
0 
 

 

 

ANALISIS PROFITABILITAS DAN BREAK EVENT 

POINT USAHATANI BUAH NAGA DI KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

 

Oleh  

Baiq Nindya Karina Aryani 

C1G 011 026 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2016 

 



1 
 

 

 

ANALISIS PROFITABILITAS DAN BREAK EVENT POINT USAHATANI 

BUAH NAGA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

*Baiq Nindya Karina Aryani**I Ketut Budastra***Anas Zaini 

*Mahasiswa**Dosen Pembimbing Utama***Dosen Pembimbing Pendamping 

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

 

ABSTRAK 

 

 Dalam melakukan usahatani seorang petani membutuhkan biaya yang 

harus dikeluarkan seperti biaya produksi, alat-alat pertanian dan lain-lain. 

Tingginya biaya faktor-faktor produksi, sulit tidaknya memperoleh modal 

merupakan bahan pertimbangan petani untuk berusahatani buah naga. Apabila 

proses pengolahan usahatani buah naga ini dilakukan dengan baik maka petani 

dapat meningkatkan produksi dan memperoleh keuntungan yang besar dalam 

usahataninya. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui profitabilitas 

usahatani buah naga di Kabupaten Lombok Tengah. (2) Mengetahui break event 

point (BEP) produksi, dan BEP harga pada usahatani buah naga di Kabupaten 

Lombok Tengah. 

Hasil kesimpulan menunjukan bahwa : (1) Profitabilitas  usahatani buah 

naga di Kabupaten Lombok Tengah  adalah sebesar 55,56 % per luas lahan 

garapan (0,24 Ha), dengan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 

12.589.496/LLG atau Rp. 52.184.439/Ha selama 8 bulan. Nilai profitabilitas  

usahatani buah naga tersebut mampu untuk membayar bunga bank sebesar 11,50 

%. (2) Profitabilitas usahatani buah naga di Kecamatan Pringgrata berbeda dengan 

di Kecamatan Jonggat, profitabilitas usahatani buah naga di Kecamatan 

Pringgarata adalah sebesar 50,42 % per luas lahan garapan (0,39 Ha) dengan 

keuntungan usahatani adalah sebesar Rp. 16.015.817/LLG atau Rp. 

41.331.140/Ha  sedangkan profitabilitas usahatani buah naga di Kecamatan 

Jonggat adalah sebesar 67,98% per luas lahan garapan (0,10 Ha) dengan 

keuntungan usahatani adalah sebesar Rp. 9.163.175/LLG atau Rp. 96.454.473/Ha. 

Nilai profitabilitas  usahatani buah naga tersebut mampu untuk membayar bunga 

bank sebesar 11,50 %. (3) BEP produksi per hektar usahatani buah naga di 

Kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar 2.197 kg. BEP produksi usahatani 

buah naga di Kecamatan Pringgrata berbeda dengan di Kecamatan Jonggat 

dimana BEP produksi usahatani buah naga di Kecamatan Pringgarata sebesar 

2.171 Kg sedangkan BEP produksi di Kecmatan Jonggat sebesar 2.301 Kg. (4) 

BEP harga per hektar usahatani buah naga di Kebuapaten Lombok Tengah adalah 

sebesar Rp. 11.242/Kg. BEP harga di Kecamtaan Pringgrata berbeda dengan di 

Kecamatan Jonggat, dimana untuk BEP harga di Kecamatan Pringgrata adalah 

sebesar Rp. 11.633/Kg sedangkan BEP harga di Kecmatan Jonggat adalah sebesar 

Rp. 10.417/Kg. 

 

Kata kunci : Profitabilitas, break event point 
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ABSTRACT 

 

 In farming activity, a farmer requires costs to be incurred such as the 

cost of production, agricultural tools and others. By the high cost of production 

factors, the difficulty in raising financial capital is a consideration substance of 

dragon fruit farmers in farming. If the processing of dragon fruit farming is well 

done, then the farmers can increase production and earn huge profits in farming. 

The purpose of this study was to: (1) Determine the profitability of dragon fruit 

farming in Central Lombok regency. (2) Determine the break-even point (BEP) of 

production and the prices on the BEP dragon fruit farming in Central Lombok 

regency. 

 The conclusion results show that: (1) The Profitability of dragon fruit 

farming in Central Lombok regency was at 55.56% per acreage (0.24 Ha), with 

the advantage gained was Rp. 12.589.496/LLG or Rp. 52.184.439/Ha for 8 

months. The value of profitability of dragon fruit farming can afford to pay the 

bank interest amounted to 11.50%. (2) The profitability of dragon fruit farming in 

Pringgrata District was different from Jonggat District, dragon fruit farming 

profitability in Pringgarata District amounted to 50.42% per acreage (0.39 Ha) 

with the profits of farming was Rp. 16.015.817/LLG or Rp. 41.331.140 million/ 

Ha, while profitability dragon fruit farming in Jonggat District amounted to 

67.98% per acreage (0.10 Ha) with the profits of farming is Rp. 9.163.175/LLG or 

Rp. 96.454.473/Ha. The value of profitability of dragon fruit farming can afford to 

pay the bank interest amounted to 11.50%. (3) the BEP production of dragon fruit 

farming per hectare in Central Lombok amounted to 2.197 Kg. The BEP dragon 

fruit farm production in Pringgarata District was different from Jonggat District, 

where BEP of dragon fruit farming production in Pringgarata District amounted to 

2.171 kg, while the BEP of production in Jonggat District amounted to 2.301 Kg. 

(4) The BEP of prices per hectare of dragon fruit farming in Central Lombok is 

Rp. 11.242/Kg. The BEP of prices in Pringgarata District was different with 

Jonggat District, in which the prices of BEP in Pringgrata District is Rp. 

11.633/Kg while the price in Jonggat District is Rp. 10.417/Kg. 

 

Keywords: profitability, break even point 
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PENDAHULUAN 

Buah naga mulai dikenal di Indonesia pada pertengahan tahun 1999 dan 

bukan hasil budidaya di negeri sendiri, tetapi hasil impor dari Thailand. Pada 

dasarnya budidaya buah naga tidak sulit. karena iklim Indonesia sangat 

mendukung pengembangannya. Buah naga sejak dikembangkan di Indonesia 

(pada tahun 1999) sampai saat ini, luas areal penanaman tanaman buah naga di 

indonesia masih relatif sedikit, karena buah naga masih tergolong langka dan 

masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya (Putra, 2011). 

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia 

yang mengembangkan tanaman buah naga sejak tahun 1990-an terutama di Pulau 

Lombok. Namun tanaman ini belum banyak dibudidayakan secara meluas karena 

masih tergolong baru dan masyarakat masih banyak yang belum mengenalnya.. 

Salah satu Kabupaten yang mengusahakan buah naga yaitu Kabupaten Lombok 

Tengah. Usahatani buah naga mulai diusahakan sejak tahun 2002 hingga saat ini, 

dan telah berkembang dengan baik. Wilayah pengembangan usahatani buah naga 

terdapat di beberapa kecamatan antara lain: Kecamatan Batukliang, Kecamatan 

Pringgarata, Kecamatan Kopang dan Kecamatan Jonggat. Dalam upaya 

pengembangan buah naga, keadaan iklim di Kabupaten Lombok Tengah sangat 

mendukung pembudidayaannya. 

Dalam melakukan usahatani seorang petani membutuhkan biaya yang harus 

dikeluarkan seperti biaya produksi, alat-alat pertanian dan lain-lain. Tingginya 

biaya faktor-faktor produksi, sulit tidaknya memperoleh modal merupakan bahan 

pertimbangan petani untuk berusahatani buah naga. Apabila proses pengolahan 

usahatani buah naga ini dilakukan dengan baik maka petani dapat meningkatkan 

produksi dan memperoleh keuntungan yang besar dalam usahataninya.  

Dari uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

profitabilitas usahatani buah naga di Kabupaten Lombok Tengah, mengetahui 

break event point produksi dan BEP harga di Kabupaten Lombok Tengah. 

 

METODE PENELITIAN 

3.4.1. Nilai Profitabilitas 

3.4.1.1. Keuntungan 

 Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh petani buah naga dapat 

dihitung dengan rumus (Firdaus, 2009) : 

𝝅 = 𝑻𝑹 − 𝑻𝑪 

𝝅 =   𝒀. 𝑷𝒚  −  ( 𝑻𝑭𝑪 + 𝑻𝑽𝑪 ) 

Keterangan : 

𝜋    = Profitabilitas (benefit, Rp) 

𝑇𝑅 = Total penerimaan (Total Revenue, Rp) 

𝑇𝐶 = Total biaya (Total Cost, Rp) 

𝑌    = Produksi total (Kg) 

𝑃𝑦  = Harga produk yang di produksi (Rp, unit) 

𝑇𝐹𝐶 = Total biaya tetap (Total Fixed Cost, Rp) 

𝑇𝑉𝐶 = Total biaya variabel (Total Variabel Cost, Rp) 
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3.7.1.2. Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba dengan modal sendiri 

dan modal asing yang dipergunakan untuk proses produksi dan dinyatakan dalam 

persentase (Riyanto, 2001) : 

 Profitabilitas = 
𝐿

𝑀
 x 100% 

 Keterangan :  

L     : Laba operasional sebelum pajak yang diperoleh selama periode               

tertentu. 

M : Modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba   

    tersebut. 

Kriteria Profitabilitas : 

a. Profitabilitas > bunga bank yang berlaku   : Menguntungkan  

b. Profitabilitas < bungan bank yang berlaku : Tidak Menguntungkan 

 

3.4.2. Break Event Point ( BEP ) 

 Machfoedz (1984), menyatakan bahwa Break Event Point adalah suatu 

keadaan dimana jumlah penjualan sama dengan biaya atau keadaan dimana 

perusahaan atau usahatani tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau 

laba perusahaan sama dengan nol. 

 Break Event Point dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 BEP Harga  = 
𝑻𝑪

𝒀
 

BEP Produksi = 
𝑻𝑭𝑪

𝑷−𝑨𝑽𝑪
 

Keterangan : 

  TFC = Total biaya tetap (Total Fixed Cost, Rp) 

  AVC = Biaya rata – rata variabel (Average Variabel Cost) 

  TC = Total biaya ( Total Cost, Rp) 

  P = Harga (Price, Rp) 

  Y = Produksi total(Kg) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.4.3.  Keuntungan Usahatani Buah Naga 

Tabel. 4.10. Keuntungan Per Hektar Usahatani Buah Naga di Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2014.  

No Uraian 

Kabupaten 

Lombok 

Tengah 

Kecamatan 

Pringgarata 

Kecamatan 

Jonggat 

Nilai/Ha Nilai/Ha Nilai/Ha 

1. 

2. 

Nilai  Produksi 

Total Biaya Produksi  

145.939.119 

93.754.680 

123.290.333 

81.959.183 

238.322.368 

141.867.895 

 

Keuntungan 52.184.439 41.331.150 96.454.473 

Sumber : Data diolah primer tahun 2015 
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 Berdasarkan tabel 4.10 keuntungan per hektar usahatani buah naga di 

Kabupaten Lombok tengah yaitu sebesar Rp. 52.184.439/Ha. Keuntungan 

usahatani buah naga di Kecamatan Pringgrata yaitu sebesar Rp. 41.331.150/Ha 

sedangkan keuntungan usahatani buah naga di Kecamatan Jonggat yaitu sebesar 

Rp. 96.454.473/Ha. Berdasarkan nilai per hektar keuntungan usahatani buah naga 

di Kecmatan Jonggat lebih tinggi dibandingkan dengan di Kecamatan Pringgarata 

hal ini dikarenakan besarnya produksi per hektar  yang dihasilkan  di Kecamatan 

Jonggat. 

 

4.4.4.  Profitabilitas Usahatani Buah Naga 

Tabel. 4.11. Profitabilitas Per Hektar Usahatani Buah Naga di Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2014. 

 

No 
Uraian 

Kabupaten 

Lombok 

Tengah 

Kecamatan 

Pringgarata 

Kecamatan 

Jonggat 

Nilai/Ha Nilai/ Ha Nilai/Ha 

1. 

2. 

Laba Operasional 

Total Biaya Produksi  

52.184.439 

93.754.680 

41.331.150 

81.959.183 

96.454.473 

141.867.895 

 

Profitabilitas  55,56 % 50,42 % 67,98 % 
Sumber  : Data primer diolah tahun 2015. 

 Berdasarkan tabel 4.11. menunjukkan bahwa nilai  profitabilitas  usahatani 

buah naga di Kabupaten Lombok Tengah  sebesar  55,56 %. Nilai profitabilitas 

usahatani buah naga di Kecamatan Pringgrata sebesar 50,42 % sedangkan nilai 

profitabilitas di Kecamatan Jonggat sebesar 67,98 %. Nilai  profitabilitas  tersebut 

lebih besar dari bunga bank yaitu sebesar 11,50 %, nilai profitabilitas  yang 

diperoleh di Kecamatan Pringgarata dan Kecamatan Jonggat di Kabupaten 

Lombok Tengah menunjukkan usahatani Buah Naga mampu untuk membayar 

bunga bank yang berlaku atas penggunaan modal yang digunakan, sehingga 

usahatani buah naga tersebut menguntungngkan  untuk diusahakan (profitable). 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan nilai profitabilitas di Kecamatan 

Jonggat lebih tinggi dibandingkan nilai profitabilitas di Kecamatan Pringgarata, 

hal ini sesuai dengan tingginya produksi yang dihasilkan oleh petani responden di 

Kecamatan Jonggat seperti yang disinggung sebelumnya pada tabel 4.6. dan pada 

tabel 4.8. menunjukan bahwa  penggunaan input produksi pupuk, obat-obatan dan 

tenaga kerja pada usahatani  buah naga di Kecamatan Jonggat lebih intensif dan 

umur tanaman buah naga di Kecamatan jonggat sudah mencapai produksi 

maksimun sehingga produksi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan di 

Kecamatan Pringgarata. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

4.4.5. Break Event Point pada Usahatani Buah Naga 

Tabel 4.12. Hasil Analisis BEP pada Usahatani Buah Naga di Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2014 

Uraian 

Satuan 

Nilai 

 

Nilai 

Kabupaten 

Lombok 

Tengah 

(per Ha) 

Kecamatan 

Pringgarata 

(per Ha) 

Kecamatan 

Jonggat 

Nilai  

(per Ha) 

Total Biaya Variabel 

(VC) 

(Rp) 75.852.332 

 

64.009.677 124.157.895 

Biaya Variabel Rata-

rata (AVC) 

(Rp/Kg) 9.096 9.086 9.117 

Total Biaya Tetap 

(TFC) 

(Rp/Kg) 17.902.349 17.949.505 17.710.000 

Harga (P) (Rp/Kg) 

 

17.500 17.500 17.500 

Produksi (Q) (Kg) 

 

8.339 7.045 13.618 

BEP Produksi (Kg) 

 

2.197 2.171 2.301 

BEP Harga (Rp/Kg) 

 

11.242 11.633 10.417 

Sumber  : Data Primer Diolah Tahun 2015 

 

Berdasarkan tabel 4.12. menunjukan  BEP di tingkat produksi usahatani 

buah naga di Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar 2.197 kg dan BEP harga 

sebesar Rp. 11.242 /Kg, artinya agar  usahatani buah naga di Kabupaten Lombok 

Tengah ini tidak mengalami kerugian maka minimalnya petani harus 

memproduksi sebesar 2.197 kg atau menjual dengan harga Rp. 11.242 /Kg. Nilai 

BEP produksi yang harus dicapai petani responden di Kecamatan Pringgarata  

agar tidak mengalami kerugian maka minimlanya harus memproduksi sebesar 

2.171 Kg dan BEP harga Rp. 11.633 /Kg,  sedangkan BEP produksi yang harus 

dicapai petani responden di Kecamatan Jonggat agar tidak mengalami kerugian 

minimalnhya harus meproduksi sebesar 2.301 Kg dan BEP harga RP. 10.417 /Kg.  

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian bab sebelumnya pada hasil dan pembahasan penelitian 

yang dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dapat ditarik  beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Profitabilitas  usahatani buah naga di Kabupaten Lombok Tengah  adalah 

sebesar 55,56 % per luas lahan garapan (0,24 Ha), dengan keuntungan yang 

diperoleh adalah sebesar Rp. 12.589.496/LLG atau Rp. 52.184.439/Ha 

selama 8 bulan. Nilai profitabilitas  usahatani buah naga tersebut mampu 

untuk membayar bunga bank sebesar 11,50 %. 
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2. Profitabilitas usahatani buah naga di Kecamatan Pringgrata berbeda dengan 

di Kecamatan Jonggat, profitabilitas usahatani buah naga di Kecamatan 

Pringgarata adalah sebesar 50,42 % per luas lahan garapan (0,39 Ha) dengan 

keuntungan usahatani adalah sebesar Rp. 16.015.817/LLG atau Rp. 

41.331.150/Ha  sedangkan profitabilitas usahatani buah naga di Kecamatan 

Jonggat adalah sebesar 67,98% per luas lahan garapan (0,10 Ha) dengan 

keuntungan usahatani adalah sebesar Rp. 9.163.175/LLG atau Rp. 

96.454.l473/Ha. Nilai profitabilitas  usahatani buah naga tersebut mampu 

untuk membayar bunga bank sebesar 11,50  %. 

3. BEP produksi per hektar usahatani buah naga di Kabupaten Lombok 

Tengah adalah sebesar 2.197 kg. BEP produksi usahatani buah naga di 

Kecamatan Pringgrata berbeda dengan di Kecamatan Jonggat dimana BEP 

produksi usahatani buah naga di Kecamatan Pringgarata sebesar 2.171 Kg 

sedangkan BEP produksi di Kecmatan Jonggat sebesar 2.301 Kg.  

4. BEP harga per hektar usahatani buah naga di Kebuapaten Lombok Tengah 

adalah sebesar Rp. 11.242/Kg. BEP harga di Kecamtaan Pringgrata berbeda 

dengan di Kecamatan Jonggat, dimana untuk BEP harga di Kecamatan 

Pringgrata adalah sebesar Rp. 11.633/Kg sedangkan BEP harga di 

Kecmatan Jonggat adalah sebesar Rp. 10.417/Kg. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelummnya, maka dapat disarankan sebagai berikut :. 

1. Penggunaan input produksi yang digunakan oleh petani buah naga di 

Kecamatan Priggarata seperti pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja lebih 

rendah dibandingkan dengan petani buah naga di Kecamatan Jonggat. Guna 

untuk meningkatkan keuntungan usahatani buah naga dapat dilakukan 

dengan cara intensifikasi pertanian yaitu dengan cara mengoptimalkan lahan 

pertanian yang sudah ada dengan lebih intensif dalam penggunaan input 

produksi dan sedangkan untuk investor (petani) lain, guna untuk 

meningkatkan profitabilitasnya maka disarankan untuk mencari informasi 

terkait dengan usahatani buah naga agar dapat mempertimbangkan usahatani 

yang akan diusahakan.  

2. Diharapakan kepada pemerintah dan dinas terkait dapat memfasilitasi petani 

buah naga dengan memberikan bantuan berupa dukungan teknis dan 

informasi guna untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas buah naga di 

Kabupaten Lombok Tengah 

3. Diharapkan bagi peneliti berikutnya yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini untuk dapat lebih terperinci membahas masalah yang sedang 

berkembang.   
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