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ABSTRAK

Pengembangan penangkaran benih mentimun merupakan salah satu solusi dalam
memenuhi permintaan benih mentimun untuk usahatani mentimun di provinsi NTB. Desa
Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara merupakan salah satu lokasi penangkaran
benih mentimun dengan sistim polinasi yang bermitra dengan PT. Bisi Internasional. Polinasi
dimaksudkan untuk menjaga keseragaman produksi guna menghasilkan benih mentimun
yang berkualitas baik. Metode komparatif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian
yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variable ada perbedaan dalam suatu
aspek yang diteliti. Pendapatan usahatani mentimun yang diperoleh petani sistem polinasi
rata-rata sebesar Rp 57.823.116,18/Ha, sedangkan petani lokal rata-rata sebesar Rp
38.116.481,54/Ha.

Kata kunci : Penangkar Benih Mentimun, Sistim Polinasi, Analisis Komparatif.

ABTRACT
Cucumber seed development is one solution to meet the demand for seed cucumber

of cucumber farming in NTB . Karang Sidemen District of North Batukliang is one location
with a cucumber seed breeding pollination systems in partnership with PT . Bisi
International. Pollination is intended to maintain the uniformity of production in order to
produce good quality cucumber seeds. Comparative method is method used in research that is
geared to find out if there is a difference between two variables in an aspect of the
investigation. Cucumber pollination system farmers an average of Rp 57.823.116,18/Ha,
while local farmers an average of 38.116.481,54/Ha.

Keyword : Cucumber Seeds Breeding, Pollination System, Comparative Analysis.

PENDAHULUAN

Mentimun merupakan salah satu sayuran yang berperan meningkatkan pendapatan
petani dan berindikasikan pada meningkatnya kesejahtraan petani. Produksi mentimun di
provinsi NTB masih belum optimal karena dipengaruhi beberapa faktor. Harga dan
ketersediaan benih mentimun merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. PT. Bisi
Internasional merupakan salah satu industri penghasil benih mentimun yang bermitra dengan
petani penangkar benih mentimun dibeberapa wilayah NTB. Desa Karang Sidemen
merupakan salah satu lokasi penangkaran benih mentimun yang bermitra dengan PT. Bisi
Internasional.
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Penangkaran benih mentimun yang diusahakan di desa Karang Sidemen ini
tergolong sudah intensif sehingga dapat memproduksi benih dalam rangka memenuhi
kebutuhan akan benih mentimun. Harapan lain dari adanya penangkaran ini adalah dapat
menciptakan lapangan pekerjaan di Desa Karang Sidemen khususnya dan untuk Provinsi
NTB umumnya.

Perlakuan proses polinasi yang diberikan memberikan hasil yang sama yaitu proses
polinasi terbaik diproleh dari hasil polinasi secara alami dikarenakan adanya aktivitas
serangga dalam bunga dibandingkan polinasi secara buatan dan polinasi sendiri (Rochedi,
2004).

Tujuan penelitian ialah (1) Untuk mengetahui perbedaan pendapatan petani sistem
polinasi dan lokal pada usahatani mentimun. (2) Untuk mengetahui perbedaan efisiensi
usahatani mentimun petani sistem polinasi dan lokal. (3) Untuk mengetahui kendala atau
hambatan yang dihadapi petani dalam mengusahakan usahatani mentimun.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yaitu metode
yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua
variable ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada
manipulasi dari peneliti. Penelitian dilakukan secara alami, dengan mengumpulkan data
dengan suatu instrument. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan
variable yang diteliti (Bastian, 2013).

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah usahatani mentimun sitem polinasi dan lokal
pada musim tanam 2012 di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten
Lombok Tengah.

Teknik Penentuan Sampel
Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara
secara “purposive sampling” dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan desa
yang melakukan usahatani mentimun sistem polinasi yang bekerjasama dengan PT. BISI.
Penelitian ini akan dilakasanakan dengan mengambil data kegiatan usahatani mentimun
pada musim tanam tahun 2012.

Penentuan Petani Responden

Responden dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan usahatani mentimun
sistem polinasi maupun lokal di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara
Lombok Tengah. Penentuan jumlah responden dilakukan secara “Quota sampling” yaitu
menetapkan sebanyak 60 responden, terdiri dari 30 responden untuk petani Sistem
Polynasi dan 30 responden untuk petani Lokal yang mengusahakan tanaman mentimun.
Penentuan responden dilakukan secara “Stratified Random Sampling” pada 3 poktan untuk
sistem polinasi dan 3 poktan untuk lokal yaitu dengan strata luas lahan garapan (Ha), strata
yang digunakan adalah sebagai berikut :
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 Petani Sistem Polinasi
1. < 0,50 = (83/132) x 30 = 18 responden
2. 0,51 – 1,00 = (44 /132) x 30 = 10 responden
3. > 1,01 = (5 /132) x 30 = 2 responden

 Petani Lokal
1. < 0,50 = (104/128) x 30 = 24 responden
2. 0,51 – 1,00 = (23 /128) x 30 = 5 responden
3. > 1,01 = (1 /128) x 30 = 1 responden

Tehnik pengambilan sampel ini dapat di gambarkan seperti yang terlihat pada
gambar 2 berikut :

Gambar 1. Bagan teknik penentuan sampel.

Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey yaitu cara pengumpulan data
dari sejumlah individu (responden) dalam kurun waktu tertentu dengan berpedoman pada
daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu (Surakhmad, 1989).

Analisis Data
Pendapatan Usahatani Mentimun

Untuk mengetahui Pendapatan usahatani mentimun petani sistem polinasi dan
lokal dilakukan dengan dianalisis biaya dan pendapatan (Sudjana, 1992) dengan rumus
sebagai berikut :

I = TR - TC dimana TR = Y x Py

TC = TFC + TVC
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Keterangan :
I = Income ( Pendapatan)
TR = Total Revenue ( Total Penerimaan )
TC = Total Cost ( Total Biaya )
Y = Produksi Fisik (kg)
P = Harga Jual (Rp)
TFC = Total Fixed Cost (Total Biaya Tetap)
TVC = Total Variable Cost (Total Biaya Variabel)

Kemudian untuk membandingkan tingkat pendapatan kedua sampel antara petani
sistem polinasi dan lokal dapat dihitung dengan rumus (Sudjana, 1992) sebagai berikut:

Jika varians kedua sampel tidak homogen:
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Sp2 =
∑( ) ∑( )( ) ( )

Keterangan :x = rata - rata keuntungan usahatani mentimun sistem polinasi per hektarY = rata - rata keuntungan usahatani mentimun petani lokal per hektar
n1 = jumlah responden petani sistem polinasi
n2 = jumlah responden petani lokal
Sx2 = varians keuntungan dari pendapatan usahatani mentimun petani sistem polinasi
Sy2 = varians keuntungan dari pendapatan usahatani mentimun petani lokal
Sp2 = varians gabungan dari keuntungan usahatani mentimun petani sistem polinasi dan

lokal
Dengan kriteria :

- Jika t hit > t tabel atau t hit < - t tabel berarati Hi diterima atau Ho ditolak, artinya ada
beda nyata antara rata-rata pendapatan usahatani mentimun petani sistem polinasi dengan
lokal.
- Jika - t tabel ≤ t hit ≤ + t tabel berarti Ho diterima atau Hi ditolak, artinya tidak berbeda
nyata antara rata-rata pendapatan usahatani mentimun petani sistem polinasi dengan lokal.

Efisiensi Usahatani

Untuk mengetahui efisiensi usahatani dianalisis dengan rumus (Soekartawi, 2006)
sebagai berikut :

R/C Ratio = Total Penerimaan (TR)Total Biaya (TC)
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Keterangan:
TR = Total penerimaan yang di peroleh petani sistem polinasi dan lokal pada usahatani

mentimun
TC = Total biaya yang dikeluarkan petani sistem polinasi dan lokal pada usahatani

mentimun
Dengan kriteria :
Bila R/C Ratio ≥ 1= maka usahatani mentimun dikatakan efisisen
Bila R/C Ratio < 1= maka usahatani mentimun dikatakan tidak efisien

Kemudian untuk membandingkan tingkat efisiensi kedua sampel antara petani
sistem polinasi dan lokal dapat dihitung dengan rumus (Sudjana, 1992) sebagai berikut:

Jika varians kedua sampel tidak homogen:
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Jika varians kedua sampel homogen :
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Keterangan:x = rata - rata keuntungan usahatani mentimun petani sistem polinasi per hektarY = rata - rata keuntungan usahatani mentimun petani lokal per hektar
n1 = jumlah responden petani sistem polinasi
n2 = jumlah responden petani lokal
Sx2 = varians keuntungan dari pendapatan usahatani mentimun petani sistem polinasi
Sy2 = varians keuntungan dari pendapatan usahatani mentimun petani lokal
Sp2 = varians gabungan dari keuntungan usahatani mentimun petani sistem polinasi dan

lokal

Dengan kriteria :

Jika t hit > t tabel atau t hit < - t tabel berarti Hi diterima atau Ho ditolak artinya, ada
beda nyata antara efisiensi usahatani petani sistem polinasi dengan lokal.
Jika - t tabel ≤ t hit ≤ + t tabel berarti Ho diterima atau Hi ditolak artinya, tidak ada
beda nyata antara efisiensi usahatani petani sistem polinasi dengan lokal.

Hambatan

Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh petani serta hambatan-
hambatan baik petani dengan sistem polinasi maupun petani lokal dalam menginventarisis
masalah dan hambatan yang ada, selanjutnya dianalisis deskriptif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Rata-rata Pendapatan Usahatani Mentimun

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan total dari
produksi dikurangi dengan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan selama proses produksi
oleh petani sistem polinasi dengan petani lokal. Rata-rata pendapatan yang diperoleh dari
hasil usahatani yang dijalankan petani responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Rata-rata Pendapatan Per Luas Lahan Garapan dan Per Hektar Petani Responden
Pada Usahatani Mentimun di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara-
Lombok Tengah Musim Tanam 2012.

N
o

Resp
Satuan

(Llg /Ha)
Produksi

(Kg)
Harga

Rata-rata
(Kg)

Nilai Produksi
Ttl By.

Produksi Pendapatan

1 Sistem
Polinasi

LLG 1.765,33 9.375 16.550.000,00 6.971.090,73 9.578.909,27
Ha 10.685,46 9.375 100.176.190,48 42.353.074,29 57.823.116,18

2 Lokal LLG 8.351,67 1.367 11.450.833,33 4.974.173,23 6.476.660,10
Ha 50.148,23 1.367 68.535.915,03 30.419.433,49 38.116.481,54

Sumber : Data Primer Diolah

Perbedaan pendapatan antara petani sistem polinasi dengan lokal disebabkan beberapa
faktor antara lain; 1). Biaya yang dikeluarkan petani sistem polinasi lebih besar dibandingkan
dengan petani lokal; 2). Produktivitas mentimun yang dihasilkan petani dalam satuan luas
lahan yang sama; 3). Harga rata-rata mentimun petani sistem polinasi perkilogramnya lebih
tinggi dibandingkan dengan petani lokal. Faktor-faktor inilah yang berpengaruh terhadap
perbedaan pendapatan petani sistem polinasi dengan petani lokal.

Efisiensi Usahatani Mentimun

Untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani dianalisis dengan perbandingan antara
total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan atau analisis R/C Ratio, dengan kriteria
apabila nilai R/C Ratio > 1 maka usahatani tersebut dikatakan efisien, dan apabila nilai R/C
Ratio < 1 maka usahatani tersebut dikatakan tidak efisien. Efisiensi usahatani mentimun
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis R/C Ratio Per Hektar Petani Responden Pada Usahatani Mentimun di Desa
Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara-Lombok Tengah Musim Tanam
2012.

No Uraian Petani Sistem
Polinasi

Petani Lokal

1 Nilai Produksi (Rp/Ha) 100.176.190,48 68.535.915,03
2 Total Biaya Produksi (Rp/Ha) 42.353.074,29 30.419.433,49
3 Pendapatan (Rp/Ha) 57.823.116,18 38.116.481,54
4 Nilai R/C Ratio 2,37 2,26

Sumber : Data Primer Diolah

Rata-rata R/C Ratio petani responden untuk petani sistem polinasi sebesar 2,37
artinya setiap pengeluaran Rp 1,- biaya produksi yang dialokasikan untuk usahatani
mentimun petani sistem polinasi akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 2,37,- begitu juga
dengan petani lokal rata-rata R/C Ratio yang diperoleh dalam satu hektar sebesar 2,26 artinya
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setiap pengeluaran Rp 1,- biaya produksi yang dialokasikan pada usahatani mentimun akan
memperoleh penerimaan sebesar Rp 2,26,- hal ini menunjukkan bahwa usahatani mentimun
yang dilakukan oleh petani sistem polinasi dengan lokal efisien sesuai dengan kriteria  R/C >
1, maka usahatani mentimun layak untuk diusahakan.

Uji Statistik Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Mentimun antara Petani Sistem
Polinasi dengan Lokal

Untuk mengetahui perbedaan atau tidaknya pendapatan dan efisiensi usahatani
mentimun petani sistem polinasi dengan petani lokal, maka dilakukan analisis statistic dengan
membandingkan tingkat pendapatan dan efisiensi usahatani mentimun petani responden.

Perbandingan secara nominal menunjukkan adanya perbedaan pendapatan dan
efisiensi antara petani sistem polinasi dengan lokal, akan tetapi setelah dilakukan analisis T-
test pada taraf 5% menunjukkan hasil bahwa pendapatan dan efisiensi antara petani sistem
polinasi dengan lokal  berbeda nyata atau signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Tabel 3.

Tabel 3. Uji Statistik T-test untuk mengetahui Perbandingan Pendapatan dan Efisiensi antara
Petani Sistem Polinasi dengan Lokal.

No Uraian F hitung F tabel T hitung T tabel Ket.
1 Pendapatan/Ha 0,409 0,537 12,403 2,001 S
2 Efisiensi 0,294 0,537 2,045 2,001 S

Sumber : Data Primer Diolah

Hasil uji F-test terhadap pendapatan petani sistem polinasi dan lokal menunjukkan
kedua sampel tersebut memiliki varians yang homogen. Ini ditunjukkan oleh nilai F-hitung
lebih kecil dari F-tabel yaitu 0,409 untuk F-hitung dan 0,537 untuk F-tabel, sedangkan untuk
mengetahui pendapatan per hektar secara keseluruhan dari hasil analisis T-test didapatkan
hasil berbeda nyata dimana nilai T-hitung  sebesar 12,403 dan nilai T-tabel sebesar 2,001 jadi
nilai tersebut menunjukkan bahwa T-hitung lebih besar dari T-tabel maka H0 ditolak ( Hi
diterima), artinya ada perbedaan nyata pendapatan usahatani mentimun antara petani sistem
polinasi dengan petani lokal.

Pendapatan per hektar yang berbeda nyata antara petani sistem polinasi dengan lokal
disebabkan karena pendapatan dan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan  oleh petani
dalam satuan luas lahan yang tidak sama.

Hasil analisis F-test terhadap efisiensi usahatani mentimun antara petani sistem
polinasi dengan lokal menunjukkan varians kedua sampel homogen hal ini ditunjukkan oleh
nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel yaitu 0,294 untuk F-hitung dan 0,537 untuk F-
tabel, sedangkan hasil uji T-test pada tingkat efisiensi usahatani mentimun dengan system
polinasi dan lokal menunjukkan hasil yang signifikan dimana T-hitung lebih besar dari nilai
T-tabel. Nilai T-hitung yaitu 2,045 sedangkan nilai T-tabel yaitu 2,001 artinya ada perbedaan
nyata tingkat efisiensi usahatani mentimun petani yang menggunakan system polinasi dengan
system non polinasi atau lokal.

Kendala-kendala Dalam Usahatani Mentimun

Dalam setiap pengelolaan usahatani mentimun tidak akan terlepas dari kendala-
kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi petani sistem polinasi dengan lokal didalam
mengelola usahatani mentimun adalah sebagai berikut.
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Tabel 4. Kendala-kendala yang dihadapi Petani Sistem Polinasi maupun Lokal dalam
Usahatani Mentimun Pada Musim Tanam 2012.

No
Kendala

Petani Sistem Polinasi Petani Lokal
Orang % Orang %

1.
2.
3.
4.

Serangan hama penyakit
Kekurangan modal
Standar Kemurnian
Cuaca tidak menentu

26
-

29
22

86,67
-

96,67
73,33

30
25
-

24

100
83,33

-
80

Sumber: Data primer diolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
(1) Pendapatan usahatani mentimun yang diperoleh petani sistem polinasi rata-rata sebesar
Rp 57.823.116,18/Ha, sedangkan petani lokal rata-rata sebesar Rp 38.116.481,54/Ha.
Bedasarkan hasil uji hipotesis bahwa pendapatan antara petani sistem polinasi dengan lokal
berbeda nyata / signifikan, hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan usahatani sistem
polinasi berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan bagi petani sistem polinasi.
(2) Berdasarkan hasil uji efisiensi usahatani mentimun antara petani sistem polinasi dengan
lokal menunjukkan bahwa usahatani mentimun kedua petani responden menguntungkan
sehingga layak untuk dikembangkan atau diusahakan, hal ini diindikasikan oleh besarnya R/C
Ratio petani sistem polinasi sebesar 2,37 dan petani lokal sebesar 2,26, dari hasil analisis
statistic menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata terhadap efisiensi usahatani mentimun
antara petani sistem polinasi dengan lokal. (3) Kendala-kendala yang dihadapi oleh petani
sistem polinasi adalah serangan hama penyakit, standar kemurnian, dan cuaca tidak menentu,
sedangkan untuk petani lokal adalah serangan hama dan penyakit, kekurangan modal, dan
cuaca yang tidak menentu. Kendala yang paling dominan baik yang sistem polinasi maupun
lokal adalah pada serangan hama penyakit.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut : (1) Disarankan
kepada petani untuk merubah kebiasaan pola tanam pada saat musim tanam terakhir untuk
menghindari kerugian akibat busuknya buah mentimun yang merupakan dampak dari hujan
yang mempengaruhi produktifitas dan kemurnian serta kualitas benih mentimun. (2)
Disarankan bagi perusahaan pengelola untuk terbuka kepada petani terhadap harga saprodi
dan standar kemurnian yang diberikan serta meningkatkan jumlah PPL sehingga petani dapat
meningkatkan produktifitas maupun pendapatan serta dapat mengatasi masalah-masalah yang
ada dengan cepat.
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