balik
modal (Break Event Point) & analisis rentablitas.

a) Analisis Revenue Cost Ratio (RC)
Revenue Cost Ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dengan

total biaya yang dikeluarkan (Soekartawi, 2006).=
Keterangan :
TR = Total Revenue (Total Penerimaan)
TC = Total Cost (Total Biaya)
Kriteria :
 R/C ˃ 1, maka suatu usaha layak untuk dikembangkan
 R/C ≤ 1, maka suatau usaha tidak layak untuk dikembangkan
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b) Analisis BEP produksi, BEP penerimaan, dan BEP harga :
Analisis BEP dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi

minimum, penerimaan minimum serta harga jual minimum yang harus dicapai
agar tidak mengalami kerugian namun juga tidak memperoleh keuntungan
(Kadariah et al., 2000).

BEP Produksi (Kg) =

Keterangan :
TFC = Total Biaya Tetap (Rp)
P = Harga Jual Per unit (Rp/Kg)
AVC = Biaya variabel per unit (Rp/ Kg)

Kriteria :
 BEP produksi (Kg) ˃ Tingkat Produksi, maka suatu usaha tidak layak

untuk dikembangkan
 BEP produksi (Kg) ≤ Tingkat Produksi, maka suatu usaha layak untuk

dikembangkan

BEP Penerimaan (Rp) =

Keterangan :
TFC = Total biaya tetap (Rp)
AVC = Biaya variabel per unit (Rp/ Kg)
P = Harga jual per unit (Rp/ Kg)
Kriteria :
 BEP Penerimaan (Rp) ˃ Nilai Penerimaan, maka suatu usaha tidak

layak untuk dikembangkan
 BEP Penerimaan (Rp) ≤ Nilai Penerimaan, maka suatu usaha layak

untuk dikembangkan

BEP Harga (Rp/ Kg) =

Keterangan :
BEP = Break Even Point (Rp/Kg)
TC = Total Cost (Rp)
Q   = Produksi (Kg)
Kriteria :
 BEP harga (Rp) ˃ Harga berlaku, maka suatu usaha tidak layak untuk

dikembangkan
 BEP harga (Rp) ≤ Harga berlaku, maka suatu usaha layak untuk

dikembangkan
5. Untuk mengetahui rentabilitas digunakan rumus sebagai berikut :RU = x 100%

Keterangan :
RU = Rentabilitas Usaha
L    = Jumlah laba bersih
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M   = Aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba
6. Kemudian untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi maka dianalisis

secara kualitatif dengan menggali informasi dari petani kentang yang
bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya dan Pendapatan

Dalam melakukan usahatani pada umumnya membutuhkan biaya. Begitu
pula dengan usahatani kentang yang ada di Kecamatan Sembalun. Jumlah biaya
yang dibutuhkan dalam melakukan usahatani kentang tidaklah kecil. Biaya yang
dikeluarkan meliputi biaya variabel dan biaya tetap.

Biaya Variabel
Tabel 1. Biaya Rata-rata Sarana Produksi Per Luas Lahan Garapan (0,61 Ha)

pada Usahatani Kentang di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2018

No Sarana Produksi
Jumlah

Per LLG
(Kg/LLG)

Jumlah
Per

Hektar
(Kg/Ha)

Harga
(Rp/Kg)

Nilai Per
LLG

(Rp/0,61
Ha)

Nilai Per
Hektar
(Rp/Ha)

1. Bibit 1.165 1.910 13.983 16.290.579 26.705.868

2. Pupuk
a. SP-36 252 414 3.190 805.213 1.320.022
b. ZA 235 384 1.718 402.873 660.447
c. Petroganik 1.226 2.010 692 848.119 1.390.359
d. Phonska 374 613 3.524 1.317.235 2.159.402

Sub Total 3.373.440 5.530.230
3. Pestisida & Obat-obatan 1.231.786 2.019.321

Jumlah Total Biaya Sarana Produksi 20.895.805 34.255.419
Sumber : Data Primer Diolah 2018

a. Biaya Sarana Produksi
Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa biaya sarana

produksi untuk bibit rata-rata per luas lahan garap/LLG (0,61 Ha) sebesar Rp.
16.290.579 atau 26.705.868 per Ha dengan harga rata-rata/Kg sebesar Rp.
13.983. Biaya rata-rata penggunaan pupuk sebesar Rp. 3.373.440 per LLG
atau Rp. 5.530.230 per Ha serta penggunaan biaya pestisida dan obat-obatan
sebesar Rp. 1.231.786 per LLG atau Rp. 2.019.321 per Ha sehingga total
penggunaan biaya sarana produksi rata-rata untuk ushatani kentang di
Kecamatan Sembalun yakni sebesar Rp. 20.895.805 per LLG atau
Rp. 34.255.419 per Ha.
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b. Biaya Tenaga Kerja
Biaya tenaga kerja merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh petani

responden untuk membayar tenaga kerja baik tenaga kerja dalam keluarga
maupun tenaga kerja luar keluarga. Berikut rincian penggunaan tenaga kerja
pada usahatani kentang di Kecamatan Sembalun :

Tabel 2. Biaya Tenaga Kerja Rata-rata Dirinci Per Aktivitas Pada Usahatani
Kentang di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Tahun
2018

No Aktivitas HKO
Biaya/ LLG
(Rp/0,61 Ha)

Biaya/Ha
(Rp/Ha)

1. Pengolahan Tanah 10,94 893.946 1.463.771
2. Pembuatan Bedengan 10,78 885.374 1.449.735
3. Penanaman 12,02 983.554 1.610.498
4. Pemupukan 1 7,44 608.571 996.491
5. Pemupukan 2 7,44 608.571 996.491
6. Penyiangan 8,17 664.558 1.088.165
7. Pembubunan 11,76 962.585 1.576.163
8. Penyemprotan 25,00 2.091.156 3.424.116
9. Pemanenan 47,54 3.916.667 6.413.255

Jumlah 141 11.614.983 19.018.686
Sumber : Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa biaya rata-rata penggunaan
tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani dalam melakukan usahatani kentang di
Kecamatan Sembalun yakni sebesar Rp. 11.614.983 per LLG (0,61 Ha) atau
Rp. 19.018.686 per Ha.

Biaya Tetap
Tabel 3. Biaya Tetap Pada Usahatani Kentang di Kecamatan Sembalun,

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018
No Uraian Biaya/LLG (0,61 Ha) Biaya/Ha
1 Biaya Pajak 7.786 12.849
2 Biaya Penyusutan 115.892 191.256
3 Biaya Sewa Lahan 3.321.429 5.438.597

Jumlah 3.445.107 5.642.702
Sumber : Data Primer Diolah 2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya tetap yang digunakan dalam
usahatani kentang di lahan kering Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok
Timur berdasarkan Tabel 3 yakni biaya pajak lahan, biaya penyusutan dan biaya
sewa lahan. Biaya pajak rata-rata per luas lahan garap (0,61 Ha) sebesar Rp. 7.786
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atau sebesar Rp. 12.849 per Ha. Kemudian untuk biaya penyusutan sebesar
Rp. 115.892 per LLG atau Rp. 191.256 per Ha. Dengan demikian maka jumlah
total biaya tetap yakni sebesar Rp. 3.445.107 per LLG atau Rp. 5.642.702 per Ha.

Jumlah Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan
Tabel 4. Jumlah Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan Pada Usahatani

Kentang di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Tahun
2018

No Uraian
Usahatani Kentang

Per LLG (0,61 Ha) Per Ha
1. Produksi Kentang (Kg) 11.190 18.324
2. Harga Kentang (Rp/Kg) 5.386 5.386
3. Nilai Produksi (Rp) 60.492.857 99.052.632
4. Biaya Produksi (Rp) 35.134.970 57.530.945
5. Pendapatan (Rp) 25.357.887 41.521.686

Sumber : Data Primer Diolah 2018
Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa rata-rata produksi kentang dalam

satu kali proses produksi yakni sebesar 11.190 Kg per LLG (0,61 Ha) atau 18.342
Kg per Ha dengan harga rata-rata sebesar Rp. 5.386 sehingga diperoleh nilai
produksi sebesar Rp. 60.492.857 per LLG atau Rp. 99.052.632 per Ha. Biaya
produksi rata-rata yang digunakan yakni sebesar Rp. 35.134.970 atau Rp.
57.530.945 per Ha sehingga diperoleh pendpatan sebesar Rp. 25.357.887 per LLG
atau Rp. 41.521.686 per Ha

Kelayakan usahatani kentang di Kecamatan Sembalun di analisis dengan
menggunakan analisis R/C, BEP dan rentabilitas. Berikut hasil analisis disajikan
dalam Tabel 5 :
Tabel 5. Analisis Kelayakan Usahatani Kentang di Kecamatan Sembalun

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

No Uraian
Hasil Analisis

Empiris
Ukuran

Penilaian
Keterangan

Status
Kelayakan

1. R/C 1 1,7 > 1 Layak
2. Analisis Break Even Point

a. BEP Produksi (Kg) 11.190 1.408 < Produksi Layak
b. BEP Harga (Rp/Kg) 5.368 3.240 < Harga Berlaku Layak
c. BEP Penerimaan (Rp) 60.492.857 7.563.555 < Nilai

Penerimaan Layak
3. Rentabilitas (%) 11,78 70 > Suku Bunga

Kredit
Investasi

Bank Umum

Layak

Sumber : Data Primer Diolah 2018
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Analisis R/C
Hasil analisis R/C pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R/C usahatani

kentang di Kecamatan Sembalun sebesar 1,7. Dengan demikian usahatani kentang
tersebut efisien atau layak untuk dikembangkan. Nilai tersebut memiliki makna
pula bahwa dengan pengorbanan sebesar Rp. 1,00 maka akan mengahasilkan nilai
produksi atau penerimaan sebesar Rp. 1,7. Nilai R/C dipengaruhi oleh besar
kecilnya nilai penerimaan dan total biaya produksi. Apabila nilai total biaya
produksi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penerimaan maka bisa dipastikan
nilai R/C kurang dari 1. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R/C
lebih dari 1.

Analisis BEP (Break Event Point)
Dalam Tabel 5 dapat diketahui nilai BEP produksi, nilai BEP harga dan

BEP penerimaan. Break Even Point (BEP) merupakan analisis nilai titik impas
yang menunjukkan keadaan suatu usaha tidak mengalami kerugian maupun
untung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BEP produksi rata-rata sebesar
1.408 Kg, sedangkan produksi rata-rata kentang di Kecamatan Sembalun per LLG
(0,61 Ha) sebesar 11.190 Kg. Atinya BEP produksi lebih kecil dari tingkat
produksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ushatani kentang di Kecamatan
Sembalun sangat layak untuk dikembangkan berdasarkan hasil analisis BEP
produksi.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui pula nilai BEP harga yakni sebesar
Rp. 3.240. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat produksi rata-rata
11.190 Kg, selama harga rata-rata berada diatas Rp. 3.240 maka usahatani kentang
tersebut layak untuk diusahakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harga
rata-rata kentang adalah sebesar Rp. 5.386/Kg. Artinya, nilai BEP harga jauh lebih
kecil dibandingkan dengan nilai harga rata-rata kentang persatuannya. Hal
tersebut menunjukkan bahwa usahatani kentang di Kecamatan Sembalun layak
untuk dikembangkan dengan melihat nilai harga rata-rata yang berlaku hampir
dua kali lipat dibandingkan dengan nilai hasil analisis BEP harga. Selain itu juga,
dalam Tabel 5 diketahui nilai hasil hasil analisis BEP penerimaan. Hasil analisis
menunjukkan bahwa nilai BEP penerimaan sebesar Rp. 7.563.555. Bila
dibandingkan dengan nilai penerimaan yakni sebesar Rp. 60.492.857, maka nilai
BEP penerimaan jauh lebih kecil dibawah nilai penerimaan. Usahatani kentang di
Kecamatan Sembalun layak untuk dikembangkan.

Analisis Rentabilitas
Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata rentabilitas

usahatani kentang di Kecamatan Sembalun sebesar 70%. Berdasarkan hasil
analisis tersebut dapat dikatakan bahwa usahatani kentang di Kecamatan
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Sembalun layak untuk di Kembangkan. Dengan pengeluaran modal Rp. 1,00 akan
menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 70.

Hasil analisis rentabilitas tersebut menunjukkan bahwa hasil yang
diperoleh oleh petani dari usahatani kentang cukup besar jika dibandingkan
dengan modal yang digunakan. Selain itu, jika dibandingkan dengan rata-rata
tingkat suku bunga kredit investasi bank umum yakni sebesar 11,78% maka nilai
rentabilitas 70% lebih menguntungkan. Artinya bahwa akan lebih bonafit apabila
modal tersebut digunakan untuk menjalankan usaha tani kentang. Dengan
demikian dapat diketahui pula bahwa usahatani kentang di Kecamatan Sembalun
berorientasi bisnis yang menguntungkan.

Kendala dalam Pengembangan Usahatani Kentang

Tabel 6. Kendala dalam Pengembangan Usahatani Kentang di Kecamatan
Sembalun, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

No Kendala Ya Tidak
Jumlah

Keseluruhan

1. Eksternal
Jumla

h
(Org)

%
Jumla

h
(Org)

%
Jumlah
(Orang

)
%

 Hama & Penyakit 33 79 9 21 42 100
2. Internal Ya Tidak

 Bibit Tidak sesuai
timbangan 6 14 36 86 42 100

 Bibit Rusak 5 12 37 88 42 100
 Bibit Terlambat 16 38 26 62 42 100

Sumber : Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa hama dan penyakit menjadi
kendala yang paling banyak dihadapi oleh petani kentang dengan persentase
sebesar 79% .

Kendala internal yang dihadapi oleh petani kentang rata-rata masalah bibit.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa petani terkadang diberikan bibit yang tidak
sesuai dengan timbangannya yakni sebesar 14% atau 6 orang responden dari total
42 responden. Selain itu, petani juga ada yang mengeluh karena bibit yang datang
terlambat tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Ada 16 petani responden
dari total 42 petani responden atau 38% yang mengeluhkan hal tersebut. Oleh
karenanya petani menunda untuk melakukan penanaman yang beresiko tidak
terhujaninya tanaman kentang saat awal penanaman dan tumbuhnya gulma-gulma.
Hal tersebut berdampak tidak maksimalnya hasil produksi kentang. Selain itu, ada
juga yang mengalami rusaknya bibit yang akan ditanam, entah karena cara
penyimpanan bibit yang salah atau lain sebagainya. Petani masih belum tau
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mengapa hal tersebut dapat terjadi, hanya saja mereka mengira bahwa karna cara
penyimpanannya yang kurang tepat. Dari hasil penelitian ada 5 petani responden
dari total 42 responden yang mengalami hal tersebut atau sebesar 12%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah Peneliti lakukan maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Biaya usahatani kentang di Kecamatan Sembalun sebesar  Rp. 35.134.970
per LLG (0,61 Ha) atau Rp 57.530.945 per Ha dengan total penerimaan
sebesar Rp 60.492.857 per LLG atau Rp 99.052.632 per Ha sehingga
diperoleh keuntungan sebesar Rp 25.357.887 per LLG atau
Rp 41.521.686 per Ha.

2. Dari hasil analisis kelayakan usaha yang menggunakan alat analisis R/C,
analisis Break Event Point (BEP) dan analisis rentabilitas usaha
menunjukkan bahwa usahatani kentang di Kecamatan Sembalun layak
untuk dikembangkan dan memiliki prospek yang baik.

3. Kendala paling banyak yang dihadapi oleh petani kentang di Kecamatan
Sembalun adalah hama dan penyakit. Kemudian kendala lainnya yang
dihadapi yakni timbangan bibit yang tidak sesuai, bibit rusak serta
keterlambatan datangnya bibit.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan
maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya petani kentang di Kecamatan Sembalun dapat memproduksi
bibit kentang sendiri dari hasil bibit yang diberikan oleh PT Indofood
dengan kualitas yang lebih baik agar dapat memenuhi kekurangan bibit
yang biasanya dialami oleh petani.

2. Sebaiknya petani membuat semacam penutup yang digunakan untuk
menutupi sekeliling lahan yang ditanami kentang agar mengurangi
kerusakan yang disebabkan oleh hama pengganggu berupa kawanan
binatang.
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