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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis kelayakan usahatani melon di 

Desa Ganti Kecamatan Praya Timur; (2) Mengkaji faktor internal dan faktor eksternal yang 

menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi usahatani melon di Desa 

Ganti Kecamatan Praya Timur; dan (3) Merumuskan strategi prioritas yang tepat untuk 

pengembangan usahatani melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. Daerah penelitian 

ditentukan secara purposive sampling yaitu Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. 

Penentuan responden ditetepkan secara quota sampling yaitu sebanyak 30 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa : (1) Usahatani melon di Desa Ganti Kecamatan Praya 

Timur memiliki nilai R/C sebesar 2,95 sehingga layak diusahakan; (2) Kekuatan terdiri 

dari  kelayakan usaha, masa tanam singkat, benih bersertifikat dan keterampilan petani. 

Kelemahan terdiri dari satu buah per pohon, kebutuhan perlakuan khusus, lemahnya 

kelembagaan petani, keterbatasan modal dan keterbatasan tenaga kerja. Peluang usaha 

terdiri dari nilai ekonomi tinggi, ketersediaan pasar, ketersediaan lahan. Ancaman terdiri 

dari serangan hama dan penyakit, kesulitan mendapatkan benih dan harga produk 

berfluktuatif; dan (3) Strategi yang menjadi prioritas yaitu perluasan usaha dengan 

menambah areal tanam melon, meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator petani 

melon, menyerap tenaga kerja lebih banyak sebagai akibat perluasan usaha dan  

membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya pengembangan 

usahatani melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. 

Kata kunci : melon, kelayakan, faktor internal dan faktor eksternal, strategi pengembangan 

ABSTRACT 
 The aim of this research : (1) To analize the apropriateness honeydew farming in 

Ganti village East Praya District; (2) To review the internal and external factors that can be 

strengths and weaknesses also be opportunities and threats for honeydew farming in Ganti 

Village East Praya District; (3) To formulate the right priority strategies of development 

honeydew farming in Ganti village East Praya District. Research area was determined by 
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purposive sampling that was 30 persons. The result shows that (1) Honeydew farming in 

Ganti Village East Praya District. had R/C value was 2,95, so feasible to cultivate. (2) The 

strengths consist are feasibility, brief grow timing, licenced seeds and farmers skill. The 

weaknesses consist are one fruit one tree, the need for special treatment, the weakness of 

fermer institutional, capital limit and worker limit. Business opportunities consist are high 

economy value, market availability and area availability. Threats consist are insect pests 

and diseases, difficultyin getting seeds, and fluctuatif price of product. (3) The strategies 

that be priority was business expansion by adding honeydew farming area, increasing the 

role of government as honeydew farmer fasilitator, more increasing worker recruitment as 

effect of expansion area and make partnership with related institutions in effort of 

develoment honeydew farming in Ganti village East Praya District. 

Key words : honeydew, appropriate, internal and external factors, development strategy. 

PENDAHULUAN 

Buah-buahan merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral. Dengan kandungan 

vitamin dan mineral yang dimiliki, buah sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

gizi masyarakat yang seimbang. (Aji dan Sasono, 2009). Salah satu jenis buah-buahan 

yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diminati oleh masyarakat adalah buah 

melon. Buah ini memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen maupun produsen, daya 

tarik bagi konsumen terletak pada rasanya yang manis, aroma harum dan menyegarkan, 

sedangkan daya tarik bagi produsen karena memiliki nilai ekonomi tinggi. 

Desa Ganti Kecamatan Praya Timur merupakan salah satu daerah penghasil melon 

di Kabupaten Lombok Tengah. Dilihat dari aspek ekonomi, aspek teknis, aspek sosial dan 

lingkungan, buah melon memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan pada daerah 

tersebut. Namun dalam perkembangannya, buah melon belum mampu dibudidayakan 

secara optimal oleh petani. Kualitas buah dan serangan hama penyakit menjadi masalah 

utama dalam melakukan usahatani melon. Sehingga perlu dilakukan kajian tentang strategi 

yang tepat memanfaatkan kondisi yang menguntungkan dalam upaya mengatasi kondisi 

yang merugikan untuk pengembangan usahatani melon. Bertitik tolak dari permasalahan 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian ini yang berjudul “Strategi Pengembangan 

Usahatani Melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur”.  

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis kelayakan usahatani melon di 

Desa Ganti Kecamatan Praya Timur; (2) Mengkaji faktor internal dan faktor eksternal yang 

menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi usahatani melon di Desa 

Ganti Kecamamatan Praya Timur; dan (3) Merumuskan strategi prioritas yang tepat untuk 

pengembangan usahatani melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian yang dilakukan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun 

sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis kelayakan usaha dengan 

pendekatan R/C Ratio, analisis SWOT dan AHP. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelayakan Usahatani Melon 

1. Biaya Produksi Usahatani Melon 

Biaya produksi meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya biaya yang 

dibutuhkankan dalam usahatani melon secara rinci disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Total Biaya Produksi Usahatani Melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur 

Tahun 2018 

No Biaya Produksi Nilai Per LLG (Rp/0,095 Ha) 

1 Biaya Tetap 2.678.345 

2 Biaya Variabel 5.206.533 

Total Biaya Produksi 7.884.878 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 1 menunjukkan bahwa total biaya produksi usahatani melon sebesar Rp. 

7.884.878 Per LLG. Biaya tersebut terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

2. Produksi, Harga, Penerimaan, Biaya Produksi dan Pendapatan Usahatani Melon 

Jumlah produksi, penerimaan dan pendapatan usahatani melon di Desa Ganti 

Kecamatan Praya Timur disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Produksi, Harga, Penerimaan, Biaya Produksi dan Pendapatan Usahatani Melon di 

Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Tahun 2018 

No Uraian Per LLG (0,095 Ha) 

1 Produksi (Kg) 3.543,83 

2 Harga (Rp/Kg) 6.558 

3 Penerimaan (Rp) 23.241.150 

4 Biaya Produksi (Rp) 7.884.878 

5 Pendapatan (Rp) 15.356.272 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 2 menunjukkan produksi melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur 

dalam satu kali proses produksi sebesar 3.543,83 Kg/LLG, harga rata-rata buah melon per 

Kg ditingkat petani sebesar Rp. 6.558. Penerimaan buah melon senilai Rp. 23.241.150 Per 
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LLG yang didapat dari hasil kali produksi dengan harga ditingkat petani. Total biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk usahatani melon sebesar Rp. 7.884.878 Per LLG. 

Sehingga pendapatan usahatani melon sebesar Rp. 15.356.272 Per LLG yang diperoleh 

dari penerimaan dikurangi total biaya produksi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pendapatan yang diperoleh bernilai positif dan besar sehingga usahatani melon di Desa 

Ganti Kecamatan Praya Timur layak untuk diusahakan. 

3. Analisis R/C Usahatani Melon 

Hasil analisis R/C disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Analisis R/C Usahatani Melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur 

Tahun 2018 

No Uraian Per LLG (0,095 Ha) 

1 Total biaya produksi (Rp) 6.975.160 

2 Produksi (Kg) 3.543,83 

3 Harga (Rp/Kg) 6.558 

4 Penerimaan (Rp) 23.241.150 

5 Pendapatan (Rp) 15.356.272 

6 R/C  2,95 
Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis R/C Ratio yakni 2,95. Artinya setiap 

pengeluaran biaya untuk usahatani melon sebesar Rp. 1 maka akan memperoleh 

penerimaan sebesar Rp. 2,95. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani melon di Desa Ganti 

Kecamatan Praya Timur layak untuk dilakukan. 

Analisis SWOT 

Faktor strategi internal dan eksternal dalam analisis SWOT meliputi kekuatan 

(Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) serta peluang (Opportunities) dan ancaman 

(Threats) dalam pengembangan usahatani melon. Adapun aspek-aspek yang dapat 

diidentifikasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam 

usahatani melon adalah sebagai berikut : 

1. Kekuatan (Strengths) 

a. Kelayakan usaha 

Usahatani melon mampu memberikan keuntungan yang cukup besar bagi petani, 

hal ini dapat dilihat dari nilai R/C sebesar 2,95, artinya setiap pengeluaran biaya 

sebesar Rp. 1 maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2,95. 

b. Masa tanam singkat 

Tanaman melon memiliki waktu panen yang singkat jika dibandingkan dengan 

tanaman lain pada daerah tersebut, masa tanam yang singkat memberi keuntungan 

bagi pelaku usaha karena mampu memberikan hasil usaha yang lebih cepat, melon 

dipanen sekitar 60 - 65 hari setelah dilakukannya penanaman.  
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c. Benih bersertifikat 

Seluruh petani melon menggunakan benih bersertifikat (F1 Hibrid) yaitu varietas 

M-15, MAI 116 dan Pertiwi. 

d. Keterampilan petani 

Keterampilan petani dinilai dari segi umur, pendidikan dan pengalaman usahatani. 

Pendidikan formal petani melon yang menjadi responden menunjukkan bahwa 80% 

pernah bersekolah. Dari aspek umur, menunjukkan 100% petani responden berada 

di usia produktif, sedangkan dari aspek pengalaman petani responden memiliki 

pengalaman dalam usahatani melon 3 – 10 tahun. 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

a. Satu buah per pohon 

Petani melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur selalu mempertahankan satu 

buah per pohonnya, hal ini dilakukan agar buah yang dihasilkan maksimal karena 

nutrisi fokus menuju buah yang dipelihara saja, hal ini tentu menjadi kelemahan 

yang harus diatasi.  

b. Kebutuhan perlakuan khusus 

Budidaya melon membutuhkan perlakuan secara khusus, mulai dari pengolahan 

lahan, pembuatan bedengan, pemakaian mulsa plastik hitam perak dan lanjaran, 

pembuatan lubang tanam, pengaturan jarak tanam, pemangkasan cabang, 

penyortiran buah hingga penyemprotan yang dilakukan 25 – 30 kali dalam satu kali 

produksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman melon memerlukan perlakuan 

khusus dalam mengusahakannya.  

c. Lemahnya kelembagaan petani 

Kegiatan kelompok tani tidak berjalan secara optimal, karena belum secara rutin 

membahas permasalahan-permasalahan tentang usahatani melon. Apabila terjadi 

permasalahan yang menyangkut tentang usahatani melon, hanya dibicarakan 

sesama petani melon yang ada di sekitarnya saja. 

d. Keterbatasan modal 

Budidaya melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur sudah mencapai tahap 

pengembangan, namun belum mendapatkan bantuan dalam peningkatan 

permodalan bagi petani melon. Dalam mengembangkan usahanya, petani melon 

masih mengandalkan modal sendiri dari hasil usaha sebelumnya dan modal 

pinjaman. 

e. Keterbatasan tenaga kerja 

Regenerasi petani di Indonesia merupakan masalah yang dihadapi pertanian 

Indonesia, petani kesulitan mendapatkan tenaga kerja luar keluarga dalam 

melakukan usahatani melon. Pemuda Indonesia tidak tertarik untuk menjadi petani. 

Selain itu, orang tua yang bekerja sebagai petani tidak menginginkan anaknya 

menjadi petani. 
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Tabel 4. Matriks IFAS Usahatani Melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Tahun 

2018 
Faktor - Faktor Strategi Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan :    

1. Kelayakan usaha 0,311 4 1,244 

2. Masa tanam singkat 0,027 1 0,027 

3. Benih bersertifikat 0,178 3 0,534 

4. Keterampilan petani 0,177 3 0,531 

Total 0,693  2,336 

Kelemahan :    

1. Satu buah per batang 0,017 4 0,068 

2. Kebutuhan perlakuan khusus 0,052 3 0,156 

3. Lemahnya kelembagaan petani 0,032 4 0,128 

4. Keterbatasan modal 0,086 3 0,258 

5. Keterbatasan tenaga kerja 0,120 2 0,240 

Total 0,307  0,850 

Total Faktor Internal 1,000  1,486 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis matriks IFAS, skor pembobotan faktor internal sebesar 

1,486 yang didapatkan dari selisih skor kekuatan sebesar 2,336 dan skor kelemahan 

sebesar 0,850. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani melon berada pada posisi 

yang kuat, dimana kekuatan digunakan secara optimal untuk mengatasi kelemahan yang 

ada. 

3. Peluang (Opportunity) 

a. Nilai ekonomi tinggi 

Buah melon memiliki nilai ekonomi tinggi dan prospek untuk dikembangkan. 

Responden usahatani melon mengatakan bahwa harga buah melon di tingkat petani 

tergantung dari kualitas buah melon itu sendiri baik ukuran maupun rasa dan 

penawaran, harga melon berada di berkisar antara 5.500 – 7.500 Per Kg. 

b. Ketersediaan pasar 

Petani tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan, karena pada saat panen, para 

pedagang pengepul akan datang dengan sendirinya untuk membeli hasil produksi 

petani. 

c. Ketersediaan lahan 

Desa Ganti Kecamatan Praya Timur memiliki lahan yang sesuai untuk 

pertumbuhan tanaman melon, dengan tersedianya lahan yang masih luas dan 

tersedianya sarana produksi lainnya di daerah tersebut akan menjadi peluang yang 

besar dalam pengembangan usahatani melon. 
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4. Ancaman 

a. Serangan hama dan penyakit 

Serangan hama dan penyakit masih menjadi ancaman bagi petani melon. Penyakit 

yang ditakuti petani yaitu layu fusarium atau layu yang disebabkan jamur terlebih 

saat budidaya dilakukan pada musim hujan. 

b. Kesulitan mendapatkan benih 

Petani responden mengeluhkan sulitnya mendapatkan benih bersertifikat, padahal 

lahan sudah siap ditanami. Petani tidak memiliki pilihan lain selain menunggu 

benih bersertifikat itu datang.  

c. Harga produk fluktuatif 

Harga melon dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masa panen dan kondisi 

cuaca. Ketika masa panen terjadi peningkatan produksi yang menyebabkan 

penurunan harga, sebaliknya ketika melewati masa panen sering kali harga melon 

naik karena produksi rendah. Petani tidak memperhatikan waktu produksi banyak 

atau rendah. 

Tabel 5.Matriks EFAS Usahatani Melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Tahun 

2018 

Faktor - Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Skor 

Peluang :    

1. Nilai ekonomi tinggi 0,290 4 1,160 

2. Ketersediaan pasar 0,290 4 1,160 

3. Ketersediaan lahan 0,061 1 0,061 

Total 0,641  2,381 

Ancaman :    

1. Serangan Hama dan Penyakit 0,174 3 0,522 

2. Kesulitan mendapatkan benih 0,095 4 0,380 

3. Harga produk fluktuatif 0,090 4 0,360 

Total 0,359  1,262 

Total Faktor Eksternal 1,000  1,119 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan hasil analisis matriks EFAS, total skor pembobotan faktor eksternal 

sebesar 1,119 yang didapatkan dari hasil pengurangan total skor peluang sebesar 2,381 dan 

total skor ancaman sebesar 1,262. Hal tersebut mengindikasikan usahatani melon berada 

pada posisi yang baik, dimana peluang yang dimiliki digunakan secara optimal untuk 

mengatasi ancaman yang ada. 
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Analytical Hierarchy Process 

 Analytical Hierarchy Process atau dikenal dengan AHP dilakukan untuk 

memperoleh bobot prioritas dalam menentukan faktor yang penting untuk pengembangan 

usahatani melon berdasarkan struktur hierarki masalah yang sudah dibuat. Hasil analisis 

dapat dilihat pada table di bawah ini : 

Tabel  6. Hasil Analitycal Hierarchy Process Faktor Internal Usahatani Melon di Desa 

Ganti Kecamatan Praya Timur Tahun 2018 
Kategori Priority Rank 

1. Kelayakan usaha 31,1 % 1 

2. Masa tanam singkat 2,7 % 8 

3. Benih bersertifikat 17,8 % 2 

4. Keterampilan petani 17,7 % 3 

5. Satu buah perpohon  1,7 % 9 

6. Kebutuhan perlakuan khusus  5,2 % 6 

7. Lemahnya kelembagaan petani  3,2 % 7 

8. Keterbatasan modal 8,6 % 5 

9. Keterbatasan tenaga kerja 12,0 % 4 

Consistency ratio 9,3%  

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 8. Hasil Analitycal Hierarchy Process Faktor Eksternal Usahatani  Melon di Desa 

Ganti Kecamatan Praya Timur Tahun 2018 
Kategori Priority Rank 

1. Nilai ekonomi tinggi  29,0% 1 

2. Ketersediaan pasar  29,0% 1 

3. Ketersediaan lahan 6,1% 6 

4. Serangan hama dan penyakit  17,4% 3 

5. Kesulitan mendapatkan benih  9,5% 4 

6. Harga produk fluktuatif 9,0% 5 

Consistency ratio 5,9%  

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Analisis Strategi Pengembangan Usahatani Melon Desa Ganti Kecamatan Praya 

Timur 

Setelah semua faktor internal dan eksternal diketahui, maka selanjutnya kita dapat 

mengetahui kondisi atau keadaan usahatani melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur 

dengan melihat Gambar di bawah ini :  
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Gambar Analisis SWOT 

Berdasarkan Gambar di atas, dapat dilihat bahwa kondisi perusahaan sekarang 

berada pada kuadran I yaitu posisi yang menguntungkan karena memiliki peluang dan 

kekuatan yang positif. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy) dengan arah kebijakan 

ekspansi dan menambah investasi untuk meningkatkan pendapatan petani melon. Menurut 

Rangkuti (2013), bisnis pada posisi ini menghadapi pertumbuhan besar yang sangat cepat 

dan pangsa pasar yang sangat besar. Hasil evaluasi faktor internal dan eksternal kemudian 

dianalisis dengan matriks SWOT untuk menentukan strategi pengembangan usahatani 

melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. Hasil matriks SWOT dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 
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 IFAS 

 

 

 

 
 

EFAS 

Kekuatan (S) 

1. Kelayakan usaha 

2. Masa tanam singkat 

3. Benih bersertifikat 

4. Keterampilan petani 

Kelemahan (W) 
1. Satu buah per pohon 

2. Kebutuhan perlakuan khusus 

3. Lemahnya kelembagaan petani 

4. Keterbatasan modal 
5. Keterbatasan tenaga kerja 

Peluang(O) 

1. Nilai ekonomi 

tinggi 

2. Ketersediaan pasar 
3. Ketersediaan lahan 

 

Strategi S-O 

1. Meningkatkan keterampilan petani 

untuk mengoptimalkan peluang 

yang ada (S4, O1,O2,O3) 
2. Perluasan usaha dengan 

menambah areal tanm melon 

(S1,S2,S3,S4,01,02,03) 

Strategi W-O 

1.Mengaktifkan kelembagaan 

petaniuntuk meningkatkan kualitas 

SDM dalam upaya pengembangan 
usahatani melon. (W2, W3, W4, 

O1) 

1.6.2. Menerapkan teknologi baru dalam 

budidaya, sehingga mampu 

menghasilkan buah lebih dari satu 

perbatangnya. (W1, O1, O2) 

1.6.3. Menyerap tenaga kerja lebih banyak 

sebagai akibat perluasan usaha 

(W5, O1, O2,O3) 

 

Ancaman (T) 

1. Serangan hama dan 

penyakit 

2. Kesulitan 

mendapatkan benih 

berserifikat 

3. Harga produk 

fluktuatif 

Strategi S-T 

1. Meningkatkan peran pemerintah 

sebagai fasilitator petani melon. 

(S1, T1. T2, T3,) 

2. Meningkatkan keterampilan 
petani untuk mendapatkan 

produk yang lebih baik sehingga 

petani mendapatkan harga yang 

lebih baik (S4, T1,T3) 

3. Memanfaatkan keterampilan 

petani untuk diversifikasi produk 

(melon emas) untuk menghadapi 

fluktuasi harga (S4, T2,T3) 

Strategi W-T 
1. Mengadakan pelatihan dalam 

budidaya melon sehingga petani 

mampu melakukan budidaya 

dengan baik dan manajemen usaha. 

(T1, W1, W2,W3) 

2. Membangun kemitraan dengan 

lembaga-lembaga terkait (lembaga 

penyedia benih, lembaga lembaga 

pemasaran, lembaga penyuluhan 

atau pendidikan dan lembaga 

permodalan) dalam upaya 
pengembangan usahatani melon 

(T1, T2, T3, W1,W2,W3, W4) 

Gambar Matriks SWOT Usahatani Melon  

Strategi Prioritas Pengembangan Usahatani Melon di Desa Ganti Kecamatan Praya 

Timur 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap strategi pengembangan usahatani melon 

teridiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Setelah menganalis terhadap faktor-faktor 

tersebut, dirumuskan berbagai strategi-strategi, baik itu strategi S-O, S-T, W-O dan W-T. 

Mengingat banyaknya strategi yang dirumuskan maka perlu melakuan analisis untuk 

menentukan strategi apa yang harus menjadi prioritas dalam pengembangan usahatani 

melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. 
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Adapun strategi yang menjadi prioritas utama yaitu : (1) Perluasan usaha dengan 

menambah areal tanam melon; (2) Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator 

petani melon; (3) Menyerap tenaga kerja lebih banyak sebagai akibat perluasan usaha; (4) 

Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya pengembangan 

usahatani melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang mengacu pada masalah, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis kelayakan usahatani melon dengan menggunakan metode R/C 

menunjukkan nilai R/C sebasar 2,95 artinya bahwa setiap pengeluaran biaya sebesar 

Rp. 1 maka akan diterima penerimaan sebesar Rp. 2,95. Hal ini menunjukkan bahwa 

usahatani melon tersebut layak untuk diusahakan.  

2. Faktor internal dan faktor ekstrnal sebagai berikut: (a) Kekuatan terdiri dari kelayakan 

usaha, masa tanam singkat, benih bersertifikat dan keterampilan petani; (b) Kelemahan 

terdiri dari satu buah per pohon, kebutuhan perlakuan khusus, lemahnya kelembagaan 

petani, keterbatasan modal dan keterbatasan tenaga kerja; (c) Peluang terdiri dari nilai 

ekonomi tinggi, ketersediaan pasar, ketersediaan lahan; (d) Ancaman terdiri dari 

serangan hama dan penyakit, kesulitan mendapatkan benih dan harga produksi 

berfluktuatif. 

3. Prioritas strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan usahatani melon di Desa 

Ganti Kecamatan Praya Timur yaitu perluasan usaha dengan menambah areal tanam 

melon, meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator petani melon, menyerap 

tenaga kerja lebih banyak sebagai akibat perluasan usaha dan  membangun kemitraan 

dengan lembaga-lembaga terkait (lembaga penyedia benih, lembaga lembaga 

pemasaran, lembaga penyuluhan atau pendidikan dan lembaga permodalan) dalam 

upaya pengembangan usahatani melon di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur. 

Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : (1) 

Pemerintah lebih memaksimalkan perannya sebagai fasilitator bagi petani dalam hal 

menyediakan sarana produksi maupun pembinaan melalui pelatihan-pelatihan untuk 

mendukung upaya pengembangan usahatani melon. (2) Petani melon disarankan lebih 

berani untuk melakukan investasi seperti memperluas usaha dengan cara menambah areal 

tanam mengingat harga buah melon tinggi, ketersedian pasar dan kesesuaian lahan. Selain 

itu, agar lebih memperbaharui ilmunya dalam budidaya melon. (3) Terkait masalah 

kelangkaan benih yang dihadapi petani, maka disarankan untuk membeli benih secara 
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online. (4) Untuk menghadapi masalah harga yang fluktuatif, disarankan kepada petani 

untuk memperhatikan waktu penanaman agar produksi tidak melimpah pada suatu waktu 

sehingga harga melon stabil. (5) Untuk peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan 

yang sama, diharapkan mampu menguasai keadaan lokasi penelitian sehingga dalam 

merumuskan pembahasannya lebih baik dari penelitian sebelumnya. 
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