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Abstract 

 

East Praya Sub-district is one of sub-districts located in Central Lombok regency 

which is a producer of curly chilli pepper in Central Lombok, limited input must 

be allocated optimally by farmers in order to obtain maximum profitability. The 

purpose of this research is 1) to know the cost that farmers need in doing chilli 

curry farming; 2) Knowing the farmers' income on the curly pepper farm; 3) 

Analyze the feasibility of chilli pepper farming; 4) Analyze the potential 

development of chilli pepper farming. This research was conducted in East Praya 

Subdistrict by taking the research location by “purposive sampling” with the 

details of Replace Village as many as 15 respondents and Beleka Village as many 

as 11 respondents Ganti by "proportional random sampling". The results showed 

that the total cost of chili pepper farming is Rp. 4.555.636 / LLG or Rp. 

16.115.181 / Ha in one planting season. The average income of chili pepper 

farming is Rp. 15.145.595 / LLG or Rp. 53,576,248 / Ha in one planting season. 

The value of R / C ratio of chilli curry farming amounted to 4.3 which means that 

each expenditure cost of Rp 1 will be obtained profit of Rp. 4.3 then it can be 

concluded chilli curling farming in say worthy. Internal factors that become 

strength consist of skilled human resources; agro-climatological conditions and 

the availability of facilities and infrastructure, and weaknesses consisting of weak 

capacity and farmer institutions; marketing that has not been well ordered and 

limited access to capital. While the external factors that become opportunity 

consists of increasing consumer income; the existence of regional autonomy and 

government policy, and the threat consists of price fluctuations; still low budget 

allocation and lack of technical support. 
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Abstrak 

Kecamatan Praya Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan penghasil komoditas cabai keriting 

di Lombok Tengah, input yang terbatas harus dialokasikan secara optimal oleh 

petani guna memperoleh keuntngan yang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah 

1) mengetahui besar biaya yang dibutuhkan petani dalam melakukan usahatani 

cabai keriting; 2) Mengetahui pendapatan petani pada usahatani cabai keriting; 3) 



Menganalisis kelayakan usahatani cabai keriting; 4) Menganalisis potensi 

pengembangan usahatani cabai keriting. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Praya Timur dengan mengambil lokasi penelitian secara “purposive sampling”  

dengan rincian Desa Ganti sebanyak 15 orang responden dan Desa Beleka 

sebanyak 11 orang responden yang dipilih secara “proposional random 

sampling”. Hasil penelitian menunjukan bahwa total biaya usahatani cabai 

keriting sebesar Rp. 4.555.636 /LLG atau Rp. 16.115.181 /Ha dalam satu kali 

musim tanam. Rata-rata pendapatan usahatani cabai keriting sebesar Rp. 

15.145.595 /LLG atau Rp. 53.576.248/Ha dalam satu kali musim tanamnya. Nilai 

R/C ratio usahatani cabai keriting sebesar 4,3 yang artinya setiap pengeluaran 

biaya sebesar Rp 1 maka akan diperoleh keuntungan sebesar Rp. 4,3 maka dapat 

disimpulkan usahatani cabai keriting di katakan layak. Faktor internal yang 

menjadi kekuatan terdiri dari  SDM yang terampil; kondisi agroklimatologi dan 

ketersediaan sarana dan prasarana, dan kelemahan terdiri dari lemahnya kapasitas 

dan kelembagaan petani; pemasaran yang belum tertata dengan baik dan 

keterbatasan akses permodalan. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi peluang 

terdiri dari meningkatnya pendapatan konsumen; adanya otonomi daerah dan 

kebijakan pemerintah, dan ancaman terdiri dari fluktuasi harga; masih rendahnya 

alokasi anggaran dan minimnya dukungan instansi secara teknis. 

 

Kata kunci : Cabai Keriting, Biaya dan Pendapatan. 

 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memungkinkan untuk 

dikembangkannya hortikultura. Utamanya sayuran merupakan komoditas 

pertanian yang memiliki harga cukup tinggi di pasaran. Salah satu komoditas 

sayur-sayuran yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah cabai keriting 

yang merupakan salah satu komoditas hortikultura  yang memiliki nilai ekonomi 

yang cukup tinggi di pasaran. 

Dalam melakukan usahatani, petani akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan produksi dan pendapatannya. Namun fluktasi harga-harga input 

dan output menghendaki penggunaan input secara efisien. Demikian juga pada 

usahatani cabai keriting, input yang terbatas harus dialokasikan secara optimal.  

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui besar biaya yang dibutuhkan 

petani dalam melakukan usahatani cabai keriting; 2) Mengetahui pendapatan 

petani pada usahatani cabai keriting di Kecamatan Praya Timur; 3) Menganalisis 

kelayakan usahatani cabai keriting di Kecamatan Praya Timur; 4) Menganalisis 

potensi pengembangan usahatani cabai keriting di Kecamatan Praya Timur.  

 

 

 

 

 



 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang 

mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, menginterpretasikan data, dan 

menarik kesimpulan dari data yang di peroleh (Nazir, 1988).  

B. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah usahatani cabai 

keriting di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah .  

C. Penentuan Daerah Sampel  

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten 

Lombok Tengah dengan mengambil sampel dari dua desa penghasil cabai 

keriting, yaitu: Desa Beleka dan Desa Ganti yang dipilih secara proposive 

sampling dengan pertimbangan bahwa di kedua desa tersebut paling banyak 

petani yang mengusahakan cabai keriting dari pada desa lainnya. Jumlah 

responden di tentukan secara quota sampling yaitu ditetapkan sebanyak 26 

responden. Penentuan responden ditentukan secara “Proporsional Random 

Sampling” yaitu Desa Ganti sebanyak 15 responden dan Desa Beleka sebanyak 11 

responden. 

D. Analisis Data  

1. Pendapatan (income) 

I = TR – TC 

Keterangan: 

I =income(Pendapatan) 

TR  =total revenue (Total penerimaan) 

TC  =  Total Cost (Biaya Total) 

2. Total Biaya (TC) 

TC = TFC + TVC  

Keterangan : 

TC  = Total Cost (Biaya Total dari usahatani cabai. Meliputi, biaya 

tetap dan biaya variabel) 

TFC  = Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 

TVC  = Total variabel cost (Total Biaya Variabel) 

3. Kelayakan usahatani 

R/C Rasio = 
                     

                      
 

Keterangan : 

R/C =Revenue Cost Rasio 

TC = Total Cost (TC) 

TR = Total Revenue (TR) 

4. Analisis SWOT 

Untuk merumuskan potensi pengembangan usahatani cabai 

keriting, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis 

mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 



menggabungkan komponen matrik Evaluasi Faktor Internal (EFI) dengan 

Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) (Rangkuti, 2009).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden  

1. Umur Responden  

Rata–rata umur responden dalam penelitian ini adalah 40 tahun dengan 

kisaran antara 27-60. Dengan demikian bila dilihat dari segi umur semua 

responden petani masih di golong produktif secara fisik maupun mental 

memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan produksi. 

2. Pendidikan Responden  

Semua petani telah menyelesaikan pendidikan dasar akan tetapi tidak 

ada petani yang menyelesaikan jenjang serjana (S1), ada 4 petani yang 

menyelesaikan Sekolah Dasar, 11 petani menyelesaikan tingkat Sekolah 

Menengah Pertama dan ada 11 orang petani yang menyelesaikan tingkat 

Sekolah Menengah Atas.  

3. Pengalaman Berusahatani  

Kisaran pengalaman petani cabai keriting di Kecamatan Praya Timur 

Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 1-6 tahun dengan rata-rata 4 

tahun. Pengalaman berusaha sangat mempengaruhi petani dalam mengolah 

usahataninya terutama dalam mengambil keputusan yang tepat demi 

mendapatkan hasil yang optimal. 

4. Jumlah Tanggungan Keluarga  

Kisaran anggota keluarga petani cabai keriting di Kecamatan Praya 

Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah 3 sampai 5 orang dengan rata-rata 3 

orang. Dimana, keluarga yang memiliki jumlah anggota 3 orang sebanyak 12 

kepala keluarga (KK) atau 46,15%, yang memiliki anggota 4 orang sebanyak 

12 kk atau sebesar 46,15 %, sedangkan keluarga Yang memiliki anggota 5 

orang sebanyak 2 kepala keluarga atau sebesar 7,7 %. 

B. Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Cabai Keriting 

1. Biaya Tetap 

Tabel 1.  Rincian Biaya Tetap Usahatani Cabai Keriting Di Kecamatan Praya  

     Timur Kabupaten Lombok Tengah  

No Jenis biaya Nilai (Rp) Nilai (Rp) 

Per LLG Per ha 

 1                                   

 

 

 

 

 

 

 

2 

Penyusutan Alat 

- Parang 

- Cangkul 

- Sabit 

- Sprayer 

- Karung 

- Ember 

 

Biaya pajak lahan 

18.216 

13.333 

  9.054 

72.476 

  3.341 

16.106 

 

11.025 

56.973 

47.166 

32.029 

256.378 

11.820 

56.973 

 

39.375 



 Sub total 143.552 508.177 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer (2017) 

Tabel 1. Menunjukan bahwa total rata-rata biaya tetap yaitu biaya 

penyusutan alat dan biaya pajak lahan yang dikeluarkan pada usahatani cabai 

keriting sebesar Rp 143.552 per LLG atau Rp.508.177 per ha. Adapun biaya 

tetap yang paling besar dikeluarkan oleh petani dalam Penelitian ini adalah 

penyusutan alat yaitu sprayer sebesar Rp 72.476  per LLG atau Rp 256.378 per 

ha, sedangkan biaya tetap yang terkecil dikeluarkan pada penyusutan alat yaitu 

karung sebesar Rp 3.341 per LLG atau Rp 11.820 per ha, 

2. Biaya variabel  

  Tabel 2.   Rincian Rata-Rata Biaya Sarana Produksi Usahatani Cabai Keriting  

        di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah 2017 

No  Jenis Biaya  Per LLG  Per ha (Rp) 

1 Benih  235.769 834.014  

2 Pupuk 

a. NPK phonska 

b. SP 36 

c. KNO3 

d. Tiara  

e. Superboron  

f. Urea 

g. Multicafe 

 

231.769 

5.923 

4.308 

2.287 

577 

93.846 

28.000 

 

819.864 

20.952 

15.238 

8.088 

2.041 

331.973 

99.048 

 Sub total 602.479 2.131.218 

3 Obat-obatan / pestisida 

a. Fungisida  

b. Insektisida  

c. Herbisida  

 

 

171.730 

276.288 

84.615 

 

 

607.484 

977.348 

299.320 

 

 Sub total  532.633 1.884.152 

4 Ajir 

Mulsa 

286.458 

1.907.308 

1.013.322 

6.746.939 

 Sub total 2.193.766 7.760.261 

 Total biaya sarana produksi 3.328.878 11.775.631 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer (2017) 

Tabel 2. Biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani selalu berubah, 

tergantung dari harga bahan yang ada di pasaran dan penggunaan pupuk, obat-

obatan yang berbeda dari tiap petani. Berdasarkan tabel 2 maka diketahui rata-rata 

untuk biaya sarana produksi sebesar Rp. 3.328.878 per LLG atau Rp. 

11.775.631per ha. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk pengadaan 

pupuk dan benih pada usahatani cabai keriting di Kecamatan Praya Timur 

Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhannya sebesar Rp. 602.479/LLG atau 

Rp. 2.131.218/ha, sedangkan rata-rata biaya obat-obatan yang dikeluarkan oleh 

petani pada usahatani cabai keriting  adalah sebesar Rp.532.633/LLG atau Rp. 



1.884.152/ha. Biaya sarana produksi yang terbesar dikeluarkan pada usahatani 

cabai keriting adalah biaya ajir dan mulsa yaitu sebesar Rp. 2.193.766/LLG atau 

Rp. 7.760.261/ha dan biaya yang terkecil yang dikeluarkan pada usahatani cabai 

keriting adalah biaya benih yaitu Rp. 235.769 per LLG atau sebesar Rp. 834.014 

per ha. 

 

Tabel 3. Rata-rata pendapatan, biaya dan R/C ratio Usahatani Cabai Keriting di   

   Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 

No 
Uraian 

Nilai 

Per LLG Per ha 

1 Penerimaan (Rp) 19.701.231 69.691.429 

2 Total Biaya (Rp) 4.566.661 16.154.556 

3 Pendapatan (Rp) 15.134.570 53.536.873 

4 R/C ratio 4,3 4,3 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer (2017) 

Tabel 3. Menunjukkan besar pendapatan adalah Rp. 15.134.570/LLG atau  

sebesar Rp. 53.536.873/Ha, dengan total biaya sebesar Rp. 4.566.661/LLG atau 

sebesar Rp. 16.154.556/Ha, rata-rata R/C ratio 4,3 yang artinya usahatani cabai 

keriting di katakn layak dan menguntungkan karena nilai R/C ratio usahatani 

cabai keriting lebih dari 1.  

C. Perhitungan SWOT Usahatani Cabai Kriting 
Tabel 4. Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) Usahatani cabai 

keriting di Kcamatan Praya TimurTahun 2017 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI INTERNAL 
BOBOT RATING 

BOBOT 

 X 

 RATING 

KEKUATAN: 

1. SDM yang terampil  

2. Kondisi agroklimatologi 

3. Ketersediaan sarana dan 

prasarana 

 

0,219 

0,208 

0,129 

4 

3 

2 

 

0,876 

0,624 

0,258 

 

Total 0,556  1,758 

KELEMAHAN: 

1. Lemahnya kapasitas dan 

kelembagaan petani  

2. Pemasaran yang belum 

tertata dengan baik 

3. Keterbatasan akses 

permodalan 

 

0,102 

 

0,103 

 

0,239 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

0,306 

 

0,206 

 

 

0,239 

 

Total 0,444  0,751 

TOTAL FAKTOR 

INTERNAL 
1,00 

 
2,509 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 



 Tabel 4. Menunjukkan bahwa total skor pembobotan faktor internal 

sebesar 2,509 yang diperoleh dari total skor faktor kekuatan sebesar 1,758 dan total 

skor faktor kelemahan sebesar 0,751. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani 

cabai keriting di Kecamatan Praya Timur berada pada posisi internal yang kuat, 

dimana kekuatan yang dimiliki digunakan secara optimal untuk mengatasi 

kelemahan yang dihadapi. 

Tabel 5. Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) Usahatani Cabai 

Keriting di Kcamatan Praya Timur Tahun 2017 

FAKTOR-FAKTOR 

STRATEGI EKSTERNAL BOBOT RATING 

BOBOT 

 X  

RATING 

PELUANG: 

1. Meningkatnya pendapatan 

konsumen  

2. Adanya otonomi daerah  

3. kebijakan pemerintah 

daerah atau pusat 

 

0,265 

 

0,102 

 

0,097 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

0,795 

 

0,204 

 

0,194 

Total 0,464  1,193 

ANCAMAN: 

1. fluktuasi harga 

2. masih rendahnya alokasi 

anggaran  

3. minimnya dukungan 

instansi secara teknis  

 

0,251 

0,171 

 

0,113 

 

2 

2 

 

2 

 

0,502 

0,342 

 

0,226 

Total 0,535  1,07 

TOTAL FAKTOR 

EKSTERNAL 
1,00 

 
2,263 

  Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 

 Tabel 5. Menunjukkan bahwa total skor pembobotan faktor eksternal 

sebesar  2,263  yang diperoleh dari total skor faktor peluang sebesar 1,193 dan total 

skor faktor ancaman sebesar 1,07. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani cabai 

keriting di Kecamatan Praya Timur  berada pada posisi eksternal yang kuat, 

dimana peluang yang dimiliki sudah dimanfaatkan secara optimal untuk 

mengatasi ancaman yang dihadapi. 

 Setelah semua skor faktor internal dan eksternal diketahui, maka kita 

dapat mengetahui kondisi atau keadaan usahatani cabai keriting  di Kecamatan 

Praya Timur  saat ini dengan melihat Gambar 1 Diagram Analisis SWOT sebagai 

berikut: 

 

 

 



 

 

 

 

         

           Arah kebijakan ekspansi 

             serta menambah investasi 

             untuk meningkatkan  

                         2,263      

   

                     2,509 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Analisis SWOT 

 

 Gambar 1. Menunjukkan bahwa kondisi usahatani cabai keriting saat 

ini berada pada posisi kuadran 1. Menurut Rangkuti (2003), pada posisi ini 

perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia 

menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah 

meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih baik. Oleh karena itu, dari kondisi usahatani cabai 

keriting  diKecamatan Praya Timur saat ini disarankan untuk menambahkan 

investasi untuk mengoptimalkan produksi. Untuk menempuh strategi tersebut, 

pengusaha cabai keriting harus membentuk lembaga keuangan melalui kelompok 

usahatani  yang telah terbentuk untuk meningkatkan akses permodalan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Untuk melakukan usahatani cabai keriting, petani di Kecamatan Praya 

Timur mengeluarkan total biaya usahatani yang rata-rata sebesar Rp. 

4.555.636/LLG atau Rp 16.115.181/Ha dalam satu kali musim tanam. 

2. Rata-rata pendapatan yang didapatkan usahatani cabai keriting di 

Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 

15.145.595/LLG atau  Rp 53.576.248/Ha dalam satu kali musim 

tanamnya. 

PELUANG EKSTERNAL 

KELEMAHAN 

INTERNAL 

 

KEKUATAN 

INTERNAL 

ANCAMAN EKSTERNAL 



3. Nilai R/C ratio usahatani cabai keriting di Kecamatan Praya Timur 

Kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 4,3 (lebih besar dari 1), maka 

usahatani cabai keriting tersebut dikatakan layak untuk dikembangkan. 

4. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

serta peluang dan ancaman  pada usahatani  cabai keriting di Kecamatan 

Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah  adalah; Kekuatan: SDM yang 

terampil, kondisi agroklimatologi dan ketersediaan  sarana dan prasarana. 

Kelemahan: lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani, pemasaran yang 

belum tertata dengan baik dan  keterbatasan akses permodalan. Peluang: 

meningkatnya pendapatan konsumen, adanya otonomi daerah dan 

kebijakan pemerintah daerah atau pusat. Ancaman: fluktuasi harga, masih 

rendahnya alokasi anggaran dan minimnya dukungan instansi secara 

teknis. 

Saran  

Setelah dilakukan Penelitian terhadap pendapatan usahatani cabai keriting 

di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah di ajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada para petani untuk mengatur waktu tanam guna 

mencegah   terjadinya panen raya yang  menyebabkan  harga cabai  keriting 

rendah.  

2. Diharapkan kepada penyuluh pertanian di Kecamatan Praya Timur agar 

 memperhatikan para petani dan memberi saran, serta masukan kepada 

petani  untuk membantu petani dalam mencatat pengeluaran biaya dan 

pendapatan  petani, sehingga petani dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan 

dan jumlah  pendapatannya.  
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