
1 

 

ANALISA BREAK EVENT POINT USAHA TANI KOPI 

ARABIKA 

 (Coffea Arabica L) 

(Suatu Kasus Pada Petani Kopi di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, 

Kabupaten Bandung) 

 

 Oleh:  

 

Ketua :Dra. Ana Yohana, M.P. 

Anggota : Fajar Rizky D. 

 

PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN  

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI  

BANDUNG  

2021  
 

 

 



2 

 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

Judul : Analisa Break Event Point Usaha Kopi Arabica (Coffea 

Arabica L). (Suatu Kasus Pada Petani Kopi di Desa 

Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung) 

Nama  : Dra. Ana Yohana,M.P. 

NIP  : 19641024 1989 03 2005 

Program Studi  :    Agribisnis 

 

 

Bandung, Oktober 2021 

 

  

 

Mengesahkan,  

 

 

Dekan Fakultas Pertanian 

 

Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. Nunun Sondari. M.P.     
              NIP. 196202111987032004     
    



3 

 

 

 

ABSTRACT 

Ana Yohana and Fajar Rizky Munggaran. This research aims to find out the 

insecurity of arabica coffee farming, production costs; income ; efficiency of 

agriculture and break-even point. The research technique used is a limited survey 

of farmers as a unit of analysis in Girimekar Village, Pamulihan Subdistrict, 

Bandung Regency. Respondents were taken based on the example of 46 farmers. 

The analysis techniques used are technically descriptive and cost of revenue 

analysis and break-even points. 

Based on the results of research obtained by the Arabica coffee farming 

business conducted by farmers indicated has not been intensively cultivated. 

Activities start from the planting of protective trees; land preparation starts from 

activities: land clearing, Production Road Making, and Terracing Manufacturing; 

The use of coffee seedlings is of the type of seed from the parent garden and is 

certified according to seed requirements; Setting the planting distance in 

accordance with the provisions of 60 cm x 60 cm x 40 cm, trapezium-shaped; 

Fertilization adheres to the principle of balanced fertilization; Pruning of form, 

production and rejuvination; HPT control; The completion of harvest and post-

harvest technology includes activities: determining the time of harvest. Productivity 

achievement obtained 1.42 kg / tree with a selling price of Rp 8,000 / kg. The 

insecurity of arabica coffee farming is seen from the total production cost of Rp 

13,419,024 /ha or average cost, BR Rp 4,228/kg,With an average selling price of 

Rp 8,000 / kg, revenues were obtained of Rp 11,971,862 / ha with an arabica coffee 

business efficiency of 1.89. The break-even limit of arabica coffee farming is 864 

kg of glodongan coffee. Factually arabica coffee farming has crossed the scale of 

break-even business. If converted into land area then the minimum business scale 

limit is 0.27 ha. Arabica coffee farming has a very safe business security limit, it is 

indicated by MOS 75.92%. 

 

Key words : Cost-income, efficiency, break-even, arabica coffee 
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ABSTRAK 

Ana Yohana, dan Fajar Rizky Munggaran. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keragaan usahatani kopi arabika, biaya produksi; pendapatan ;efisiensi 

usahatani dan titik impas. Teknik penelitian yang digunakan adalah survei terbatas 

terhadap petani sebagai satuan analisisnya di Desa Girimekar, Kecamatan 

Pamulihan, Kabupaten Bandung. Responden diambil berdasarkan penarikan contoh 

46 orang petani. Teknik analisis yang digunakan adalah teknis deskriptif dan 

analisis biaya pendapatan dan titik impas. 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Keragaan usahatani kopi arabika yang 

dilakukan oleh petani terindikasi belum diusahakan secara intensif. Kegiatan 

dimulai dari penanaman pohon pelindung; persiapan lahan dimulai dari kegiatan : 

pembukaan lahan, Pembuatan Jalan Produksi, dan Pembuatan terasering; 

Penggunaan bibit kopi adalah dari jenis benih dari kebun induk dan bersertifikat 

sesuai persyaratan benih; Pengaturan jarak tanam sesuai ketentuan 60 cm x 60 cm 

x 40 cm, berbentuk trapezium; Pemupukan menganut azas pemupukan berimbang; 

Pemangkasan bentuk, produksi dan rejuvinasi ; Pengendalian HPT ; Penerapkan 

teknologi panen dan paska panen meliputi kegiatan: menentukan waktu panen. 

Capaian Produktivitas diperoleh 1,42 kg/pohon dengan harga jual Rp 8.000/kg. 

Keragaan usahatani kopi arabika dilihat dari biaya produksi total Rp 13.419.024/ha 

atau biaya rata-rata, BR Rp 4.228/kg, Dengan harga jual rata-rata Rp 8.000/kg maka 

diperoleh pendapatan Rp 11.971.862/ha dengan efisiensi usahatani kopi arabika 

1,89. Batas titik impas usahatani kopi arabika adalah 864 kg kopi glodongan. Secara 

faktual usahatani kopi arabika telah melewati batas skala usaha titik impas. Jika 

dikonversi ke dalam luas lahan maka batas skala usaha minimal adalah 0,27 ha. 

Usahatani kopi arabika memiliki batas keamanan usaha yang sangat aman, hal 

tersebut ditunjukan oleh MOS 75,92 %,  

 

Kata Kunci : biaya-pendapatan, efisiensi, titik impas, kopi arabika 
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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sektor pertanian dan perkebunan memegang peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Pentingnya sektor pertanian dan 

perkebunan ditunjukkan oleh beberapa diantaranya karena memberikan sumbangan 

yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu komoditi perkebunan 

yang mempunyai arti penting dan peluang yang menjanjijan adalah tanaman kopi, 

bahkan Indonesia adalah termasuk 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia. 

Tanaman kopi merupakan komoditi ekspor yang cukup menggembirakan karena 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi di pasaran dunia (Artha, 2015).Proses 

produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau 

jasa yang berkualitas. Dengan demikian peran kopi tetap dapat di pertahankan dan 

di harapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, mengingat kopi merupakan 

salah satu komoditi ekspor yang unggul (Retnandari dan Tjokrowinoto dalam Karo, 

2009) .Agar perannya tetap penting maka, perkembangan yang cukup pesat ini perlu 

didukung oleh teknologi dan sarana pascapanen yang cocok dengan kondisi petani 

agar mereka mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Adanya jaminan mutu yang pasti, ketersediaan dalam 

jumlah yang cukup dan pasokan yang tepat waktu, serta keberlanjutan merupakan 

syarat yang dibutuhkan agar kopi rakyat dapat dipasarkan pada tingkat harga yang 

lebih menguntungkan. Pengembangan penanganan pascapanen hasil pertanian saat 
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ini tidak akan lepas dari upaya meningkatkan daya saing produk unggulan pertanian 

yang potensinya cukup besar untuk menjadikan kekuatan ekonomi rakyat di 

perdesaan. ).  Komoditi tanaman perkebunan  Kopi arabika (Coffea arabica L)  

tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten 

Bandung, diataranya adalah di Kecamatan Cilengkrang. Tanaman ini dibudiyakan 

oleh masyarakat setempat sudah sangat lama dan turun temurun. Skala usahanya 

relatif terbatas ada rumah tangga dengan sistem campuran, yakni menanam 

beberapa jenis tanaman dalam satu lahan. 

Secara teknis jika hasil produksi yang diperoleh mendekati potensi 

maksimum dari suatu aplikasi teknologi yang terbaik dan secara ekonomis 

mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa petani tersebut 

telah mengelola usahataninya dengan baik dan disebut sebagai keberhasilan atas 

usahanya ( Priyono, 2017). Dalam hal kepentingan peningkatan pendapatan para 

petani, dapat dilihat dari perkembangan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha 

yang dilakukan, apakah pendapatan yang diperoleh dapat melebihi biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi seperti  biaya pemeliharaan tanaman, dan 

biaya upah buruh serta biaya-biaya lainnya. Untuk itu dipandang perlu untuk 

mengukur usaha tani kopi apakah menguntungkan atau tidak.  

Selanjutnya fenomena yang dijumpai di lapangan bahwa usahatani kopi 

arabika belum diusahakan secara khusus dan intensif, melainkan masih merupakan 

usaha sampingan. Selanjutnya  petani yang mengusahakan kopi arabika dengan 

luasan lahan yang cukup beragam perlu diketahui batas-batas skala usaha yang 

menguntungkan. Berkaitan untuk menepis keraguan terhadap usahatani kopi 
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arabika, maka perlu diketahui terlebih dahulu batas skala usaha yang harus 

dijalankan oleh petani. Mencermati permasalahan di atas penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Analisa Penentuan Break Event Point  pada 

Usaha tani Kopi Arabika (Coffea Arabica L.)”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

1. Bagaimana keragaan usahatani Kopi Arabika petani di Desa Girimekar 

Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.  

2. Bagaimana biaya produksi, pendapatan dan efisiensi usahatani Kopi 

Arabika 

3. Berapa Brek Event Point usahatani Kopi Arabika  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  :  

1. Keragaan usahatani Kopi Arabika petani di Desa Girimekar Kecamatan 

Cilengkrang, Kabupaten Bandung.  

2. Biaya produksi, pendapatan dan efisiensi usahatani Kopi Arabika 

3. Besaran Break Event Point  usahatani Kopi Arabika. 

1.4 Kegunaan  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya kepada:  

 

1. Peneliti 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti yaitu sebagai bahan informasi 

untuk menambah wawasan. 
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2. Pemerintah  

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah yaitu sebagai bahan informasi 

yang diharapkan menjadi salah satu acuan dalam pembuatan kebijakan 

pembangunan pertanian  

3. Ilmu Pengetahuan  

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk civitas pengembangan ilmu pengetahuan 

yaitu sebagai bahan informasi dan referensi bagi pengembangan usaha 

Agribisnis, serta menjadi informasi yang dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya.  
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METODE PENELITIAN 

 

3.1 Teknik Penelitian  

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, studi kasus yaitu 

penelitian untuk mengungkap fakta di lapangan, dalam hal ini adalah mengungkap 

keadaan usahatani Kopi Arabika yang diusahakan petani yang terjadi di suatu objek 

lahan tertentu yang diteliti. 

 

3.2 Definisi dan Operasional Variabel  

Untuk dapat menjelaskan lebih dalam , maka dibuat batasan dan pengukuran 

sebagai berikut : 

1. Petani yaitu petani yang mengusahakan Kopi Arabika di Desa Girimekar, 

Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung  untuk musim tanam Tahun 

2020/2021.  

2. Titik Impas adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui atau menetapkan 

batas skala usah yang mendatangkan keuntungan usaha. Satuan pengukurannya 

adalah untuk pendekatan produk dinyatakan dengan kg; sedangkan untuk 

pendekatan skala luas lahan dinyatakan dengan hektar (ha). Untuk mengukur 

titik impas diperlukn informasi mengenai besaran biaya-biaya: yaitu biaya tetap 

dan biaya variabel. 

3. Biaya Tetap adalah biaya yang selama satu periode produksi tetap jumlahnya 

dan tidak mengalami perubahan yang terdiri dari biaya penyusutan alat, biaya 

sewa, bunga modal dan pajak. 
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4. Biaya Variabel yaitu biaya yang dikeluarkan petani dalam usahataninya untuk 

penggunaan sarana produksi dan mengusahakan yang habis dalam rupiah pada 

satu musim tanam, diantaranya : biaya sarana produksi, buruh/ tenaga kerja 

(luar keluarga), sewa tanah dan olah tanah. Biaya produksi diukur dalam rupiah 

per musim tanam. 

5. Curahan tenaga kerja adalah seluruh tenaga yang dikeluarkan pada kegiatan 

produksi kopi arabika sawah mulai dari kegiatan persiapan tanam sampai panen 

baik yang berasal dari dalam keluarga, atau luar keluarga, dinyatakan dalam 

HKP (Hari Kerja Pria). 

6. Volume produk adalah besarnya hasil produk usahatani kopi arabika selama 

satu musim tanam baik yang dijual maupun yang dikonsumsi, diukur dalam 

kg/ha. 

7. Harga jual yaitu harga produk yang diterima dengan ketentuan harga yang 

berlaku dalam Rp./kg. 

8. Penerimaan adalah hasil kali jumlah produksi dengan harga yang diterima 

petani (rupiah / musim). 

9. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan usahatani 

dimana petani adalah sebagai manajer. Pendapatan usahatani adalah selisih 

antara penerimaan dengan biaya total baik yang diperhitungkan (tidak 

langsung) maupun yang dikeluarkan (langsung) selama proses produksi 

usahatani kopi jalar arabika yang diukur dalam Rp / musim. 
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10. Tingkat keuntungan usahatani adalah hasil perbandingan antara penerimaan 

total dangan biaya total, R/C . Semakin tinggi R/C menunjukan semakin tinggi 

tingkat keuntungan usahatani. 

11. Margin of Safety menunjukkan batas keamanan perusahaan dalam melakukan 

penurunan volume penjualan. Artinya agar petani tidak mengalami kerugian, 

maka penurunan volume penjualan tidak boleh lebih besar nilai margin of 

safety. 

3.3 Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data  

Data yang iperlukan dan digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data mengenai tentang diri responden 

mengenai keadaan usahatani kopi arabika yang diambil atau diperoleh dari hasil 

observasi dan atau wawancara langsung dengan responden. Data sekunder adalah 

data pendukung yang diperlukan untuk mendukkung dan melengkapi data primer 

yang diperoleh dari instansi terkait atau lembaga terkait, perpustakaan dan studi 

literatur. Untuk lebih jelasnya sumber dan cara pengumpulan data disajikan pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.  Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data  

Jenis Data Sumber Data 
Cara Pengumpulan 

Data 
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Primer 

Identitas responden 

Keragaan usaha kopi arabika 

Produktivitas 

Penggunaan sarana  

Biaya produksi 

Harga  

Sekunder 

Monografi  

Data curah hujan  

Data statistik 

 

Responden  

Responden 

Responden 

Responden 

Responden 

Responden 

 

Kantor BPP  

Kec. Cilengkrang  

Desa. Arabika 

 

Wawancara 

Wawancara/Observasi 

Wawancara 

Wawancara 

Wawancara 

Wawancara  

 

Studi Pustaka  

Studi Pustaka  

 Studi Pustaka 

 

3.4 Teknik Penentuan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan populasi target petani kopi 

arabika di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung yang 

melakukan kegiatan usahatani kopi arabika musim tanam 2020/2021, tercatat 86 

orang. Mengingat ukuran populasi petani kopi pada relatif banyak, maka penentuan 

responden dilakukan dengan teknik penarikan contoh (sampling). Metode yang 

digunakan untuk menentukan ukuran sample adalah menggunakan rumus Slovin. 

Pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini 

dinyatakan dengan persentase adalah 10 %. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
 

 Keterangan: 
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 n = Ukuran petani sample (orang) 

 N = Ukuran Populasi petani kopi  

 d = Batas toleransi kesalahan ukur data ( ditentukan 10 % ) 

 Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh ukuran contoh sebesar 46 

responden. Selanjutya dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan pada 

penelitian ini.  

 

3.5 Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keragaan usahatani kopi arabika maka diuraikan secara 

deskriptif yang dilengkapi dengan dokumentasi visual di lapangan 

1. Untuk menjawab identifikasi masalah kedua dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

A. Total Biaya atau Total Cost (TC) 

Total biaya yaitu keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel  

B. Penerimaan TR = Yx Hy  

Keterangan:  

TR = Total Revenue/penerimaan total (Rupiah)  

Y = Produk (Unit)  

Hy = Price/harga (Rupiah)  

C. Keuntungan  

Profit = TR – TC  

Keterangan : 



16 

 

TR = Total Revenue (penerimaan total)  

TC = Total Cost (biaya total)  

D. Revenue Cost Ratio (R/C)  

Adapun R/C ratio dapat dirumuskan sebagai berikut : 

R/C atau TR/TC  

Keterangan : 

 TR  = Total Penerimaan (dalam rupiah)  

TC  = Total Biaya (dalam rupiah) Kriteria  

penerimaan R/C ratio : 

R/C<1  = usaha produksi mengalami kerugian  

R/C>1  = usaha produksi memperoleh keuntungan  

R/C=1 = usaha produksi mencapai titik impas.  

2. Untuk menganalisis batas skala titik impas digunakan analisis titik impas. 

Formula dan analisis grafisnya sebagai berikut.  

BVRH

BTT
Y

y 
  

Dimana: 

BTT = Biaya Tetap Total, BTT (Total Fixed Cost), dalam Rp 

BVR = Biaya Variabel Rata-rata, BVR (Average Variable Cost,AVC),      

   dalam Rp/kg  

Diperoleh dari BVT/Q 

Y  = Hasil produksi factual di lapangan, dalam kg 

Hy  = Harga kopi arabika, dalam Rp/kg 

Untuk BEP dalam luas lahan = BEP dalam produk dibagi produktivitas lahan 
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RP 

 

C 

 

BTT 

 

BTT 

 

BVT 

 

BT 

 

RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1. Batas Skala Usaha Ekonomis (Menguntungkan) 

Selanjutnya untuk menghitung BEP luas lahan yang diusahakan maka 

diperoleh dari BEP produk dibagi produktivitas. 

BEP luas lahan = BEP produk/Produktvitas 

Untuk menghitung MOS yaitu menghitung berapa sampai berapa persen 

hasil penjualan boleh turun maka dianalisis menggunakan rumus : 

100x
Budgetper Penjualan 

EventBreak Penjualan -Budgetper Penjualan 
MOS   

 

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, 

Kabupaten Bandung. Penentuan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

Desa Girimekar merupakan salah satu wilayah sentra kopi arabika.  

0 YC  
Y (Produk) 

UNTUNG 

 

RUGI 
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Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan terdiri dari empat tahapan waktu 

sebagai berikut :  

1. Tahap persiapan. 

2. Tahap pembuatan usulan penelitian  

3. Tahap pengumpulan data di lapangan dan analisis data 

4. Tahap pengolahan data. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Letak Geografis 

Secara geografis Lokasi penelitian berada di kaki gunung manglayang yang 

berada di Kampung Legok Nyenang, Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang 

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa Girimekar berada di sebelah utara 

Kota Bandung Dan Secara Georafis berada di ujung utara wilayah Kecamatan 

Cilengkrang 630 Ha. Terbagi 5 dusun 19 Kampung, 77 RT, Adapun batas-batas 

adminstratif Desa Girimekar sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Desa Sutenjaya Kecamatan Lembang  

Sebelah Timur : Desa Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang  

Sebelah Selatan : Desa Jatihandap Kec. Cilengkrang  

Sebelah Barat : Desa Mekarmani Kec. Cimenyan  

4.1.2 Keadaan Fisik  
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1. Luas Wilayah  

Desa Girimekar memiliki wilayah dengan luas total sebesar 650 Hektar. 

Desa Girimekar merupakan Desa yang berada di perbukitan yang berada pada 

ketinggian 1200 mdpl. 

2. Topografi dan Iklim  

Letak topografi Desa Girimekar kecamatan Cilengkrang, Serupa perbukitan yang 

berada pada ketinggian 1200 m di atas permukaan laut dengan suhu rata- rata 25’C-

30’C.  

 

4.1.3 Keadaan Pertanian  

Pertanian di Desa Girimekar didominasi oleh tanaman perkebunan karena 

letaknya berada pada ketinggian dan masyarakat dari dahulu sudah berbudiya 

tanaman perkebunan. Adapun tanaman perkebunan yang di budidayakan sebagai  

berikut : 

Tabel 4.1. Perkebunan Desa Girimekar 
 

No.  Hasil Perkebunan  Hasil Produksi (Ton)  

1  Tembakau  1 Ton  

2  Kopi  40 Ton  

3  Kelapa  -  

4  Cengkeh  6 Ton  

Sumber : (Profil Desa Girimekar, 2021)  

 

4.1.4 Keadaan Sosial Ekonomi  

1. Keadaan Penduduk  

Berdasarkan data kependudukan Tahun 2021 penduduk Desa Girimekar 

Berjumlah 7114 jiwa yang terdiri dari Laki-Laki 3640 Jiwa dan Perempuan 3474  

Jiwa  

33 
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Tabel 4.2. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
No.  Jenis Kelamin  Jumlah  

1  Laki-Laki  3640  

2  Perempuan  3474  

Jumlah  7114  

Sumber : (Profil Desa Girimekar, 2021)  

Dari tabel di atas dapat dilihat dari total antara Laki-Laki berjumlah 3640 

dan Perempuan Berjumlah 3474 Jadi keseluruhan pada tabel diatas berjumlah 7114 

jiwa.  

2. Tingkat Kesehatan  

Tingkat kesehatan masyarakat Desa Girimekar sudah cukup baik, dengan 

Indikator antara lain:  

• Angka kematian ibu melahirkan dan bayi lahir relatif kecil 

• Kasus-kasus penyakit relatif kecil 

• Kebiasaan masyarakat untuk berobat ke Puskesmas, rumah sakit, dan 

posyandu.  

3. Sarana kesahatan  

Tabel 4.3. Sarana Kesehatan Desa Girimekar 
No  Sarana kesehatan  Jumlah  

1  Praktek dokter  1  

2  Puskesmas  1  

3  Posyandu  21  

Sumber : (Profil Desa Girimekar, 2021)  

Dari tabel di atas sarana kesehatan yang ada di desa Girimekar terdiri dari  

1 unit praktek dokter, 1 unit puskesmas, dan 21 unit posyandu. 
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4. Jenis Kesenian  

Tabel 4.4. Jenis Kesenian Desa Girimekar 
No.  Jenis Kesenian  Jumlah  

1  Kelompok Calung  1 Grup  

2  Kelompok Angklung  1 Grup  

3  Kelompok Kecapi  3 Grup  

4  Kelompok Benjang  3 Grup  

Sumber : (Profil Desa Girimekar, 2021)  

Dari tabel di atas jenis kesenian yang ada di desa Girimekar terdiri dari 1 

grup kelompok calung, 1 grup kelompok angklung, 3 grup kelompok kecapi, dan 

3 grup kelompok benjang.  

4.1.5 Keadaan Ekonomi  

1. Perekonomian Desa  

Desa Girimekar merupakan daerah penyangga bagi Kota Bandung, karena 

merupakan perbatasan antara Kabupaten Bandung Dan kota Madya Bandung.  

Mayoritas penduduk Desa Girimekar Bertani dan Berdagang, Bertenak dan jasa. 

 

 

2. Keuangan Desa  

Pendapatan Desa Girimekar secara umum masih bersumber dari bantuan 

pemerintah. 

3. Sarana Dan Prasarana Perekonomian Desa  

1. Prasarana dan Akses Jalan  

Akses dan prasarana jalan di Desa Girimekar umumnya sudah ada kemajuan 

dengan adanya program dana desa yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat, hal ini 

dibuktikan dengan adanya program betonnisasi atau program pengecoran jalan.  



22 

 

2. Saranan irigasi  

Sistem irigasi di Desa Girimekar masih tradisional dan setengah irigasi 

teknis, sehingga perlu adanya peningkatan sistem irigasi secara modern. 

3. Sarana Informasi dan Teknologi  

Perkembangan teknologi saat ini sangat berpengaruh dampaknya terhadap 

kemajuan informasi yang didapat oleh masyarakat. Segala informasi dan mudah 

diakses oleh masyarakat,hal ini bisa dilihat dari pemilik dan pengguna alat 

komunikasi seperti Handphone, Televisi,dan akses internet yang cukup banyak.  

4.1.6 Keadaan Pemerintah  

Roda Pemerintahan di Desa Girimekar selama ini berjalan dengan baik. 

Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh perangkat Desa atau Aparaturnya sangat 

berjalan dengan baik. Harmonisasi Pemerintah Desa dengan lembaga-lembaga yang 

ada berjalan dan Sinklonisasi baik dengan Forkumpicam Maupun forkumpindak hal 

ini dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Proses perencanan 

pembangunan dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu kepada hasil 

musyawarah ditingkat desa yaitu melibatkan unsur pemerintahan Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD).  

A. Lembaga Pemerintahan  

Tabel 4.5. Lembaga Pemerinatahan Desa Girimekar 
No  Perangkat Desa  Jumlah  

1  Kepala Desa  1 Orang  

2  Seketaris Desa  1 Orang  

3  Perangkat Desa  10 Orang  

4  BPD  8 Orang  

Sumber : (Profil Desa Girimekar, 2021)  
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B. Lembaga Kemasyarakatan  

Tabel 4.6. Lembaga Kemasyarakatan Desa Girimekar 
No  Lembaga Masyarakat  Jumlah  

1  LPM  1  

2  PKK  1  

3  Posyandu  5 Unit  

4  Pengajian  20 Kelompok  

5  Simpan Pinjam  5 Kelompok  

6  Kelompok Tani  5 Kelompok  

7  GapokTan  2 kelompok  

8  Karang Taruna  1 Kelompok  

9  Ormas/ LSM  1 Kelompok  

10  MUI  1 Kelompok  

Sumber : (Profil Desa Girimekar, 2021)  

 

4.2 Karakteristik Responden 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dikembangkan dengan 

pokok bahasan mengenai análisis usahatani dengan titik berat bahasan : biaya, 

pendapatan , efisiensi usahatani dan titik impas usahatani kopi arabika. Data dan 

informasi didasarkan atas 46 orang petani yang terpilih dari hasil penarikan contoh. 

Keadaan umum responden diketahui melalui wawancara langsung dengan 

responden. Keadaan umum responden meliputi struktur umur, tingkat pendidikan, 

tanggungan keluarga, pengalaman berusahatani dan luas lahan garapan usahatani. 

1. Umur Responden 

Umur petani responden berkisar antara: 35 tahun sampai dengan 60 tahun 

dengan rata-rata 48 tahun. Memperlihatkan umur petani kopi arabika berada pada 

umur produktif. Selengkapnya keadaan umur responden disajikan paada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4.7 Keadaan Umur Responden 

No Umur Jumlah (orang) % 

1 Kurang dari 35 Tahun 0 0,00 

2 35– 44 Tahun 14 30,43 

3 45 – 55Tahun 26 56,52 

4 Lebih dari 55 Tahun 6 13,04 

Total 46 100,00 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa umur responden dominan pada 

umur 45- 55 tahun dengan proporsi 56,52 % . Hal ini membuktikan bahwa usaha 

kopi arabika banyak diminati atau ditekuni oleh mereka golongan petani berumur 

menjelang tidak produktif (senja).  

2. Pendidikan Formal Responden  

Pendidikan terakhir responden memperlihatkan lulusan SD, SMP dan SMA. 

Proporsi dominan adalah lulusan SMP yang mencapai 45,65 %. Sebagai indikasi 

mayoritas petani kopi berpendidikan dasar. Lengkapnya pendidikan formal 

responden ini ditampilkan pada Tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 . Pendidikan Formal Responden 

No Pendidikan Formal Jumlah (orang) % 

1 SD 10 21,74 

2 SMP 21 45,65 

3 SMA 15 32,61 

4 Perguruan Tinggi 0 0,00 

Total 46 100,00 
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3. Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman berusahatani petani kopi arabika responden rata-rata 27 tahun. 

Untuk pengalaman usahatani kopi umumnya belum sampai 15 tahun. lengkapnya 

pengalaman berusahatani responden disajikan pada Tabel 4.9. berikut. 

Tabel 4.9. Pengalaman Berusahatani 

No Pengalaman Berusahatani Jumlah (orang) % 

1 Kurang dari 10 tahun 4 8,70 

2 11 –20 tahun 2 4,35 

3 21 – 30 tahan  33 71,74 

4 Lebih dari 30 tahun 7 15,22 

Total 46 100,00 

 

4. Tanggungan Keluarga 

Tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tanggungan keluarga yang 

dimaksud yaitu mereka yang hidupnya bersama dan turut makan bersama secara 

teratur dalam keluarga, misalnya ayah, ibu, istri, anak, dan orang lain yang sudah 

dianggap keluarga sendiri, untuk lebih lengkapnya tanggungan keluarga respoden 

disajikan pada Tabel 4.10. berikut. 

Tabel 4.10. Tanggungan Keluarga Responden 

No Tanggungan Keluarga Jumlah (orang) % 

1 1 orang atau kurang 5 10,87 

2 2 orang 14 30,43 
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3 3 orang  17 36,96 

4 4 orang 10 21,74 

Total 46 100,00 

 

5. Luas Lahan Garapan  

Lahan yang digunakan untuk usahatani kopi arabika pada umumnya 

merupakan lahan milik sendiri dan digarap sendiri dan sebagian diperoleh dari hasil 

menyewa. Dalam banyak pengalaman status penguasaan lahan berpengaruh 

terhadap penerapan teknologi serta keberhasilan usahatani.  

Selain status penguasaan lahan, maka luas lahan yang dikuasai dan 

dijalankan untuk kegiatan usahatani akan berpengaruh terhadap keputusan 

pemilihan jenis/macam usahatani, pola usaha maupun daam hal penerapan 

teknologinya. Pada lahan usaha yang relatif kecil, petani mengalami kesulitan 

dalam mengusahakan cabang usaha yang bermacam-macam. Demikian juga halnya 

terhadap jenis tanah dan kesuburannya.  

Luas lahan garapan respoden yang digunakan untuk berusahatani kopi 

arabika rata-rata 1,14 ha. Kebanyakan petani dengan luas lahan garapan antara 

0,50-1,00 ha sebanyak 73,91%. Lengkapnya sebaran luas lahan garapan responden 

disajikan pada Tabel 4.11. berikut. 

Tabel 4.11. Luas lahan Garapan Responden 

No Luas Lahan Jumlah (orang) % 

1 05 - kurang dari1,0 ha 34 73,91 

2 1 ha - 1,5 ha 4 8,70 
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3 di atas 1,5 ha 8 17,39 

Total 60 100,00 

 

 

4.3 Keragaan Usahatani Kopi Arabika  

4.3.1. Aspek Teknis Produksi 

1. Penanaman Pohon Pelindung  

Penanaman tanaman naungan untuk tanaman kopi ada dua macam yaitu 

tanaman penaung sementara yang dapat digunakan adalah Lamtoro, dadap, sengon 

atau juar. Kebanyakan adalah lamtoro atau sengon. Kondisi pohon pelindung 

sebagian tampak cukup terawat dan sebagian kurang dan benyak sebagian yang 

telah ditebang. Petani kopi melakukan penanaman tanaman naungan pada tanaman 

kopi ada dua macam yaitu tanaman penaung sementara yang dapat digunakan 

adalah Lamtoro, dadap, sengon. Kebanyakan adalah lamtoro atau sengon. Pada 

lahan yang datar maka dibuat bedengan yang memanjang ke arah Barat-Timur agar 

memperoleh sinar matahari secara optimal, sedang pada lahan berbukit arah 

bedengan dibuat tegak lurus kimiringan tanah untuk mencegah erosi.  

2. Persiapan Lahan  

Persiapan lahan dimulai dari kegiatan : Pembukaan lahan, Pembuatan Jalan 

Produksi, dan Pembuatan terasering. Selanjutnya dilakukan Pengolahan lahan 

meliputi serangkaian kegiatan yang berurutan dan terintegrasi yaitu : perbuatan 

lubang tanam yang dibuat 3 bulan sebelum tanam ; Ukuran lubang 50 x 50 x 50 cm, 

atau 60 x 60 x 60 cm, yang berat dan lubang dibiarkan terbuka selama 3 bulan; Saat 
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memasuki 2-3 minggu akan tanam, lubang tanam diberikan pupuk kandang 

sebanyak 15-20 kg/lubang, dan Sistem jarak tanam untuk kopi arabika antara lain 

:Segi empat : 2,5 x 2,5 m, Pagar : 1,5 x 1,5 m, Pagar ganda : 1,5 x 1,5 x 3 cm.  

3. Penggunaan Bibit Kopi Arabika   

Penggunaan bibit kopi adalah dari jenis benih yang ditanam berasal dari 

kebun induk dan bersertifikat dengan persyaratan benih: 

 Umur bibit : 8 -12 bulan, Tinggi : 20 -40 cm  

 Jumlah minimal daun tua : 5 – 7 

 Jumlah cabang primer : 1  

 Diameter batang : 5 – 6 cm  

 Kebutuhan bibit/ha dengan jarak tanam: 1,25 m x 1,25 m dengan jumlah 

populasi mencapai 6.400 tanaman dengan persentase untuk sulaman 

mencapai 25 %.  

4. Penanaman Kopi  

Pengaturan cara tanam meliputi jarak tanam sesuai ketentuan sebagai berikut: 

 Pembuatan lubang tanam Ukuran lubang tanam yaitu 60 cm x 60 cm x 40 

cm, berbentuk trapezium 

 Benih ditanam setelah pohon penaung berfungsi baik dengan kriteria 

intensitas cahaya yang diteruskan 30-50% dari cahaya 

langsung. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan, hindari 

penanaman pada waktu panas terik. Waktu Penanaman bibit kopi arabika 

dilakukan di pagi hari dengan kondisi cuaca cerah 
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 Cara tanam Sebelum penanaman lubang tanam dipadatkan, kemudian tanah 

dicangkul sedalam + 30 cm.  

 Akar tunggang yang terlalu panjang dipotong, sedangkan untuk benih dalam 

polibeg dilakukan dengan memotong bagian dasar polibeg + 2-3 cm dari 

bawah. Benih ditanam sebatas leher akar, tanah dipadatkan kemudian 

polibeg yang telah disobek dengan parang/arit ditarik keluar. Penutupan 

lubang tanam dibuat cembung agar tidak terjadi genangan air.  

 Penyulaman Tanaman yang mati segera dilakukan penyulaman selama 

musim hujan 

 Waktu tanam yang dianjurkan adalah waktu tanam dilakukan di akhir 

musim hujan. Petani yang melakukannya sesuai ketentuan sudah banyak.  

5. Pemupukan  

Pemupukan yang diterapkan pada usahatani kopi arabika pada dasarnya 

adalah menganut azas pemupukan berimbang dan cara pemupukan yaitu meliputi: 

dosis (jumlah) pupuk per hektar, waktu pemupukan, cara mencampur pupuk, 

kondisi air saat memupuk. Pupuk dasar yang diberikan adalah pupuk organik 

berupa kotoran ayam, atau kotoran kambing atau kotoran sapi kurang lebih 

seminggu sebelum tanam.  

6. Pemangkasan  

Pemangkasan pada tanaman kopi meliputi kegiatan:  

 Dilakukan Pemangkasan bentuk setelah tanaman memiliki sistem 

percabangan yang kuat dan berumur 4-5 tahun,dengan ketinggian 1.8 cm -

250 cm 
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 Dilakukan pemangkasaan produksi 

 Dilakukan pemangkasaan rejuvinasi (peremajaan) 

7. Pengendalian HPT  

Pemeliharaan tanaman kopi meliputi :  

 Dilalukan kegiatan penyulaman yaitu, menganti tanaman yang mati dengan 

tanaman baru,penyulaman dilakukan tidak lebih 1 minggu  

 Dilakukan penyiangan untuk mengendalikan sejumlah gulma (rumput liar) 

bersifat pesaing dan menggangu pertumbuhan bibit dengan cara mengkoret 

dengan cangkul serta penyemprotan pestisida herbisida  

 Dilakukan pembumbunan bersamaan dengan kegiatan penyiangan, dengan 

menaikan sejumlah massa tanah 10-15 cm,tepat di sekitar tanaman kopi 

bertujuan untuk mengemburkan tanah. 

8. Panen dan Paska Panen 

Penerapkan teknologi panen dan paska panen pada usahatani kopi arabika 

meliputi kegiatan: menentukan waktu panen berdasarkan ciri tanaman : 

 Sebelum dilaksanakan panen lahan harus bersih dari gulma dan  

 Buah kopi yang dipanen adalah yang telah dan berkualitas seresah daun 

kopi. 

 

4.3.2. Aspek Ekonomi 

1. Modal Investasi, Biaya Tetap dan Biaya Variabel 

Sarana dan prasarana produksi yang diperlukan dalam proses produksi 

usahatani kopi arabika terdiri dari lahan, tenaga kerja, alat-alat pertanian, benih, 
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bermacam pupuk dan obat-obatan (fungisida dan insektisida). Alat-alat yang 

digunakan responden dalam usahatani kopi arabika adalah sprayer, cangkul, 

gunting, gerobak dorong, timbangan, parang dan lain-lain. Alat- alat tersebut 

terbuat dengan teknologi konvensional yang pada umumnya umur ekonomisnya 

lima tahun. Nilai investasi alat-alat tersebut untuk luas satu ha sekitar Rp 2.500.000. 

Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani kopi arabika adalah tenaga 

kerja manusia yang bersumber dari luar keluarga. Modal berupa uang tunai yang 

diperlukan untuk membeli sarana produksi adalah sebagian dari modal sendiri dan 

sebagian dari modal pinjaman. Modal tunai yang dimiliki petani relatif kecil 

dibanding dengan kebutuhan total untuk memenuhi biaya produksi. Biaya produksi 

dihitung selama satu musim tanam yang diukur dalam rupiah per tahun. Biaya 

produksi ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usahatani kopi arabika di Desa 

Girimekar adalah untuk sewa lahan sekalipun lahan tersebut milik petani sendiri, 

pemeliharaan, bunga modal dan penyusutan alat. Biaya tetap untuk luas lahan rata-

rata 1,14 ha adalah Rp 4.272.851. atau Rp 3.748.115 per ha. Perincian biaya tetap 

dapat dilihat pada Lampiran 4 dan rangkumannya disajikan pada Tabel 4.12. 

berikut.  

Tabel 4.12. Biaya Tetap Usahatani Kopi Musim Tanam Tahun 2021 

Biaya Tetap Per Luas lahan 1,14 ha Per ha 

Nilai (Rp) Nilai (Rp) 

1. Pemeliharaan 123.058 107.946 
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2. Penyusutan Alat 532.826 467.391 

3. 3. Sewa Lahan 2.858.696 2.507.628 

4. Bunga Modal 758.271 665.150 

Jumlah 4.272.851 3.748.115 

 

2. Biaya Variabel 

Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usahatani kopi arabika terdiri dari 

biaya untuk : benih, pupuk urea, pupuk organik, pupuk majemuk NPK, obat-obatan, 

curahan kerja. Biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp 11.050.977 untuk luas 

lahan 1,14 ha atau Rp 9.693.840 per ha. Perincian untuk biaya variabel dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Berikut ini disampaikan rangkuman biaya variabel untuk luas = 

1,14 ha dan per hektar. 

Tabel 4.13. Biaya Variabel Usahatani Kopi Musim Tanam Tahun  2021 

 Uraian  Per Luas 1,14 ha Per ha 

Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp) 

a. Sarana produksi         

- Benih (pohon) 2607 5.214.130 2287 4.573.799 

- Urea (kg) 114,35 251.565 100,31 220.671 

- Pupuk.organik (kg) 2286,96 2.286.957 2006,10 2.006.102 

- Pupuk NPK (kg) 114,35 365.913 100,31 320.976 

- Fungisida (kg) 8 480.261 7 421.281 

- Insektisida 4,57 137.217 4,01 120.366 

b. Curahan Kerja (HKP) 46,30 2.314.934 40,61 2.030.644 
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Jumlah  11.050.977  9.693.840 

Total biaya usahatani kopi arabika adalah penjumlahan dari biaya tetap dan 

biaya variabel per musim. Rata-rata biaya total yang dikeluarkan petani kopi 

arabika adalah sebesar Rp 15.297.687/1,14ha atau Rp 13.419.024/ha.  

3. Produksi, Produktivitas dan Penerimaan  

Produktivitas tercapai rata-rata adalah 2.482 kg /ha/tahun. Perincian 

produktivitas usahatani kopi arabika dapat dilihat pada Lampiran 8. Tabel berikut 

menyajikan rata-rata produksi, produktivitas dan penerimaan per luas lahan garapan 

dan per hektar. Capaian produktivitas kopi arabika untuk per pohonnya mencapai 

1,2 kg/pohon. Apabila dihitung per hektarnya dengan rata-rata 1946 pohon maka 

capaian produktivitas mencapai 3.174 kg/ha/thn memperlihatkan angka capaian 

yang sangat baik. Perolehan capaian hasil produksi tersebut akan berimplikasi 

terhadap penerimaan total (total revenue) yang diperoleh.  

 Penerimaan usahatani kopi arabika diperoleh sebesar Rp 25.390.886/ha di 

lokasi petani. Penerimaan tersebut diperoleh pada saat harga jual yang diterima 

petani pada saat penelitian Rp 8.000/kg. Harga tersebut dipandang petani responden 

relatif baik mengingat pada saat penelitian sedang dilanda situasi pandemic covid-

19 dimana kegiatan perekonomian hamper pada seluruh sektor mengalami 

kelesuan. Apabila dikaitkan dengan batas skala usaha titik impas, maka dengan 

makin tingginya harga jual, maka batas skala usaha ekonomi untuk mendapatkan 

keuntungan (pendapatan) akan semakin rendah (kecil) dan berlaku sebaliknya. 

Tabel berikut menyajikan capaian produktivitas, harga dan penerimaan. 
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Tabel 4.14 Produktivitas dan Penerimaan Usahatani Kopi Arabika Musim 

Tanam 2021 

No. Uraian 

Rata-rata 

Per luas = 1,14 ha  Per ha  

1. Produk (kg) 3.618 3.174 

2. Harga (Rp/kg) 8.000 

3. Penerimaan (Rp) 28.945.610 25.390.886 

 

4. Pendapatan Usahatani dan Efisiensi Usahatani 

Pendapatan usahatani yang diterima petani dipengaruhi faktor-faktor biaya 

poroduksi, hasil produksi dan produktivitasnya, dan harga jual kopi glondongan. 

Makin tinggi biaya produksi semakin sedikit pendapatan yang akan diterima, 

sedangkan pengaruh hasil produksi dan tingginya harga komoditas bersifat positif 

artinya semakin besar hasil produksi dan tingginya harga jual kopi, maka makin 

tinggi pula pendapatan yang diperoleh. 

 Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan 

biaya total. Pendapatan usahatani kopi arabika selama satu musim adalah Rp. 

13.647.922 untuk luas lahan = 1,14 ha atau Rp. 11.971.862 per ha. Perincian 

pendapatan usahatani kopi arabika Responden disajikan pada Lampiran 8 dan untuk 

rekapitulasinya disajikan pada Tabel 4.9. berikut. 
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Tabel 4.15. Pendapatan Usahatani Kopi Arabika Musim Tanam 2021 

No. Uraian 

Jumlah 

Per Luas1,14 ha 

 (Rp) 

Per hektar  

(Rp) 

1. Penerimaan 28.945.610 25.390.886 

2. Biaya Total 15.297.687 13.419.024 

3. Pendapatan 13.647.922 11.971.862 

4 R/C 1,89 

 

Efisiensi usahatani suatu konsep yang sering digunakan utuk mengukur 

kinerja bekerjanya suatu kegiatan pada peoses produksi usahatani. Banyak formula 

yang digunakan untuk mengukur efisiensi, salah satunya biasanya digunakan R/C, 

yaitu perbandingan antara penerimaan atau hasil penjualan dengan biaya total yang 

dikeluarken. R/C juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang 

diperoleh suatu usahatani. Rata-rata R/C diperoleh sebesar 1,89 yang artinya bahwa 

setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1,89 

atau mendapat keuntungan sebear Rp 0,89. Efisiensi yang dicapai memperlihatkan 

relatif belum tinggi. 

5. Analisa Titik Impas ( Break Event Point ). 

Titik Impas adalah batas skala usaha ekonomi dimana suatu keadaan usaha 

penerimaan total sama dengan biaya total. Dengan kata lain suatu usaha mulai 

mendatangkan keuntungan (pendapatan) dalam satuan produk (kg), luas lahan (ha) 

atau penerimaan (Rp) dimana. Dalam konsep waktu jangka panjang dan dalam 

struktur pasar persaingan tercapainya kondisi impas sebenarnya masih 



36 

 

mendapatkan keuntungan normal, karena usaha mampu menutupi seluruh 

pengeluaran-pengeluaran biaya produksi biaya R &D,dan lain-lain, termasuk 

mengganti alat dan mesin. Analisis ini merupakan suatu teknik untuk mempelajari 

hubungan antara biaya tetap total (BTT), biaya variabel rata-rata (BVR) dengan 

volume penjualan (Y). Berikut ini disajikan besaran dari variabel tersebut sebagai 

berikut. 

Tabel 4.16. Besaran Untuk Menghitung Titik Impas Usahatani Kopi Arabika 

Tahun 2021 

No. Uraian Luas = 1,14 ha Luas1,0 ha 

1. Biaya Tetap Total ( Rp), BTT  4.282.809 3.756.850 

2. Biaya Variabel Total (Rp/musim),BVT 11.014.878 9.662.174 

3. Biaya Variabel Rata-rata (Rp/kg),BVR 3.044 3.044 

4. Hasil Produksi (kg), Y  3.618 3.174 

6. Harga Produk (Rp/kg),Hy  8.000 8.000 

7. Biaya Rata-rata, BR 4228 4228 

8. BEP fisik (kg ) 864  864  

9 BEP luas lahan (ha) 0,27 0,27 

 

Berdasarkan formula batas keekonomian skala usaha (titik impas) produk 

BVRH

BTT
Y

y 
  

3.044 - 8.000

4.282.809
Y   
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Y = 864 kg kopi glondongan 

Adapun BEP luas lahan = BEP produk dibagi oleh produktivitasnya (3.174 

kg/ha), diperoleh BEPluas lahan = 0,27 ha. Dapat diartikan usahatani kopi 

arabikamulai mendatangkan keuntungan pada skala usaha lahan 0,27 ha. 

 

 

 

6.913.332 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Batas Skala Usaha Titik Impas Usahatani Kopi Arabika 

Dari hasil analisis diperoleh nilai titik impas produksi (fisik) sebesar 864 kg 

kopi glondongan atau pada luas lahan 0,27 ha. Nilai titik impas tersebut terjadi pada 

saat harga jual Rp 8.000 /kg. Secara faktual tingkat produk (volume) kopi arabika 

yang dihasilkan petani telah berada di atas batas titik impas dan usaha tersebut 

dipastikan telah mendatangkan keuntungan.  

Dari uraian diatas, terlihat bahwa biaya variabel rata-rata, harga jual dan 

biaya tetap serta hasil produksi per satuan luas lahan merupakan faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya batas titik impas. Jika biaya variabel rata-rata dan 

biaya tetap konstan, dan harga jual kopi semakin tinggi maka batas titik impas usaha 

akan semakin kecil. Hal tersebut walaupun produksi tetap, keuntungan yang 

0 864  
Y (Produk,kg) 

RP 

 

C 

 

BTT 

 

BTT 

 

BVT 

 

BT 

 

RT 

 

UNTUNG 

 

RUGI 
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diperoleh akan semakin besar. Sebaliknya jika biaya variabel rata-rata dan harga 

jual tetap, semakin tinggi biaya tetap maka batas skala titik impas semakin besar 

dan keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil. 

6. Batas Keamanan (Margin of Safety, MOS) 

Margin of Safety (MOS) menunjukkan batas keamanan perusahaan/ 

usahatani dapat mengalami penurunan volume penjualan. Artinya agar petani tidak 

mengalami kerugian, maka penurunan volume penjualan tidak boleh lebih besar 

nilai margin of safety. Nilai margin of safety yang tinggi lebih baik bila 

dibandingkan yang rendah, karena hal ini menggambarkan penurunan produksi 

yang dapat ditolerir sehingga perusahaan (usahatani) tidak menderita kerugian. 

Batas keamanan ini dinyatakan dalam ratio antara penjualan nyata dengan 

volume penjualan pada batas titik impas atau ratio dari selisih antara penjualan 

nyata itu sendiri. Diperoleh MOS = [{Rp 28.945.610- (Rp 8.000). ( 864 kg) }/ Rp 

28.945.610 }] x 100 % = 75,92 %, artinya bahwa tingkat penjualan hasil kopi 

arabika tidak boleh turun lebih dari 75,92 % dari tingkat penjualan nyata. Dari 

besaran angka MOS tampaknya usahatanni hibrida meperlihatkan sensitive 

mengalami penurunan penjualannya.  

Suatu usahatani yang mempunyai margin of safety yang besar mempunyai 

kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan usahatani yang mempunyai 

margin of safety yang rendah, karena margin of safety menunjukkan gambaran 

kepada pengusaha (petani) mengenai jumlah penurunan penjualan yang dapat 

ditolerir sehingga usahatani tidak menderita kerugian. Jika dilihat dari produksi 

yang lebih besar dari nilai titik impasnya, jelas petani masih memperoleh 

keuntungan dari usahataninya, keuntungan tersebut masih dapat ditingkatkan lagi  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Keragaan usahatani kopi arabika yang dilakukan oleh petani terindikasi belum 

diusahakan secara intensif. Kegiatan dimulai dari penanaman pohon pelindung; 

persiapan lahan dimulai dari kegiatan : pembukaan lahan, Pembuatan Jalan 

Produksi, dan Pembuatan terasering; Penggunaan bibit kopi adalah dari jenis 

benih dari kebun induk dan bersertifikat sesuai persyaratan benih; Pengaturan 

jarak tanam sesuai ketentuan 60 cm x 60 cm x 40 cm, berbentuk trapezium; 

Pemupukan menganut azas pemupukan berimbang; Pemangkasan bentuk, 

produksi dan rejuvinasi ; Pengendalian HPT ; Penerapkan teknologi panen dan 

paska panen meliputi kegiatan: menentukan waktu panen. Capaian 

Produktivitas diperoleh 1,42 kg/pohon dengan harga jual Rp 8.000/kg.  

2. Keragaan usahatani kopi arabika dilihat dari biaya produksi total Rp 

13.419.024/ha atau biaya rata-rata, BR Rp 4.228/kg, Dengan harga jual rata-rata Rp 

8.000/kg maka diperoleh pendapatan Rp 11.971.862/ha dengan efisiensi 

usahatani kopi arabika 1,89. 

3. Batas titik impas usahatani kopi arabika adalah 864 kg kopi glodongan. Dalam 

arti mulai pada batas tersebut akan diperoleh keuntungan atau pendapatan. 

Secara faktual usahatani kopi arabika telah melewati batas skala usaha titik 

55 
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impas. Jika dikonversi ke dalam luas lahan maka batas skala usaha minimal 

adalah 0,27 ha. Usahatani kopi arabika memikiki batas keamanan usaha yang 

sangat aman, hal tersebut ditunjukan oleh MOS 75,92 %,  

 

5.2 Saran-Saran 

1. Agar para petani dapat lebih meningkatkan produksinya dengan cara menambah 

luas lahan yang diusahakan. 

2. Agar dilakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan dengan acara menyusun 

anggaran pengeluaran dana terlebih dahulu, supaya biaya terkendali. 
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