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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui besarnya kontribusi pendapatan 

usaha penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) terhadap pendapatan 

rumah tangga petani; (2) mengetahui jumlah produksi dan pendapatan usaha 

penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) dan (3) mengetahui kendala-

kendala apa saja yang dihadapi oleh petani penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai 

dan terong) di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 

Tengah. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian usaha penangkaran benih sayuran 

(mentimun, cabai dan terong) di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 

Kabupaten Lombok Tengah diketahui bahwa: Kontribusi usaha penangkaran benih 

sayuran (mentimun, cabai dan terong) terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa 

Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah adalah 84,9% 

dengan pendapatan sebesar Rp.15.524.635 per periode enam bulan. Jumlah produksi dan 

pendapatan per periode enam bulan pada usahatani penangkaran benih sayuran 

(mentimun, cabai dan terong) di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 

Kabupaten Lombok Tengah adalah mentimun dengan produksi sebesar 41,26 kg dan 

pendapatan sebesar Rp.5.235.482, cabai dengan produksi sebesar 22,40 kg dan 

pendapatan sebesar Rp.6.959.490 dan terong dengan produksi sebesar 22,92 kg dan 

pendapatan sebesar Rp.3.329.663. Kendala-kendala yang dihadapi petani pada usahatani 

penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) adalah curah hujan, radiasi 

matahari dan serangan hama penyakit. Dampak dari kendala-kendala tersebut, yaitu 

banyaknya bunga yang rontok pada saat persilangan (polinasi), lambatnya proses 

pengeringan biji/benih karena kurangnya sinar radiasi matahari dan rusaknya tanaman 

yang terserang oleh hama dan penyakit. 

Kata Kunci: Biaya Produksi, Produksi, Nilai Produksi, Pendapatan, Kontribusi 
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ABSTRACT 

This study aims to: (1) determine the contribution revenues seed vegetables 

(cucumbers, peppers and eggplant) on household income of farmers; (2) determine the 

amount of production and revenues seed vegetables (cucumbers, peppers and eggplant) 

and (3) know what the constraints faced by farmers seed vegetables (cucumbers, peppers 

and eggplant) in the village of Karang Sidemen Batukliang District of North Central 

Lombok regency. 

Based on the analysis of research effort seed vegetables (cucumbers, peppers and 

eggplant) in the village of Karang Sidemen District of Batukliang North Central Lombok 

regency is known that: Contributions venture seed vegetables (cucumbers, peppers and 

eggplant) on household income of farmers in the village of Karang Sidemen Subdistrict 

Batukliang North Central Lombok district is 84.9% with revenues of Rp.15.524.635 per 

six-month period. Total production and income per six-month period on a farm seed 

vegetables (cucumbers, peppers and eggplant) in the village of Karang Sidemen 

Batukliang District of North Central Lombok is a cucumber with a production of 41.26 

kg and revenue of Rp.5.235.482, chili with production amounted to 22.40 kg and revenue 

of Rp.6.959.490 and eggplant with a production of 22.92 kg and revenue of 

Rp.3.329.663. The constraints faced by farmers in seed multiplication farm vegetables 

(cucumbers, peppers and eggplant) are rainfall, solar radiation and pest attack. The 

impact of these constraints, the abundance of flowers that fall upon crossing 

(pollination), the slow process of drying grain / seed for lack of solar radiation and the 

destruction of crops are attacked by pests and diseases. 

 

Keywords: Production Costs, Production, Value of Production, Income, Contributions 

PENDAHULUAN 

Benih adalah biji tumbuhan yang berasal dari bakal biji yang dibuahi, digunakan 

manusia untuk tujuan penanaman, sebagai sarana untuk mencapai produksi maksimum 

dan lestari melalui penanaman yang jelas identitas genetiknya dan homogen kinerja 

staminanya. Kebutuhan benih bermutu untuk tanaman sayuran relatif tinggi seiring 

dengan tujuan produksi yang lebih berorientasi komersial. Benih yang bermutu tinggi 

akan menghasilkan produktivitas tinggi jika budidaya tanaman dilakukan secara 

memadai. Disisi lain, penyediaan benih bermutu bagi petani dengan harga terjangkau 

masih mengalami hambatan. Produsen benih yang pusat produksinya tersebar diberbagai 

wilayah serta luasnya areal penanaman merupakan kendala dalam pengawasan produksi 

dan distribusi benih (Mugnisjah dan Setiawan, 1995). 
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Ketersediaan benih bermutu dengan paket teknologi dan kebijakan pemerintah 

yang memadai merupakan faktor-faktor penting penentu keberhasilan usahatani di 

samping ketekunan berbagai pihak yang terkait dalam usaha produksi. Khusus mengenai 

ketersediaan benih unggul, tanggapan para pemulia tanaman dan Balai-Balai Penelitian 

Tanaman Pangan dalam menghasilkan varietas baru yang lebih unggul daripada varietas-

varietas yang ada sebelumnya diperhatikan dan ditingkatkan dengan memperhatikan 

spesifikasi wilayah pengembangan pertaniannya. Sementara itu pembinaan mutu 

benihnya jangan sampai tertinggal oleh permintaan petani maju, sehingga memerlukan 

penanganan yang serius oleh semua pihak yang berada pada setiap subsistem perbenihan. 

Pada umunya masalah petani terkait dengan benih adalah harga benih bermutu 

tergolong mahal dan sering tidak tersedianya benih bermutu pada saat dibutuhkan 

terutama petani yang jauh dari sumber benih. Dengan kondisi perbenihan saat ini, dan 

dalam rangka memperoleh pendapatan dan kesejahteraan petani, serta untuk memenuhi 

kebutuhan benih bermutu bagi petani, maka diharapkan usaha penangkaran benih 

berkembang di masyarakat (khususnya bagi petani), yakni dengan tumbuh dan 

berkembangnya penangkaran benih di sentra-sentra produksi akan lebih memudahkan 

petani untuk memperoleh benih bermutu. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesadaran 

petani untuk menggunakan benih bermutu. 

Pengembangan penangkaran benih sayuran merupakan salah satu solusi dalam 

memenuhi permintaan benih untuk usahatani sayuran di Provinsi NTB, salah satunya 

adalah PT Bisi Internasional yang memiliki hubungan kemitraan dengan petani penagkar 

dibeberapa wilayah. Hubungan kemitraan yang diterapkan oleh PT Bisi Internasional 

dengan petani penangkar benih adalah dengan memberikan pembinaan dalam sistim 

polinasi untuk meningkatkan kualitas serta keragaman benih sayuran yang diproduksi 

dan pemberian pinjaman dalam penyediaan sarana produksi seperti benih sayuran, pupuk 

dan obat-obatan yang diatur dalam kontrak kemitraan (PT Bisi Internasional, 2012). 

Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara merupakan salah satu lokasi 

penangkaran benih sayuran yang bermitra dengan PT Bisi Internasional (PT Benih Inti 

Subur Intani Internasional) dimana petani dan perusahaan memiliki hubungan kemitraan 

yang saling menguntungkan dalam usaha penangkaran benih.Usaha penangkaran benih 

sayuran di Desa Karang Sidemen sudah berkembang sejak tahun 2002 hingga sekarang. 

Jenis benih sayuran yang ditangkarkan oleh petani yang ada di Desa Karang Sidemen 

Kecamatan Batukliang adalah mentimun, cabai dan terong. 

Manfaat yang bisa langsung dinikmati oleh petani penangkar benih sayuran 

(mentimun, cabai dan terong) dengan sistim polinasi adalah meningkatnya pendapatan, 

kepastian pembeli hasil panen, memiliki hasil produksi yang nilai ekonomisnya tinggi 

dan berpeluang ekspor. Benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) dapat dikategorikan 

sebagai komoditas komersial, karena sebagian besar ditujukan untuk memenuhi 

permintaan pasar baik di pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu penulis akan 

melakukan penelitian tentang “Kontribusi Pendapatan Usaha Penangkaran Benih 
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Sayuran (Mentimun, Cabai dan Terong) Terhadap Pendapatan Rumah Tangga 

Petani di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 

Tengah”. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui besarnya kontribusi pendapatan 

usaha penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) terhadap pendapatan 

rumah tangga petani; (2) mengetahui jumlah produksi dan pendapatan usaha 

penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) dan (3) mengetahui kendala-

kendala apa saja yang dihadapi petani penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan 

terong) di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 

Tengah. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode “deskriptif” dengan unit analisis adalah 

petani penangkar benih sayuran (mentimun, cabai dan terong). Lokasi penelitian 

ditentukan dengan cara “purposive sampling” karena Desa Karang Sidemen merupakan 

desa yang memiliki petani penangkar benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) 

sebanyak 45 petani penangkar benih sayuran yang bermitra dengan PT Bisi. Selanjutnya 

penentuan petani responden dilakukan secara “quota sampling”, yaitu dengan 

menetapkan sebanyak 30 responden dari 45 petani penangkar yang didasarkan pada, 

sebagian besar petani di Desa Karang Sidemen melakukan usahatani penangkaran benih 

sayuran yang bermitra dengan PT Bisi. Kemudian untuk pemilihan responden dilakukan 

dengan metode “simple random sampling”, yaitu pemilihan responden yang diacak 

secara sederhana berdasarkan karakteristik dari responden tersebut, berupa adanya daftar 

nama penangkar benih sayuran (mentimun, cabai dan terong). 

Analisis Data 

1. Kontribusi Pendapatan Usaha Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai 

dan Terong) Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi usaha penangkaran benih sayuran 

(mentimun, cabai dan terong) dapat dihitung dengan rumus (Dajan, 1983 dalam Dedy, 

2014). 

K=.
  

  
     

PP = I1 + I2+I3 

Keterangan : 

K = Kontribusi usahatani penangkaran benih sayuran (persen). 

PP = Pendapatan rumah tangga petani (rupiah/tahun).  

I1 = Pendapatan dari usahatani penangkaran benih sayuran (rupiah/tahun). 

I2 = Pendapatan dari Luar usahatani penangkaran benih sayuran (rupiah/tahun). 

I3 = Pendapatan dari Luar usahatani (rupiah/tahun). 
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2. Pendapatan Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai dan 

Terong) 

Untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh petani dianalisis dengan 

menggunakan analisis biaya dan pendapatan petani dalam usahatani penangkaran benih 

sayuran (mentimun, cabai dan terong) dengan formulasi (Soekartawi, 1995). 

I = TR – TC  dimana  TR = P x Q 

TC = TFC + TVC 

Keterangan:  

I  = Income (Pendapatan) 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC = Total Cost (Biaya Keseluruhan) 

P  = Price (Harga) 

Q = Quantity (Jumlah Produksi)  

TFC = Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap) 

TVC = Total Variable Cost (Total Biaya Variabel) 

3. Kendala-kendala Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai 

dan Terong) 

Untuk mengidentifikasi kendala-kendala pada usahatani penangkaran benih 

sayuran (mentimun, cabai dan terong) di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang 

Utara dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada petani responden melalui 

metode wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang berjudul “Kontribusi Usaha Penangkaran Benih Sayuran 

(Mentimun, Cabai dan Terong) Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Desa 

Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah” di sajikan 

dalam pokok-pokok bahasan sebagai berikut: (1) Kontribusi Pendapatan Usaha 

Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai dan Terong) Terhadap Pendapatan 

Rumah Tangga Petani, (2) Produksi dan Pendapatan Usaha Penangkaran Benih Sayuran 

(Mentimun, Cabai dan Terong) (3) Kendala-Kendala Usaha Penangkaran Benih Sayuran 

(Mentimun, Cabai dan Terong). 

1. Analisis Kontribusi Pendapatan Petani Penangkaran Benih Sayuran 

(Mentimun, Cabai dan Terong)  

Analisis kontribusi pendapatan petani diperlukan, karena hasil penelitian 

menunjukkan keragaman sumber pendapatan petani. Dari hasil penelitian pada petani 

responden yang berjumlah 30 orang, diketahui bahwa, ada tiga sumber pendapatan 

petani, yakni usahatani penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong), 

usahatani di luar usaha Penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) dan di 
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luar usahatani. Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari usahatani penangkaran benih 

sayuran (mentimun, cabai dan terong), dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Per Periode Enam Bulan Berdasarkan Sumber-sumber 

Pendapatan Rumah Tangga Petani di Desa Karang Sidemen Kecamatan 

Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016. 

No Sumber Pendapatan Pendapatan 

(Rp) 

Kontribusi 

(%) 

1 Usahatani Sendiri: 

 Usahatani penangkaran Benih Sayuran 

 Usahatani Padi 

 Ternak Sapi 

 Ternak Ayam 

 

15.524.635 

680.000 

280.000 

570.000 

 

84,90 

3,72 

1,53 

3,12 

2 Usahatani di Luar Usahatani Sendiri (Buruh 

Tani) 

 

970.000 

 

5,30 

3 Di Luar Usahatani: 

 Buruh Bangunan 

 Dagang 

 

90.000 

170.000 

 

0,50 

0,93 

Total Pendapatan Rumah Tangga Petani (Rp) 18.284.635 100 

Data primer diolah. 

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui bahwa, usaha penangkaran benih sayuran 

merupakan sumber kontribusi pendapatan rumah tangga petani tertinggi, yaitu sebesar 

84,90%, dengan sumbangan pendapatan sebesar Rp.15.524.635 untuk rumah tangga 

petani. Adapun besarnya kontribusi pendapatan rumah tangga petani, ditentukan juga 

oleh masing-masing sumber pendapatan yang terdiri dari; 7 orang yang melakukan 

usahatani padi dengan  kontribusi sebesar 3,72% dan pendapatan sebesar Rp.680.000, 14 

orang yang bekerja sebagai buruh tani dengan kontribusi sebesar 5,30% dan pendapatan 

sebesar Rp.970.000, 5 orang yang melakukan usahatani ternak sapi dengan kontribusi 

sebesar 1,53 dan pendapatan sebesar Rp.280.000, 3 orang yang melakukan usahatani 

ternak ayam dengan kontribusi sebesar 3,12% dan pendapatan sebesar Rp.570.000, 2 

orang yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan kontribusi sebesar 0,50% dan 

pendapatan sebesar Rp.90.000 dan 3 orang yang sumber pendapatannya dari berdagang 

dengan kontribusi sebesar 0,93% dan pendapatan sbesar Rp.170.000. 

2.  Produksi dan Pendapatan Usaha Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, 

Cabai dan Terong) 

Pendapatan dalam penelitian ini adalah penerimaan rata-rata (total produksi kali 

harga per kilogram) dikurangi dengan total biaya rata-rata (total biaya tetap dan total 

biaya variabel). Analisis usahatani difokuskan pada usaha penangkaran benih sayuran 

(mentimun, cabai dan terong). 

 



7 
 

Hanapi (C1G 008 107), Agustus 2016  

Artikel “Kontribusi Pendapatan Usaha Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai dan 

Terong) Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Desa Karang Sidemen Kecamatan 

Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah” 

 
 

a. Analisis Biaya Produksi Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, 

Cabai dan Terong) 

Biaya Produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu kali proses 

produksi. Biaya ini meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel ini meliputi 

biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja dan biaya tambahan lain, sedangkan biaya 

tetap meliputi biaya pajak dan biaya penyusutan alat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Rata-rata Biaya Produksi Petani Responden Per Periode Enam Bulan Pada 

Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai dan Terong) di Desa 

Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah 

Tahun 2016. 

No Sayuran Satuan 

Nilai 

Biaya 

Variabel 

Biaya Tetap Total Biaya 

Produksi 

1 

2 

3 

Mentimun (12,4 Are)  

Cabai (7,5 Are) 

Terong (9,2 Are) 

(Rp) 

(Rp) 

(Rp) 

9.143.160 

3.979.416 

4.645.583 

61.658 

37.094 

45.597 

9.204.818 

4.016.510 

4.691.170 

Jumlah (Rp) 17.768.159 144.349 17.912.498 

Sumber: Data primer diolah. 

 Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa, biaya rata-rata yang dikeluarkan petani 

responden pada usahatani penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) di 

Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, yakni 

mentimun dengan jumlah biaya produksi sebesar Rp.9.204.818, cabai dengan jumlah 

biaya produksi sebesar Rp.4.016.510 dan terong dengan jumlah biaya produksi sebesar 

Rp.4.691.170, sehingga total biaya rata-rata yang dikeluarkan petani responden pada 

usahatani penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) sebesar 

Rp.17.912.498. 

b. Analsis Produksi dan Nilai Produksi Pada Usahatani Penangkaran Benih 

Sayuran (Mentimun, Cabai dan Terong) 

 Produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biji/benih yang dihasilkan 

petani responden dari usahatani penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan 

terong) yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Sedangkan nilai produksi dalam 

penelitian ini adalah hasil penjualan biji sayuran (mentimun, cabai dan terong) yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Rata-rata Produksi dan Nilai Produksi Petani Responden Per Periode Enam 

Bulan Pada Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai dan 

Terong) di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten 

Lombok Tengah Tahun 2016.  

No Sayuran Produksi 

(Kg) 

Nilai Produksi 

(Rp) 

1 

2 

3 

Mentimun (12,4 Are) 

Cabai (7,5 Are) 

Terong (9,2 Are) 

41,26 

22,40 

22,92 

14.440.300 

10.976.000 

8.020.833 

Jumlah  33.437.133 

Sumber: Data primer diolah. 

Dari Tabel 3 diketahui bahwa, rata-rata produksi dan nilai produksi pada 

usahatani penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong), yakni mentimun 

dengan produksi sebesar 41,26 kg dan nilai produksi sebesar Rp.14.440.300, cabai 

dengan produksi sebesar 22,40 kg dan nilai produksi sebesar Rp.10.976.000 dan terong 

dengan produksi sebesar 22,92 kg dan nilai produksi sebesar Rp.8.020.833, sehingga 

total rata-rata nilai produksi dari usahatani penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai 

dan terong) adalah sebesar Rp.33.437.133. 

c. Analisis Pendapatan Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai 

dan Terong) 

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang 

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

(pengeluaran) petani pada kegiatan usahataninya. Rata-rata pendapatan petani responden 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Petani Responden Per Periode Enam Bulan Pada 

Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, Cabai dan Terong) di 

Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok 

Tengah Tahun 2016. 

No Sayuran Satuan 

Nilai 

Nilai 

Produksi 

 Biaya 

Produksi 

Pendapatan 

1 

2 

3 

Mentimun (12,4 Are) 

Cabai (7,5 Are) 

Terong (9,2 Are) 

(Rp) 

(Rp) 

(Rp) 

14.440.300 

10.976.000 

8.020.833 

9.204.818 

4.016.510 

4.691.170 

5.235.482 

6.959.490 

3.329.663 

Jumlah (Rp) 33.437.133 17.912.498 15.524.635 

Data primer diolah. 

Dari Tabel 4 diketahui bahwa, pendapatan rata-rata pada usahatani penangkaran 

benih sayuran (mentimun, cabai dan terong), yakni mentimun dengan pendapatan 

sebesar Rp.5.235.482, cabai dengan pendapatan sebesar Rp.6.959.490 dan terong dengan 

pendapatan sebesar Rp.3.329.663, sehingga pendapatan rata-rata pada usahatani 

penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong), yakni sebesar Rp.15.524.635. 
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3. Kendala-kendala Pada Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, 

Cabai dan Terong) 

Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi pada pelaksanaan usahatani 

penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong). Untuk lebih jelasnya 

mengenai kendala-kendala yang dihadapi petani pada uasaha penangkaran benih sayuran 

(mentimun, cabai dan terong) dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Kendala-kendala Pada Usahatani Penangkaran Benih Sayuran (Mentimun, 

Cabai dan Terong) di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara 

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016. 

No Kendala-kendala Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 

2 

3 

Curah Hujan 

Radiasi Matahari 

Hama dan Penyakit 

30 

9 

30 

100 

30 

100 

Data primer diolah. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kedala-kendala yang terjadi pada usahatani 

penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) adalah curah hujan yang 

pengaruhnya sebesar 100% yang bermakna bahwa, keseluruhan petani responden 

menghadapi kendala yang sama terhadap curah hujan. Selanjutnya radiasi matahari 

sebesar 30% dari keseluruhan petani responden. Sedangkan kendala yang berhubungan 

dengan hama dan penyakit, yaitu sebesar 100% dari keseluruhan petani responden. 

Adapun dampak dari kendala-kendala tersebut terhadap usahatani penangkaran benih 

sayuran (mentimun, cabai dan terong) adalah banyaknya bunga yang rontok pada saat 

persilangan (polinasi), lambatnya proses pengeringan biji/benih karena kurangnya sinar 

radiasi matahari dan rusaknya tanaman yang terserang oleh hama dan penyakit. 

 

IKESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kontribusi usaha penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) 

terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Karang Sidemen Kecamatan 

Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah adalah 84,9% dengan pendapatan 

sebesar Rp.15.524.635 per periode enam bulan. 

2. Jumlah produksi dan pendapatan perperiode enam bulan pada usahatani 

penangkaran benih sayuran (mentimun, cabai dan terong) di Desa Karang Sidemen 

Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah adalah mentimun dengan 

produksi sebesar 41,26 kg dan pendapatan sebesar Rp.5.235.482, cabai dengan 
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produksi sebesar 22,40 kg dan pendapatan sebesar Rp.6.959.490 dan terong dengan 

produksi sebesar 22,92 kg dan pendapatan sebesar Rp.3.329.663. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi petani pada usahatani penangkaran benih sayuran 

(mentimun, cabai dan terong) adalah curah hujan, radiasi matahari dan serangan 

hama dan penyakit. Dampak dari kendala-kendala tersebut, yaitu banyaknya bunga 

yang rontok pada saat persilangan (polinasi), lambatnya proses pengeringan 

biji/benih karena kurangnya sinar radiasi matahari dan rusaknya tanaman yang 

terserang oleh hama dan penyakit. 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka disarankan untuk: 

1. Diharapkan kepada mahasiswa yang berminat melakukan penelitian tentang 

kontribusi pendapatan usahatani penangkaran benih sayuran, agar menganalisis 

tentang besarnya kontribusi per komoditi dari usahatani sayuran, untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai besarnya pendapatan dari masing-

masing kegiatan usahatani tersebut.   

2. Diharapkan kepada petani penangkaran benih sayuran di Desa Karang Sidemen 

yang bermitra dengan PT Bisi untuk meningkatkan pendapatannya dibidang 

usahatani di luar penangkaran benih dan luar usahatani, agar pendapatan rumah 

tangga petani meningkat. 

3. Diharapkan kepada petani penangkaran benih sayuran di Desa Karang Sidemen 

yang bermitra dengan PT Bisi, untuk memperluas lahan garapannya pada usahatani 

penangkaran benih sayuran, agar kontribusi pendapatan dari usahatani penangkaran 

bening sayuran tersebut meningkat. 
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