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ABSTRAK 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji sisitem budidaya 

usahatani, struktur pembiayaan usahatani, kelayakan usahatani cabai rawit pada 
musim penghujan di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini 
dilaksanakan secara purposive sampling yaitu di Desa Kediri Induk, Desa Montong 
Are dan Desa Ombe  Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Penentuan 
responden petani dilakukan secara Sensus yaitu berjumlah 32 orang. Hasil penelitian 
menunjukkan: 1) sistem budidaya Usahatani cabai rawit pada musim penghujan yaitu 
.a) persemaian, b) persiapan lahan meliputi (pembersihan lahan, 
penggemburan/pencangkulan, pembuatan bedengan dan saluran irigasi, pemulsaan, 
penanaman dan pemasangan ajir, c) pemeliharaan mencakup (pemupukan, 
penyemprotan, pegendalian hama dan penyakit, penyiangan, dan panen. 2) struktur 
pembiayaan usahatani cabai rawit pada musim penghujan dimana total baya variabel 
Rp.7.189.280/LLG atau Rp. 16.443.284/Ha. Dan biaya tetap sebesar Rp. 
1.695.937/LLG atau Rp. 3.663.295/Ha. Sehingga total biaya produksi sebesar 
Rp.8.885.217/LLG atau Rp.20.347.324. 3) Usahatani cabai rawit layak untuk 
diusahakan karena nila R/C 4,70. 

 
Kata kunci  : Cabai Rawit, Kelayakan, Musim Penghujan 

 
ABSTRAK 

 
The Purpose Of This Research Is To Study About The Farming System, Farm 

Financing Structure, Feasibility Of Cayenne Pepper Farming In The Rainy Season In 
Kediri District, West Lombok Regency. This Research As Carried Out By Purpposive 
Sampling, Namely In The Kediri Induk Village, Montong Are Village, And Ombe 
Village, Kediri District, Est Lombok Regency. Determination Of Farmer Respondents 
Are Carried Of By Census, Which Amounts To 32 People. The Result Showed: 1) The 
Cultivation System Of Cayenne Pepper Cultivation In The Rainy Season Namely. A) 
Nursery, B) Land Preparation Includes (Land Clearing, Grafting/Embedding, 
Making Beds In Irrigationcanals, Mulching, Planting And Mounting, C) Maintenance 
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Includes (Fertilizing, Spraying, Pest And Diasease Contro, Weeding, And Harvesting.  
2) The Finanncing Structur Of Cayenne Pepper Farming In The Rainy Season  
Where The Total Of Varabel Cost  Is Rp. 7.189.280/Llg Or Rp. 16.443.284/Ha. And A 
Fixed Cost Of Rp. 1.695.937/Llg Or  Rp. 3.663.295/Ha. So That The Total  
Production Cost Is Rp. 8.885.217/Llg Atau Rp.20.663.295. 3) Cayenne Pepper 
Farming Is Feasible Because The R/C Is 4,70. 
 
Keywords : Cayenne Papper, Feasibility, Rainy Season 
 

PENDAHULUAN 

Tanaman hortikultura memegang peranan penting dalam pertanian Indonesia. 
Salah satu jenis usaha agribisnis hortikultura yang cukup banyak diusahakan oleh 
para petani adalah cabai rawit. 

Cabai rawit merupakan komoditas komersial karena sebagian besar ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tingkat produktivitas cabai rawit secara nasional 
selama 5 tahun terakhir sekitar 6 ton/Ha. Persentase produksi cabai rawit tahun 2014 
sebesar 90,91% di Pulau Lombok, hal ini menunjukkan bahwa sejak 2012-2013 
Pulau Lombok masih menjadi sentra produksi cabai rawit di Nusa Tenggara Barat. 

Kecamatan Kediri dengan luas tanam cabai rawit pada tahun 2014 seluas 108 
ha dengan produksi 4.594 kw dan produktivitas 42,5 kw/ha, sedangkan pada tahun 
2016 luas tanam cabai rawit seluas 130 ha dengan produksi sebesar 8.100 kw dan 
produktivitas 62,3 kw/ha. Adapun desa yang menjadi penghasil cabai rawit terbaik 
yang ada pada Kecamatan Kediri yaitu Desa Kediri Induk, Desa Montong Are, dan 
Desa Ombe. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang analisis kelayakan 
usahatani cabai rawit pada musim penghujan di Kecamatan Kediri Kabupaten 
Lombok Barat  dengan tujuan (1) mengkaji sistem budidaya usahatani cabai rawit 
pada musim penghujan di daerah penelitian, (2) mengkaji struktur pembiayaan 
usahatani cabai rawit pada musim penghujan di daerah penelitian dan (3) mengkaji 
Kelayakan usahatani cabai rawit pada musim penghujan di daerah penelitian. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah deskriptif dengan unit analisis usahatani cabai rawit 
di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, penentuan daerah sampel dengan 
purposive sampling yaitu Desa Kediri Induk, Desa Montong Are, dan Desa Ombe 
penentuan responden dengan Sensus sebanyak 32 orang responden, jenis data yang 
digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif, sumber data dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder.  
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Analisis Data 

Kelayakan usahatani cabai rawit ditentukan dengan analisis biaya, 
penerimaan, keuntungan Break Event Point (BEP) dan analisis  Rentabilitas Ekonomi 

; rumus R/C = 
����� ����������

����� ��������
 (Soekartawi, 1986). Kriteria keputusan kelayakan : 

Usahatani cabai rawit dikatakan untung atau layak yaitu usahatani cabai rawit yang 
layak untuk dikembangkan jika nilai R/C  lebih besar dari 1 dan sebaliknya jika 
usahatani cabai rawit dikatakan rugi yaitu usahatani cabai rawit tidak layak untuk 
dikembangkan jika nilai R/C  lebih kecil dari 1. Untuk mengetahui sistem budidaya 
cabai rawit pada musim penghujan dilakuakan analisis  sistem yaitu .a) persemaian, 
b) persiapan lahan meliputi (pembersihan lahan, penggemburan/pencangkulan, 
pembuatan bedengan dan saluran irigasi, pemulsaan, penanaman dan pemasangan 
ajir, c) pemeliharaan mencakup (pemupukan, penyemprotan, pegendalian hama dan 
penyakit, penyiangan, dan panen. 2) Untuk Mengetahui struktur pembiayaan 
usahatani cabai rawit pada musim penghujan dilakukan dengan perhitungan jumlah 
biaya variabel  yang meliputi (biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, biaya 
variabel lainya seperti : ajir, mulsa plastik dan karung), dengan jumlah biaya tetap 
yang meliputi biaya pajak lahan, sewa lahan dan penyusutan alat. 3) Untuk 
mengetahui tingkat kelayakan usahatani cabai rawit dilakukan dengan analisis R/C 

Ratio. Rumus R/C ratio = 
��

��
 (keterangan: TR = Penerimaan; dan TC = Total Biaya). 

Kriteria nilai R/C : Jika nilai R/C ratio >1 maka usahatani cabai rawit dikatakan layak 
untuk diusahakan sedangkan jika nilai R/C ratio <1 maka usahatani cabai rawit 
tergolong tidak layak untuk diusahakan sementara jika nilai R/C ratio = 1 maka 
usahatani cabai rawit mengalami titik impas karena penerimaan sama dengan 
pengeluaran.  (Soekartawi, 1995). 

BEP Produksi (Ton)  = 
��

�
   

BEP Penerimaan (Rp) =  Pºx Q1 

BEP Harga (Rp)        =  
��

�
 

Rentabilitas Usahatani Cabai rawit   RE =
�

�
 x100% 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 
Rata-rata umur responden petani dalam penelitian ini adalah 46 tahun dengan 

kisaran -64 tahun. 
Tingkat pendidikan pada responden petani terbanyak yaitu 7 orang atau 

21,87% sudah menempuh tingkat pendidikan  Tamat SD dan paling sedikit sebanyak 
2 orang atau 6,24% menempuh tingkat pendidikan perguruan tnggi . Sedangkan  

Rata-rata luas lahan garapan petani cabai rawit di Kecamatan Suralaga 
Kabupaten Lombok Timur adalah 0,43 Ha.  
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2). Sstem Budidaya Usahatani Cabai Rawit pada musim Penghujan 
1. Persemaian 

Persemaian untuk tanaman cabai rawit dilakukan pada tanah yang sudah di 
buatkan bedengan di tempat lahan yang sudah disiapkan dan di buatkan atap dengan 
plastik atau bisa menggunakan jerami, daun pisang atau pelapah daun kelapa agar 
tidak terkena air hujan. 
2. Persiapan Lahan 

a. Pembersiahan lahan  
Dalam proses pembersihan lahan dari sisa-sisa usahatani komoditi lain, petani 

responden mumbutuhkan waktu yang tidak terlalu lama karena keluarga banyak 
menyerap tenaga kerja dari dalam keluarga yang bersifat gotong royong. 

b.  Penggemburan/pencangkulan 
Dalam peroses  pengolahan lahan pada usahtani cabai rawit pada musim 

penghujan, dalam hal ini petani responden tidak memerlukan pembajakan melainkan 
hanya peroses pencangkulan saja agar tanah menjadi gembur. Pencangkulan pada 
lahan tujuannya  untuk memperbaiki aerasi dan drainase serta pengendalian gulma.  

c. Membuat bedengan dan saluran irigasi  
Setelah itu tanah di berikan pupuk dasar dan sekaligus dibuatkan bedengan 

yang lebih tinggi, pada saat menanam cabai rawit pada musim kemarau, lebar 
bedengan yang dibuat oleh petani 60-80 cm. Selain itu dibuatkan juga saluran 
air/irigasi sebagai tempat untuk menampung atau pembuangan air yang berlebihan. 
Kedalaman got atau saluran irigasi adalah  
 

d. Pemulsaan  
Pemasangan mulsa plastik oleh petani responden dalam hal ini tujuannya 

untuk melindungi bedengan dari air hujan dan untuk memperhambat pertumbuhan 
gulma, memelihara struktur tanah, mengurangi terkikisnya unsur hara, dan 
mengurangi erosi tanah. 

e. Penanaman  
Setelah jarak ditentukan kemudian bibit yang sudah siap ditanam dimasukan 

kedalam ke dalam lubang tanam yang sudah disiapkan/dibuat. Waktu penanaman 
yang dilakuakan oleh petani responden  yaitu  pada pagi hari dan sore hari adapaun 
sebagian  petani yang hanya menanam pada sore hari saja. Hal ini dilakuakan agar 
tanaman cabai rawit tidak mudah layu.  

f. Pemasanagan Ajir 
Setelah 3 – 4 minggu, petani responden melakukan pemasangan ajir dan diikat 

menggunakan tali rapia, hal ini dilakuakan agar tanaman tidak mudah roboh. Jika 
roboh maka tanaman cabai rawit akan kotor dan juga mudah terkena hama dan 
penyakit. Selain itu, tanaman cabai rawit yang roboh akan lebih sulit mendapat sinar 
matahari dan hal ini akan mempengaruhi hasil produksi. 
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3) Pemeliharaan 
a. Pemupukan  

Setelah 2-4 minggu penanaman, petani responden mulai memberikan pupuk.  
Jenis-jenis pupuk yang digunakan biasnya berupa pupuk Urea, TSP, KCL, tetapi ada 
juga beberapa petani responden yang menggunakan pupuk organik dan pupuk lain 
yang diproleh secara gratis. Pemberian pupuk pada tanaman dilakukan dengan cara 
dicampurkan terlebih dahulu pupuk dengan air yang sudah disdiakan di ember 
kemudian pupuk disiram merata pada setiap tanaman.. 

b. Penyemprotan 
Penyemprotan untuk tanaman cabai rawit dilakukan oleh petani responden 

setelah sebulan menanam atau tanaman cabai rawit sudah tumbuh besar dan belum 
berbuah. Penyemprotan ini dilakukan dengan alat bantu sprayer yang berisikan 
campuran obat-obatan dengan air, pada musim  hujan penyemprotan lebih sering 
dilakukan oleh petani. 

c. Pengendalian Hama dan Penyakit 
Penyakit tanaman cabai rawit yang sering dijumapai petani responden adalah 

penyakit gosong buah pada tanaman cabai rawit, rontoknya bunga tanaman cabai 
rawit, busuknya daun dan batang pada tanaman cabai rawit. Untuk mengatasinya, 
petani responden seringkali melakukan penyemprotan, perawatan intensif, dan 
pemberian pestisida untuk menghindari penyakit. 

d. Penyiangan  
Penyiangan tanaman cabai rawit dilakukan oleh petani responden pada umur 2 

minggu atau  setelah tanaman benar-benar tumbuh dengan baik dan kuat yang 
disesuaikan dengan pertumbuhan gumla.. 

e. Pemanenan  
Pemanenan tanaman cabai rawit biasanya dilakuakan oleh petani responden pada pagi 
hari. panen pertma kali pada umur 80-90 harisetelah tanam atau bisa dikatakan dua 
bulan setengah atau tiga bulan. cara yang sama yaitu memetik beserta tangkainya. 
Tanaman cabai rawit dipanen dengan selang waktu 2 minggu sekali atau bahkan 10 
hari sekali 
 
1). Analisis Kelayakan 
Biaya Variabel Usahatani Cabai Rawit 
1. Biaya sarana produksi 

Rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp 
1.260.564 per LLG atau Rp 2.835. 574 per Ha yang terdiri dari biaya bibit sebesar Rp 
521.687 per LLG atau Rp 1.213.226per Ha, biaya pupuk sebesar  Rp 502.453 per 
LLG atau Rp 1.168.495 per Ha dan biaya obat-obatan Rp 195.156 per LLG atau Rp 
453.851 per Ha. 
2. Biaya Tenaga Kerja. 

Rata-rata biaya tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani cabai rawit yaitu 
Rp 630.682 per LLG dengan rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 35,02 HKO 
atau Rp 1.466.702 per Ha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 81,44 HKO.  
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 Rata-rata biaya tenaga kerja luar keluarga dalam usahatani cabai rawit yaitu 
Rp 1.842.625 per LLG dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 83,43 HKO atau Rp 
4. 285.174 per Ha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 193,98 HKO.  

 
3. Biaya Variabel lain 

Rata-rata biaya lain-lain untuk usahatani cabai rawit yaitu sebesar Rp 
1.878.388per LLG, atau 4.368.386 per Ha. Biaya lain lain yang dimaksud disini yaitu 
karung  digunakan untuk membawa cabai rawit, ajir supaya pohon cabai rawit tidak 
cepat roboh dan Mulsa plastik agar tanah tetap gembur dan menghambat 
pertumbuhan gulma. 
Total Biaya Variabel 

Rata-rata biaya variabel pada usahatani cabai rawit yaitu sebesar Rp 
7.189.280 per LLG atau sebesar Rp 16.443.284 per Ha.  
Biaya Tetap Usahatani 

Rata-rata biaya tetap pada usahatani cabai rawit yaitu sebesar Rp 1.695.937 
per LLG atau sebesar Rp 3.944.040 per Ha.  
Total Biaya Usahatani Cabai Rawit 

Rata-rata biaya produksi usahatani cabai rawit sebesar Rp 8.885.217 per LLG 
atau sebesar Rp 20.437.324 per Ha.  
Penerimaan Usahatani Cabai Rawit 

Rata-rata jumlah produksi cabai rawit sebesar 778,87  Kg per LLg  atau 1.811 
Kg per Ha dengan harga per Kg sebesar Rp 39.941.  Dengan demikian penerimaan 
usahatani cabai rawit sebesar  Rp 34.192.837 per LLG atau sebesar Rp 79.518.225per 
Ha. 
Keuntungan Usahatani Cabai Rawit 

Rata-rata besarnya penerimaan yang di dapatkan dengan biaya produksi yang 
dikeluarkan maka diperoleh rata-rata keuntungan usahatani cabai rawit sebesar Rp. 
25.307.620 per LLG atau Rp 58.854.930 per Ha. 

 
kelayakan Usahatani Cabai Rawit pada musim penghujan 
Tabel 1. Analisis kelayakan Usahatani Cabai Rawit pada Musim Penghujan di 

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 

No Uraian Per LLG (0,19 Ha) Per Ha 

1 Keuntungan usahatani (Rp) 25.307.620 58.854.930 

2 Penerimaan (Rp) 34.192.837 79.518.225 

3 Total Biaya produksi (Rp) 8.885.217 20.437.324 

 
Kelayakan (R/C ratio) 4,70 4,70 

Sumber : Data primer Diolah tahun 2018 
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 R/C Ratio Usahatani Cabai Rawit. 

Nilai R/C Ratio usahatani cabai rawit sebesar 4,70 yang artinya setiap biaya 
yang dikeluarkan sebesar Rp 1 akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 4.700. 
Melihat angka R/C Ratio sebesar 4,70 maka usahatani cabai rawit memiliki prospek 
yang baik dan layak untuk di kembangkan karena angka ratio  lebih besar dari angka 
1. BEP (Break Event Point) 

 BEP produksi (Kg) 
Rp. 517,345 Kg 

 Berdasarkan perhitungan BEP produksi menunjukan bahwa  petani responden 
untuk usahatani cabai rawit pada musim penghujan di Kecamatan Kediri Kabupaten 
Lombok Barat Layak untuk diusahkan karena produksi cabai rawit (778,87 Kg) lebih 
besar dibandingkan dengan BEP produksi yaitu sebesar 222,46 Kg. 

 BEP Penerimaan (Rupiah)  
Rp. 4.885.282 Dalam hal ini total  petani responden cabai rawit pada musim 
penghujan di Kecamatan Kediri Kabupaten 2Lombok Barat mendapatakan 
keuntungan karena rata-rata total penerimaann usahatani cabai rawit sebesar  (Rp. 
34.192.832) lebih besar dibandingkan dengan BEP yaitu sebesar Rp.8.885.274 

  
 BEP Harga (Rupiah) 
 Rp. 9.385 

Berdasarkan BEP Harga diatas menujukan bahwa usahatani cabai rawit layak 
untuk diusahakan karena harga jual per Kg untuk usahatani cabai rawit lebih besar  
yaitu Rp.39.941/Kg dibandingkan dengan BEP Harga Rp. 11.407. 

 

       P                                                               TR 

  

    TC 

  BEP Harga    4.885.282 

           9.385                TVC 

 

  TFC 

  

 Q  
                 0         517,345 (BEP Produksi) 

 
Gambar 4.4. Kurva BEP 
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 Rentabilitas Ekonomi 

Berdasarkan Perhitunagan Rentabilitas Ekonomi usahatani cabai rawit pada 
musim penghujan di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat layak untuk 
diusahakan rentabilitas ekonomi yang sebesar 285% yang di peroleh dari 
perbandingan laba 25.307.620 dan modal sendiri sbesar 8.805.216 
 
2). Struktur biaya usahatani cabai rawit pada musim penghujan . 
Tabel 2. Analisis Struktur biaya Cabai Rawit pada musim penghujan di 

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok  Barat. 

No Jenis biaya 

Perluas Lahan Garapan 
(0,43) 

Per Hektar 
% 

Jumlah 
fisik 

Nilai (Rp) 
Jumlah 

fisik 
Nilai (Rp) 

1 Biaya variabel 
a. Sarana produksi 

 -Bibit (pohon) 
g. -Pupuk (Kg) 
h. -Pestisida (Btl) 
                (pcs) 

 
 

4.033,35 
208,85 

6,78 
4,13 

 
 

521.687 
 502.453 
195.156 

41.250 

 
 

9379,99 
48569,77 

15,76 
9,60 

 
 

1.213.226 
1.168.495 

453.851 
95.650 

 
 
 

5.87 
5,65 
2,19 
0.46 

 
 b. Biaya TK 

  -TKDK (HKO) 
  -TKLK  (HKO) 

 
 

630.828 
3.419.500 

 
 

1.467.0007
.772.324 

 
7,09 

38,49 
 c. Biaya variabel 

Lainnya 
- Ajir 
- Mulsa plastik 
- Karung  

 

806.093 
 

979.531 
92.781 

 

1.874.636 
 

2.277.979 
215.770 

 
 

9,07 
 

11,02 
1,04 

 Jumlah Biaya 
Variabel 

 
7.189.280  16.443.284 

80,88 

2 Biaya Tetap 
a. Pajak lahan 
b. Penyusutan alat 

MT 
c. Iuran irigasi 
d. Sewa lahan MT 

  
86.104 
27.541 

 
0,00 

1.582.292 

  
200.241 

64.049 
 

0,00 
3.679.748 

 
0,99 

0, 32 
 
 

17,81 
 Jumlah Biaya Tetap  1.695.937  3.944.038 19.12 
 Total  8.885.217  20.437.324 100 

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  
Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan profitabilitas dan efisiensi 

pemasaran cabai rawit di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem budidaya usahatani cabai rawit pada musim penghujan di Kecamatan 
Kediri Kabupaten Lombok Barat yang di lakukan oleh petani responden pada 
musim penghujan  yakni (1) persemaian (2) persiapan lahan yakni ; pembersihan 
lahan, penggemburan/pencangkulan, pembuatan bedengan dan saluran irigasi, 
pemulsaan, penanaman dan pemasangan ajir, (3) pemeliharaan mencakup : 
pemupukan, penyemprotan, pengendalian hama dan penyakit, penyiangan dan 
pemanenan. 
 

2. Struktur biaya usahatani cabai rawit pada musim penghujan di Kecamatan Kediri 
Kabupaten Lombok Barat, dimana total biaya variabel sebesar Rp. 
7.189.280/LLG atau Rp. 16.443.284/Ha yang meliputi biaya saana produksi, 
tenaga kerja, dan biaya variabel lainnya seperti (ajir,mulsa plastik,dan karung), 
dan biaya tetap sebesar Rp. 1.695.937/LLG atau Rp. 3.944.040/Ha yang meliputi 
pajak lahan, sewa lahan, dan penyusutan alat. Sehingga total biaya produksi 
sebesar Rp. 8.885.218/LLG atau 20.347.324 /Ha per peroses produksi. 

 
3. Kelayakan Finansial pada usahatani cabai rawit musim penghujan di Kecamatan 

Kediri Kabupaten Lombok Barat. 
a. Layak untuk diusahakan yang mana nila  R/C > 1yakni sebesar 4,70 artinya 

setiap biaya yang dikeluarkan Rp 1000 akan menghasilkan penerimaan 
sebesar Rp. 4.700. 

b. Penerimaan usahatani cabai rawit diperoleh sebesar Rp.79.518.225/Ha. 
Sedangkan keuntungan rata-rata usahatani cabai rawit pada musim penghujan 
sebesar Rp. 58.854.930/Ha. 

c. Nilai BEP produksi sebesar 517.345 Kg/Ha, nilai BEP harga sebesar Rp. 
9.385. dan nilai BEP penerimaan sebesar 4.885.282/Ha 

5.2. Saran 
1. Petani diharpkan lebih berani untuk mengambil resiko supaya memperluas  lahan 

yang digunakan untuk usahatani cabai rawit pada musim penghujan sehingga 
mampu memaksimalkan pendapatannya. 

2. PPL lebih memaksimalkan peranannya untuk memebantu petani dalam 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani, mengingat pendidikan 
petani sebagian mash rendah. 

3. Pemerintah diharapkan memperhatikan pada aspek teknis dimana petani yang 
melakukan usahatani cabai rawit saat musim penghujan. Pada khususnya yang 
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berkaitan dengan harga, sebab kegiatan usahatani cabai rawit pada musim 
penghujan pada lahan yan gcukup luas akan menyerap tenaga kerja yang cukup 
banyak dan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi. 
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