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ABSTRAK
ZENZEN HAMZAH FAUZI ALMUSAYYID, 2020. Analisis Pendapatan,
Efisiensi, dan BEP (Break Even Point) Hidroponik Kale (Brassica oleracea var.
sabellica) (Studi Kasus di Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
Sumedang). Dibawah bimbingan DETY SUKMAWATI dan NING
SRIMENGANTI.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan usahatani, biaya, penerimaan,
pendapatan, R/C ratio dan BEP (Break Even Point) dari usahatani hidroponik
kale. Metode yang di gunakan adalah metode studi kasus dengan melakukan
pendekatan secara deskriptip dan kuantitativ. Unit analisisnya adalah petani yang
memiliki usahatani Hidroponik. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer
yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner dan
data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka dan Lembaga lain yang
berhubungan dengan penelitian ini. Data di analisis secara deskriptif untuk
mengetahui keragaan usahatani di daerah penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa usahatani hidroponik kale yang dilakukan
meliputi biaya total untuk satu kali proses produksi/bln sebesar Rp3.286.850,- ,
sedangkan penerimaan sebesar Rp12.960.000,- , dan pendapatannya sebesar
Rp9.673.150,- . pada saat produksi mencapai 324 Kg /produksi dan harga kale di
supermarket yaitu Rp40.000,- /kg. Adapun BEP (Break Even Point) Unitnya
berada di 69 Kg dengan BEP (Break Even Point) Rupiah sebesar Rp2.754.262,-.
Hasil pengujian tingkat kelayakan usahatani menunjukan bahwa usahatani
hidroponik kale memiliki pendapatan lebih baik dan memperoleh keuntungan
yang besar.

Kata kunci: Efisiensi, BEP, Pendapatan, Hidroponik, Kale

ABSTRACT
ZENZEN HAMZAH FAUZI ALMUSAYYID, 2020. Analysis Income,
Efficiency, and BEP (Break Even Point) Kale Hydroponic (Brassica oleracea var.
Sabellica) (Case Study in Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
Sumedang). Under the guidance of DETY SUKMAWATI and NING
SRIMENGANTI.
This study aims to determine the farming performance, cost, revenue, income,
R/C ratio and BEP (Break Even Point) of kale hydroponic farming. The method
used is a case study method with a descriptive and quantitative approach. The unit
of analysis is farmers who have hydroponic farming. The data collected consists
of primary data obtained through direct interviews using questionnaires and
secondary data obtained from literature studies and other institutions related to
this research. The data were analyzed descriptively to find out the farming
performance in the research area.
The results showed that the hydroponic kale farming carried out included the total
cost for one production process / month of Rp3,286,850, -, while the revenue was
Rp12,960,000, -, and the income is Rp9,673,150, -. when production reaches 324
kg / production and the price of kale in supermarkets is Rp40,000, - / kg. The BEP
(Break Even Point) unit is at 69 Kg with the BEP (Break Even Point) Rupiah of
Rp2,754,262, -. The results of the farming feasibility level test showed that kale
hydroponic farming had better income and got big profits.

Keywords: Efficiency, BEP, Income, Hydroponics, Kale
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam

pembangunan ekonomi di Indonesia. Sektor pertanian terdiri dari beberapa
subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor
perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perburuan dan jasa pertanian.
Hortikultura

merupakan

salah

satu

subsektor

yang

berpotensi

untuk

dikembangkan karena berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu
peran pembangunan ekonomi dari subsektor hortikultura adalah kontribusinya
dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang dari tahun ke
tahun kontribusinya semakin meningkat.
Subsektor Hortikultura dikelompokkan menjadi empat yaitu sayuran,
buahbuahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Salah satu komoditas
hortikultura adalah sayur-sayuran yang memiliki peranan penting bagi
masyarakat, khususnya dalam rangka memenuhi kecukupan pangan dan gizi pada
masa yang akan datang. Hal ini disebabkan sayuran merupakan sumber vitamin,
mineral dan serat yang diperlukan untuk kesehatan tubuh dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Karena itu, semakin meningkatnya jumlah penduduk,

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh terhadap permintaan
akan sayuran baik produksi, jenis maupun mutunya. Berdasarkan kondisi tersebut
maka sayuran merupakan komoditas yang memiliki prospek yang baik untuk
dibudidayakan.
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Kale (Brassica Oleracea var. Sabellica) merupakan jenis sayur kelas dunia
yang mengandung nilai nutrisi tinggi. Tampilan fisik kale mirip dengan brokoli
dan kubis. Perbedaannya daun sejati kale tidak berbentuk kepala. Warna daunnya
hijau atau ungu kebiruan. Jenis kale berdasarkan jenis daunnya, yaitu kale keriting
dan kale flat. Kale merupakan tanaman sayur yang kaya nutrisi dengan kandungan
vitamin A, C, kalium, kalsium, zat besi, dan mangan. Kandungan vitamin C pada
kale hijau mencapai 152,18 mg/100 g saat dipanen pada umur 175 hari setelah
tanam (hst) dan kale ungu mencapai 182,3 mg/100 g saat dipanen pada umur 85
hst. Kandungan vitamin C kale lebih tinggi dibandingkan dengan jambu biji
(49,86 mg/100 g) maupun jeruk (96,8 mg/100 g) yang dikenal secara luas
memiliki kandungan vitamin C tinggi Agustin et al (2019). Selain itu kale
mengandung sulforaphane, vitamin beta karoten, flavonoid, lutein dan zeaxhantin
yang paling tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Kale kerap mendapat sebutan
ratu sayur di dunia. Kale dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah atau salad, jika
kale dimasak atau dikonsumsi dalam bentuk matang maka kandungan
sulforaphane akan berkurang. Kale sangat cocok diolah menjadi smoothies, juice
dan sebagai makanan diet. Kale (Brassica oleracae var. Acaphela) merupakan
jenis sayuran yang sudah lama dikenal di luar negeri. Pertama kali dihidangkan
pada awal tahun 1980-an di Amerika Serikat, memiliki nilai ekonomis tinggi,
sebagai sayuran yang memiliki harga jual tinggi dibandingkan sayuran lain
dengan harga berkisar Rp 222 000 /kg . Sayuran jenis ini cocok ditanam di daerah
dataran tinggi sesuai asal sayuran ini dari negara beriklim sub-tropis. Keberadaan
Kale di Indonesia belum sepopuler di Amerika dan Eropa. Konsumsi per kapita
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Kale di Swedia dan Jerman pada tahun 2005-2015 mengalami fluktuasi, namun
permintaan konsumen terhadap kale mengalami peningkatan.
Permintaan konsumen terhadap kale di Indonesia mengalami peningkatan dan
diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. Hal ini
disebabkan terjadinya pergeseran nilai pada cara masyarakat mengkonsumsi
makanan, masyarakat mulai beralih mengkonsumsi makanan segar dan sehat
karena keutuhan kandungan nutrisinya tetap terjaga dan tidak mengandung radikal
bebas yang dapat membahayakan kesehatan, salah satunya dengan mengkonsumsi
sayur kale. Sehingga adanya potensi pasar untuk mengembangkan usaha budidaya
kale. Hidroponik merupakan salah satu media yang bisa di lakukan dalam
memproduksi kale.
Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah,
sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan
menggunakan air sebagai media untuk menggantikan tanah. Sehingga sistem
bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit.
Pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik memang tidak memerlukan
lahan yang luas dalam pelaksanaannya, tetapi dalam bisnis pertanian hidroponik
hanya layak dipertimbangkan mengingat dapat dilakukan di pekarangan rumah,
atap rumah maupun lahan lainnya. (Rosliani and Sumarni 2005)
Cara bercocok tanam secara hidroponik sebenarnya sudah banyak dipakai oleh
beberapa masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas. Banyak
keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh dari sistem tersebut. Sistem ini
dapat menguntungkan dari kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya, serta dapat
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memaksimalkan lahan pertanian yang ada karena tidak membutuhkan lahan yang
banyak.(Roidah 2014)
Menurut Suhardiyanto (2002) dalam Ekaria (2019) beberapa kelebihan
hidroponik dibandingkan dengan penanaman di media tanah antara lain adalah
kebersihannya lebih mudah terjaga, tidak ada masalah berat seperti pengolahan
tanah dan gulma, penggunaan pupuk dan air sangat efisien, tanaman dapat
diusahakan terus tanpa tergantung musim, tanaman berproduksi dengan kualitas
yang tinggi, produktivitas tanaman lebih tinggi, tanaman lebih mudah diseleksi
dan dikontrol dengan baik dan dapat diusahakan di lahan yang sempit, terbebas
dari penggunaan pestisida anorganik. Penggunaan pestisida anorganik ini dapat
mencemari jaringan tanaman yang akan berakibat pula pada konsumen. Dengan
banyaknya kelebihan dari teknologi hidroponik juga kebutuhan masyarakat akan
komoditas sayuran terus meningkat, maka terdapat peluang usaha di bidang
pertanian dengan sistem hidroponik yang memiliki prospek menjanjikan. Sistem
hidroponik dibagi menjadi tiga yaitu hidroponik substrat, NFT (Nutrient Film
Technique), dan aeroponik. Tetapi sistem hidroponik substrat dan NFT yang
paling banyak dikembangkan. Dalam pengembangannya bukan hanya untuk skala
kecil tetapi sudah mencakup skala besar atau komersial, seperti yang sudah
dikembangkan di Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
Walau demikian tetap diperlukan atau harus diketahui bagaimana keuntungan
atau analisis usahatani hidroponik tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk
meneliti bagaimana keragaan dan usahatani hidroponik di Desa Pasigaran,
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Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Karena potensi nya yang baik dan
prospek usahatani di hidroponik tersebut sudah berjalan lama.
1.2

Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang, terdapat identifikasi masalah sebagai

berikut:
1. Bagaimana keragaan usahatani hidroponik kale di Desa Pasigaran Kecamatan
Tanjugsari Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana biaya, penerimaan, dan pendapatan uasahatani hidroponik kale di
Desa Pasigaran Kecamatan Tanjugsari Kabupaten Sumedang?
3. Berapa BEP (Break Even Poin) produksi, BEP penerimaan, dan BEP harga
jual dari usahatani hidroponik kale di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang?
1.3

Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui :
1. Keragaan usahatani hidroponik di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjugsari
Kabupaten Sumedang.
2. Biaya, penerimaan, dan pendapatan usahatani hidroponik di Desa Pasigaran
Kecamatan Tanjugsari Kabupaten Sumedang.
3. BEP (Break Even Poin) usahatani hidroponik di Desa Pasigaran Kecamatan
Tanjugsari Kabupaten Sumedang.
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1.4

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penelitian, sebagai bahan informasi dalam menambah wawasan dan
mengembangkan ilmu, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan proses budidaya Hidroponik.
2. Pemerintah, sebagai bahan informasi dan masukan dalam menentukan arah
kebijakan yang akan di ambil dalam membangun dan mengembangkan sector
pertanian.
3. Pengusaha/Petani, sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam
menentukan langkah dan upaya dalam meningkatkan pendapatannya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1

Hidroponik

Hydroponic secara harfiah berarti Hydro = air, dan phonic = pengerjaan.
Sehingga secara umum berarti system budidaya pertanian tanpa menggunakan
tanah tetapi menggunakan air yang berisi larutan nutrient. Budidaya hydroponik
biasanya dilaksanakan di dalam rumah kaca (greenhouse) untuk menjaga supaya
pertumbuhan tanaman secara optimal dan benar–benar terlindung dari pengaruh
unsur luar seperti hujan, hama penyakit, iklim dan lain–lain.
Menurut Karsono (2013) dalam Damayanti (2017) hidroponik yang juga
dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Hidroponik
dalam bentuk sederhana adalah mengembangkan tanaman dengan memberikan
nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang diberikan dalam pasokan airnya,
bukan melalui tanah yang juga sering disebut Dirtless gardening (Berkebun tanpa
kotoran).
Adapun menurut Wibowo & Asriyanti (2013) bahwa hidroponik merupakan
salah satu sistem pertanian masa depan karena dapat diusahakan di berbagai
tempat, baik di desa, di kota, di lahan terbuka, atau di atas apartemen sekalipun.
Luas tanah yang sempit, kondisi tanah kritis, hama dan penyakit yang tak
terkendali, keterbatasan jumlah air irigasi, musim yang tidak menentu, dan mutu
yang

tidak

seragam

bisa

ditanggulangi

7

dengan

sistem

hidroponik.
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hidroponik dapat diusahakan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Oleh
karena itu, harga jual panennya tidak khawatir akan jatuh.
Hidroponik adalah lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah,
sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan
menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Sehingga sistem
bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit.
Pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik memang tidak memerlukan
lahan yang luas dalam pelaksanaannya, tetapi dalam bisnis pertanian hidroponik
hanya layak dipertimbangkan mengingat dapat dilakukan di pekarangan rumah,
atap rumah maupun lahan lainnya (Roidah 2014).
Begitupun menurut Lonardy (2006) dalam Mas’ud (2009) dalam penelitiannya
mengatakan sistem hidroponik dapat memberikan suatu lingkungan pertumbuhan
yang lebih terkontrol. Dengan pengembangan teknologi, kombinasi sistem
hidroponik dengan membran mampu mendayagunakan air, nutrisi, pestisida
secara nyata lebih efisien (minimalis system) dibandingkan dengan kultur tanah
(terutama untuk tanaman berumur pendek). Penggunaan sistem hidroponik tidak
mengenal musim dan tidak memerlukan lahan yang luas dibandingkan dengan
kultur tanah untuk menghasilkan satuan produktivitas yang sama.
Hidroponik

juga

merupakan

sebuah

solusi

bagi

masyarakat

untuk

mempertahankan lahan hijau dalam mengatasi kehidupan kota yang mulai
tercemar dan kurangnya udara sejuk dalam suasana kehidupan di kota, serta
menyempitnya ketersediaan lahan pekarangan untuk pertanian ditambah lagi
merupakan salah satu solusi untuk ketahanan pangan.
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Bertani dengan sistem hidroponik ini sangat unik, dikatakan juga oleh (Ismail,
Manginsela, and Kapantow 2019) hidroponik juga dapat dijadikan sebagai hobi
bahkan bisa juga dijadikan alternative untuk menciptakan lingkungan hijau sendiri
di sekitar rumah. pertanian hidroponik dapat membuka kesempatan bagi
masyarakat untuk mengkonsumsi sendiri sayuran dan buah- buahan yang ditanam.
Hidroponik juga dapat dijadikan sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan
atau pendapatan yang besar.
Dahulu hidroponik masih sangat sederhana. Umumnya pekebun menerapkan
metode substrat dalam hidroponik. Kini, beberapa metode substrat telah
berkembang dengan pesat, seperti sistem sumbu (wick system), aeroponik,
floating, dan nutrient film technique (NFT). Bahkan kini muncul inovasi-inovasi
baru, seperti hidroponik yang di padukan dengan vertikultur, budidaya ikan
maupun hidroponik organik. Sistem NFT adalah teknik hidroponik yang tidak
terlalu rumit, bentuk rak sistem NFT berjejer panjang tanpa bertingkat, dibentuk
dengan tingkat kemiringan tertentu sehingga nutrisi mengalir dari sisi yang lebih
tinggi ke sisi yang lebih rendah kemudian jatuh ke bak penampungan dan
dipompa lagi kembali untuk dialirkan dan seterusnya, sistem ini membutuhkan
aliran listrik terus-menerus untuk mengalirkan nutrisi ke tanaman, adapun
kelebihan sistem ini yaitu tidak menggunakan atap pelindung sehingga tidak
memerlukan biaya investasi yang lebih tinggi” (Damayanti 2017).
Menurut Suhardiyanto (2011) dalam Vidianto et al. (2013) penerapan
hidroponik NFT (Nutrient Film Technique) agar tercapainya budidaya yang
maksimal, panjang talang dan jarak tanam yang efektif adalah hal yang harus
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diperhatikan. Talang yang terlalu panjang akan berakibat pada tanaman, salah
satunya menyebabkan defisiensi nitrogen. Jarak tanam yang terlalu rapat
mengakibatkan persaingan unsur hara. Persaingan unsur hara juga dapat terjadi
akibat terbendungnya aliran akibat pertumbuhan akar yang terlalu lebat di dalam
talang bila jarak tanam terlalu dekat.
Beberapa Langkah yang perlu dilakukan untuk menanam kale dengan
menggunakan hidroponik NFT :
1) Penyemaian
Penyemaian dilakukan dengan cara langsung menyimpan benih kale ke
dalam rockwoll yang sudah di lubangi dan di basahi dengan air Nutrisi A&B
Mix, setelah itu penyemaian di simpan kurang lebih selama 14 hari sampai
proses menuju peremajaan, pada tahap penyemaian ini di berikan konsentrasi
PPM (Part Per Milion) sebanyak 500 agar proses menuju pendewasaan lebih
cepat.
2) Peremajaan
Setelah melewati proses penyemaian, selanjutnya menuju proses
peremajaan, bibit mulai di pindahkan ke dalam net pot dan langsung di
pindahkan ke meja peremajaan dengan menaikkan PPM (Part Per Milion) ke
1.400 Agar PPM stabil dan mendapatkan hasil yang di inginkan pada proses
pendewasaan, proses ini dilakukan selama 7 hari.
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3) Pendewasaan
Setelah melalui proses peremajaan, selanjutnya kale di pindahkan ke meja
pendewasaan yang artinya kale sudah siap di panen kapanpun dan selanjutnya siap
untuk di pasarkan.
2.1.2

Kelebihan dan Kekurangan Hidroponik

Menurut Rindyani (2011) beberapa kelebihan dan kekurangan sistem
hidroponik dibandingkan dengan pertanian konvensional yaitu :
a. Kelebihan sistem hidroponik antara lain:
1) Penggunaan lahan lebih efisien
2) Tanaman berproduksi tanpa menggunakan tanah
3) Kuantitas dan kualitas produksi lebih tinggi dan lebih bersih
4) Penggunaan pupuk dan air lebih efisien
5) Pengendalian hama dan penyakit lebih mudah
b. Kekurangan sistem hidroponik antara lain:
1) Membutuhkan modal yang besar.
2) Pada kultur substrat, kapisitas memegang air media substrat
lebih kecil dari pada media tanah sehingga akan menyebabkan
pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius.
2.1.3

Sistem NFT (Nutrient Film Technique)

Menurut Wibowo & Asriyanti (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa
NFT merupakan model budidaya hidroponik dengan meletakkan akar tanaman
pada lapisan air yang dangkal. Air tersebut tersirkulasi dan mengandung nutrisi
sesuai kebutuhan tanaman. Perakaran bisa berkembang di dalam larutan nutrisi.
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Karena di sekeliling perakaran terdapat selapis larutan nutrisi, maka sistem ini
dikenal dengan nama nutrient film technique (NFT).

Gambar 1. Sistem Hidroponik NFT (Nutrient Film Technique).
Tanaman hidroponik berada pada netpot yang akarnya menggantung. Akar
menggantung inilah yang nantinya dilalui oleh air nutrisi. Jalannya air nutrisi pada
sistem hidroponik ini dimulai dari air bak penampungan yang dipompa menuju
pipa lalu melewati akar-akar tanaman dan kembali lagi pada bak penampungan.
2.1.4

Usahatani

Menurut Thamrin dkk (2013) ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang
mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara
efektif dan efesien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu
tertentu. Dikatakan efektif apabila petani atau produsen dapat mengalokasikan
sumberdaya yang mereka miliki (yang dikuasai) sebaik-baiknya, dan dikatan
efesien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output)
yang melebihi masukan (input). Adapun menurut (Suratiyah 2006) usahatani
adalah pengusaha tani yang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor
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produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan
manfaat yang sebaik-baiknya. Begitupula Rahim dan Hastuti (2007) dalam
(Normansyah, Rochaeni, and Humaerah 2014) mengemukakan bahwa pada
dasarnya usahatani memiliki unsur-unsur yang memiliki peranan yang sangat
penting dalam kegiatan usahatani, yaitu lahan pertanian, tenaga kerja, modal dan
manajemen.
Suatu usaha dapat dikatakan layak untuk diusahakan jika petani memperoleh
keuntungan yang maksimal dari usahatani yang dikelolanya. Thamrin dkk (2013)
mengemukakan bahwa manajemen usahatani yang baik sangat dibutuhkan dalam
pelaksanaannya mulai dari penanaman, pemupukan, penyiangan, dan pemanenan,
serta pemasaran yang baik akan mendukung terciptanya usahatani yang efisien.
Dalam setiap jenis usahatani, selalu terdapat hubungan antara input (masukan) dan
output (hasil). Input (masukan) bagi usahatani terdiri dari unsur alam, unsur
tenaga, unsur modal, managemen dan unsur sosial budaya. Sebagai ouput dalam
hasil usahatani terdiri dari bunga tanah/sewa tanah, bunga modal, modal,
penyusutan, upah, pajak, beban sosial dan keuntungan. Output (hasil) merupakan
pendapatan kotor (bruto) yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh dari semua
cabang dan sumber di dalam usahatani.
Normansyah dkk (2014) mengemukakan bahwa total biaya merupakan jumlah
keseluruhan modal kerja yang terdiri dari biaya tunai dan biaya diperhitungkan
yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan usahatani sayuran. Keuntungan
relatif dari usahatani ini dapat di hitung dengan menggunakan analisis R/C ratio.
Nilai R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi.
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Mardani dkk (2017) melanjutkan bahwa dalam stuktur biaya produksi dapat
dikatagorikan dalam biaya tetap dan biaya variable. Biaya tetap adalah biaya yang
jumlahnya tidak berubah ketika kuantitas output berubah. Biaya variable adalah
biaya yang besar kecilnya mempengaruhi kuantitas produksi.
Soekartawi (1995) juga ikut mengemukakan bahwa penerimaan usahatani
adalah nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, penerimaan ini
mencakup semua produk. Penerimaan ini diperoleh dengan cara mengalikan
antara total produksi yang dijual dengan harga pasar yang berlaku.
Pendapatan usahatani adalah pengurangan dari penerimaan dan biaya total.
Nilai pendapatan usahatani yang diterima petani respoden dipengaruhi oleh
faktor-faktor diantaranya biaya produksi total, hasil produksi, dan harga produk.
Semakin tinggi biaya produksi maka semakin sedikit pendapatan yang diterima,
sedangkan pengaruh hasil produksi dan tingginya komiditi bersifat positif artinya
semakin besar hasil produksi dan tingginya harga komoditi maka semakin tinggi
pula pendapatan yang diperoleh (Mubyarto 1993).
2.1.5

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang teknologi hidroponik sudah pernah di lakukan oleh Roma
Sinabutar. Mahasiswa Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitan
Sriwijaya Indralaya. Yang berjudul “Analisa Finansial Budidaya Tanaman Selada
Menggunakan Sistem Hidroponik NFT (Nutrient Film Technique) Dengan Lampu
Lede Ultraviolet Sebagai Sumber Cahaya Untuk Fotosintesis” pada tahun 2019.
Hasil dari penelitiannya sebagai berikut :
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan finansial Analisa finansial
budidaya tanaman selada menggunakan sistem hidroponik NFT (Nutrient Film
Technique) dengan lampu LED ultraviolet sebagai sumber cahaya untuk
fotosintesis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan
April 2019 di Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas, Universitas Sriwijaya.
Parameter yang diamati perhitungan analisa biaya dan analisa perhitungan
kelayakan. Hasil perhitungan analisis berdasarkan kriteria investasi Net Present
Value (NPV), net B/C ratio, Break Even Point (BEP) menunjukkan bahwa
investasi alat hidroponik NFT (Nutrient Film Technique) dengan menggunakan
lampu LED ultraviolet ini secara finansial layak untuk dilakukan dengan nilai Net
Present Value (NPV) sebesar Rp1.691.625,20 net B/C ratio sebesar 1,1329 serta
Break Event Point (BEP) masing-masing untuk volume produksi sebesar
76,259/kg dan untuk harga produksi sebesar Rp100.000/kg.
Penelitian tentang teknologi Hidroponik selanjutnya sudah pernah di lakukan
juga oleh Rinrin Rindyani. Mahasiswa Jurusan Agribisnis, Fakultas Sains dan
Teknologi Universitan Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Yang berjudul “Analisa
Kelayakan Finansial Budidaya Melon Hidroponik” pada tahun 2011. Hasil dari
penelitiannya sebagai berikut :
Hasil analisis sensitivitas dari budidaya melon hidroponik pada PT. MUS
dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) 100% modal sendiri, hasil analisis secara parsial: harga benih melon,
nutrisi, dan upah tenaga kerja naik 9% dapat dikatakan layak. Hasil
analisis secara simultan dengan kenaikan harga benih melon, nutrisi dan
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upah tenaga kerja sebesar 9% dinyatakan layak. Dinyatakan layak karena
nilai NPV bernilai positif, IRR lebih besar dari tingkat suku bunga (14%),
PI lebih besar dari satu, dan dapat mengembalikan reinvestasi kurang dari
umur proyek (10 tahun). Hasil analisis dengan asumsi penurunan
pendapatan sebesar 10% dikatakan tidak layak. Dinyatakan tidak layak
karena nilai NPV bernilai negatif, IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga
(14%), PI lebih kecil dari satu, dan tidak dapat mengembalikan reinvestasi
selama umur proyek 10 tahun.
b) 20% pinjaman 80% modal sendiri, hasil analisis secara parsial: harga
benih melon, nutrisi, dan upah tenaga kerja naik 9% dapat dikatakan layak.
Hal in ditandai dengan NPV bernilai positif, IRR lebih besar dari tingkat
suku bunga (14%), PI lebih besar dari satu, dan dapat mengembalikan
reinvestasi kurang dari umur proyek (10 tahun). Hasil analisis secara
simultan dengan kenaikan harga benih melon, nutrisi dan upah tenaga
kerja sebesar 9% dinyatakan tidak layak. Hasil analisis dengan asumsi
penurunan pendapatan sebesar 10% dikatakan tidak layak. Dinyatakan
tidak layak karena nilai NPV bernilai negatif, IRR lebih kecil dari tingkat
suku bunga (14%), PI lebih kecil dari satu, dan tidak dapat mengembalikan
reinvestasi selama umur proyek 10 tahun.
Penelitian tentang teknologi Hidroponik selanjutnya sudah pernah di lakukan
juga oleh Ekaria. Staf Pengajar Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitan
Muhammadiyah Maluku Utara. Yang berjudul “Analisis Usahatani Sayuran
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Hidroponik Di Pt. Kusuma Agrowisata” pada tahun 2019. Hasil dari penelitiannya
sebagai berikut :
Metode

usahatani

sayuran

hidroponik

di

PT.

Kusuma

Agrowisata

menggunakan metode rakit apung yang meliputi media tanam dari spon dan
styrofoam, instalasi penanaman berupa bak fiber sebagai tempat larutan nutrisi,
nutrisi yang digunakan merupakan hasil formulasi sendiri dan oksigen sebagai
sirkulasi udara. Terdapat perbedaan yang signifikan usahatani sayuran hidroponik
yang dikembangkan di PT. Kusuma Agrowisata dan Puspa Agro. Usahatani
sayuran hidroponik di PT. Kusuma Agrowisata sangat menguntukan dan efisien
dengan nilai RCR 1,33.
2.2

Pendekatan Masalah
Sebagai

penggerak

perekonomian,

sector

pertanian

perlu

didukung

pengembangannya agar sector yang berbasis sumberdaya local terutama yang
berorientasi ekspor memiliki peluang berkembang lebih besar. Indonesia sebagai
salah satu negara yang beriklim teropis mempunyai potensi dari kesempatan yang
cukup besar untuk memanfaatkan peluang usaha dibidang hidroponik, mengingat
masih tersedia lahan dan masih minimnya sentuhan tekologi.
Hidroponik mempunyai posisi yang penting sebagai produk yang berpotensi
untuk dikembangkan karena bernilai komersial tinggi dan mempunyai peran
strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keragaman produk hidroponik
di Indonesia juga meningkat, banyak jenis dan varietas baru ditanam untuk
memenuhi permintaan pasar akan berbagai macam jenis produk hidroponik.
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Komoditas hidroponik merupakan komoditas yang sangat prospektif baik
untuk mengisi kebutuhan pasar domestic maupun internasional mengingat potensi
permintaan pasarnya baik didalam maupun di luar negeri besar dan bernilai
ekonomi yang tinggi. Dengan kemajuan perekonomian, pendidikan, peningkatan
pemenuhan untuk kesehatan dan lingkungan, menyebabkan permintaan produk
hidroponik semakin meningkat, disamping itu kecocokan karakteristik lahan dan
agroklimat serta sebaran wilayah yang memungkinkan digunakan untuk
pengembangan hidroponik.
Biaya produksi adalah besarnya biaya yang dikeluarkan selama melakukan
kegiatan usahatani hidroponik yang meliputi biaya sarana produksi (benih, nutrisi,
dan rockwoll), pajak penyusutan alat dan upah tenaga kerja luar keluarga. Modal
yang digunakan dalam usahatani hidroponik adalah biaya yang dikeluarkan dari
penggunaan modal sendiri, biaya yang digunakan dalam mengorganisir factorfaktor produksi digolongkan pada biaya tetap (fixed cost) dan biaya variable
(variable cost).
Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi penggunaan
proses produksi dan tidak habis dalam satu kali produksi. Biaya variable adalah
biaya yang besar dan kecilnya dipengaruhi langsung oleh proses produksi dan
pada umumnya habis dalam satu kali produksi. Semua biaya ini dipergunakan
untuk proses produksi tersebut sebagai pengeluaran.
Biaya usahatani dapat berbentuk biaya tunai dan diperhitungkan. Biaya tunai
adalah biaya yang dibayar secara langsung seperti biaya pembelian sarana
produksi dan biaya upah tenaga kerja. Biaya yang di perhitungkan digunakan
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untuk menghitung besarnya pendapatan yang sebenarnya dari usahatani. Modal
milik sendiri yang digunakan oleh petani untuk membiayai usahatani
diperhitungkan sebaga pinjaman. Tenaga kerja keluarga dinilai berdasarkan upah
tenaga kerja yang berlaku.
Pengeluaran adalah nilai input yang digunakan untuk memproduksi suatu
output tertentu. Hasil pengurangan nilai-nilai penerimaan dengan total biaya yang
dikeluarkan disebut sebagai pendapatan usahatani. Besarnya pendapatan yang
diterima merupakan balas jasa untuk tenaga kerja dan modal yang digunakan
dalam proses produksi usahatani. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dapat
digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan usaha yang dilakukan.
Penerimaan usahatani adalah nilai produk total usahatani dalam jangka waktu
tertentu. Penerimaan ini mencakup semua produk yang dijual dan dikonsumsi
rumah tangga petani, digunakan dalam usahatani untuk benih, digunakan untuk
pembayaran dan yang disimpan. Penerimaan ini diperoleh dengan cara
mengalikan antara total produksi dengan harga pasar yang berlaku (Soekartawi
1995).
Hernanto (1993) mengemukakan bahwa pendapatan bersih dalam usahatani
adalah pendapatan petani setelah membayar semua biaya produksi yang
dikeluarkan atau pendapatan total setelah dikurangi dengan biaya produksi.
Menurut Faisal (1986), bahwa tingkat pendapatan rumah tangga petani dipedesaan
juga disebabkan oleh besarnya jumlah anggota keluarga atau semakin banyak
tanggungan kerja keluarga (produktif) semakin banyak jumlah pendapatan yang
harus diperoleh.
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Usahatani sebagai himpunan sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu
yang di perlukan untuk produksi petani seperti tumbuh-tumbuhan, tanah, air,
matahari, bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah dan sebagainya.
Usahatani dapat berupa usaha bercocok tanam atau pemeliharaan ternak (Mosher
1981).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Teknik Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan

analisis deskriptif kuantitatif. Arikunto (2010) menuturkan bahwa penelitian kasus
merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam
terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu dengan wilayah penelitian
yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit. Pendekatan penelitian
deskriptif sendiri merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk membuat
deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat
populasi daerah tertentu Suryana (2010). Penelitian deskriptif digunakan untuk
meneliti status kelompok manusia ataupun suatu objek, suatu set kondisi, suatu
sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Data
dianalisis dengan pendekatan secara kuantitatif karena data disajikan berupa
angka-angka.
3.2

Definisi dan Operasionalisasi Variabel
Variabel – variabel yang terkait dengan penelitian ini didefinisikan dalam

tabel di bawah ini :
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Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel
No.

Komponen

Keterangan

(1)

(2)

(3)
Setiap biaya yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan input
produksi yang terdiri dari biaya
tetap dan biaya variabel.
Biaya yang tetap sama, terlepas
dari volume yang dihasilkan atau
tidak dipengaruhi tingkat output.
Biaya yang dikeluarkan untuk
pembelian sarana produksi
seiring dengan tingkat output.
Volume atau jumlah yang sudah
dipanen yang dihasilkan dalam
satu kali proses produksi.
Harga jual produk dalam satu
satuan.
Setiap biaya yang diterima dalam
setiap satu kali proses produksi
Selisih antara penerimaan dengan
biaya total
Ratio untuk mengetahui suatu
usaha menguntungkan,
merugikan atau impas.

1

Biaya Total

2

Biaya Tetap

3

Biaya Variabel

4

Jumlah Produksi

5

Harga Jual

6

Penerimaan

7

Pendapatan

8

Revenue Cost
Ratio R/C

Satuan
Pengukuran
(4)
Rp/Produksi

Rp/Produksi

Rp/Produksi

Rp/Produksi
Rp/Produksi
Rp/Produksi
Rp/Produksi
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3.3

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 2. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data
Data Yang
Diperlukan
(1)
Gambaran Usahatani
Hidroponik
Input Produksi dan
Output Produksi
Data Pendukung

3.4

Jenis

Sumber

(2)

(3)

Primer

Tempat Penelitian

Primer

Tempat Penelitian

Sekunder

Buku dan Jurnal
Penelitian

Teknik
Pengumpulan
Data
(4)
Observasi dan
Wawancara
Observasi dan
Wawancara
Study
Kepustakaan

Teknik Penetapan Responden
Teknik penetapan reponden dalam penelitian ini digunakan dengan metode

puposive atau secara disengaja yaitu pada usahatani hidroponik di Desa Pasigaran
Kecamatan

Tanjungsari

Kabupaten

Sumedang

dengan

alasan

usahatani

hidroponik pada tempat tersebut sudah berkembang cukup besar dengan waktu
usaha yang sudah lama sehingga diharapkan akan diperoleh apa yang ingin
diketahui dan dicapai dari tujuan penilitian ini.
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3.5

Teknik Analisis
Untuk mengetahui pendapatan dan R/C ratio dilakukan analisis dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:
1. Biaya total usahatani dihitung dengan rumus menurut Soekartawi (2002)
sebagai berikut:
TC = TFC + TVC
Dimana :
TC

= Total Cost (Biaya total) (Rp/Produksi)

TFC

= Total Fixed Cost (Biaya Tetap)

TVC

= Total Variable Cost (Biaya Variabel)

2. Analisis penerimaan dihitung dengan rumus menurut Suratiyah (2006)
sebagai berikut:
R = Py . Y
Dimana:
R

= Revenue (Penerimaan) (Rp/Produksi)

Py

= Price (Harga Produksi) (Rp/kg)

Y

= Yield (Jumlah Produksi) (kg)

3. Analisis pendapatan menurut Suratiyah (2006) dinyatakan dengan rumus:
Π = R – TC
Dimana:
Π

= Pendapatan (Rp/Produksi)

R

= Revenue (Penerimaan)

TC

= Total Cost (Biaya Total)
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4. Untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani hidroponik dapat digunakan
analisis imbangan penerimaan dengan biaya, menurut Suratiyah (2006)
dapat menggunakan rumus sebagai berikut :
R/C ratio =
Dengan ketentuan sebagai berikut:
-

Apabila R/C > 1, maka usaha tersebut menguntungkan

-

Apabila R/C = 1, maka usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi

-

Apabila R/C < 1, maka usaha tersebut merugikan

Untuk mengetahui tingkat Break Even Point (BEP) menurut Intisari (2017)
dapat dilakukan analisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
1. BEP Unit
Biaya Tetap
BEP (unit)

=
Penerimaan/unit – Biaya Variabel/unit

2. BEP Rupiah
Biaya Tetap
BEP (Rupiah)

=
1 – (Biaya Variabel / Penerimaan)

3. BEP Harga Jual Dengan Produksi Riil
Biaya Tetap + (Biaya Variabel/unit x Jumlah
BEP (Harga jual dengan
=

Produksi)

Produksi Riil)
Jumlah Produksi
-
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4. BEP Harga Jual Dengan BEP Unit
Biaya Tetap + (Biaya Variabel/unit x Jumlah
BEP (Harga jual dengan
=

Produksi)

BEP Unit)
Jumlah Produksi

3.6

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di usahatani hidroponik yang berada di Desa

Pasigaran Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Adapun tahap persiapan
dan pembuatan usulan penelitian dilakukan pada bulan Agustus-September 2020.
1. Tahap pengumpulan data dilapangan dapat dilakukan pada bulan
Agustus 2020
2. Tahap pengolahan data dilakukan pada bulan Agustus 2020.
3. Tahap penulisan dan pelaporan skripsi pada bulan September 2020.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sumber Daya Alam
Desa Pasigaran merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, memilik luas 284 Ha. Secara
geografis Desa Pasigaran berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :
1.

Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari

2.

Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan

3.

Sebelah

Selatan,

berbatasan

dengan

Desa

Margaluyu

Kecamatan

Tanjungsari
4.

Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari
Secara Administratif, wilayah Desa Pasigaran terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 6

(enam) Rukun Warga, dan 32 (tiga puluh dua) Rukun Tetangga.

Secara umum

Tipologi Desa Pasigaran terdiri dari Tanah Ladang, persawahan, Palawija,
pemukiman, Buruh Pabrik Jasa dan perdagangan.
Topografis Desa Pasigaran secara umum termasuk daerah Bukit atau dataran
tinggi bergelombang, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Pasigaran
diklasifikasikan kepada dataran tinggi 979,00 m dpl.
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2. Penggunaan Lahan Desa Pasigaran
Tabel 3. Penggunaan Lahan Desa Pasigaran
No.

Penggunaan Lahan

Lahan Sawah
1. Irigasi Sederhana Non PU
2. Tadah Hujan
3. Sawah Pengairan ½ Teknis
Lahan Bukan Sawah
1. Perumahan dan Pekarangan
2. Kolam / Empang
3. Ladang / Tegalan
4. Lain - Lain

Luas

Satuan

54.6
0.8128
5.88
2.00

Ha
Ha
Ha
Ha

54.00
0.30
21.65
3.80

Ha
Ha
Ha
Ha

Dari kondisi alam Desa Pasigaran diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya
Alam yang dimiliki Desa Pasigaran dan merupakan salah satu potensi
pembangunan di Desa Pasigaran.
3. Sumber Daya Desa Pasigaran
Tabel 4. Sumber Daya Alam
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Uraian Sumber Daya Alam
Lahan Sawah
Lahan Ladang
Lahan Pemukiman
Sungai
Jalan Nasional
Jalan Desa
Jalan Gang
Selokan
Mata Air
Lapang Sepak bola
Carik Desa
Tempat pemakaman umum

Luas

Satuan

65,76
11.65
57,35
2
2,021
3,939
10.622
1.5
1
1
20.855
4.900

Ha
Ha
Ha
Buah
Km
Km
Km
Km
Buah
Buah
M2
M2
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Jumlah Penduduk Desa Pasigaran berdasarkan Profil Desa tahun 2018
sebanyak 3725 jiwa yang terdiri dari 1892 laki laki dan 1833 perempuan. Data
Sumber Daya Manusia Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari dapat dilihat
sebagai berikut :
Tabel 5. Data Sumber Daya Manusia Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari
No.

Uraian Sumber Daya Manusia

1.

Penduduk dan Keluarga
a. Penduduk Laki-laki
b. Penduduk Perempuan
c. Jumlah Keluarga
Pekerjaan/Mata Pencaharian
a. Karyawan Swasta
b. TNI/Polri
c. PNS
d. Wiraswasta/pedagang
e. Petani
f. Buruh
g. Pensiunan
h. Pengrajin
i. Wiraswasta Lainnya
Tingkat Pendidikan Masyarakat
a.
Lulusan pendidikan Umum
1) Sekolah Dasar/sederajat
2) SMP/Sederajat
3) SMA/Sederajat
4) Akademi/D1-D3
5) Sarjana
6) Pasca Sarjana
a) S2
b) S3
b.
Tidak lulus dan tidak sekolah
1) Tidak Tamat SD
2) Tidak bersekolah
Jumlah Penduduk Miskin
(menurut Hasil Validasi Tahun
2018)

2.

3.

4.

Satuan

Persen

1.892
1.833
1.380

Orang
Orang
Keluarga

17.67
17.12
12.89

672
15
120
143
1.254
120
65
12
120

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

6.28
0.14
1.12
1.34
11.71
1.12
0.61
0.11
1.12

1.516
538
529
55
140

Orang
Orang
Orang
Orang
Orang

14.16
5.03
4.94
0.51
1.31

9
3

Orang
Orang

0.08
0.03

87
92

Orang
Orang

0.81
0.86

110

Orang

1.03
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Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Pasigaran yang merupakan
salah satu potensi untuk pembangunan Desa diantaranya Kantor Desa, jalan,
jembatan, prasarana pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6. Uraian Sumber Daya Alam
No
Uraian Sumber Daya Alam
1 Kantor Desa
2 Prasarana Umum
a. Jalan
b. Jembatan
3 Prasarana Pendidikan
a. Perpustakaan Desa
b. Gedung Sekolah PAUD
c. Gedung Sekolah TK
d. Taman Pendidikan Al Qur’an
e. Gedung SD/Sederajat
4 Prasarana Kesehatan
a. Puskesmas
b. Poskesdes
c. Posyandu
d. Polindes
e. MCK
f. Sarana Air Bersih
5 Prasarana Ekonomi
a. Pasar Pemda
b. Lembaga Koperasi / Sejenisnya
c. BUMDes
d. Toko / Kios
e. Warung Makan
f. Angkutan
g. Pangkalan Ojeg / Becak / Delman / dsb
6 Prasarana Ibadah
a. Mesjid
b. Mushola
7 Prasarana Umum
a. Olahraga
b. Kesenian/budaya
c. Balai pertemuan

Jumlah
Permanen
54.55
Km
Tidak ada
Tidak ada
3
1
6
1

Buah
Buah
Buah
Buah
Tidak ada

1
12
1
1
3

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

1
1
321
4
165
4

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

18
6

Buah
Buah

1
3
1

Buah
Buah
Buah
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Selain adanya sumber daya alam, suatu daerah termasuk Desa Pasigaran juga
memiliki potensi lainnya yaitu sumber daya sosial. Adapun sumber daya sosial
yang ada di Desa Pasigaran adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Sumber Daya Sosial
No
1.

2.

3.

Sumber Daya Sosial
Kelembagaan
a. LPM
1) Jumlah pengurus
2) Jumlah anggota
b. Lembaga Adat
c. TP PKK
1) Jumlah pengurus
2) Jumlah anggota
a.
BUMDes
1) Jumlah Bumdes
2) Jenis Bumdes
b.
Karang Taruna
1) Jenis Kegiatan
2) Jumlah Pengurus
3) Jumlah Anggota
c. RT/RW
1) Jumlah RW
2) Jumlah RT
d.
Lembaga Kemasyarakatan lainnya
Trantib Dan Bencana
a.
Jumlah Anggota Linmas
b.
Jumlah Pos Kamling
c.
Jumlah Operasi Penertiban
d.
Jumlah Kejadian Kriminal
e. Jumlah Kejadian Bencana
f. Jumlah Pos Bencana Alam
g. Jumlah Pembalakan Liar
h. Jumlah Pos Hutan Lindung
Seni Budaya
a.
Jumlah Group Kesenian
b.
Jumlah Gedung Kesenian
c.
Jumlah Gelar Seni Budaya per
Tahun

Jumlah

Satuan

1
7
7
-

Lembaga
Orang
Orang
Lembaga

7
18

Orang
Orang

1
1

Buah
Buah

1
5
-

Buah
Orang
Orang

6
32
4

Buah
Buah
Buah

28
13
12
2
-

Orang
Buah
Kali
Kali
Kali
Pos
Kali
Pos

15
1
5

Buah
Buah
Kali
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4.2

Keadaan Responden
Responden dalam penelitian ini adalah petani yang mengelola hidroponik

kale yaitu Bapak Yayat yang berada di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang. Karakteristik responden hanya hal-hal ynag berpengaruh
terhadap mekanisme usaha hidroponik kale antara lain faktor umur, tingkat
pendidikan, dan pengalaman berusaha.
1. Keadaan Umur
Keadaan umur akan mempengaruhi kemampuan fisik kerja dan cara berpikir.
Umur responden akan menentukan apakah responden masih produktif atau kurang
produktif. Yang termasuk golongan umur produktif di Indonesia berada pada
umur 15-54 tahun. Keadaan responden berumur 46 tahun dapat mencerminkan
aktifitasnya terhadap kegiatan hidroponik kale. Hal ini menunjukkan umur
responden berada pada usia produktif. Umur yang relatif masih muda akan
mempunyai kondisi fisik yang lebih kuat daripada umur yang lebih tua dan fisik
yang lebih kuat akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar untuk
mencurahkan tenaganya.

2. Pendidikan Formal
Pendidikan formal maupun informal merupakan salahsatu faktor yang
mempengaruhi terhadap usaha yang dilakukan, karena dengan pendidikan baik
pengetahuan maupun cara berpikir akan bertambah luas. Semakin tinggi
pendidikan yang diperoleh maka semakin luas wawasan Pemikirannya sesuai
dengan pengetahuan yang diperoleh, sehingga akan mudah menerima serta
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mengambil keputusan yang baik. Pendidikan formal yang ditempuh responden
yaitu sampai tamat SMA, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal
responden dikategorikan cukup tinggi.
3. Pengalaman Bertani
Pengalaman bertani merupakan salahsatu faktor yang dapat menentukan
keberhasilan usahatani,

karena dengan pengalaman yang banyak

akan

memberikan pengalaman yang luas dan keterampilan yang semakin meningkat.
Pada dasarnya responden memiliki pengalaman usahatani yang cukup lama dan
sampai sekarang masih berjalan. Usahatani ini dirintis oleh bapak Yayat dari
tahun 1994.
4.3

Keadaan Umum Usahatani Hidroponik Kale
Hidroponik ini awalnya didirikan di lembang pada tahun 2016 dengan

menyewa lahan milik orang lain. Namun pada tahun 2018 tanah sewaan tersebut
di ambil Kembali oleh pemiliknya karena omset dari hidroponik tersebut
meningkat sangat pesat dan sudah banyak orang yang berkunjung. Setelah itu,
usaha hidroponik ini di pindahkan ke Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang dengan luas lahan 840 m². Kecamatan Tanjungsari
merupakan daerah yang memiliki perekonomian yang sudah berkembang dan
maju dengan lokasi yang strategis. Berada di belakang rumah makan Nolana,
hidroponik ini kembali berkembang dengan cepat.
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1. Proses Produksi
Proses produksi hidroponik kale (Brassica oleracea var. sabellica) melalui
tahapan penyemaian, peremajaan, dan pendewasaan dengan pemberian nitrisi
sejak dini.
1) Penyemaian
Penyemaian dilakukan dengan cara langsung menyimpan benih kale ke
dalam rockwoll yang sudah di lubangi dan di basahi dengan air Nutrisi A&B
Mix, setelah itu penyemaian di simpan kurang lebih selama 14 hari sampai
proses menuju peremajaan, pada tahap penyemaian ini di berikan konsentrasi
PPM (Part Per Milion) sebanyak 500 agar proses menuju pendewasaan lebih
cepat.
2) Peremajaan
Setelah melewati proses penyemaian, selanjutnya menuju proses
peremajaan, bibit mulai di pindahkan ke dalam net pot dan langsung di
pindahkan ke meja peremajaan dengan menaikkan PPM (Part Per Milion) ke
1.400 Agar PPM stabil dan mendapatkan hasil yang di inginkan pada proses
pendewasaan, proses ini dilakukan selama 7 hari.
3) Pendewasaan
Setelah melalui proses peremajaan, selanjutnya kale di pindahkan ke meja
pendewasaan yang artinya kale sudah siap di panen kapanpun dan selanjutnya
siap untuk di pasarkan.
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2. Pemasaran
Pemasaran merupakan suatu proses penyampaian produk dari produsen ke
konsumen. Kale mempunyai prospek pasar yang cukup tinggi, dikarenakan kale
merupakan jenis sayuran yang mulai banyak di gemari, dan harga kale yang
berada di atas sayuran lainnya menjadikan kale memiliki julukan “Ratu Sayuran”.
Pemasaran kale disalurkan ke pasar modern di wilayah Bandung timur.
Proses produksi dilakukan secara kontinyu, setiap minggu dilakukan
penyemaian dan setiap minggu dilakukan pemanenan. Pemasaran kale untuk saat
ini tidak secara langsung melainkan melalui perantara atau agen reseller yang ada
di cibiru yang sudah memiliki ikatan dalam menerima dan menyalurkan
(memasarkan) hasil panen Hidroponik. Berikut untuk lebih jelasnya proses
pendistribusian kale terdapat 2 saluran pemasaran, yaitu :
•

Saluran I : Produsen – Pasar Modern – Konsumen
Untuk saluran satu bisa di tetapkan harga langsung ke pasar modern yaitu
sebesar Rp10.000,- per 250g

•

Saluran II : Produsen – Reseller – Pasar Modern – Konsumen
Untuk saluran dua bisa di tetapkan harga melalui reseller yaitu sebesar
Rp20.000,- hingga Rp25.000,- per Kilogram.

4.4

Analisis Biaya Usaha Tani Hidroponik Kale

1. Biaya Variabel
Biaya variabel adalah besarnya biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani yang
dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah atau skala produksi. Adapun biaya
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variabel usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Sumedang dalam satu kali proses produksi dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini.
Tabel 8. Biaya Variabel Usaha Tani Hidroponik Kale Per Produksi
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Uraian
Rockwoll
Nutrisi
Benih
Beban Listrik
Beban Air
TVC

Harga Satuan
Rp10 / pot
Rp85.000 / pack
Rp67 / biji
Rp50.000 /mingu
Rp50.000 /bulan

Jumlah
Kebutuhan
2160 pot
6 pack
2160 biji
1 bulan
1 bulan

Nilai (Rp)
21.600
510.000
144.720

200.000
50.000
1.026.320

Sumber: Data Primer
Total biaya variabel usaha tani hidroponik dalam satu kali proses produksi
sebesar Rp1.026.320,- dengan pengeluaran terbesar untuk kebutuhan nutrisi yaitu
sebesar Rp510.000,-. Kebutuhan biaya variabel usaha tani hidroponik di Desa
Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang untuk lima kebutuhan
yaitu rockwoll, nutrisi, benih, beban listrik, dan beban air.
2. Biaya Tetap
Biaya tetap adalah besarnya biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani yang
tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah atau skala produksi. Adapun biaya
tetap usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Sumedang dalam satu kali proses produksi dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini.
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Tabel 9. Biaya Tetap Usaha Tani Hidroponik Kale Per Produksi
No.
1.
2.
3.

Uraian
Penyusutan Alat
Tenaga Kerja
Sewa Lahan
TFC

Nilai (Rp)
760.530
1.300.000
200.000
2.260.530

Sumber: Data Primer
Total biaya tetap usaha tani hidroponik dalam satu kali proses produksi
sebesar Rp2.260.530,- dengan pengeluaran terbesar untuk kebutuhan tenaga kerja
yaitu sebesar Rp1.300.000,-. Kebutuhan biaya tetap usaha tani hidroponik di Desa
Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dialokasikan untuk
kebutuhan biaya penyusutan alat, tenaga kerja, dan sewa lahan.
3. Total Biaya
Dari total biaya variabel (TVC) dan total biaya tetap (TFC) usaha tani
hidroponik kale di atas maka dapat diketahui total biaya (TC) usaha taninya
sebagai berikut:
TC

= TVC + TFC
= Rp1.026.320 + Rp2.260.530
= Rp3.286.850,- /Produksi

Total biaya yang dikeluarkan usaha tani hidroponik di Desa Pasigaran,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dalam satu kali proses produksi
adalah sebesar Rp3.286.850,- /produksi.
4. Analisis Penerimaan dan Pendapatan Usaha Tani Hidroponik Kale
Penerimaan merupakan hasil kali antara jumlah produksi dengan harga per
satuan atau per unit yang ditulis dalam satuan rupiah sedangkan pendapatan usaha

38

tani merupakan selisih antara penerimaan dikurangi dengan total biaya usaha tani.
Adapun penerimaan dan pendapatan usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 10. Penerimaan dan Pendapatan Usaha Tani Hidroponik Kale
Uraian
I
II
III

Total Biaya
Total Penerimaan
Pendapatan

Nilai (Rp)
3.286.850
12.960.000
9.673.150

Sumber: Data Primer
Dalam satu kali proses produksi usaha tani hidorponik kale dapat
menghasilkan produk sebanyak 324 kg kale. Harga jual kale dalam satu
kilogramnya sebesar Rp40.000 sehingga dalam satu kali proses produksi dapat
menghasilkan penerimaan usaha tani sebesar Rp12.960.000,-. Sementara itu dari
data di atas dapat diketahui besarnya pendapatan usaha tani hidroponik kale di
Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dalam satu kali
proses produksi sebesar Rp9.673.150,-.
5. Analisis Rasio R/C
Rasio R/C atau penerimaan/biaya merupakan salahsatu kriteria untuk menilai
kelayakan dan tingkat efisiensi suatu usaha tani. Jika nilai R/C rasio lebih dari
satu maka dapat dikatakan usaha tani tersebut layak dan efisien untuk diusakahan.
Adapun rasio R/C usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel di bawah.
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Tabel 11. Rasio R/C Usaha Tani Hidroponik Kale
I
II
III

Uraian
Total Biaya
Total Penerimaan
R/C

Nilai (Rp)
3.286.850
12.960.000
3,94

Sumber: Data Primer
Nilai rasio R/C usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Sumedang adalah 3,94 artinya setiap satu rupiah yang
dikeluarkan dalam usaha tani hidroponik kale tersebut dapat menghasilkan
penerimaan sebesar Rp3,94,-. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa usaha
tani hidroponik kale di Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
Sumedang layak dan efisien untuk diusakahan.
6. BEP Usaha Tani Hidroponik Kale
Tingkat break even dapat dilakukan terhadap jumlah barang yang diproduksi
atau dijual maupun terhadap besarnya jumlah penghasilan dalam jumlah uang.
Berdasarkan data biaya tetap, biaya variabel, dan penerimaan dari responden
maka nilai BEP dapat kita hitung sebagai berikut:

BEP (unit)

=
=
=
=

Biaya Tetap
Penerimaan/unit – Biaya Variabel/unit
2.260.530
12.960.000/324 – 1026320/324
2.260.530
40.000 – 3.168
61kg /produksi

Dari perhitungan terlihat bahwa usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang mengalami titik impas atau break

40

even atau tidak untung dan tidak rugi jika memproduksi/menjual sebesar 61 kg
kale untuk satu kali proses produksi. Jadi, usaha tani hidroponik kale akan
mengalami keuntungan apabila dapat memproduksi /menjual lebih dari 61 kg dan
akan mengalami kerugian apabila hanya mampu memproduksi/menjual di bawah
61 kg. Jika melihat tingkat kelayakan maka usahatani ini layak dikembangkan
mengingat produksi riil (unit) lebih besar dari BEP produksi (unit), yaitu 324 kg
lebih besar dari 61 kg.
BEP (Rupiah)

=
=
=

Biaya Tetap
1 – (Biaya Variabel / Penerimaan)
2.260.530
1 – (1026320/12.960.000)
Rp2.454.940,- /produksi

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa bahwa usaha tani hidroponik kale di
Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang mengalami titik
impas atau break even atau tidak untung dan tidak rugi jika responden mendapat
penerimaan sebesar Rp2.454.940,- untuk satu kali proses produksi. Jadi, usaha
tani hidroponik kale akan mengalami keuntungan apabila penerimaan dari
penjualan kale lebih besar dari Rp2.454.940,- dan akan mengalami kerugian
apabila penerimaannya di bawah dari Rp2.454.940,- . Jika melihat tingkat
kelayakan maka usahatani ini layak dikembangkan mengingat penerimaan riil
lebih besar dari BEP (Rupiah), yaitu Rp12.960.000 lebih besar dari Rp2.454.940.
BEP (Harga jual dengan
Produksi Riil)

=
=
=

Biaya Tetap + (Biaya Variabel/unit x Jumlah Produksi
Jumlah Produksi
2.260.530 + (3.168x 324)
324
Rp10.145/kg

Hasil perhitungan BEP Harga Jual (Produksi Riil) memperlihatkan bahwa
usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
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Sumedang mengalami titik impas atau break even atau tidak untung dan tidak rugi
jika responden menjual dengan harga Rp10.145/kg dengan jumlah produksi
sebanyak 324 kg. Jadi, responden akan mengalami keuntungan apabila menjual di
atas Rp10.145/kg dan akan mengalami kerugian apabila menjual di bawah dari
Rp10.145/kg. Usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Sumedang memiliki harga jual sebesar Rp40.000, ini
menandakan bahwa usahatani hidroponik kale memberikan keuntungan dan layak
untuk dikembangkan karena harga jual jauh di atas BEP (harga jual).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hidroponik Kale yang berada di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang merupakan hidroponik lanjutan dari lembang, dimana
Hidroponik ini awalnya berada di lembang pada tahun 2016-2018, lalu
dipindahkan ke Desa Pasigaran sampai saat ini karena pemilik lahan yang di
lembang mengambil alih lahannya setelah melihat prospek dari Hidroponik
yang baik. Hidroponik ini menggunakan system NFT (Nutrient Film
Technique) yaitu system aliran air nutrisi yang terus-menerus mengalir
sepanjang hari untuk meregenasi air dan memenuhi kebutuhan tanaman.
Untuk pemasarannya, hasil dari hidroponik kale ini dikirim/dijual ke pasar
modern seperti Griya, Transmart, Borma, dll.
2. Pada usaha tani hidroponik kale di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang memiliki total biaya sebesar Rp3.286.850,- dengan total
biaya variable Rp1.026.320 dan total biaya tetap Rp2.260.530. Sementara itu
usahatani hidroponik kale memiliki total penerimaan Rp12.960.000 dengan
total pendapatan Rp9.673.150 dalam satu kali proses produksi. Dalam tingkat
kelayakan dan efisiensi usahatani hidroponik kale dengan melihat rasio R/C
yaitu sebesar 3,94 artinya setiap satu rupiah yang
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dikeluarkan dalam usaha tani hidroponik kale tersebut dapat menghasilkan
penerimaan sebesar Rp3,94,-. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa usaha
tani hidroponik kale di Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
Sumedang layak dan efisien untuk diusakahan.
3. Usahatani hidroponik kale di Desa Pasigaran Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang memiliki nilai BEP (Break Event Point) Unit sebesar
61kg, artinya usahatani hidroponik kale mengalami titik impas atau break even
atau tidak untung dan tidak rugi jika memproduksi/menjual sebesar 61kg kale
untuk satu kali proses produksi. Selanjutnya dengan melihat nilai BEP (Break
Even Point) Rupiah sebesar Rp2.454.940,- , artinya usahatani hidroponik kale
mengalami titik impas atau break even atau tidak untung dan tidak rugi jika
responden mendapat penerimaan sebesar Rp2.454.940,- untuk satu kali proses
produksi. Selanjutnya dengan melihat nilai BEP (Break Even Point) harga jual
dengan produksi riil sebesar Rp10.145/kg, artinya usahatani hidroponik kale
mengalami titik impas atau break even atau tidak untung dan tidak rugi jika
responden menjual dengan harga Rp10.145/kg dengan jumlah produksi
sebanyak 324 kg.
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5.2

Saran
Untuk memulai usahatani hidroponik kale ini tentunya membutuhkan modal

yang lumayan banyak, dan harus sudah memiliki mitra yang dapat bekerjasama
dalam pemasarannya. selain itu dari segi pemasarannya dapat memanfaatkan
media social untuk mengikuti perkembangan jaman dan sebagai alternatif lain
untuk tetap bisa belanja sayuran di masa pandemi Covid-19 ini. Pemasarannya
bisa di lakukan dengan membuat aplikasi khusus untuk daeran sekitaran tempat
produksi, dan memanfaatkan media social lainnya seperti whatsapp, facebook,
Instagram, web google bisnis, dll.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian
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Lampiran 2. Kuesioner
ANALISIS USAHATANI HIDROPONIK DI DESA PASIGARAN
KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

A. Identitas Responden
1. Nama Responden

:

…………………………………………...
2. Jenis Kelamin

:

……………………………………………
3. Umur

:

……………………………………………
4. Pengalaman Bertani

:

……………………………………………
5. Pendidikan Formal

:

……………………………………………
6. Mata Pencaharian Utama

:

……………………………………………
7. Mata Pencaharian Lain

:

……………………………………………
B. Modal/Investasi dalam Usahatani
1) Modal Uang
No

Sumber Modal

Jumlah (Rp)

Bunga (%)

Jumlah Modal (Rp)

Ket: Jumlah Modal tidak ditanyakan ke responden tetapi dihitung sendiri
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2) Alat dan Bahan
No

Uraian

Jumlah

Satuan

Harga
Beli Dulu
(Rp)

Harga Beli
Sekarang
(Rp)

Umur
Ekonomis

Penyusutan
(Rp)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
JUMLAH
Ket: Penyusutan tidak ditanyakan ke responden tetapi dihitung sendiri

C. Keadaan Usahatani Responden
1. Kepemilikan Lahan
No.
Uraian
A
Luas (Ha)
B
Status Penguasaan
C
Pajak (Rp/Musim)
D
Sewa (Rp/Musim)

Keterangan

2. Biaya Produksi Permusim Tanam
a) Biaya Benih
No.

Uraian

1
2
3
4
5
JUMLAH

satuan

Jumlah
Satuan

Harga
Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)
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b) Biaya Pupuk/Nutrisi
No.

Uraian

Satuan

Jumlah
Satuan

Harga
Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Satuan

Jumlah
Satuan

Harga
Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

1
2
3
4
5
6
JUMLAH
c) Biaya Obat
No.

Uraian

1
2
3
4
5
6
JUMLAH
d) Biaya Tenaga Kerja Keluarga Harian
No.

Uraian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jam Kerja
Pria

JUMLAH

Wanita

HOK

Upah
Harian
(Rp)

Jumlah
(Rp)
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e) Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga Harian
No.

Uraian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jam Kerja
Pria

HOK

Upah
Harian
(Rp)

Jumlah
(Rp)

Wanita

JUMLAH

3. Peneriman Permusim Tanam
No.
Uraian
1
2
3
4
5
JUMLAH

Produk (Kg)

Jumlah (Rp)

Keterangan
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Lampiran 3. Dokumentasi Foto
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Tahun
(1)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Luas Panen (ha)
Produktivitas (ton/ha)
Produksi (ton)
(2)
(3)
(4)
68499
5.41
370586
62858
5.32
334491
68891
5.47
376866
61259
5.43
332791
66340
5.32
353061
66025
5.52
364294
66220
5.53
366148
65791
5.59
367476
66676
5.70
380210
69362
5.95
412422
71965
5.90
424515
72237
6.01
433949
69279
5.93
410664
73772
6.36
469323
72069
6.28
452724
69053
6.06
418609
71150
6.54
465347
87805
6.46
567031
95012
6.09
578447

Sumber: Badan Pusat Statistik (2000-2019)
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