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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk menganalisis biaya usahatani cabai 

pada sistem irigasi tetes. 2). Untuk mengetahui pendapatan  usahatani cabai pada 

sistem irigasi tetes. 3). Untuk mengetahui kelayakan usahatani cabai pada sitem 

irigasi tetes.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan unit analisis adalah petani yang melakukan usahatani cabai pada sistem 

irigasi tetes yaitu Kelompok Tani Sambiq Rindang I di Desa Salut Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Daerah penelitian ini ditentukan secara 

purposive sampling,dengan pertimbangan bahwa Kelompok Tani Sambiq 

Rindang I Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara merupakan 

salah satu lokasi yang dilakukannya usahatani cabai pada sistem irigasi tetes. Jenis 

data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, dan sumber 

datanya adalah data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitianmenunjukan bahwa 1). Biaya produksi usahatani cabai pada 

sistem irigasi tetes sebesar Rp.2.139.666/LLG atau sebesar 

Rp.48.906.652/Ha.2).Rata-rata pendapatan petani untuk usahatani cabai pada 

sistem irigasi tetes per musim tanam di Kelompok Tani Sambiq Rindang I sebesar 

Rp.1.622.538/LLG atau sebesar Rp.37.068.994/Ha. 3). Kelayakan usahatani cabai 

pada sistem irigasi tetes ini berdasarkan R/C ratio sebesar 1,76 yang artinya 

usahatani tersebut layak untuk diusahakan karena nilai R/C ratio lebih besar dari 1 

(satu). 

  

Kata Kunci:Usahatani Cabai, Irigasi Tetes, Biaya, Pendapatan, Kelayakan 

Usahatani 
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ABSTRACT 

The purpose of this researchare 1). To analyze the cost of chili farming in a 

drip irrigation system. 2) To kwowing the chili farming income in the drip 

irrigation system. 3). To knowing the feasibility of chili farming in the drip 

irrigation system. 

The method used in this research is a descriptive method with the unit of 

analysis is the farmer who does chili farming in the drip irrigation system, namely 

the Sambiq Rindang I Farmer Group in Salut Village, Kayangan District, North 

Lombok Regency. This research area was determined by purposive sampling, 

with the consideration that the Sambiq Rindang I Farmer Group Salut Village, 

Kayangan Subdistrict, North Lombok Regency was one of the locations where 

chili farming was conducted in the drip irrigation system. The types of data used 

are quantitative data and qualitative data, and the data sources are primary data 

and secondary data. 

The results showed that 1). The production cost of chili farming in the drip 

irrigation system is Rp.2.139.666 / LLG or Rp.48.906.652 / Ha. 2) The average 

income of farmers for chili farming in the drip irrigation system per planting 

season in the Sambiq Rindang I Farmer Group is Rp. 1,622,538 / LLG or Rp. 

37,068,994 / Ha. 3). The feasibility of chili farming in this drip irrigation system 

is based on the R / C ratio of 1.76, which means that the farm is feasible to 

cultivate because the R / C ratio is greater than 1 (one). 

 

Keywords: Chili Farming, Drip Irrigation, Cost, Income, Feasibility of Farming.  
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Wilayah daratan Kabupaten Lombok Utara (KLU), terutama di bagian 

utara, didominasi oleh lahan pertanian dengan tanah bertekstur pasiran (porus, 

daya menahan air rendah) dan berbahan baku batu apung (miskin unsur hara). 

Selain sifat tanah tersebut, masalah lainnya adalah sumber daya air untuk 

usahatani di kawasan itu sangat terbatas, curah hujan relatif singkat (hanya 3 - 4 

bulan basah, zona agroklimat tipe D – E).  

Komoditas hortikultura yang diusahakan untuk meningkatkan pendapatan 

petani adalah tanaman sayur-sayuran khususnya cabai, hal ini disebabkan 

komoditas ini mengandung gizi yang baik untuk tubuh, prospek pasar yang bagus 

dan mempunyai nilai komersial cukup tinggi. Kecamatan Kayangan memiliki 

potensi sebagai sentral pengembangan produk hortikultura seperti cabai karena, 

Kecamatan Kayangan memiliki lahan yang cukup luas dan tanah yang subur 

untuk melakukan kegiatan usahataninya. Oleh karena itu lembaga terkait lebih 

cenderung melihat potensi lahan yang dimiliki Kecamatan Kayangan dan 

masyarakatnya yang sebagian besar bergelut di sektor pertanian. 

Kabupaten Lombok Utara sebagian besar lahankering, air irigasi 

merupakan kendala utama dalam berusahatani, untuk itu penggunaan air harus 

dihemat diantaranya menggunakan teknologi irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan 

teknologi baru yang pengadaannya membutuhkan biaya yang relatif besar. 

Sehingga tidak semua petani mampu menerapkannya. Untuk memenuhi harapan 

petani tersebut maka caranya adalah dengan pemanfaatan teknologi irigasi tetes 

seperti demplot di Kelompok Tani Sambiq Rindang I.  

Permasalahannya adalah hingga kini belum diketahui efisiensi atau 

kelayakan pemanfaatan sistem irigasi tetes. Untuk menjawab permasalahan 

tersebut perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Biaya dan Pendapatan 

Usahatani Cabai pada Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation) di Kabupaten 

Lombok Utara (Kasus : Kelompok Tani Sambiq Rindang I)”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis biaya 

usahatani cabai pada sistem irigasi tetes. 2. Untuk mengetahui pendapatan  

usahatani cabai pada sistem irigasi tetes. 3. Untuk mengetahui kelayakan 

usahatani cabai pada sitem irigasi tetes. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di 

Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, yakni pada 

Kelompok Tani Sambiq Rindang I secara Proposive Sampling. Unit analisis yang 

digunakan adalah petani yang melakukan usahatani cabai pada sistem irigasi tetes 

yaitu Kelompok Tani Sambiq Rindang I di Desa Salut Kecamatan Kayangan 

Kabupaten Lombok Utara. Responden sebanyak 4 orang. Jenis data yang 

digunakan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan, 

yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis biaya, 

analisis pendapatan dan analisis kelayakan usaha.   

2.1 Variabel dan Cara Pengukuran 

1. Produksi yaitu jumlah yang diperoleh petani dari usahataninya selama periode 

produksi sampai dengan pemasaran dalam satuan Kg. 

2. Biaya produksi yaitu seluruh biaya yang digunakan dalam melakukan 

usahatani cabai per musim tanam dalam satuan rupiah (Rp). 

Biaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Biaya tetap yaitu biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar 

produksi. Dalam penelitian ini biaya tetap yaitu biaya penyusutan alat, 

biaya pajak tanah, dan biaya untuk sewa lahan. 

b. Biaya tidak tetap yaitu biaya yang besarnya tergantung pada besar 

produksi, yang dalam penelitian ini terdiri dari : 

- Biaya saprodi (bibit, pupuk dan obat-obatan/pestisida) diukur besarnya 

berdasarkan harga yang berlaku dalam satuan rupiah (Rp). 

- Biaya tenaga kerja dalam keluarga dan luar keluarga diukur erdasarkan 

jumlah tenaga kerja dan banyaknya hari kerja datau jam kerja, 

dikalikan upah tenaga kerja yang berlaku dalam satuan hari kerja atau 

jam kerja dan diukur dalam satuan rupiah (Rp) 

3. Harga yaitu nilai yang diperoleh sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan 

oleh petani, dinyatakan dalam satuan uang (Rp/Kg). 

4. Nilai produksi yaitu hasil kali produksi dengan harga jual per unit dipetani 

dalam satuan rupiah. 

5. Pendapatan usahatani yaitu pendapatan bersih yang bersumber dari usahatani 

dan pemasaran cabai yang merupakan selisih nilai produksi dengan nilai total 

biaya produksi yang dinyatakan dalam rupiah. 

6. Efisiensi ekonomi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi 

usahatani cabai diukur melalui pendekatan R/C ratio yaitu merupakan 

perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya. 
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2.2 Analisis Data 

 Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Analisis biaya dilakukan dengan cara menginfentarisasi dan mengelompokkan 

jenis-jenis biaya untuk pengembangan sistem irigasi tetes, meliputi : 

a. Biaya investasi 

Biaya inestasi digunakan metode investasi tetap dari nilai baru alat sesuai 

dengan umur teknisnya. 

b. Biaya operasional 

c. Perhitungan penyusutan 

Penyusutan alat untuk yang bersifat biaya operasional menggunakan 

metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut : 

 

Jadi untuk mengetahui biaya dianalisis dengan menggunakan rumus analisis 

biaya yaitu : 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC  = Total Cost (total biaya) (Rp/musim) 

TFC  = Total Fixed Cost (total biaya tetap) (Rp/musim) 

TVC  = Total Variable Cost (total biaya variabel) (Rp/musim) 

2. Untuk mengetahui pendapatan dianalisis dengan menggunakan analisis 

pendapatan yaitu (Mulyadi, 2014) : 

I = TR – TC 

Keterangan : 

I   = Income (pendapatan (Rp/musim)) 

TR  = Total Revenue (total penerimaan (Rp/musim)) 

TC  = Total Cost (total biaya (Rp/musim)) 

3. Untuk mengetahui efisiensi ekonomi digunakan analisis R/C ratio yaitu 

(Anonim 2013) : 

R/C ratio =  

Dengan kriteria keputusan sebagai berikut : 

Jika R/C ratio ≥ 1, maka usaha cabai dikatakan layak untuk diusahakan. 

Jika R/C ratio < 1, maka usaha cabai dikatakan tidak layak untuk diusahakan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

3.1   Analisis Biaya Produksi Usahatani Cabai 

Dalam melakukan usahatani, petani tidak pernah lepas dari biaya-biaya 

produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi merupakan total dari seluruh biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi pada usahatani cabai yang berlangsung 

selama proses produksi, biaya-biaya ini meliputi biaya variabel dan biaya tetap. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-Rata Biaya Produksi pada Usahatani cabai di Kelompok Tani 

Sambik Rindang I Tahun 2018 

No. Jenis Biaya Per LLG  

(Rp) 

Per Hektar  

(Rp) 

1. Biaya variabel 1.594.780 36.452.114 

2. Biaya Tetap 544.886 12.454.538 

 Jumlah 2.139.666 48.906.652 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

*Keterangan : LG = 0,04 ha 

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa rata-rata biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh petani responden di kelompok tani sambiq rindang I per luas 

lahan garapan yaitu sebesar Rp2.139.666,- dengan rata-rata biaya variabel yang 

dikeluarkan sebesar Rp1.594.780,- dan rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan 

sebesar Rp544.886,-. Sedangkan rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan petani 

responden per hektar sebesar Rp48.906.652,- dengan rata-rata biaya variabel yang 

dikeluarkan sebesarRp36.452.114,- per hektar dan rata-rata biaya tetapyang 

dikeluarkan sebesarRp12.454.538,- per hektar. Rincian masing-masing biaya-

biaya akan disajikan pada pembahasan berikut. 

a. Total Biaya Variabel 

Total biaya variabel yaitu penjumlahan dari biaya sarana produksi, biaya 

tenaga kerja dan biaya lain-lain di Kelompok Tani Sambiq Rindang I. Total dari 

biaya variabel usahatani cabai dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 

Tabel 2.Total Biaya Variabel pada Usahatani Cabaidi Kelompok Tani 

SambiqRindang I Tahun 2018 

No. Jenis Biaya Variabel Per LLG  

(Rp) 

Per Hektar  

(Rp) 

1. Biaya Sarana Produksi 394.780 9.869.500 

2. Biaya Tenaga Kerja 1.200.000 27.428.571 

 Jumlah 1.594.780 36.452.114 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa rata-rata biaya variabel adalah 

sebesar Rp 1.594.780/LLG atau sebesar Rp 36.452.114/Ha dengan rata-rata biaya 

sarana produksi Rp 294.905/LLG atau sebesar Rp 6.740.689/Ha, biaya tenaga 

kerja Rp 1.200.000/LLG atau sebesar Rp 27.428.571/Ha. 

b. Total Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak habis dipakai dalam satu masa 

produksi. Biaya tetap terdiri atas biaya pajak lahan, dan penyusutan alat. Untuk 

lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-Rata Biaya Tetap per LLG dan per Ha pada Usahatani Cabai 

diKelompok Tani Sambiq Rindang I Tahun 2018  

No. Jenis Biaya 
Nilai Biaya Tetap/MT 

Per LLG Per Ha 

1. Pajak (Rp) 5.250 120.000 

2. Penyusutan Alat (Rp) 298.636 6.620.252 

3. Sewa Lahan 250.000 5.714.285 

Jumlah 544.886 12.454.538 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa rata-rata jumlah biaya tetap 

pada usahatani cabai sebesar Rp 544.886,- per luas lahan garapan atau sebesar Rp 

12.454.538,- per Ha. 

3.2  Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Cabai pada Sistem Irigasi 

Tetes 

Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari usahatani 

cabai petani responden di Kelompok Tani Sambiq Rindang I yang diperoleh 

dalam satu kali musim tanam dengan satuan kilogram (kg). Penerimaan yaitu hasil 

dari produksi dikalikan dengan harga. Pendapatan usahatani di peroleh dari 

penerimaan dikurangi dengan total biaya. Sedangkan nilai produksi adalah hasil 

kali antara jumlah produksi dengan harga produksi yang berlaku per satuan 

kilogram (Rp/kg). 

Berdasarkan hasil penelitian. Jumlah produksi, besar harga, penerimaan dan 

pendapatan usahatani cabai pada sistim irigasi tetes di Kelompok Tani Sambiq 

Rindang I disajikan dalam Tabel 4. berikut : 
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Tabel 4. Biaya dan Pendapatan Usahatani Cabai pada Sistem Irigasi Tetes 

diKelompok Tani Sambiq Rindang I Tahun 2018 

No Uraian Satuan 
Per LLG 

Jumlah Nilai (Rp/LG) 

A. Biaya Produksi    

 1. Biaya Variabel  
  

 a. Benih Gram 0,25 90.000,00 

 b. Pupuk :  
  

 Pupuk Ponska Kg 8,75 26.250,00 
 Pupuk KNO3  Kg 4,38 8.750,00 
 Pupuk TSP  Kg 4,38 8.750,00 
 Pupuk Urea Kg 4,38 8.750,00 
 Green Tonik Ltr 1,00 40.000,00 

 Jumlah Pupuk Rp 22,89 92.500,00 

 c. Obat-obatan :  
  

 Fungisida :  
  

 Amistar Top Liter 0,10 9.500,00 
 Insektisida :  

  
 Regent  Liter 0,10 2.780,00 
 Winder Liter 0,50 12.500,00 
 Akarisida :  

  
 Samite 135EC Liter 0,08 26.250,00 
 Herbisida :  

  
 Rundop Liter 1,00 80.000,00 

 Jumlah Obat-Obatan  1,78 131.030,00 

 d. Biaya Irigasi : Menit 187,50 81.250,00 

 e. Biaya Tenaga Kerja :  
  

 TKDK  HKO 6,22 718.750,00 
 TKLK  HKO 3,39 481.250,00 

 Jumlah Tenaga Kerja HKO 9,61 1.200.000,00 

 Jumlah Biaya Variabel  Rp 
 

1.549.780,00 

 2. Biaya Tetap  
  

 a. Penyusutan Alat Rp 
 

289.636,00 
 b. Pajak Rp 

 
5.250,00 

 c. Sewa Lahan  
 

250.000,00 

 Jumlah Biaya Tetap Rp 
 

544.886,00 

 3. Total Biaya Produksi Rp 
 

2.139.666,00 

B. Nilai produksi/penerimaan Rp 91,50 3.762.205,00 

C. Pendapatan Rp 
 

1.622.539,00 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

*Keterangan LG = 0,04 Ha 

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa rata-rata produksi usahatani 

cabaisebesar 91,50kg per luas lahan garapan dengan harga rata-rata Rp 41.117,- 
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per kg per luas lahan garapan. Hasil panen atau produksi selain ditentukan oleh 

input produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan penggunaan tenaga kerja. Ada 

faktor-faktor lain lagi seperti grade atau kualitas tanah yang digunakan untuk 

berusahatani semakin bagus grade tanah yang digunakan untuk produksi cabai 

yang dihasilkan akan meningkat begitu juga sebaliknya. 

Nilai produksi yang diterima petani responden sebesar Rp 3.762.205,-per 

luas lahan garapan atau sebesar Rp 85.975.647,- per hektar. Besar kecilnya nilai 

produksi tergantung pada jumlah produksi dan harga jual produk persatuan, jika 

nilai produk semakin besar itu artinya jumlah produksi tinggi dan harga jual 

tinggi, sebaliknya semakin sedikit jumlah produksi dan rendahnya harga jual 

maka nilai jualnya semakin rendah. 

 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan petani responden 

usahatani cabai sebesar Rp 1.622.539,- per luas lahan garapan atau sebesar Rp 

40.563.475,-per hektar. Besarnya pendapatan yang diperoleh oleh petani 

responden dipengaruhi oleh total produksi dan harga jual hasil produksi.  

Keuntungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang 

diperoleh dari selisih nilai produksi (penerimaan) dikurangi dengan total biaya 

produksi (pengeluaran) pada usahatani cabai. 

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa rata-rata keuntungan usahatani cabai 

di Kelompok Tani Sambiq Rindang I sebesar Rp.1.622.539/LLG atau Rp. 

40.563.475/Ha. Besarnya keuntungan petani tergantung dari besarnya produksi 

yang dihasilkan, nilai produksi dan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

petani dalam menjalankan usahataninya. 

 

3.3Analisis Efisiensi Ekonomi 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani cabai dianalisis dengan 

menggunakan rumus Return Cost Ratio (R/C).Return Cost Ratio merupakan 

perbandingan antara penerimaan yang diperoleh petani cabai dengan total biaya 

yang dikeluarkan, dengan kriteria jika R/C ≥ 1, maka usahatani cabai efesien atau 

layak untuk diusahakan, sebaliknya apabila nilai R/C < 1, maka usahatani tersebut 

tidak efisien atau tidak layak untuk diusahakan (Suratiyah, Ilmu Usahatani, 2008). 
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Tabel 5.Analisis Efisiensi Ekonomi Cabai di Kelompok Tani Sambiq Rindang 

ITahun 2018 

Uraian Jumlah Per LLG Jumlah Per Ha 

Nilai Produksi (Rp) 3.762.205 85.975.647 

Total Biaya Produksi (Rp) 2.139.666 48.906.652 

R/C Ratio 1,76 1,76 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat pada tabel 5.bahwa rata-rata 

nilai R/C ratio usahatani cabai yang diterima petani adalah 1,76 artinya usahatani 

cabai di Kelompok Tani Sambiq Rindang I sangat layak untuk diusahakan. Dalam 

hal ini, setiap Rp.1.000 dari biaya yang dikeluarkan akan diperoleh penerimaan 

sebesar Rp.1.760. 

 

3.4     Perkembangan Harga Cabai pada Sistem Irigasi Tetes 

Dalam melakukan suatu kegiatan usahatani petani responden tidak 

terlepasdari yang namanya hasil produksi dan harga, hasil produksi dan harga 

sangat menentukan pendapatan petani responden. Berdasarkan hasil penelitian, 

petani responden melaksanakan pemetikan atau melakukan panen buah cabai 

hingga 15 kali panen dengan rentan waktu satu minggu sampai sepuluh hari 

sekali, adapun total rata-rata hasil produksi dan harga produksi setiap kali panen 

pada usahatani cabai pada sistim irigasi tetes di kelompok tani sambiq rindang I 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.1. Rata-Rata Total Produksi Buah Cabai per Panen pada Kelompok 

 Tani Sambiq Rindang I per Luas Lahan Garapan 
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Berdasarkan gambar 3.1 diketahui bahwa  rata-rata hasil produksi tertinggi 

di dapatkan pada saat panen ke 7 dengan total produksi sebesar 9,63 Kg, hal ini 

dikarenakan tanaman cabai berada pada saat kemampuan tanaman masih 

produktif dan yang terendah sebesar 4,5 Kg pada panen ke 15 atau panen 

terakhir, dalam hal ini tanaman sudah mulai kehilangan produktifitasnya untuk 

menghasilkan buah cabai. 

Gambar 3.2  Rata-Rata Harga jual Buah Cabai per Panen pada Kelompok Tani 

Sambiq Rindang I per Luas Lahan Garapan 

 

Berdasarkan Gambar 3.2 diketahui bahwa rata-rata harga jual tertinggi 

didapatkan pada saat panen ke 3 dengan harga jual sebesar Rp 60.000 per Kg, 

harga jual tinggi ini dipengaruhi oleh ketersediaan dari tanaman cabai yang tidak 

dapat memenuhi permintaan. Harga terendah pada panen ke 13 sebesar Rp 22.000 

per Kg, harga rendah diakibatkan karena masih banyaknya ketersediaan cabai di 

pasar. Berdasarkan gambar 3.2 harga cabai mengalami fluktuasi yang mana dalam 

hal ini sangat mempengaruhi pendapatan petani. 

 

3.5Hambatan Dalam Usahatani Cabai pada Sistem Irigasi Tetes di   

Kelompok Tani Sambiq Rindang I 

Dalam setiap kegiatan pasti tidak pernah lepas dari hambatan yang dapat 

menghambat aktiitas usahatani dalam mencapai tujuannya. Hambatan tersebut 

perlu diketahui agar dalam setiap melakukan suatu kegiatan nantinya petani dapat 

mengatasi hambatan tersebut dan dapat mengembangkan usahataninya secara 

terus menerus . Dalam usahatani cabai ini ditemukan berbagai hambatan antara 

lain : 

1. Hama dan Penyakit 

Hama adalah organisme pengganggu dalam tanaman yang menimbulkan 

kerusakan secara fisik, dan kedalamnya praktis adalah semua hewan yang 

menyebabkan kerugian dalam pertanian. Serangaan hama yang ditemukan oleh 
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petani yaitu serangan hama serangga, ulat dan lalat buah. Hama serangga 

menjadikan tanaman sebagai bahan makanan dan merusak tanaman. Hama 

serangga sering memotong batang tanaman baik yang muda maupun tua dan hama 

juga memakan daun muda  dan tua serta tunas-tunas muda pada tanaman. 

Masalah ini menyebabkan menurunnya jumlah produksi tanaman, serangan 

hamaa serangga menyebabkan tanaman tidak mampu menghasilkan produksi 

yang maksimal karena terjadinya pembatasan pertumbuhan tanaman. 

Pertumbuhaan tanaman terganggu dan menurunkan nilai ekonomis hasil produksi 

petani, haama yang menyerang pada bagian buah atau bagian tanaman yang 

memiliki nilai ekonomis akan menjadi menurun. Hal ini disebabkan oleh hama 

yang merusak bagian buah maupun daun tanaman, yang mengakibatkan produk 

yang dihasilkan petani tidak dapat dikonsumsi dan hasil produksi tidak terlalu 

laku dipasaran yang berdampak bisa menurunkan pendapatan petani. 

Penyakit merupakan salah satu yang menghambat petani, dimana penyakit 

sering menyerang tanaman, penyakit sulit ditangani atau dikendalikan karena 

penyakit berasal dari virus atau bakteri yang merusak bagian dalam tanaman dan 

menyebabkan tanaman layu bahkan mati.Hal ini menyebkan kurangnya produksi 

yang dihasilkan dan kualitas hasil produksi menjadi kurang baik sehingga harga 

jual hasil produksi lebih rendah dan pendapatan yang diterima petani lebih rendah. 

2. Harga 

Harga yang dimaksud merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan 

dengan uang.Berdasarkan hasil penelitian 4 petani responden menyatakan bahwa 

harga sebagai masalah dalam usahataninya.Sifat produk pertanian yang cepat 

rusak mengakibatkan petani responden harus menjual produknya segera mungkin 

dengan harga jual yang berlaku ditentukan oleh pedagang pengepul di desa. 

Selain itu kebutuhan petani responden pun menjadi desakan petani untuk 

segera menjual produk yang dihasilkan, harga menjadi masalah karena harga jual 

produk rendah, petani responden menerima harga langsung dari pengepul sebagai 

pembeli ditingkat desa. Petani responden pada penelitian ini tidak memiliki daya 

untuk menentuan harga jual produk, bila produksi yang dihasilkan melimpah dan 

produk yang dihasilkan belum terjaul sepenuhnya, maka petani menjual seluruh 

hasil usahataninya dengan harga miring. 

3. Iklim 

Berdasarkan hasil penelitian petani responden menyatakan bahwa iklim 

sebagai masalah dalam usahatani cabai.Iklim merupakan kendala yang banyak 

dialami oleh petani, keadaan iklim (curah hujan) yang paling utama yang 

menyebabkan gagal panen, perubahan iklim yang tidak sesuai dengan 

pertumbuhan tanaman memiliki resiko meningkatnya virus dan bakteri yang 

menyerang tanaman.Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi yang 

dihasilkan tanaman yang diusahakan oleh petani dan untuk mencapai 

pertumbuhan yang optimal tanaman membutuhkan iklim dan ketersediaan air 

yang baik. 

4. Modal  

Kendala kekurangan modal adalaah kendala yang paling sering dihadapi 

petani.Kendala kekurangan modal disebabkan karena kurangnya biayauntuk 

menjalankan usahtani khususnya usahatani cabai yang membutuhkan biaya yang 
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cukup besar, baik dari persiapan lahan sampai dengan panen.Kurangnya sumber-

sumber pendapatan petani diluar pertanian dan keterampilan petani yang terbatas 

mnjadi penyebab kekurangan modal untuk usahtaninya.Sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan modal usahataninya petani harus meminjam modal. 

kendala kurangnya modal tersebut disebabkan beberapa faktor yang 

dihadapi oleh petani seperti harga benih yang mahal, kurangnya ketersediaan 

pupuk yang beredar dimasyarakat sehingga menyebabkan harga pupuk cukup 

tinggi, obat-obatan pertanian pun menjadi masalah karena penggunaan obat 

sebagai pengendali hama/penyakit belum sesuai dengan hama/penyakit yang 

menyerang dalam artian obat yang beredar belum cukup kuat untuk mengatasi 

hama/penyakit yang menyerang tanaman akibatnya petani responden 

menggunakan sebagian modal usaha yang dimiliki untuk membeli obat terus-

menerus dengan harapan hama/penyakit yang menyerang usahatani hortikultura 

dapat teratasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan tujuan penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya produksi usahatani cabai pada sistem 

irigasi tetes sebesar Rp.2.139.666/LLG atau sebesar Rp.48.906.652/Ha. 

2. Rata-rata pendapatan petani untuk usahatani cabai pada sistem irigasi tetes per 

musim tanam di Kelompok Tani Sambiq Rindang I sebesar Rp.1.622.538/LLG 

atau sebesar Rp.37.068.994/Ha.  

3. Kelayakan usahatani cabai pada sistem irigasi tetes ini berdasarkan R/C ratio 

sebesar 1,76 yang artinya usahatani tersebut layak untuk diusahakan karena 

nilai R/C ratio lebih besar dari 1 (satu). 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada pemerintah atau Dinas/Badan/Instansi terkait untuk 

melakukan pembinaan dan penyuluhan yang lebih intensif agar petani yang 

menggunakan sistem irigasi tetes ini  memperoleh hasil produksi yang 

maksimal sehingga pada gilirannya pendapatan petani dapat lebih meningkat. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor produksi dalam pengelolaan 

usahatani cabai pada sistem irigasi tetes agar petani dapat menggunakan faktor-

faktor produksi secara efisien sehingga petani memperoleh keuntungan yang 

lebih besar. 
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