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ABSTRAK 

 
 Salah satu sektor hortikultura adalah buah-buahan merupakan sumber vitamin dan 
mineral. Salah satu buah yang digemari masyarakat adalah buah pepaya (Carica Papaya L.). 
Jenis pepaya unggul yang saat ini banyak dikembangkan adalah Pepaya California. Lombok 
Barat adalah salah satu sentra produksi Pepaya California di Pulau Lombok. Break Even 
Point merupakan suatu nilai dimana hasil penjualan produksi sama dengan biaya produksi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar keuntungan, kelayakan usahatani, dan 
kendala dalam usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat. Rata-rata 
keuntungan usahatani Pepaya California sebesar Rp.49.203.978,78 per hektar per tahun, nilai 
BEP harga Rp. 1.978,72 per kg, BEP produksi 10.217,16 kg, dan BEP penerimaan Rp. 
30.088.955,60 per hektar serta nilai R/C > 1 yakni sebesar 2,13, Kendala yang dihadapi 
petani meliputi ketersediaan benih yang kurang, tidak adanya penyuluhan dan pengendalian 
hama penyakit, dan harga yang tidak menentu. 

 
Kata kunci  : Pepaya California, BEP, Kelayakan Usahatani. 

 
ABTRACT 

  
 One of the horticultural sector is the fruit is a source of vitamins and minerals. One 
of the people favored fruit is the fruit of papaya (Carica Papaya L.). Papaya kind of 
excellence that is currently developed is Papaya California. West Lombok is one of 
California Papaya production center on the island of Lombok. Break Even Point is a value in 
which the proceeds from the sale of production equal to the cost of production. The purpose 
of this study was to determine the gains, the feasibility of farming, and constraints in 
California Papaya farming in West Lombok. The average profit amounted Rp.49.203.978,78 
California Papaya farming per hectare per year, BEP value of Rp. 1978.72 per kg, BEP 
production 10217.16 kg, and acceptance BEP Rp. 30,088,955.60 per hectare as well as the 
value of R / C> 1 which is equal to 2.13, constraints faced by farmers include lack of seed 
availability, lack of counseling and pest and disease control, and price uncertainty. 
 
 
Keywords : Papaya California, BEP, Feasibility Farm. 
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PENDAHULUAN 
 

 Hortikultura merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dalam pertanian 
Indonesia. Jenis tanaman yang dibudidayakan dalam hortikultura salah satunya ialah buah-
buahan. Buah-buahan merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral. Salah satu buah 
yang digemari masyarakat adalah buah pepaya. 

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 tumbuh, tetapi buah yang dihasilkan kurang 
optimal. Sebagai buah segar, pepaya banyak dikonsumsi karena selain mengandung banyak 
nutrisi, pepaya juga memberikan manfaat bagi kesehatan, disamping itu serta harganya juga 
relatif terjangkau dibandingkan buah lainnya (Sriani dan Ketty, 2009). 

Salah satu jenis pepaya unggul yang saat ini banyak dikembangkan 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, kulitnya tebal, buah matang berwarna kuning, rasanya manis, daging buah 
kenyal dan tebal. Pohonnya dapat berbuah hingga umur 3 tahun dalam satu pohon bisa 
dipanen empat kali (Promono, 2012 dalam Lucianus, 2013). 

Pada tahun 2013 luas lahan usahatani pepaya yang berada di Kabupaten Lombok 
barat yaitu sebesar 1,75 ha dengan jumlah tanaman sebanyak 2.135 pohon, yang tersebar di 
Kecamatan lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Gunung Sari, dan Kecamatan Kediri. 

Lombok Barat merupakan salah satu sentra produksi Pepaya California di Pulau 
Lombok, dimana letak yang dekat dengan kota mataram yang menjadi faktor pendukung 
dalam memasarkan hasil usahatani tersebut. Pada tahun 2014 luas lahan usahatani pepaya 
yang berada di Kabupaten Lombok barat yaitu sebesar 3,77 ha dengan jumlah tanaman 
sebanyak 4887 pohon, yang tersebar di Kecamatan Narmada, Kecamatan Gunung Sari, 
Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Kuripan. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui besar keuntungan yang diperoleh 
dalam usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat, (2) Untuk mengetahui 
kelayakan usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat, (3) Untuk mengetahui 
kendala dalam usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki (Nazir,2005). 

 
Unit Analisis 

 
Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani Pepaya California di Kabupaten 

Lombok Barat. 
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Teknik Penentuan Sampel 
Penentuan Daerah Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Narmada, Kecamatan 
Gunung Sari, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kuripan di Kabupaten Lombok Barat. 
Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara “Purposive Sampling” atas dasar hanya di 4 
kecamatan tersebut yang ada petani mengembangkan usahatani Pepaya California. 

 
Penentuan Petani Responden 

 
Penentuan jumlah responden ditetapkan secara “Sensus” yaitu sebanyak 11 orang, 

karena atas dasar pertimbangan masih sedikitnya petani yang mengusahatanikan Pepaya 
California di Kabupaten Lombok Barat. Untuk lebih jelasnya disajikan pada gambar 1. 
sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Penentuan Responden 
 

Cara Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik survey yaitu wawancara langsung 

dengan petani yang melakukan usahatani Pepaya California di daerah penelitian dengan 
berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya. 
 
Analisis Data 
 

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

 
1. Untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan maka dihitung dengan rumus sebagai 

berikut (Abubakar, 2010 dalam Suparih, 2013). 
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N = 1 

Desa 
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Desa 
Kekeri 

N = 1 

Desa 
Labu Api 

N = 2 

Desa 
Kuripan 

N = 6 

N = 11 
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TC = FC + VC. .....................................................................................  (1) 
Keterangan: 
TC = Total Biaya (Rp) 
FC = Biaya Tetap (Rp) 
VC = Biaya Variabel (Rp) 

2. Untuk mengetahui besar penerimaan yang diperoleh maka dilakukan perhitungan sebagai 
berikut (Abubakar, 2010 dalam Suparih, 2013). 
TR = Y x Py .........................................................................................  (2) 
Keterangan: 
TR = Total Penerimaan (Rp) 
Y = Jumlah Produksi (kg) 
Py = Harga (Rp/kg) 
 

3. Untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh dalam usahatani Pepaya 
California, digunakan persamaan sebagai berikut (Soekartawi, 2006). 
π = TR – TC ........................................................................................  (3) 
Keterangan: 
π = Keuntungan Usahatani (Rp) 
TR = Nilai Produksi (Rp) 
TC = Total Biaya(Rp) 
 

4. Untuk mengetahui prospek pengembangan usahatani Pepaya California di Kabupaten 
Lombok Barat, dilakukan analisis kelayakan. Dalam analisis ini ditelaah mengenai titik 
balik modal (Break Even Point) dan analisis Revenue Cost ratio (R/C). 

a. Break Even Point (BEP) 
Untuk menganalisis Break Even Point (BEP) digunakan formula (Riyanto 

dalam Saepulloh, 2011). 

1) BEP harga produksi per kilogram 

BEP Harga = 
்


 .......................................................................  (4) 
Keterangan: 
BEP = Break Even Point (Rp/kg) 
TC = Total Biaya (Rp) 
Y = Total Produksi (kg) 
Kriteria: 
Jika Harga ≥ BEP Harga maka usaha layak untuk diusahakan. 
Jika Harga < BEP Harga maka usaha tidak layak untuk diusahakan. 

2) BEP Produksi usahatani Pepaya California 

BEP Produksi = 
்


 ...................................................................  (5) 
Keterangan: 
BEP = Break Even Point (Rp/kg) 
TC = Total Biaya (Rp) 
P = Harga (Rp/kg) 
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Kriteria: 
Jika Produksi ≥ BEP Produksi maka usaha layak untuk diusahakan. 
Jika Produksi < BEP Produksi maka usaha tidak layak untuk diusahakan. 
 

3) BEP Penerimaan usahatani Pepaya California 

BEP Penerimaan = 
ி

ଵିೇೃ
 .......................................................... (6) 

Keterangan: 
FC = Biaya Tetap (Rp) 
VC = Biaya Variabel (Rp) 
R = Penerimaan atau Nilai Produksi (Rp) 

Kriteria: 
Jika Penerimaan ≥ BEP Penerimaan maka usaha layak untuk diusahakan. 
Jika Penerimaan < BEP Penerimaan maka usaha tidak layak untuk diusahakan. 

 
b. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C) 

Revenue Cost Ratio merupakan perbandingan anatara penerimaan kotor (hasil 
Penerimaan) dengan total biaya yang dikeluarkan (Prajnanta, 2004). 

R/C = 
்ோ
்

 ........................................................................................  (7) 
Keterangan: 
R/C = Revenue Cost Ratio 
TR = Total Penerimaan (Rp) 
TC = Total Biaya (Rp) 
Kriteria: 
R/C > 1 Menunjukkan bahwa usaha layak untuk diusahakan. 
R/C < 1 Menunjukkan bahwa usaha tidak layak untuk diusahakan. 
R/C = 1 Menunjukkan bahwa usaha dalam keadaan titik impas (tidak untung dan juga 
tidak rugi). 

 
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petani Pepaya California maka 

dilakukan analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden 
yang dalam bentuk data kualitatif, baik untuk mengetahui kendala secara teknis maupun 
kendala ekonomi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Analisis Break Even Point (BEP) dan Revenue Cost Ratio (R/C) Usahatani Pepaya 
California 

 
Nilai BEP dan R/C yang dimaksud ialah nilai BEP dan R/C yang diperoleh dalam satu 

musim tanam. Dalam teori ekonomi Break Even Point (BEP) adalah penjualan harus sama 
dengan biaya yang dikeluarkan atau keuntungan dari usahatani sama dengan nol, dimana 
pada kondisi ini perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak pula mengalami 
kerugian (Suratiyah, 2009). BEP yang dimaksud dalam penelitian ini ialah BEP harga, BEP 
produksi dan BEP penerimaan usahatani Pepaya California, dimana usahatani Pepaya 
California dikatakan layak jika harga yang berlaku > BEP harga, produksi dan penerimaan 
yang dihasilkan > BEP penerimaan. 
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Selain Break Even Point (BEP), analisis Revenue Cost Ratio (R/C) juga digunakan 
untuk mengetahui kelayakan usaha. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C) adalah suatu analisis 
yang digunakan untuk mengetahui kelayakan usahatani dengan memperhatikan perbandingan 
antara penerimaan dan biaya produksi. Usahatani Pepaya California dinyatakan layak apabila 
Revenue Cost Ratio (R/C) lebih besar dari pada satu (R/C > 1). Hasil analisis BEP dan R/C 
disajikan dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Analisis BEP dan R/C Usahatani  Pepaya California di Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2014. 

No Uraian Per LLG Per Hektar 

1 Total Biaya (Rp) 14,912.363,64 43.510.875,33 
2 Produksi (Rp) 7.536,36 21.989,39 
3 Harga (Rp) 4.318,18 4.318,18 
4 Penerimaan (Rp) 31.775.909,09 92.714.854,11 
5 BEP Harga (Rp/Kg) 1.978,72 1.978,72 
6 BEP Produksi (Kg) 3.501,70 10.217,16 
7 BEP Penerimaan (Rp) 10.312.305,69 30.088.955,60 
8 R/C 2,13 2,13 

Sumber: Data Primer Diolah 
 
  Berdasarkan Tabel 1 analisis BEP yakni BEP harga yakni Rp. 1.978,72, BEP 
produksi yakni Rp. 3.501,70 per luas lahan garapan dan RP. 10.217,16 per hektar dan BEP 
penerimaan yakni Rp. 10.312.305,69 per luas lahan garapan dan Rp. 30.088.955,60 per 
hektar serta R/C = 2,13 seperti yang ada dalam Tabel 1 Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
harga yang berlaku rata-rata yakni Rp. 4.318,18 lebih besar dari BEP harga, produksi yang 
dihasilkan lebih besar dari BEP produksinya dan penerimaan yang diperoleh lebih besar dari 
BEP penerimaan, jadi usahatani layak untuk dijalankan. Hasil dari R/C yakni 2,13 lebih besar 
dari 1 (R/C > 1), artinya setiap pengeluaran biaya untuk usahatani Pepaya California sebesar 
Rp. 1.000 maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 2.130. Hal ini menunjukkan 
bahwa usahatani Pepaya California layak untuk diusahakan. Hasil analisis dari Break Even 
Point dan Revenue Cost Ratio yang menyatakan layak maka dengan demikian usahatani 
Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat memiliki prospek yang baik untuk 
dikembangkan. 
 
Kendala Teknis dan Ekonomi Usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok 
Barat 
 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala teknis dan ekonomi yang 
dihadapi petani dalam melakukan usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat 
adalah sebagai berikut: 

 
1. Tidak adanya penyuluhan 

Usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat tidak pernah didatangi atau 
dilakukan penyuluhan oleh lembaga-lembaga terkait, hal ini sesuai dengan pengakuan oleh 
petani, dimana petani mencari sendiri informasi tentang cara budidaya Pepaya California 
dari internet karena sejauh ini tidak ada penyuluhan dari lembaga-lembaga terkait tentang 
cara budidaya Pepaya California. 
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2. Kekurangan benih 
Benih adalah hal yang mendasar dalam melakukan bercocok tanam, namun petani 

Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat mendapat kendala atau kesulitan untuk 
mendapatkan benih Pepaya California. Petani hanya bisa mendapatkan benih melalui 
pemesanan secara online. Hal itu dikarenakan kurangnya penjual benih di daerah Lombok, 
kalaupun ada tetapi benih tersebut tidak bersertifikat. 

 
3. Pengendalian hama dan penyakit 

Hama dan penyakit merupakan organisme pengganggu tanaman. Dimana tanaman 
Pepaya California terserang oleh hama kutu putih. Penanganannya dilakukan dengan cara 
menyemprotkan pestisida (matador dan sevin), apabila dengan menyemprotkan pestisida 
tersebut hama kutu putih masih belum musnah, maka pestisida ditambahkan dengan 
detergen kemudian diseprotkan lagi pada tanaman yang terserang oleh kutu putih. 

  
4. Harga produksi yang tidak menentu 

Dalam menentukan harga, petani tidak mengetahui harga pasar Pepaya California, 
mereka menentukan harga Pepaya California dengan cara melakukan kesepakatan harga 
antara petani dan pembeli dengan kisaran harga yang diberikan oleh petani sebesar Rp. 
3.000 – Rp. 5.000. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
(1) Rata-rata keuntungan usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat sebesar 
Rp. 16.863.545,45 per luas lahan garapan per tahun atau Rp. 49.203.978,78 per hektar per 
tahun. (2) Usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat memiliki prospek yang 
baik atau menguntungkan. Dilihat dari aspek teknis sesuai untuk dibudidayakan, dari aspek 
ekonomi layak untuk diusahakan yakni nilai BEP harga < harga yang berlaku, BEP produksi 
< produksi yang dihasilkan dan BEP penerimaan < penerimaan yang diterima. Dimana nilai 
BEP harga Rp. 1.978,72 per kg, BEP produksi 10.217,16 kg per hektar, dan BEP penerimaan 
Rp. 30.088.955,60 per hektar serta nilai R/C > 1 yakni sebesar 2,13. (3) Kendala yang 
dihadapi petani  dalam usahatani Pepaya California di Kabupaten Lombok Barat yaitu dari 
aspek teknis meliputi ketersediaan benih yang kurang, tidak adanya penyuluhan dan 
pengendalian hama dan penyakit dan dari aspek ekonomi meliputi harga produksi yang tidak 
menentu. 
 
Saran 
 

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut : (1) Petani diharapkan 
memperluas lahan usahatani Pepaya California sehingga mampu meningkatkan keuntungan. 
(2) Petani disarankan lebih aktif dalam mencari informasi mengenai harga Pepaya California, 
agar bisa memperoleh harga yang lebih tinggi. (3)Diharapkan kepada pemerintah untuk 
memberikan kegiatan penyuluhan kepada petani Pepaya California dalam membudidayakan 
usahatani Pepaya California serta mengenai teknis pengendalian hama dan penyakit sehingga 
petani mengerti cara penanganan masalah tersebut. 
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