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ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk : (1). Mengetahui berapa besar keuntungan yang

diperoleh petani dalam usaha perbenihan hortikultura (tanaman cabai besar dan

mentimun) sistem polinasi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok

Tengah. (2). Mengetahui berapa besar rentabilitas usaha perbenihan hortikultura

(tanaman cabai besar dan mentimun) sistem polinasi di Kecamatan Batukliang

Utara Kabupaten Lombok Tengah. (3). Mengetahui persepsi petani mitra tentang

kemitraan yang terjalin dengan PT. BISI di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten

Lombok Tengah.Data dianalisis menggunakan analisis deskriftif yaitu disusun,

diolah, disajikan, dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa

Keuntungan yang diperoleh usahatani penangkar benih cabai sebesar Rp

8.953.253/LLG atau Rp 62.464.556/Ha, sedangkan keuntungan pada usahatani

penangkar benih mentimun sebesar Rp 6.989.624/LLG atau Rp 38.831.246/Ha.

Rentabilitas usahatani penangkar benih cabai sebesar 68 %, sedangkan pada

usahatani penangkar benih mentimun sebesar 127 %. Persepsi petani terhadap

kemitraan dengan PT. BISI Internasional Tbk. Lombok di Kecamatan Batukliang

Utara terjalin baik, sedangkan persepsi tentang pembinaan juga terjalin baik, dan

persepsi tentang proses pembayaran yang dilakukan oleh PT. BISI Intenasional

Tbk. Lombok tergolong masih kurang baik.

Kata kunci :  Rentabilitas, Perbenihan, Hortikultura, Polinasi.
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ABSTRACT

This study arms to : (1) Knowing some of  big profit to get farm in business seed
horticulture (great chili and cucumber) pollination system in North Batukliang
District Central Lombok, (2) Knowingsome big profitability business seed
horticulture (great chili and cucumber) pollination system in North Batukliang
District Central Lombok, (3) Knowing farm perception parntners about
parnherships that stranded with PT. BISI International Tbk. in North Batukliang
District Central Lombok. Analysis document to using deskriftif analysis that is
arranged, be treated, presented and get conclusion. The result research  showing that
profit to obtainable farming breeded seed great chili Rp 8.953.253/LLG or Rp
62.464.556/Ha, while profit on farming breeded cucumber seed as big as Rp
6.989.624/LLG or Rp 38.831.246/Ha. Profitability farm chileseedas big as 68 %,
while on farm breeded cucumber seed as big as 127 %. Perception farm to
parthnerships with PT. BISI International Tbk. Lombok in Batukliang North
District stranded pretty good, where as the perception of coaching is also well
estabilished and the perception of the payments is still classified as poor.

Key word : Propitability, Seed, Horticulture, Pollination

PENDAHULUAN

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam tatanan

pembangunan nasional, karena selain bertujuan untuk menyediakan pangan bagi

seluruh penduduk, sektor pertanian juga merupakan sumber mata pencaharian bagi

sebagian besar penduduk Indonesia.Keadaan alam Indonesia memungkinkan untuk

dilakukan pembudidayaan berbagai jenis tanaman pangan, baik lokal maupun dari

luar negeri. Hal tersebut menyebabkan Indonesia ditinjau dari aspek klimatologis

sangat potensial dalam bisnis tanaman pangan dan hortikultura (Haryanto,1996

dalam Lestari etc al, 2011).

Komoditas hortikultura sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi

mampu mendorong berkembangnya berbagai cabang usaha, baik di hulu, di tengah

dan di hilir.Keragaman komoditas hortikultura sebagai salah satu cabangusaha dan

sumber pendapatan petani tercermin dari sumbangannya dalam pendapatan

keluarga.Ada yang bersifat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, usaha

sambilan, sampai dengan usaha bisnis secara profesional (Anonim, 2015).
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Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu wilayah sentra

pengembangan komoditas hortikultura (diantaranya tanaman sayur-sayuran: cabai

besar dan mentimun)di Indonesia.Prospek  usaha  komoditas hortikultura di NTB

menunjukkan perkembangan tiap tahunnya. Luas panen dan produksi cabai besar

dan mentimun di NTB disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Luas Panen dan Produksi Cabai Besar dan Mentimundi Nusa Tenggara
Barat Tahun2010-2014

No. Tahun Cabai besar Mentimun
Luas Panen Produksi Luas Panen Produksi

1 2010 817 5780 306 8.217
2 2011 853 6459 356 6.004
3 2012 650 7182 340 5.856
4 2013 648 6398 305 4.367
5 2014 1.532 20.651 326 5.224

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015.

Tabel 1menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan

luas panen dan produksi cabai dan mentimun di NTB. Hal ini disebabkan karena

cabai merupakan tanaman yang banyak digemari oleh masyarakat, cabai digunakan

sebagai bahan bumbu masakan, bahan industri pembuatan saus atau sambal, bahan

campuran obat-obatan tradisional dan sebagainya.Sementara itu produksi tanaman

mentimun cenderung menurun tiap tahunnya disebabkan beberapa hal yaitu metode

budidaya yang salah, penggunaan jenis tanaman lokal, serta gangguan penyakit,

sehingga akan berdampak pada hasil produksi mentimun.

Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTB yang potensial

untuk mengembangkan usahatani cabai besar dan mentimun. Terdapat dua

perlakuan budidaya yang dilakukan oleh petani cabai besar dan mentimun di

Kecamatan Batukliang Utara yaitu usaha komersial (konsumsi) untuk pemenuhan

kebutuhan sehari-hari dan usaha penangkaran benih yang bermitra dengan

perusahaan swasta yaitu PT.BISI Internasional Tbk. Lombok untuk memproduksi

benih unggul dan bersertifikat. Kebutuhan petani akan benih unggul yang semakin

meningkat untuk usahatani komersialnya, mendorong perusahaan swasta salah

satunya seperti PT.BISI Internasional Tbk. Lombok untuk memproduksi benih

unggul dan bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan petani. Namun keterbatasan

lahan yang dimiliki oleh PT. BISI Internasional Tbk. Lombok untuk memproduksi
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benih unggul menyebabkan belum bisa terpenuhinya permintaan benih unggul

dipasaran, sehingga untuk menanggulanginya PT. BISI Internasional Tbk. Lombok

melakukan kerja sama dengan petani untukmemproduksi benih unggul,guna untuk

memenuhi permintaan benih unggul dipasaran.Kerja sama antara petani dengan PT.

BISI Internasional Tbk.Lombok didasarkan pada kesepakatan di dalam kontrak

yang berkaitan dengan pembiayaan, produksi, dan  pemasaran.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

adalah : (1). Berapa besar keuntungan yang diperoleh petani dalam melakukan

usaha perbenihan hortikultura (tanaman cabai besar dan mentimun) sistem polinasi

di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ? (2).   Berapa besar

rentabilitas usaha perbenihan hortikultura (tanaman cabai besar dan mentimun)

sistem polinasi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ? (3).

Bagaimana persepsi petani mitra tentang kemitraan yang terjalin dengan PT. BISI di

Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian

yang berjudul “Rentabilitas Usaha Perbenihan Hortikultura (Cabai Besar dan

Mentimun) Sistem Polinasi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok

Tengah”.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui berapa besar keuntungan

yang diperoleh petani dalam usaha perbenihan hortikultura (cabai besar dan

mentimun) sistem polinasi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok

Tengah. (2) Mengetahui berapa besar rentabilitas usaha perbenihan hortikultura

(cabai besar dan mentimun) sistem polinasi di Kecamatan Batukliang Utara

Kabupaten Lombok Tengah. (3) Mengetahui persepsi petani mitra tentang

kemitraan yang terjalin dengan PT. BISI di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten

Lombok Tengah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan Data

Penelitian dilakuakn dengan metode deskriftif, sedangkan pengumpulan data

dilakukan dengan teknik survey. Penelitian dilakukan di Kecamatan Batukliang
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Utara Tahun 2016, yang meliputi 2 desa secara purvosive samplingyaitu Desa

Lantan Dan Desa Karang Sidemen atas pertimbangan bahwa hanya desa tersebut

yang menjadi mitra dari PT. BISI Internasional Tbk. Lombok. Jumlah petani yang

diambil sebagai responden sebanyak 32 responden ditentukan secara proportional

random sampling.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer

dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan

kuesioner dengan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah,Badan Pusat Statistik NTB

(BPS), buku-buku dan literatur, jurnal, skripsi, serta publikasi terkait dengan

penelitian.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.Keuntungan

Untuk mengetahui keuntungan usaha perbenihan hortikultura dengan sistem

polinasi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah digunakan

rumus sebagai berikut :

Π = TR – TC dimana : TR = P x Q
TC = TFC + TVC

Keterangan :
Π = Keuntungan(Profit)
TR = Total Penerimaan (Total Revenue)
TC = Total Biaya (Total Cost)
P = Harga (Price)
Q = Jumlah Produksi (Quantity)
TFC = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost)
TVC = Total Biaya Variabel (Total Variable Cost)

2. Rentabilitas

Untuk mengetahui rentabilitas usaha perbenihan hortikultura (cabai dan

mentimun) sistem polinasi di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok

Tengah digunakan analisis “Rentabilitas” dengan formulasi sebagai berikut:= LM x 100%
Keterangan :
R = Rentabilitas
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L = laba usaha yang diperoleh setelah pajak
M= Modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.

3. Persepsi Petani Mitra

Mengetahui persepsi atau tanggapan petani mitra tentangkemitraan

berpatokan dengan tiga indikator yaitu (1) persepsi tentang kemitraan yang terjalin

dengan PT. BISI Internasional Tbk. Lombok (2) persepsi tentang pembinaan dari

petugas lapangan dari PT. BISI Internasional Tbk. Lombok dan (3) persepsi tentang

proses pembayaran benih, yang kemudian persepsi dari petani tersebut akan di

kategorikan dari angka 1 sampai 4, yang mana kategori angka 1 = sangat baik, 2 =

baik, 3 = kurang baik, dan  4 = tidak baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakterisistik Responden disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Sebaran Responden Menurut Umur, Pendidikan, Pengalaman Bermitra dan
Luas Lahan di Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2015

No Uraian Kec. Batukliang
Utara

Desa

Lantan Karang
Sidemen

1 Jumlah Responden (org) 32 14 18
2 Umur Responden

Rata-rata (Tahun) 40 41 39
Kisaran (Tahun) 32-50 32-50 33-50

3 Tingkat Pendidikan
TTSD - - -
TSD 9 (28 %) 4 (28 %) 6 (33 %)
TSMP 11 (34 %) 4 (28 %) 7 (38 %)
TSMA 12 (37 %) 6 (42 %) 5 (27 %)
PT - - -

4 Pengalaman Bermitra
Rata-rata (Tahun) 6 7 5
Kisaran (Tahun) 3-13 4-13 3-12

5 Luas Lahan Garapan
Rata-rata (Ha) 0,16 0,15 0,17
Kisaran (Ha) 0,10-0,50 0,10-0,20 0,10-0,50

Sumber : Data Primer Diolah, 2016
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Analisis Biaya dan Keuntungan

Analisis biaya dan keuntungan usaha perbenihan hortikultura dapat dilihat

perhitungan biaya dan keuntungnpada Tabel2 sebagai berikut:

Tabel 2. Rata-rata Total Biaya Produksi dan Keuntungan Usaha Perbenihan
Hortikultura di Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2016

No
Rata-Rata Penggunaan
Biaya

Cabai (0,14) Mentimun (0,18)
Per LLG Per Ha Per LLG Per Ha

1 Biaya Produksi (Rp)
A. Biaya Variabel (Rp)
a. Sarana Produksi

- Bibit (Rp)
- Pupuk (Rp)
- Pestisida(Rp)
Sub Total(Rp)

b. Tenaga Kerja
- TK (DK) (Rp)
- TK(LK) (Rp)
Sub Total (Rp)

c. Biaya Lain-lain (Rp)
Jumlah (a+b+c) (Rp)

286.667
472.083
451.167

1.209.917

1.260.357
10.529.524
11.789.880

122.583
13.122.379

2.000.000
3.293.604
3.147.674
8.441.279

8.793.189
73.461.794
82.254.983

855.232
91.551.495

360.000
530.000
347.576

1.237.576

241.928
4.674.642
3.916.571

39.250
5.193.397

2.000.000
2.944.444
1.931,944
6.876.388

1.344.047
20.414.682
21.758.730

218.055
28.853.173

B. Biaya Tetap
a.Biaya Penyusutan (Rp)
b.Pajak (Rp)
Jumlah (a+b) (Rp)

86.616
12.750
99.366

604.298
88.953

693.251

277.279
11.775

289.054

1.540.440
65.416

1.605.856
2 Total Biaya

Produksi (A+B) (Rp) 13.221.747 92.244.746 5.482.625 30.459.031

3 Produksi Benih (Kg) 37 258 36 198
4 Harga Benih/kg (Rp) 600.000 350.000
5 Nilai Produksi (Rp) 22.175.000 154.709.302 12.472.250 69.290.278
6 Keuntungan (Rp) 8.953.253 62.464.556 6.989.624 38.831.246
7 R/C ratio 1,7 2,3

Sumber : Data Primer Diolah 2016

1. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari besar kecilnya

jumlah produksi dan luas lahan yang digunakan dalam satu kali proses produksi.

Tabel 4.6 menunjukan bahwa rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani

penangkar benih cabai sebesar Rp 13.122.379/LLGatau Rp

91.551.494/Ha.Sementara itu, rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani
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penangkar benih mentimun sebesar Rp 5.193.397/LLG atau

Rp28.853.173/Ha.Rincian mengenai biaya-biaya variabel diuraikan sebagai berikut:

1.1.Biaya Sarana Produksi

Biaya sarana produksi yang dimasud adalah biaya-biaya produksi yang

dikeluarkan untuk meproduksi benih seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Pada usaha

penangkaran benih ini petani mitra diberikan pinjaman sarana produksi berupa

bibit, pupuk dan pestisida oleh PT. BISI Internasional Tbk. Lombok, yang

kemudian pinjaman sarana produksi tersebut akan dibayar ke PT. BISI Internasional

Tbk. Lombok dengan pemotongan hasil produksi petani sebesar sejumlah pinjaman

sarana produksi tersebut (lampiran 2). Tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa rata-rata

biaya sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida) yang dikeluarkan oleh petani

penangkar benih cabai rata-rata sebesar Rp 1.209.916/LLG atau Rp 8.441.279/Ha,

sementararata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani penangkar

benih mentimun sebesar Rp 1.237.576/LLG atau Rp 6.876.388/Ha.

1.2.Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani

penangkar benih cabai dan petani penangkar benih mentimun dalam

usahataninya.Biaya tersebut meliputi biaya persiapan lahan, penanaman,

pemupukan, penyemprotan, polinasi, panen dan pasca panen.Tenaga kerja yang

digunakan meliputi tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga,

dengan upah yang berlaku di lokasi penelitian sebesar Rp 50.000/orang. Selain

bantuan pinjaman sarana produksi, PT. BISI Internasional Tbk. Lombok juga

memberikanpinjaman modal tanpa bunga kepada petani mitra untuk membayar

tenaga kerja, dan pinjaman modal tersebut akan dikembalikan dengan cara

pemotongan hasil produksi petani sebesar sejumlah pinjaman modal tersebut

(lampiran 7). Tabel 4.6 menunjukan rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan

petani penangkar benih cabai sebesar Rp 11.789.880/LLG atau Rp 82.254.983/Ha.

Biaya tenaga kerja yang paling besar dikeluarkan pada saat aktivitas polinasi dan

pasca panen, disebabkan karena petani penangkar benih cabai memerlukan waktu

polinasi dan pasca panen (pengeluaran dan pembersihan biji) yang cukup lama,

kegiatan polinasi dilakukan selama tanaman berbunga, biasanya tanaman cabai

berbunga selama 35-50 hari. Sedangakan pada kegiatan pasca panen (pengeluaran
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dan pembersihan biji)dilakukan setiap waktu panen tanaman cabai dan bisa dipanen

7 sampai 10 kali.Sementara untuk petani penangkar benih mentimun mengeluarkan

rata-rata biaya tenaga kerja sebesar Rp 3.916.571 /LLG atau Rp 21.758.730

/Ha.Pada usaha penangkar benih mentimun memerlukan waktu polinasi hanya 7

sampai 14 hari dan pasca panen (pengeluaran dan pembersihan biji) dilakukan

sekitar dua hari.

1.3.Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya bahan

penolong yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi yang dibutuhkan untuk

kelancaran produksi, diluar dari biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja dan biaya

penyusutan alat. Biaya lain-lain yang dikeluarkan petani penangkar benih cabai

sebesar Rp 122.583/LLG atau Rp 855.232/Ha, sementara pada petani penangkar

benih mentimun sebesar Rp 39.250/LLG atau Rp 218.055/Ha. Usahatani

penangkaran benih cabai dan mentimun memerlukan bahan-bahan penolong dalam

proses produksinya seperti: karung, tali dan bensin. Penggunaan bensin ini

digunakan pada saat melakukan penggilingan/pengeluaran biji cabai, karena selain

mengeluarkan biji dengan cara manual, sebagian petani mitra juga menggunakan

mesin penggiling yang dipinjamkan oleh PT. BISI Internasional Tbk. Lombok

untuk menggiling buah cabai untuk dikeluarkan bijinya. Sedangkan pada benih

mentimun tidak menggunakan mesin untuk mengeluarkan bijinya.

2. Biaya Tetap

Biaya tetap yaitu biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar

kecilnya produksi, antara lain biaya penyusutan alat, sewa lahan, dan pajak tanah.

Alat-alat yang digunakan dalam usaha penangkaran benih cabai dan benih

mentimunmengalami penurunan nilai atau penyusutan selama penggunaanya, nilai

inilah yang termasuk dalam perhitungan komponen biaya. Tabel 4.6 menunjukan

bahwa rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani penangkar benih cabai

sebesar Rp 99.366/LLG atau Rp 693.251/Ha, sedangkan pada usaha penangkar

benih mentimun rata-rata biaya tetap sebesar Rp 289.054/LLG atau Rp

1.605.856/Ha. Besarnya biaya tetap pada kedua usaha tersebut terdiri dari biaya

penyusutan alat dan biaya pajak tanah.
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3. Total Biaya Produksi

Total biaya produksi merupakan penjumlahan dari biaya-biaya yang

dikeluarakan seperti biaya variabel dan biaya tetap selama satu kali proses produksi.

Tabel 4.6 menunjukan bahwa rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan petani

penangkar benih cabai sebesar Rp 13.221.746/LLG atau Rp

92.244.746/Ha.Sementara itu, rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan oleh

petani penangkar benih mentimun sebesar Rp 5.482.625/LLG atau sebesar Rp

30.459.031/Ha. Besarnya total biaya yang dikeluarkan pada usaha penangkar benih

cabai dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproduksi benih

cabai tersebut yaitu sekitar 6 bulan, terutama pada saat melakukan polinasi yang

membutuhkan waktu hingga 35-50 hari sehingga akan berdampak pada biaya

tenaga kerja yang dikeluarkan sangat tinggi, sedangkan pada usaha penangkaran

benih mentimun membutuhkan watu yang relatif singkat yaitu sekitar 4 bulan dan

melakukan kegiatan polinasi sekitar 7-10 hari, sehingga biaya yang dikeluarkan

lebih sedikit dari pada usaha penangkar benih cabai.

4. Nilai Produksi

Nilai produksi merupakan nilai yang diperoleh dari hasil produksi dikalikan

dengan harga yang berlaku.Besar kecilnya produksi benih cabai dan mentimun

dalam bentuk benih kering yang diperoleh petani selama satu musim tanam maka

akan berpengaruh terhadap nilai produksi yang akan diterima. Tabel 4.6

menunjukan bahwa rata-rata produksi benih cabai kering yang dihasilkan oleh

petani penangkar benih cabai sebanyak 37 kg/LLG atau 258 kg/Ha, dengan harga

Rp 600.000/kg, maka rata-rata nilai produksi yang diperoleh petani penangkar

benih cabai sebesar Rp22.175.000/LLG dan Rp 154.709.302/Ha. Sementara petani

penangkar benih mentimun rata-rata menghasilkan benih mentimun kering

sebanyak 36 kg/LLG atau 198 kg/Ha, dengan harga Rp 350.000/kg, sehingga rata-

rata nilai produksi yang diterima petani penangkar benih mentimun sebesar

Rp12.472.250/LLG dan Rp69.290.277/Ha.

5. Keuntungan



11

Keuntungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah selisih dari nilai

produksi (penerimaan) dengan total biaya produksi (pengeluaran) yang dikeluarkan

petani. Tabel 4.6 menunjukan bahwa rata-rata keuntungan yang diperoleh petani

penangkar benih cabai sebesar Rp 8.953.253/LLG atau Rp 62.464.556/Ha,

sementara rata-rata keuntungan petani penangkar benih mentimun sebesar Rp

6.989.624/LLG atau Rp 38.831.246/Ha.Apabila diperhatikan keuntungan yang

diperoleh untuk kedua jenis produksi benih tersebut, tampak bahwa keuntungan

produksi benih cabai lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan benih

mentimun.Hal ini disebabkan karena harga jual benih cabai lebih besar dari pada

benih mentimun, yaitu Rp600.000/kg untuk benih cabai dan Rp350.000/kg untuk

benih mentimun.

Nilai R/C ratio kedua jenis usaha penangkaran benih tersebut lebih dari 1

(satu).Hal ini berarti kedua jenis usaha tersebut secara ekonomi layak untuk di

kembangkan. Nilai R/C ratio untuk usaha penangkar benih cabai sebesar 1,7artinya

setiap penggunaan input sebesar satu rupiah akan mengakibatkan penerimaan

sebesar Rp1,7. Demikian juga nilai R/C ratio untuk usaha penangkar benih

mentimun sebesar 2,3 artinya setiap penggunaan input sebesar satu rupiah akan

mengakibatkan penerimaan sebesar Rp2,3.

6. Rentabilitas

Rentabilitas suatu usaha menunjukan perbandingan antara laba (keuntungan)

dengan modal yang digunakan, dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan

suatu usaha untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dan

dinyatakan dalam persentase (Riyanto, 1999). Salah satu alat ukur keberhasilan

suatu usaha adalah rentabilitas, semakin besar nilai rentabilitas yang di peroleh oleh

suatu usaha, maka kemampuan modal untuk menghasilkan keuntungan juga akan

semakin besar. Besarnya kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dalam usaha

penangkar benih cabai dan benih mentimun disajikan dalam Tabel 3berikut :
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Tabel 3.Rentabilitas  Usaha Penangkar Benih Cabai dan Benih Mentimun di
Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2016

No Uraian
Cabai (0,14) Mentimun (0,16)

Per LLG Per Ha Per LLG Per Ha
1 Produksi Benih(Kg) 37 258 36 198
2 Harga Benih/kg (Rp) 600.000 350.000
3 Nilai Produksi (Rp) 22.175.000 154.709.302 12.472.250 69.290.277
4 Total Biaya (Rp) 13.221.746 92.244.746 5.482.625 30.459.031
5 Keuntungan (Rp) 8.953.253 62.464.556 6.989.624 38.831.246
6 Rentabilitas (%) 68 127
Sumber : Data primer

Tabel 3menunjukan kemampuan modal untuk menghasilkan keuntungan pada

usaha penangkar benih cabai (rentabilitas) sebesar 68 %, dan dapat diartikan bahwa

setiap Rp100 modal yang dikeluarkan pada usaha penangkaran benih cabai akan

menghasilkan keuntungan sebesar Rp68. Sedangkan pada usaha penangkar benih

mentimun kemampuan modal untuk menghasilkan keuntungan (rentabilitas) sebesar

127 %, dan dapat diartikan juga bahwa setiap Rp100 modal yang dikeluarkan pada

usaha penangkaran benih mentimun akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp

127. Besarnya nilai rentabilitas tersebut memberikan gambaran bahwa keuntungan

yang diperoleh usaha penangkar benih cabai dan benih mentimun relatif tinggi

dibandingkan dengan total modal yang digunakan. Tingginya nilai rentabilitas

menunjukan bahwa usaha penangkar benih cabai dan benih mentimun merupakan

bisnis di bidang pertanian yang sangat strategis yang dapat menghasilkan

keuntungan relatif tinggi dalam satu kali musim tanam.Satu kali musim tanam

untuk mentimun sekitar 4 bulan, sedangkan untuk cabai sekitar 6 bulan. Selain

jangka waktu proses produksi relatif pendek, produk yang dihasilkan juga memiliki

harga jual yang cukup tinggi yaitu Rp 350.000/kg untuk benih mentimun dan

Rp600.000/kg untuk benih cabai.

7. Persepsi Petani Mitra

Lebih jelasnya persepsi petani tentang kemitraan dapat dilihat pada uraian

berikut :

1. Persepsi Tentang Kemitraan
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Persepsi tentang kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

tanggapan petani mitra tentang bagaimana kemitraan antara PT.BISI

InternasionalTbk. Lombok terjalin di Kecamatan Batukliang Utara. Untuk

mengetahui persepsi petani tentang kemitraandengan PT.BISI InternasionalTbk

disajikan dalam Tabel 4berikut :

Tabel 4. Persepsi Petani Mitra Tentang Kemitraan dengan PT.BISI
InternasionalTbk di Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2016

No Kategori Responden
Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 Sangat baik 8 25
2 Baik 24 75
3 Kurang baik 0 0
4 Tidak baik 0 0

Jumlah 32 100
Sumber : Data primer

Tabel 4 menunjukan bahwa persepsi petani tentang kemitraan dengan PT.BISI

InternasionalTbk. Lombok sebanyak 8 petaniatau 25% menyatakan persepsi sangat

baik dan 24 petani atau 75% menyatakan baik, dari hasil penelitian menunjukan

bahwa petani mitra menyatakan persepsi baik dikarenakan adanya bantuan sarana

produksi, pembinaan dan pemasaran hasil produksi yang lancar.

2. Pembinaan Oleh Petugas Lapangan dari PT.BISI Internasional Tbk

Persepsi petani tentang pembinaan oleh petugas lapangan dari PT.BISI

InternasionalTbk. Lombokdisajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Persepsi Petani Tentang Pembinaan oleh Petugas Lapangan dari PT.BISI
Internasional Tbk di Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2106

No Kategori Responden
Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 Sangat baik 8 25
2 Baik 18 56
3 Kurang baik 6 19
4 Tidak baik 0 0

Jumlah 32 100
Sumber : Data primer

Tabel 5menunjukan bahwa sebanyak 8 responden atau 25% memberikan persepsi

sangat baik dan 18 responden atau 56% memberikan kategori pembinaan terjalin

baik, artinya bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan dari

PT.BISI InternasionalTbk dilakukan dengan baik. Dari hasil wawancara dengan
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petani mitra, Penyuluh lapangan memberikan informasi mengenai cara melakukan

usaha penangkaran benih yang tepat dan memberikan informasi cara mengatasi

hama dan penyakit. Selain itu juga penyuluh terjun langsung ke lapangan meninjau

tanaman petani.Sedangkanresponden memberikan kategori kurang baik sebanyak 6

responden atau 19 %, petani menyatakan bahwa penyuluh lapangan dari PT.BISI

InternasionalTbk jarang melakukan pengarahan ke petani.

3. Proses Pembayaran

Persepsi petani mitra tentang proses pembayaran benih oleh PT.BISI

InternasionalTbk. Lombok di Kecamatan Batukliang Utara disajikan pada Tabel

6berikut :

Tabel 6.Persepsi Petani Mitra Tentang Proses Pembayaran Benih oleh PT.BISI
InternasionalTbk di Kecamatan Batukliang Utara Tahun 2016

No Kategori Responden
Jumlah (Orang) Persentase (%)

1 Sangat baik 0 0
2 Baik 8 25
3 Kurang baik 24 75
4 Tidak baik 0 0

Jumlah 32 100
Sumber : Data primer

Tabel 6 menunjukan bahwa 8 responden atau 25 % menyatakan baik,

sedangkan sebanyak 24 responden atau 75% menyatakan proses pembayaran

kurang baik, dikarenakan cara dan waktu pelunasan yang dilakukan oleh PT.BISI

InternasionalTbk masih rumit, yaitu PT.BISI InternasionalTbk hanya membayar

50% setelah benih diterima, kemudian akan di bayar 50% lagi jika benih tersebut

sudah dinyatakan lulus uji oleh pihak PT.BISI InternasionalTbk. Namun jika benih

tersebut tidak lulus uji, PT.BISI InternasionalTbk hanya akan membayar sebesar

30% saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut : (1) Keuntungan yang diperoleh usahatani penangkar benih cabai sebesar

Rp 8.953.253/LLG atau Rp 62.464.556/Ha, sedangkan keuntungan pada usahatani

penangkar benih mentimun sebesar Rp 6.989.624/LLG atau Rp 38.831.246/Ha. (2)
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Rentabilitas usahatani penangkar benih cabai sebesar 68 %, sedangkan pada

usahatani penangkar benih mentimun sebesar 127 %. (3) Persepsi petani mitra

terhadap kemitraan yang terjalin dengan PT.BISI InternasionalTbk. Lombokdi

Kecamatan Batukliang Utara terjalin baik, sedangkan persepsi tentang pembinaan

oleh petugas lapangan dari PT.BISI InternasionalTbk. Lombokjuga terjalin baik,

dan persepsi tentang proses pembayaran yang dilakukan oleh PT.BISI

InternasionalTbk. Lombokmasih kurang baik.
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