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ABSTRAK
“ Penentuan Harga Pokok Tanaman Pakcoy di Kabupaten Sumedang” Dra. Ana
Yohana,M.P.
Latar belakang penulisan penelitian ini adalah karena semakin banyaknya usaha
kecil dan menengah ataupun mikro dan rumahan, yang mengusahakan pembudidayaan dan
produksi tanaman pakcoy ini. Permasalahan yang muncul adalah seringkali dalam
menjalankan usahanya tidak berkelanjutan, dikarenakan mengalami kerugian dalam
pengelolaaan usahanya. Kerugian muncul dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan tidak
tertupi oleh hasil penjualan produk, atau pendapatan lebih kecil dari pada harga pokok
barang yang dijual, oleh karena itu perlu sekali adanya penentuan harga pokok barang yang
diproduksi yang benar, dimana harga pokok terdiri dari unsur-unsur biaya sebagai berikut
yaitu : (a) biaya bahan baku, (b) biaya tenaga kerja langsung, dan (c) biaya overhead, dan
dalam perhitungannya memperhatikan item persediaan awal bahan baku, persediaan akhir
bahan baku, persediaan awal barang jadi dan persediaan akhir barang jadi.
Dari beberapa pengamatan dan perhitungan beberapa usaha produksi tanaman
pakcoy ini, para pengusaha atau petani tidak memperhitungkan pembiayaan dengan cermat,
hanya melakukan produksi dan mengeluarkan biaya yang dibutuhkan untuk proses
produksi. Pada permulaan membuat usaha pertama-tama harus memikirkan dan mengamati
pasar produknya, seberapa besar pasar sasaran ataupun pasar potensialnya, dari informasi
tersebut pengusaha dapat memprediksi seberapa besar pangsa pasar yang yang dapat
dimasuki, atau seberapa besar target pasar yang akan dituju, dari situ baru merencanakan
berapa penjualan, selanjutkan menentukan kuantitas yang diproduksi dan biaya-biya yang
dikeluarkan untuk melakukan proses produksi tersebut. Kenyataannya masih banyak pula
yang masih belum secara tepat dalam merencanaan kapasitas produksi yang optimal,
karena adanya biaya tetap yang harus dikeluarkan untuk proses produksi tertentu.
Kesimpulannya adalah dalam penentuan harga pokok produksi harus
memperhitungakan biaya-biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya overhead, dan dengan
memperhatikan skala produksi tertentu agar dapat menekan biaya tetap, atau dengan biaya
tetap tertentu dapat menghasilkan pendapatan yang maksismal.

KATA PENGANTAR
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Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat
rahmat dan rizki-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Proposal Usulan
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4. Dr. Dodi Sukmayana, S.E., M.M. selaku Ketua LPPM UNWIM
5. Fitriyani, selaku anggota penelitian yang telah membantu dalam tabulasi
data.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Pertanian UNWIM.
7. Civitas Akademika Fakultas Pertanian UNWIM.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Pertanian adalah kegaitan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan
manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber
energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian
biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta
pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa
pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjut,
seperti semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.
Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang –
bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB
dunia.
Sejarah indonesia sejak masa kolonil sampai sekarang tidak dapat
dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor – sektor ini
memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai
realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarakn data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia
menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya
menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto.
Hidroponik merupakan salah satu teknik pertanian moderen yang sering
terdengar dalam dunia pertanian khususnya dalam ruang lingkup Bidang Pertanian,
umunya praktikum. Pembelajaran tentang hidroponik masih kurang diterapkan
sehingga pembelajaran tentang hidroponik masih dapat dikembangkan. Dari
keadaan tersebut maka menimbulkan inisiatif bagi penulis untuk melakukan
penelitian tentang hidroponik sayuran untuk menambah wawasan tentang teknik
bercocok tanam. Selain itu sayur merupakan salah satu tanaman pangan penting
bagi ketahanan pangan nasional. Tanaman ini memiliki keragaman yang luas dan
menjadi sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan erbagai mineral penting
bagi tubuh. Produksi di Indonesia mengalam peningkatan dengan laju peningkatan
sekitar 7 - 22,4 % per tahun. Sedangkan konsumsi sayuran per tahun tercatat 44
kg/kapita/tahun (Suwandi 2009).
Peningkatan produksi sayur di Indonesia umumnya disebabkan adanya
pembukaan areal tanam baru. Namun, pembuakaan areal tanam baru dapat
menimbulkan peningkatan biaya produksi. Selain itu penggunaan input kimiawi
(pestisida) yang tidak terkontrol menyebabkan produksi dan kualitas sayuran
menurun. Oleh karena itu diperlukan teknik budidaya yang memperhatikan
penggunaan input sesuai kebutuhan tanaman (Suwandi 2009).
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Salah satu solusi teknik budidaya yang dapat memenuhi input sesuai
kebutuhan tanaman adalah teknik budidaya tanaman pada media tanam selain tanah
dengan pemberian komposisi dan jumlah unsur hara yang tepat. Budidaya tanaman
menggunakan teknik ini dapat menghasilkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas
hasil yang terjamin (Sudarmondjo 2008).
Sejarah perkembangan teknik hidrponik dimulai dengan penilitian yang
berkaitan dnegan kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dua
ilmuan, Sach dan Knop, berhasil menunjukan bahwa suatu tanaman dapat hidup
dalam media inert (tidak menimbulkan reaksi kimia yang menunggu) yang
diberikan sebuah larutan unsur hara. Penelitian ini menunjukkan bahwa larutan
yang mengandung unsur nitrogen (N), fospor (P), kalium (K), sulfur (S), kalsium
(Ca), dan megnesium (Mg) merupakan unsur yang paling banyak dibutuhkan oleh
tanaman (makronutrien). Penelitian lebih lanjut menunjukkan tanaman juga
memerlukan unsur – unnsur seperti besi (Fe), klorin (Cl), mangan (Mn), boron (B),
seng (Zn), tembaga (Cu), dan molybdenum (Mo) dalam jumlah kecil (mikronutrien)
(Resh 1980).
Pengetahuan ini menyebabkan penelitian – penelitian lain mulai difokuskan
untuk membuat suatu larutan yang dapat memenuhi kebutuhan unsur tanaman.
Beberapa Formula unsur hara tanaman berhasil ditemukan oleh para ahli seperti
Tollens (1882), Tottingham (1914), dan Robbins (1946). Formula unsur hara
tanaman yang ditemukan tersebut masih digunakan di laboraturium sampai
sekarang (Resh 1980).
Penggunaan teknik budidaya tanaman secara hidroponik memiliki berbagai
keuntungan. Roberto (2004) menyatakan beberapa keuntungan yang diperoleh dari
penggunaan teknik ini adalah mengeliminasi serangan hama, cendawan, dan
penyakit asal tanah sehingga dapat meniadakan pengguanaan pestisida; mengurangi
penggunaan areal tanam yang luas; meningkatkan hasil panen serta menekan biaya
produksi yang tinggi. Selain itu teknik dapat mempercepat waktu panen,
pengguanaan air dan unsur hara yang terukur, dan kualitas, kuantitas, dan
kontinuitas hasil yang terjamin (Sudarmodjo 2008).
Dalam pengelolaan usaha tanaman hidroponik, memerlukan perhitungan
harga pokok yang benar agar apa yang diusahakan dapat menghasilkan keuntungan,
untuk itu perlu adanya perencanaan biaya-biaya yang dikeluarkan dan perhitungan
perkiraan harga pokok maupun perkiraan laba yang diharapkan. Dari pemaparan
diatas maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut “Penentuan Harga
Pokok Tanaman Pakcoy (Studi Kasus di Lahan SMK PPN Tanjungsari).
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1.2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui budidaya usaha lahan hidroponik pakcoy
b. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan usaha hidroponik pakcoy
c. Untuk menentukan Harga Pokok pengelolaan usaha tanaman hidronik
pakcoy.
1.3.Kegunaan Penelitian
a. Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, agar memperoleh tambahan
pengetahuan, khususnya Ilmu Keuangan Pertanian.
b. Bagi Institusi, sebagai tambahan kekayaan Intelektual kampus.
c. Bagi dunia Pendidikan, sebagai bahan informasi tambahan bagi para
peneliti maupun unsur akademisi yang membutuhkan.
1.4.Lokasi Penelitian.
Penelitian dilakukan di SMK PPN Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Budidaya
Sistem hidroponik memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya yaitu tidak
memerlukan pencahayaan matahari secara optimal, tidak membutuhkan tanah,
lebih higienis, dengan masa panen yang lebih cepat. Sebagian besar sayuran
berwarna hijau umumnya dapat ditanam secara hidroponik seperti, pakcoy,
kangkung, bayam, sawi, kailan, cabai, tomat, basil bahkan bunga mawar.
Yang perlu diperhatikan dalam menanam sayuran hijau ini yaitu agar
tumbuhnya tidak terlalu besar karena akan mengganggu sirkulasi udara dalam
media tanam, dalam kurun waktu tidak sampai satu bulan tanaman hijau sudah
dapat dipanen. Para penggiat hidroponik biasanya menggunakan nutrisi AB mix
dengan komposisi standar, kemudian air bernutrisi tersebut diisikan ke tempat bakal
penanaman sayuran, sebanyak 5 liter nutrisi digunakan untuk 1000 liter air.
Jika akan menanam pakcoy atau sayuran lainnya, terlebih dahulu siapkan
bibitnya, bibit dapat dilakukan dengan pembibitan sendiri atau membeli di toko
pertanian. Adapun langkah menyemai benih untuk dijadikan bibit adalah sebagai
berikut:
 Siapkan spon atau rockwool untuk media tanam persemaian
 Potong rockwool kotak-kotak dadu akan tetapi jangan dipotong sampai putus
 Upayakan rockwool dalam keadaan lembab agar benih cepat tumbuh
 Masukkan satu benih ke dalam setiap kotak rockwool, jangan terlalu dalam
 Jika biji yang akan disemai pada rockwool berukuran kecil dan sulit dipegang
seperti biji pakcoy yang bijinya lebih kecil dari biji sawi maka untuk
meletakkan biji pada rockwool dapat digunakan tusuk gigi yang dibasahi
terlebih dahulu ujungnya, agar biji kecil dapat melekat pada ujung tusuk gigi
dan mudah untuk diletakkan ke dalam rockwool, satu kotak dadu rockwool
untuk ditanami satu biji pakcoy.
 Perlu diamati bahwa letak mata tunas harus posisinya harus menghadap ke
dalam atau ke bawah
 Biasanya pada hari ke 2 benih yang disemai sudah pecah kecambah.
 Jika sudah tumbuh kecambah letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari
langsung selama 2 minggu sembari tetap dijaga kelembaban rockwool agar
tanaman tumbuh dengan baik
 Memasuki hari ke 15 dan bibit sudah memiliki 4 lembar daun, bibit sudah siap
dipindahkan kedalam media paralon Setelah sekitar 30 hari sayuran pakcoy
hidroponik sudah dapat dipanen atau dilakukan pemetikan, pemetikan
berikutnya dapat dilakukan setelah 3 hari.
 Dan apabila paralon terakhir telah dipanen, mka pindahkan tanaman
selanjutnya pada paralon tersebut, sementara paralon yang kosong dapat diisi
dengan bibit sayuran hidroponik yang baru. Dengan demikian maka
4



keberlangsungan budidaya dan kebutuhan pemenuhan konsumsi keluarga akan
sayuran sehat dapat selalu terpenuhi.
Penanaman secara hidroponik juga ramah lingkungan, karena tidak
membutuhkan penyiraman sama sekali sehingga tidak membutuhkan air
sebanyak penanaman secara konvensional. Penanaman secara hidroponik juga
tidak memerlukan paparan sinar matahari terlalu banyak dan kecil
kemungkinan terserang hama atau terkena paparan zat-zat kimia dalam proses
pertumbuhannya.

2.2. Pemasaran
Pemasaran yang dilakukan yaitu dengan langsung kepada para guru siswa di
lingkungan SMK PPN TANJUNGSARI dan juga secara online.
2.3. Pengelolaan keuangan.
Analisis Usaha Tani Pakcoy Hidroponik (Penentuan Harga Pokok)
URAIAN
JUMLAH
Persediaan Awal Bahan Baku
Rp. XXX
(+) Total Pembelian Bahan Baku
Rp. XXX
Jumlah Rp. XXX
(-) Persediaan Akhir Bahan Baku
Rp. XXX
Biaya Bahan Baku
Rp. XXX
(+) Biaya Total Upah Tenaga Kerja Langsung
Rp. XXX
(+) Biaya Pabrik Tidak Langsung
Rp. XXX
Jumlah
Rp. XXX
(+) Persediaan Awal Brg dlm Proses
Rp. XXX
Jumlah
Rp. XXX
(-) Persediaan Akhir Brg dlm Proses
Rp. XXX
Jumlah
(+) Persediaan Awal Barang Jadi
Jumlah
(-) Persediaan Akhir Barang Jadi
Total Harga Pokok Penjualan
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BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
I.

Keadaan Umum Objek Penelitian.
SMK PPN Tanjungsari merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan
pertanian yang berlokasi di wilayah Tanjungsari. Sekolah yang memiliki
kepanjangan sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri
Tanjungsari ini memiliki tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian
yang cerdas, profesional, berkarakter, berkninerja tinggi, mandiri, dan kompetitif
secara nasional dan internasional.
SMK PPN Tanjungsari memiliki perjalanan panjang semenjak masa
penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1912, penjajah Belanda mendirikan lembaga
yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat dengan nama
Provinciale Lanbouw Voorlichtings Dienst (LVD) yang dikepalai oleh seorang
Inspektur berkebangsaan Belanda yang disebut Landbouw Inspecteur. Lembaga ini
memiliki fungsi sebagai pembina bagi petani pribumi dalam meningkatkan
produksi pertanian. Dan pada tanggal 14 Maret 1914, atas prakarsa Bupati
Sumedang R. A. Soeriaatmadja, didirikan lembaga pendidikan pertanian dengan
nama Landbouw Bedriftj School (LBS). Ketika Jepang menggantikan penjajah
Belanda, lembaga pendidikan Landbouw Bedriftj School (LBS) diganti menjadi
Sekolah Pertanian Pertama (SPP).
Kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat (Nomor 24/VIIIC/E/60) tanggal 24 Agustus 1960 tentang Pendirian Sekolah Pertanian Menengah
Atas Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat di Tanjungsari, menjadi Sekolah
Pertanian Menengah Atas (SPMA) menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan
(SPP), yang merupakan penyesuaian dengan adanya kurikulum polyvalent, dan
kemudian disatukan menjadi SPP – SPAM. Nama ini berakhir pada tahun 2010.
Pada tahun 2011 berganti nama lagi menjadi Sekolah Menengah Kejuruan –
Sekolah Pertanian Pembangunan (SMK-PP). Dan berakhir pada tahun 2012,
namanya diubah kembali menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian
Pembangunan Negeri (SMK PPN) Tanjungsari.
Berbagai penghargaan telah diraih oleh SMK PPN Tanjungsari ini.
Diantaranya adalah pada tahun 2010, SMK-PPN Tanjungsari mendaptkan
penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai “Sekolah Peduli Lingkungan”.
Setiap jurusannya juga telah mendaptkan akreditasi dengan nilai A. Pada tahun
2011, SMK PPN Tanjungsari juga mendaptkan sertifikasi IOS 9001:2008 (URS).
SMK PPN Tanjungsari menempati lahan seluas 15,389 hektar, yang terdiri
dari bangunan kantor, kelas, kebun percobaan lahan kering, lahan sawah, dan
kolam. SMK PPN Tanjungsari terdiri dari empat program studi yaitu Agribisnis
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Tnaaman Perkebunan, Agribisnis
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Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Agribisnis Ternak
Ruminasia.
Bagi siswa – siswi SMP Yang ingin melanjutkan pendidikannya bisa
melanjutkan sekolah ke SMK PPN Tanjungsari ini. Terutama bagi siswa yang ingin
menggeluti bidang pertanian, perkebunan dan agrobisnis. Bagi siswa SMK PPN
Tanjungsari yang berprestasi bisa mendaptkan beasiswa dari Yayasan Supersemar,
dan lembga pemberi beasiswa lainnya. Siswa SMK PPN Tanungsari juga akan
mendaptkan berbagai pengalaman studi banding, praktek kerja usaha dan magang
ke luar negeri seperti ke Thailand dan Jepang. Proses pembelajarannya
menggabungkan antara teori dan praktek baik di dalAm kampus maupun di luar
kampus.
Selain kegiatan intrakulikuler, di SMK PPN Tanjungsari juga terdapat
kegiatan ekstrakulikuler. Ekstrakulikuler yang bisa diikuti oleh siswa-siswi SMK
PPN Tanjungsari yaitu Pramuka, OSIS/PPOS (Persatuan Pelajar Oryza Sativa),
Kerohanian/ISPERMA
(Ikatan
Siswa
Pertanian
Mesjid
Al-Fallah),
PA/ISPERTALA (Ikatan Siswa Pertanian Pecinta Alam), HI (Hikmatul Iman), SSC
(Student Sports Clubs), PASKIBRA, Kesenian, dan PMR.
I.

Lokasi dan Tata Letak
Nama
: SMK PPN TANJUNGSARI
NPSN
: 20254188
Alamat
: JL.RAYA BANDUNG-SUMEDANG KM
29
Kode pos
: 45362
Desa/Kelurahan
: GUNUNGMANIK
Kecamatan/Kota (LN)
: Kec. Tanjungsari
Kab. -Kota/Negari (LN) : Kab. Sumedang
Provinsi/Luar Negeri (LN)
: Prov. Jawa Barat
Status Sekolah
: NEGERI
Waktu Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5 hari
Jenjang Pendidikan
: SMK
Unit Layanan Terpadu Kemdikbud
Gedung C Lantai 1 kompleks Kemdikbud Senayan Jakarta, 10270
Call center
: 177
Telepon : 021 5703303
Fax
: 021 5733125
SMS
: 0811976929
Email
: pengaduan@kemdikbud.go.id
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II. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana SMK PPN Tanjungsari:
kelengkapan sarana dan Prasarana menempati luas lahan lebih dari 15 hektar
diantaranya adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kantor utama,
Ruang kelas lama
WC. Sarana Prasarana
WC. Siswa
Asrama putra
Aula pelatihan
Aula soeriatmadja
RPS Kompetensi keahlian (Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
dan Agribisnis Tanaman Perkebunan)
9. Green house
10. Gudang lama
11. Gudang baru
12. Lapang basket
13. Lapang sepak bola
14. Post satpam
15. Kandang sapi
16. Kantin
17. Kopreasi siswa
18. Laboraturium komputer
19. Kandang domba
20. Ruang piket guru
21. RPS Kopentensi Keahlian Teknologi Pengolahan Hail Pertanian
22. Ruang praktik siswa kompetensi keahlian (Agribisnis Perikanan dan
Agribisnis Ternak Ruminansi)
23. RPS Kultur Jaringan
24. Ruang Bimbingan Konseling
25. Ruang Kelas
26. Dapur umum dan ruang makan boarding school SMK berbasis pesantren
SMK PPN Tanjungsari
27. Ruang makan dan dapur
28. Ruang OSIS
29. Screen House
III. Struktur Organisasi dan SDM
Wakasek Sarana: supendi S.P
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Kepala Urusan Lapangan Praktek: Usep Saepudin
Kepala Urusan Bengkel Latih: Wibowo
Kepala Urusan Teknopark: meggy yulia
Kepala Urusan Labolatorium: Nining
Kepala Urusan Hatcery: Ardiana
I.
-

-
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Produksi
Persiapan alat dan bahan
Alat:
a. Cutter
b. Penggaris
c. Papan
d. Geregaji
e. Baki
f. Gayung
g. Ember
h. Karung
Bahan:
a. Rockwool
b. Benih pakcoy
c. Air
d. Larutan nutrisi (AB Mix)
Langkah menyemai benih pakcoy untuk dijadikan bibit adalah sebagai berikut:
1. Siapkan spon atau rockwool untuk media tanam persemaian.
2. Potong rockwool kotak – kotak dadu dengan ukuran 2 cm x 2 cm
3. Susun rockwool kedalam baki atau wadah untuk penanaman benih
4. Upayakan rockwool dalamkeadaan lembab agar benih cepat tumbuh
5. Masukkan satu benih ke dalam setiap kotak rockwool, jangan terlalu dalam
6. Jika benih yang akan disemai pada rockwool berukuran kecil dan sulit
dipegang seperti biji pakcoy yang bijinya lebih kecil dari biji saei maka
untuk meletakkan biji pada rockwool dapat digunakan tusuk gigi yang
dibasahi terlebih dahulu ujunya, agar biji kecil dapat melekat pada ujung
tusuk gigi dan mudah untuk diletakkan ke dalam rockwool, satu kotak
dadu rockwool untuk ditanami satu biji pakcoy.
7. Perlu diamati bahwa letak mata tunas posisinya harus menghadap ke dalam
atau kebawah.
8. Biji – biji yang telah diletakkan pada rockwool lembab tersebut
selanjutnya ditutup dengan kain hitam atau plastik hitam atau karung
dan disimpan ditempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung
selama 2 x 24 jam.

9. Biasanya pada hari ke 2 benih yang disemai sudah pecah kecambah
10. Jika sudah tumbuh kecambah letakkan pada tempat yang terkena sinar
matahari langsung selama 2 minggu sembari tetap dijaga kelembaban
rockwool agar tanaman tumbuh dengan baik
11. Memasuki hari ke 12 dan benih sudah memiliki 4 lembar daun, benih
sudah siap dipindahkan kedalam media paralon
12. Setelah sekitar 30 hari sayuran pakcoy hidroponik sudah dapat dipanen
atau dilakukan pemetikan, pemetikan berikutnya dapat dilakukan setelah
3 hari
II. Pemasaran
Pemasaran yang dilakukan di SMK PPN Tanjungsari berskala kecil yaitu
melalui siswa yang langsung dipasarkan baik secara langsung maupun secara
online.
III. Pengelolaan keuangan
Analisis Usaha Tani Pakcoy Hidroponik
a. Biaya Tetap (Fix Cost)
1
Sewa lahan 48m2 = Rp. 360.000 x 6= Rp. 60.000
b. Penyusutan
- Green house
Rp.12.000.000−Rp.1.000.000 1
=
x6
15
= Rp. 122.222
-

Instalansi Hidroponik
Talangan Besar (4)
=4x

Rp.350.000−Rp.35.000
10

1

x6

= Rp. 21.000
-

Talang Kecil (12)
= 12 x

Rp.125.000−Rp.12.500
10

= Rp. 22.500
-

TDS
Rp.30.000−Rp.3.000 1
=
x6
3
= Rp. 1.500

-
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Net pot

1

x6

= 144 x

650−100
1

1

x6

= Rp. 13.200
-

Total biaya penyusutan
= Rp. 122.222 + Rp. 21.000 + Rp. 22.500 + Rp. 1.500 + Rp.
13.200
= Rp. 180.422

c. Biaya Habis Sekali Pakai
- Pakcoy ¼ slab
= Rp. 15.000
- Nutrisi 1 bungkus
= Rp. 15.000
- Benih 1 bungkus
= Rp. 20.000
Jumlah keseluruhan :
= Rp. 15.000 + Rp. 15.000 + Rp. 20.000
= Rp. 50.000
d. Tenaga Kerja
- Penyemaian 0,3 HKW
- Penanaman 0,2 HKW
- Pembuatan nutrisi 2 HKW
- Pemeliharaan 3 HKW
Total :
= 5,5 HKW x Rp. 60.000
= Rp. 330.000
e. Input Total
- Sewa lahan
= Rp. 60.000
- Penyusutan
= Rp. 180.422
- Biaya sekali pakai
= Rp. 50.000
- Tenaga kerja
= Rp. 330.000
Jumlah seluruh :
= Rp. 60.000 + Rp. 180.422 + Rp. 50.000 + Rp. 330.000
= Rp. 620.422
f. Penerimaan
Rata -rata 1 lubang menghasilkan 500 gram tanaman pakcoy
500 gram x 144 lubang = 72 kg
72 kg x Rp. 10.000 = Rp. 720.000
g. Provit
= Rp. 720.000- Rp. 620.422
11

= Rp. 99.578
h. O/I Rasio
720.000 / 620.422 = 1,16
IV. Pengelolaan SDM
1. Rekruitment
Rekrutment dilakukan pada tanggal 07 juli 2020
2. Seleksi
3. Mahasiswa yang memilih untuk magang dilakukan pengajuan surat MOU
dan surat kerjasama kepada salah satu perusahaan. Untuk pendaftaran
magang di salah satu perusahaan, perusahaan atau instansi melakukan
seleksi untuk mahasiswa yang akan melakukan magang. Setelah sudah
melakukan seleksi dan diterima mahasiswa langsung ada panggilan dan
melakukan kegiatan secara langsung di perusahan atau instansi tersebut.
4. Seleksi Pembekalan
Pembekalan dilakukan melalui online dengan sistem aplikasi zoom meeting,
pembekalan dilakukan pada tanggal 3 Agustus – 6 Agustus 2020. Untuk
pembahasan pembekalan dilakukan dengan satu Fakultas diikuti oleh Prodi
Agroteknologi dan Agribisnis. Pembekalan membasah tentang Kuliah Kerja
Nayata Modifikasi (KKN-M) dan pembekalan untuk mahasiswa yang akan
melakukan magang. Pembekalan dilakukan selama 4 hari berturut – turut,
pembekalan dilakukan mulai dari jam 08.00 – selesai.
5. Penempatan
Penempatan tempat KKN-M diajukan dari masing masing mahasiswa
setelah melaksanakan MOU dari masing masing instansi baru disebar
6. Tata tertib di lembaga / perusahaan tempat magang
7. Tata tertib tempat magang di smk ppn tanjungsari yaitu berpakaian sopan,
memakai protocol keehatan jaga jarak cuci tangan lalu masuk kerja jam
07.00 WIB pulang jam 15.00

12

BAB IV
PEMBAHASAN
4.1. Budidaya.
Sistem hidroponik memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya yaitu
tidak memerlukan pencahayaan matahari secara optimal, tidak membutuhkan
tanah, lebih higienis, dengan masa panen yang lebih cepat. Sebagian besar sayuran
berwarna hijau umumnya dapat ditanam secara hidroponik seperti, pakcoy,
kangkung, bayam, sawi, kailan, cabai, tomat, basil bahkan bunga mawar.
Yang perlu diperhatikan dalam menanam sayuran hijau ini yaitu agar
tumbuhnya tidak terlalu besar karena akan mengganggu sirkulasi udara dalam
media tanam, dalam kurun waktu tidak sampai satu bulan tanaman hijau sudah
dapat dipanen. Para penggiat hidroponik biasanya menggunakan nutrisi AB mix
dengan komposisi standar, kemudian air bernutrisi tersebut diisikan ke tempat bakal
penanaman sayuran, sebanyak 5 liter nutrisi digunakan untuk 1000 liter air.
Jika akan menanam pakcoy atau sayuran lainnya, terlebih dahulu siapkan
bibitnya, bibit dapat dilakukan dengan pembibitan sendiri atau membeli di toko
pertanian. Adapun langkah menyemai benih untuk dijadikan bibit adalah sebagai
berikut:
 Siapkan spon atau rockwool untuk media tanam persemaian
 Potong rockwool kotak-kotak dadu akan tetapi jangan dipotong sampai putus
 Upayakan rockwool dalam keadaan lembab agar benih cepat tumbuh
 Masukkan satu benih ke dalam setiap kotak rockwool, jangan terlalu dalam
 Jika biji yang akan disemai pada rockwool berukuran kecil dan sulit dipegang
seperti biji pakcoy yang bijinya lebih kecil dari biji sawi maka untuk
meletakkan biji pada rockwool dapat digunakan tusuk gigi yang dibasahi
terlebih dahulu ujungnya, agar biji kecil dapat melekat pada ujung tusuk gigi
dan mudah untuk diletakkan ke dalam rockwool, satu kotak dadu rockwool
untuk ditanami satu biji pakcoy.
Perlu diamati bahwa letak mata tunas harus posisinya harus menghadap ke
dalam atau ke bawah
Biasanya pada hari ke 2 benih yang disemai sudah pecah kecambah.
Jika sudah tumbuh kecambah letakkan pada tempat yang terkena sinar
matahari langsung selama 2 minggu sembari tetap dijaga kelembaban
rockwool agar tanaman tumbuh dengan baik
Memasuki hari ke 15 dan bibit sudah memiliki 4 lembar daun, bibit sudah
siap dipindahkan kedalam media paralon
Setelah sekitar 30 hari sayuran pakcoy hidroponik sudah dapat dipanen atau
dilakukan pemetikan, pemetikan berikutnya dapat dilakukan setelah 3 hari.
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Dan apabila paralon terakhir telah dipanen, mka pindahkan tanaman selanjutnya
pada paralon tersebut, sementara paralon yang kosong dapat diisi dengan bibit
sayuran hidroponik yang baru. Dengan demikian maka keberlangsungan budidaya
dan kebutuhan pemenuhan konsumsi keluarga akan sayuran sehat dapat selalu
terpenuhi. Penanaman secara hidroponik juga ramah lingkungan, karena tidak
membutuhkan penyiraman sama sekali sehingga tidak membutuhkan air sebanyak
penanaman secara konvensional. Penanaman secara hidroponik juga tidak
memerlukan paparan sinar matahari terlalu banyak dan kecil kemungkinan
terserang hama atau terkena paparan zat-zat kimia dalam proses pertumbuhannya.
4.2. Pemasaran
Pemasaran yang dilakukan yaitu degan langsung ke para guru, siswa dan
lingkungan SMK PPN TANJUNGSARI bisa juga dengan online
4.3. Pengelolaan keuangan
Analisis Usaha Tani Pakcoy Hidroponik
a. Biaya Tetap (Fix Cost)
1
Sewa lahan 48m2 = Rp. 360.000 x 6= Rp. 60.000
b. Penyusutan
- Green house
Rp.12.000.000−Rp.1.000.000 1
=
x6
15
= Rp. 122.222
-

Instalansi Hidroponik
Talangan Besar (4)
=4x

Rp.350.000−Rp.35.000
10

1

x6

= Rp. 21.000
-

Talang Kecil (12)
Rp.125.000−Rp.12.500 1
= 12 x
x6
10
= Rp. 22.500

-

TDS
=

Rp.30.000−Rp.3.000
3

= Rp. 1.500
-

Net pot
650−100 1
= 144 x
x6
1
= Rp. 13.200
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1

x6

-

Total biaya penyusutan
= Rp. 122.222 + Rp. 21.000 + Rp. 22.500 + Rp. 1.500 + Rp.
13.200
= Rp. 180.422

c. Biaya Habis Sekali Pakai
- Pakcoy ¼ slab
= Rp. 15.000
- Nutrisi 1 bungkus
= Rp. 15.000
- Benih 1 bungkus
= Rp. 20.000
Jumlah keseluruhan :
= Rp. 15.000 + Rp. 15.000 + Rp. 20.000
= Rp. 50.000
d. Tenaga Kerja
- Penyemaian 0,3 HKW
- Penanaman 0,2 HKW
- Pembuatan nutrisi 2 HKW
- Pemeliharaan 3 HKW
Total :
= 5,5 HKW x Rp. 60.000
= Rp. 330.000
e. Input Total
- Sewa lahan
= Rp. 60.000
- Penyusutan
= Rp. 180.422
- Biaya sekali pakai
= Rp. 50.000
- Tenaga kerja
= Rp. 330.000
Jumlah seluruh :
= Rp. 60.000 + Rp. 180.422 + Rp. 50.000 + Rp. 330.000
= Rp. 620.422
f. Penerimaan
Rata -rata 1 lubang menghasilkan 500 gram tanaman pakcoy
500 gram x 144 lubang = 72 kg
72 kg x Rp. 10.000 = Rp. 720.000
g. Profit
= Rp. 720.000- Rp. 620.422
= Rp. 99.578
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h. O/I Rasio
720.0 620.422 = 1,16

4.4. Pengelolaan SDM
Pengelolaan SDM di SMK PPN TANJUNGSARI dikelola dengan baik, semua
personil bekerja sesuai dengan job description masing-masing, sehingga ada
pembagian tugas dan jelas. Sistem pengawasan juga dilaksanakan dengan baik,
sehingga evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ukuran penilaian yang telah
ditetapkan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
I.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh informasi budidaya
menanam
dengan
cara
hidroponik
yaitu
memanfaatkan air tanpa
menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi
tanaman secara efisien. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit
daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. jadi cocok diterapkan pada
daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas bahwa budidaya tanaman pakcoy
sangatlah mudah untuk dilakukan, dan dapat memanfaatkan lahan sempit
dipekarangan rumah sebagai konsumsi sehari hari., sehingga dapat menjadi
alternatif untuk menambah penghasilan tambahan.
Penentuan Harga Pokok dari usaha tanaman hidroponik sangat dibutuhkan,
agar dapat diukur tingkat keuntungan yang diharapkan.

II. Saran
 Perlu adanya penelitian lanjutan terhadap tempat budidaya pakcoy, agar dapat
dibuat cara-cara yang lebih praktis dan ekonomis.
 Perlu adanya bimbingan dari pihak terkait mengenai tanaman pakcoy, agar
diperoleh hasil yang lebih produktif.
 Perlu disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat, agar dapat diketahui dan
dibuat oleh masyarakat.

17

DAFTAR PUSTAKA

Aristanto. 1996. Pemberdayaan Usaha Kecil. Science Journal No:25 Desember
Universitas Merdeka,Malang.
ARUM, W. P. (2016). EVALUASI KELAYAKAN USAHA DAN NILAI TAMBAH
AGROINDUSTRI TEMPE (Studi Kasus pada Agroindustri Tempe di Pekon
Podomoro dan Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten
Pringsewu).
AtjePartadiredja. 1979.PengantarAnalisaEkonomiPertanian. Jakarta: Mutiara.
Harisudin, M. (2013). PEMETAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
AGROINDUSTRI TEMPE DI KABUPATEN BOJONEGORO, JAWA TIMUR
MAPPING AND DEVELOPMENT STRATEGY OF TEMPEH
AGROINDUSTRY IN BOJONEGORO DISTRICT, EAST JAVA. Jurnal
Teknologi Industri Pertanian, 23(2), 120-128.
Hutapea, A. N., & Fallo, Y. M. (2017). Analisis Kelayakan Finansial Industri Tempe di
Kelurahan Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan. Agrimor, 2(01), 15-16.
Kasryno, F. D.H. Darmawan, I W. Rusastra, dan C.A. Rasahan. 1985.Pemasaran
kedelai di Indonesia. In: Somaatmadja et al. (Eds.). Kedelai.Puslitbang Tanaman
Pangan, Bogor.
Kertaatmaja, S. (2001). Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Biji Kedelai.
Departemen Pertanian Badan Penelitian Dan Pengembangan.
Makki, M. F. (2001). Nilai Tambah Agroindustri pada Sistem Agribisnis Kedelai di
Kalimantan Selatan. Dalam jurnal Agro Ekonomika, 6(1).
Rangkuti, F. (2006). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.
Ravianto, J. (1988). Materi Pokok Dasar–Dasar Produktivitas. Jakarta. Penerbit Karunika
Jakarta.
Soekartawi, A. (1990). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasi.
RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Soekartawi. 2000. Pengantar Agroindustri. Jakarta (ID): PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarmayanti. 2011. Manajemen Strategi. Ipb: 17–35.
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/53151/BAB III Kerangka
Pemikiran.pdf.

18

Sudiyono, A. 2004. Pemasaran Pertanian. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
Tajidan, I. (2018). ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN DAMPAK
EKONOMI INDUSTRI TAHU-TEMPE DI KABUPATEN BIMA.
AGROTEKSOS: Agronomi Teknologi dan Sosial Ekonomi Pertanian, 7(3), 76-83.
Tarigan, R. (2004). Ekonomi regional: Teori dan aplikasi. Bumi Aksara.
Wiagustini, N. L. P., dan Pertamawati, N. P., (2015), Pengaruh Risiko Bisnis Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Struktur Modal Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan
Farmasi Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan
Kewirausahaan, 9 (2), 112-122.

https://www.kampustani.com/budidaya-pakcoy-secara-hidroponik/
https://www.urbanhidroponik.com/2016/07/dampak-kekurangan-kelebihanseng-tanaman-hidroponik.html
http://www.yoonhidroponik.web.id/

LAMPIRAN -LAMPIRAN
Lampiran 1.
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI
Rektorat : Jl. Raya Bandung – Sumedang km.29 Tanjungsari, Kab. Sumedang 45362
Telepon : (022) 7911214; Fax : (022) 7912585 Website : http://www.unwim.ac.id

SURAT TUGAS PENELITIAN
NO.070/278/ST-P/LPPM-UNW/IX/2020
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Winaya Mukti
menugaskan kepada:
Nama
:
Dra. Ana Yohana, M.P.
NIP

:

19641024 1989 03 2005

Jabatan

:

Lektor

Pangkat/Gol. :

Penata Tk. I/IIId

Program Studi :

Agribisnis

Fakultas

Pertanian Universitas Winaya Mukti

:

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
Judul kegiatan :
Penentuan Harga Pokok Tanaman Pakcoy di Kabupaten
Sumedang
Lokasi
:
Kabupaten Sumedang
Waktu
:
September 2020
Demikian surat tugas ini diberikan untuk digunakan dan dilaksanakan sebagai
mestinya.
Tanjungsari, 9 September 2020
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Winaya Mukti

Dr. Dody Sukmayana, S.E., M.M.
NIP. 197009221998031004

Tembusan disampaikan kepada:
3.
Rektor Universitas Winaya Mukti (sebagai laporan)
4.
Pertinggal.

Lampiran 2. Rangkaian Kegiatan

