
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah Nanas 

Nanas sering disebut bromeliad dengan lebih dari 2400 kerabat 

yang memiliki penampilan menarik. Tanaman nanas termasuk dalam famili 

nanas-nanasan. Tanaman tersebut adalah tanaman tropis yang berasal dari 

Brazil, Bolivia dan Paraguay. Tanaman nanas berbentuk semak dan 

hidupnya bersifat tahunan (perennial). Tanaman nanas terdiri atas akar, 

batang, daun, bunga, buah, dan tunas. 

Sistem perakaran nanas sangat padat namun dangkal dengan 

kedalaman akar sekitar 15 cm.  Namun dalam tanah yang remah, subur dan 

bebas dari parasit, akar tanaman nanas dapat memanjang sekitar 50 cm 

secara vertikal dan 1,83 m secara horizontal dalam waktu satu tahun 

(Nakasone dan Paull, 1999 dalam Chasanah, 2006). Akar tanaman nanas 

menyebar, tetapi dangkal, akar - akar cabang dan rambut-rambut akar 

banyak terdapat dipermukaan tanah. 

Batang sebagai tempat melekat akar, daun, bunga, buah, dan tunas. 

Secara visual batang tersebut tidak nampak karena disekelilingnya tertutup 

oleh daun, tangkai bunga atau buah yang merupakan perpanjangan dari 

batang. Daun tanaman nanas menurut Wee dan Thongtham (1997) dalam 

Chasanah (2006), berbentuk pedang, panjangnya dapat mencapai 1 m atau 

lebih dengan lebar 5-6 cm.  Pinggiran daun berduri atau hampir rata 
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tergantung varietasnya.  Bagian ujung daun lancip, bagian pangkal daun 

berdaging, berserat, beralur, dan tersusun dalam spiral yang menutupi 

seluruh batang. 

Nanas mempunyai rangkaian bunga majemuk pada ujung 

batangnya.  Bunga bersifat hermaprodit berkedudukan di ketiak daun. 

Jumlah bunga yang mekar setiap hari berjumlah sekitar 5-10 kuntum.  

Pertumbuhan bunga dimulai dari bagian dasar menuju bagian atas memakan 

waktu 10-20 hari. Waktu terbentuknya bunga dari mulai penanaman sekitar 

6-16 bulan. 

Pada umumnya pada satu tanaman atau satu tangkai buah hanya 

dapat tumbuh satu buah saja, tetapi karena pengaruh lingkungan dapat pula 

membentuk lebih dari satu buah pada satu tangkai yang disebut multiple 

fruit atau buah ganda. Pada ujung buah biasanya tumbuh tunas mahkota 

tunggal, tetapi ada pula tunas yang tumbuh lebih dari satu yang biasa disebut 

multiple crown atau mahkota ganda. 

 

B. Jenis atau Varietas Nanas 

Berdasarkan habitus tanaman, terutama bentuk daun dan buah 

dikenal empat jenis golongan nanas, yaitu : 

1. Cayenne (daun halus, tidak berduri, buah besar), 

2. Queen (daun pendek berduri tajam, buah lonjong mirip kerucut), 

3. Spanyol/Spanish (daun panjang kecil, berduri halus sampai kasar, 

buah bulat dengan mata datar), dan 
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4. Abacaxi (daun panjang berduri kasar, buah silindris atau seperti 

piramida). 

Varietas/kultivar nanas yang banyak ditanam di Indonesia adalah 

golongan Cayenne dan Queen. Golongan Spanish dikembangkan di 

kepulauan India Barat, Puerte Rico, Mexico dan Malaysia. Golongan 

Abacaxi banyak ditanam di Brazilia. Dewasa ini ragam varietas/kultivar 

nanas yang dikategorikan unggul adalah Nanas Bogor, Subang, dan 

Palembang (Prihatman, 2000). 

 

C. Nilai Ekonomi Nanas 

Bagian utama yang bernilai ekonomi penting dari tanaman nanas 

adalah buahnya. Buah nanas selain dikonsumsi segar juga dapat diolah 

menjadi berbagai macam makanan atau minuman, seperti selai (jam), buah 

dalam sirop, dan lain-lain. 

Rasa buah nanas adalah manis sampai agak masam menyegarkan, 

sehingga disukai oleh masyarakat luas. Di samping itu, buah nanas 

mengandung gizi yang cukup tinggi dan lengkap, seperti disajikan pada 

tabel 2. 

Buah nanas mengandung enzim “bromelain”, yaitu suatu enzim 

protease yang dapat menghidrolisa protein, proteose atau peptide, sehingga 

dapat digunakan untuk melunakkan daging. Enzim ini sering pula 

dimanfaatkan sebagai bahan kontrasepsi Keluarga Berencana untuk 
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memperpanjang kehamilan. Ibu-ibu yang sedang hamil tidak dianjurkan 

makan buah nanas karena dapat mengakibatkan keguguran. 

Tabel 2. Kandugan gizi buah nanas segar tiap 100 gram bahan. 

Kandungan Gizi (nutrisi) Banyaknya 

Kalori 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 
Fosfor 
Zat besi 
Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin C 
Air 
Bagian dapat dimakan (Bdd) 

52.00 Kal. 
0.40 gram. 
0.20 gram. 

16.00 gram. 
11.00 mgram. 
0.30 mgram. 
130.000 S.I 

0.08 mgram. 
24.00 mgram. 

85.30 gram 
53.00 % 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes R.I. (1981). 

Buah nanas juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan berkhasiat 

sebagai obat penyembuh beberapa penyakit. Kandungan serat dan kalium 

dalam buah nanas dapat digunakan sebagai obat sembelit dan gangguan 

pada saluran air kencing. Minum segelas sari nanas segar dicampur dengan 

sedikit lada, dan garam, berkhasiat menyembuhkan mual-mual di pagi hari, 

pengeluaran empedu berlebihan, selesma (flu), wasir, dan kurang darah. 

Penyakit kulit seperti gatal-gatal, eksim, dan kudis dapat diobati dengan 

diolesi sari buah nanas. 

Limbah atau hasil ikutan (by product) nanas belum banyak 

dimanfaatkan oleh industri-industri makanan, kertas, tekstil. Kulit buah 

nanas dapat diolah menjadi sirop atau ekstraksi cairannya untuk pakan 

ternak. Batang nanas dapat diambil tepungnya, kadar tepung batang nanas 

yang tua berkisar 10% - 15% dari berat segar. Serat pada bagian tanaman 
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nanas, terutama serat daun, dapat dimanfaatkan sebagai bahan kertas dan 

tekstil. 

 

D. Syarat Tumbuh 

Daerah penyebaran nanas dari 300 LU sampai 300 LS.  Tanaman 

nanas memerlukan beberapa persyaratan iklim yang harus dipenuhi agar 

dapat tumbuh baik.  Faktor iklim tersebut mencakup curah hujan, 

ketinggian, kelembaban, suhu, dan cahaya matahari. Menurut Nakasone dan 

Paull (1999) dalam Chasanah (2006), curah hujan yang  dibutuhkan dalam 

pertanaman nanas antara 600-3500 mm per tahun dengan curah hujan 

optimum 100-1500 mm per tahun. 

Kelembaban tanah yang berlebihan pada awal pembungaan dapat 

meng-hambat pertumbuhan buah dan menghasilkan daun yang berlebihan, 

sedangkan kelembaban yang berlebihan pada saat pembungaan akan 

menurunkan mutu.  Suhu yang sesuai untuk budidaya tanaman nanas sekitar 

29-32 0C. Pada umumnya hampir semua jenis tanah yang digunakan untuk 

pertanian cocok untuk tanaman nanas.  Meskipun demikian, nanas lebih 

cocok pada jenis tanah yang mengandung pasir, subur, gembur, dan banyak 

mengandung bahan organik serta kandungan kapur yang rendah. 

Kesuburan tanah dapat meningkatkan produktivitas, oleh karena 

itu tanah yang digunakan untuk menanam nanas sebaiknya memenuhi 

kriteria tanah subur.  Tanah yang subur terdiri atas udara 25%, air 25 %, 

mineral 45%, dan bahan organik 5 %.  Derajat keasaman yang cocok sekitar 
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pH 4,5 - 6,5.  Tanah yang banyak mengandung kapur (pH lebih dari 6,5) 

menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan klorosis, sedangkan tanah yang 

asam (pH 4,5 atau lebih rendah) mengakibatkan penurunan unsur Fosfor, 

Kalium, Belerang, Kalsium, Magnesium, dan Molibdinum dengan cepat. 

 

E. Faktor Produksi 

Menurut Soekartawi (1994) faktor yang mempengaruhi produksi 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Faktor biologi, seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat 

kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma, dan 

sebagainya. 

2. Faktor sosial-ekonomi, seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, risiko dan ketidakpastian, 

kelembagaan, tersedianya kredit, dan sebagainya. 

Faktor produksi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan 

saling terkait satu sama lain. Diantara faktor-faktor produksi tersebut yang 

menjadi unsur pokok usahatani yang selalu ada dan penting untuk dikelola 

dengan baik oleh pelaku usahatani yaitu tanah atau lahan pertanian, tenaga 

kerja, modal, dan manajemen. Bila salah satu faktor produksi tersebut tidak 

tersedia maka proses produksi tidak akan berjalan optimal. Faktor produksi 

tersebut yaitu : 

1. Tanah 
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 Tanah menjadi faktor kunci dalam usahatani dan menjadi 

faktor yang relatif langka dibandingkan dengan faktor produksi yang 

lain sehingga penggunaannya harus seefisien mungkin. Ukuran 

efisiensi penggunaan lahan adalah perbandingan antara output dan 

input. Usaha-usaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan 

antara lain pemilihan komoditas cabang usahatani dan pengaturan pola 

tanam. Lahan usahatani dapat berupa tanah pekarangan, tegalan, sawah, 

kandang, kolam, dan sebagainya. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usahatani berkaitan 

dengan lahan yang digunakan adalah kesesuaian lahan, daya dukung 

lahan, status penggunaan lahan, fragmentasi lahan, serta aksesibilitas 

terhadap sarana dan prasarana pendukung. Tanah sebagai modal 

mempunyai sifat khusus, yaitu tidak dapat diperbanyak, tidak dapat 

berpindah tempat, dapat dipindahkan hak milik, dapat diperjualbelikan, 

nilai (biaya) lahan tidak disusutkan dan bunga atas lahan dipengaruhi 

produktivitas. 

2. Tenaga kerja 

 Ada tiga jenis tenaga kerja dalam usahatani yaitu tenaga kerja 

manusia, ternak, dan mekanik. Tenaga kerja merupakan pelaku dalam 

usahatani untuk menyelesaikan beragam kegiatan produksi. Tenaga 

kerja manusia terdiri dari tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. 

Tenaga ternak digunakan untuk pengolahan lahan dan untuk 

pengangkutan. Tenaga mekanik bersifat substitusi, yang menggantikan 
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tenaga ternak atau manusia. Jika kekurangan tenaga kerja, petani dapat 

memperkerjakan tenaga kerja dari luar keluarga dengan memberi balas 

jasa berupa upah. 

 Menurut Soeharjo (1973) membagi tenaga kerja dalam 

usahatani berdasarkan sumbernya menjadi dua yaitu tenaga kerja dalam 

keluarga (TKDK) dan tenaga kerja luar keluarga (TKLK). TKDK 

merupakan tenaga kerja dalam keluarga terdiri dari kepala keluarga, 

istri dan anak. Sedangkan TKLK merupakan tenaga kerja luar keluarga 

yang dibayar. 

3. Modal 

 Menurut Hernanto (1989) modal adalah barang atau uang yang 

bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta 

pengelolaan yang menghasilkan barang-barang baru yaitu produksi 

pertanian. Berdasarkan sifatnya modal dibagi menjadi dua, yaitu modal 

tetap dan modal bergerak. Modal tetap adalah modal yang tidak habis 

pada satu periode produksi seperti tanah bangunan, mesin, pabrik, dan 

gedung. Jenis modal tetap memerlukan pemeliharaan agar dapat 

berdaya guna dalam jangka waktu lama. Jenis modal ini pun terkena 

penyusutan yang berarti nilai modal menyusut berdasarkan jenis dan 

waktu. 

Penghitungan penyusutan modal tetap menggunakan metode 

garis lurus (straight line method) karena cara ini dianggap mudah. 

Metode garis lurus menggunakan dasar pemikiran bahwa benda yang 
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dipergunakan dalam usahatani menyusut dalam besaran yang sama 

setiap tahunnya. Modal bergerak adalah barang-barang yang digunakan 

untuk sekali pakai atau barang-barang yang habis digunakan dalam 

proses produksi seperti bahan mentah, pupuk, dan bahan bakar. Sumber 

modal usahatani berasal dari modal sendiri dan modal dari luar. Modal 

sendiri merupakan modal milik petani, lahan dan non lahan. Sedangkan 

modal dari luar merupakan modal yang berasal pinjaman dari petani 

lain maupun lembaga keuangan. 

4. Manajemen atau Pengelolaan 

 Hernanto (1989) mendefinisikan manajemen usahatani 

sebagai kemampuan petani dalam menentukan, mengorganisir, dan 

mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasainya sebaik 

mungkin serta mampu memberikan produksi pertanian sesuai dengan 

yang diharapkan. Faktor manajemen berfungsi untuk mengelola faktor 

produksi lain seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Ukuran dari 

keberhasilan pengelolaan itu adalah produktivitas dari setiap faktor 

maupun produktivitas usahanya. 

 

 

F. Biaya Usahatani 

Menurut Soekartawi dan Soeharjo (1986) biaya adalah nilai 

penggunaan sarana produksi, upah dan lain-lain yang dibebankan pada 

proses produksi yang bersangkutan. Sedangkan biaya usahatani menurut 
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Rahim A dan Hastuti DRD (2008) merupakan pengorbanan yang dilakukan 

oleh produsen (petani, nelayan dan peternak) dalam mengelola usahanya 

dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Biaya usahatani biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (variable cost). 

Biaya tetap diartikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya 

dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau 

sedikit. Jadi besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya 

produksi yang diperoleh. Sedangkan biaya tidak tetap atau biaya variabel 

biasanya diartikan sebagai biaya yang besar kecilnya di pengaruhi oleh 

produksi yang diperoleh (Soekartawi 2006). 

Biaya usahatani dapat berbentuk biaya tunai dan biaya yang 

diperhitungkan. Biaya tunai adalah biaya yang dibayar dengan uang, seperti 

biaya pembelian sarana produksi, biaya pembelian bibit, pupuk dan obat-

obatan serta biaya upah tenaga kerja. Biaya yang diperhitungkan digunakan 

untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan kerja petani, modal dan 

nilai kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga dinilai berdasarkan upah yang 

berlaku. Biaya penyusutan alat-alat pertanian dan sewa lahan milik sendiri 

dapat dimasukkan kedalam biaya yang diperhitungkan. Biaya dapat juga 

diartikan sebagai penurunan inventaris usahatani. Nilai inventaris suatu 

barang dapat berkurang karena barang tersebut rusak, hilang atau terjadi 

penyusutan. Cara menghitung biaya penyusutan : 

Biaya penyusutan = 
Nilai Beli

Umur Ekonomis
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Biaya total adalah biaya yang diperoleh dari penjumlahan biaya 

tetap total dan biaya variabel total. 

TC = FC + VC 

Dimana : 

TC = Total Cost (Biaya total) 

FC = Fix Cost (Biaya tetap) 

VC = Variable Cost (Biaya variabel) 

 

G. Pendapatan Usahatani 

Menurut Hernanto (1994), besarnya pendapatan yang akan 

diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, 

pertanaman, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja.  Dalam melakukan 

kegiatan usahatani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya 

sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi.  Harga dan 

produktivitas merupakan sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila 

harga dan produksi berubah maka pendapatan yang diterima petani juga 

berubah (Soekartawi, 1990). 

Pendapatan usahatani menurut Gustiyana (2004), dapat dibagi 

menjadi dua pengertian, yaitu : 

1. Pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani 

dalam usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil 
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penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah 

berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil,  

2. Pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani 

dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses 

produksi.  Biaya produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil 

sarana produksi. 

Dalam pendapatan usahatani ada dua unsur yang digunakan yaitu 

unsur penerimaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut.  Penerimaan 

adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, 

sedangkan pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai 

penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses 

produksi tersebut (Ahmadi, 2001).  Produksi berkaitan dengan penerimaan 

dan biaya produksi, penerimaan tersebut diterima petani karena masih harus 

dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai 

dalam proses produksi tersebut (Mubyarto, 1989). 

 

Untuk menghitung pendapatan bersih usahatani terlebih dahulu 

harus diketahui tingkat pendapatan total dan pengeluaran pada periode 

tertentu. Pendapatan total petani didekati dengan persamaan sebagai berikut 

(Boediono, 1993). 

Pendapatan Total = TR = P x Q 

Dimana : 

TR = (Total Revenue) pendapatan total petani (Rp) 
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P = (Price)  harga pokok per kg 

Q = (Quantitas)  jumlah produk yang dihasilkan 

Pendapatan bersih petani diperoleh dengan rumus sebagai berikut 

(Boediono, 1993) : 

 = TR – TC 

TR = P x Q 

TC = TFC + TVC 

 adalah pendapatan bersih yang diperoleh petani dengan 

mengurangi pendapatan total dengan biaya total. TR adalah pendapatan 

total dari penjualan jumlah produk yang dihasilkan (jumlah produk 

dikalikan harga yang berlaku). 

 

H. Analisis Kelayakan Usahatani 

Dalam menganalisis kelayakan usahatani nanas pada Kelompok 

Tani Barokah di Desa Siwarak digunakan beberapa pendekatan, antara lain 

berdasarkan kriteria Net Presen Value (NPV), Internal Rate Of Return 

(IRR), Net Benefit Cost Ratio (BCR), (Rustiadi at.al 2009; Sulianto 2010). 

1. Net Present Value (NPV) 

NPV adalah selisih antara present value dari investasi dengan 

nilai sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang 

akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat 

bunga yang relevan. 
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Net Present Value juga merupakan selisih antara present value 

arus manfaat (benefit) dengan present value arus biaya (cost). NPV 

menunjukkan manfaat bersih yang diterima dari suatu usaha selama 

umur usaha tersebut pada tingkat discount rate tertentu. 

NPV merupakan net benefit yang telah didiskonkan dengan 

menggunakan social opportunity cost of capital (SOCC). Untuk 

menghitung NPV dapat digunakan rumus : 

NPV = ∑ �̅�i − 𝐶i̅
n

t=1
  

Dimana : 

�̅� = Benefit yang telah didiskonkan 

𝐶̅ = Cost yang telah didiskonkan 

i = Diskon faktor 

n = Tahun (waktu) 

Dengan kriteria hasil : 

a. NPV > 0 (nol) berarti usaha/proyek layak (feasible) untuk 

dilaksanakan. 

b. NPV < 0 (nol) berarti usaha/proyek tidak layak (feasible) untuk 

dilaksanakan. 

c. NPV = 0 (nol) berarti usaha/proyek berada dalam keadaan BEP 

dimana TR = TC dalam bentuk present value. 

Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan 

biaya investasi, biaya operasi, dan pemeliharaan serta perkiraan benefit 
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dari proyek yang direncanakan. Dari kriteria di atas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan: 

a. Makin tinggi income, makin tinggi NPV 

b. Makin lebih awal datangnya income, makin tinggi NPV 

c. Makin tinggi discount rate, makin rendah NPV 

2. Internal Rate Of Return  (IRR) 

IRR adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai 

sekarang dari proceeds yang diharapkan akan diterima (PV of future 

proceeds) sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal 

(PV of capital outlays). Pada dasarnya “internal rate of return” harus 

dicari dengan cara “Trial and error” dengan serba coba-coba. 

Penentuan tarif kembalian dilakukan dengan metode trial and error 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Mencari nilai tunai aliran kas masuk bersih pada tarif kembalian 

yang dipilih secara sembarang di atas atau dbawah tarif kembalian 

investasi yang diharapkan. 

b. Mengiterpolasikan kedua tarif kembalian tersebut untuk 

mendapatkan tarif kembalian sesungguhnya. 

IRR  merupakan suatu indikator efisiensi dari suatu investasi, 

berlawanan dengan NPV, yang mengindikasikan value atau suatu 

besaran uang. IRR merupakan effective compounded return rate annual 

yang dapat dihasilkan dari suatu investasi atau yield dari suatu 
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investasi. Suatu proyek/investasi dapat dilakukan apabila rate of 

returnnya lebih besar daripada return yang diterima. 

IRR adalah suatu tingkat discount rate yang menghasilkan 

NPV = 0 (nol). Untuk menentukan besarnya nilai IRR harus dihitung 

dulu NPV1 dan NPV2 dengan cara coba-coba. Jika NPV1 bernilai positif 

maka discount faktor kedua harus lebih besar dari SOCC, dan 

sebaliknya. Dari percobaan tersebut maka IRR berada diantara NPV 

positif dan NPV negatif yaitu pada NPV = 0. Untuk menghitung IRR 

dapat digunakan rumus : 

IRR =  i1 +
NPV1

(NPV1−NPV2
 (i2 − i1)  

Dimana : 

𝑖1 = Tingkat discount rate yang menghasilkan NPV1 

𝑖2 = Tingkat discount rate yang menghasilkan NPV2 

3. Net B/C 

Net B/C adalah perbandingan antara jumlah PV net 

benefit yang positif dengan jumlah PV net benefit yang  negatif. Jumlah 

Present value positif sebagai pembilang dan jumlah present value 

negatif sebagai penyebut. Net B/C ini menunjukkan gambaran berapa 

kali lipat manfaat (benefit) yang diperoleh dari biaya (cost) yang 

dikeluarkan. Adapun rumus untuk menghitung net B/C : 

Net B/C =  
∑

Bt−Ct
(1+i)t

n
t=1

∑
Ct−Bt
(1+i)t

n
t=1

  

Analisis Kelayakan Usahatani…, Widi Widayat, Fakultas Pertanian, UMP, 2017



Dimana : 

Bt = Pendapatan (Benefit) pada tahun ke-t 

Ct = Biaya (Cost) pada tahun ke-t 

i = Discount Factor 

t = Umur proyek 

Net B/C ratio merupakan manfaat bersih tambahan yang 

diterima proyek dari setiap 1 satuan biaya yang dikeluarkan. 

Apabila Net B/C > 1, maka usahatani layak untuk dilaksanakan. 

Apabila Net B/C < 1, maka usahatani tidak layak untuk dilaksanakan.  

 

I. Analisis Sensitivitas (Perlakuan Terhadap Ketidaktentuan) 

Analisis sensitivitas merupakan sebuah kegiatan meneliti kembali 

suatu analisa untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi 

akibat keadaan yang berubah-ubah (Gittinger, 1986). Hal tersebut 

merupakan suatu cara untuk menarik perhatian kepada masalah utama dari 

analisa proyek, yaitu proyeksi selalu menghadapi ketidaktentuan yang dapat 

terjadi pada keadaan yang telah kita perkirakan. Dalam analisis kelayakan 

usahatani nanas ini, analisis sensitivitas dilakukan pada arus penerimaan 

(inflow) dan arus pengeluaran (outflow), yaitu perubahan pada harga jual, 

tingkat produksi, biaya dan tingkat suku bunga. 
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J. Analisis Payback Period 

Menurut Abdul Choliq dkk (2004) payback period dapat diartikan 

sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan, melalui 

keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan. 

Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2004) payback period adalah suatu 

periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran 

investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas netto (net cash 

flows). 

Selanjutnua menurut Djarwanto Ps (2003) menyatakan bahwa 

payback period lamanya waktu yang diperlukan untuk menutup kembali 

original cash outlay. Berdasarkan uraian dari beberapa pengertian tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa payback period dari suatu investasi 

menggambarkan panjang waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam 

pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Analisis payback 

period dalam studi kelayakan perlu juga ditampilkan untuk mengetahui 

seberapa lama usaha/proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan 

investasi. 

Metode analisis payback period bertujuan untuk mengetahui 

seberapa lama (periode) investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya 

kondisi break even-point (jumlah arus kas masuk sama dengan jumlah arus 

kas keluar). Analisis payback period dihitung dengan cara menghitung 

waktu yang diperlukan pada saat total arus kas masuk sama dengan total 

arus kas keluar. Dari hasil analisis payback period ini nantinya alternatif 
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yang akan dipilih adalah alternatif dengan periode pengembalian lebih 

singkat. Penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan 

informasi tambahan guna mengukur seberapa cepat pengembalian modal 

yang diinvestasikan. 

Rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana 

investasi/proyek berbeda  setiap tahun : 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑛 +
a − b

𝑐 − 𝑏
 × 1 tahun 

Dimana : 

n = tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial 

investment 

a = jumlah initial investment 

b = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n 

c = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n + 1 

Rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana 

investasi/proyek sama jumlahnya setiap tahun : 

P𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤
 × 1 tahun 
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K. Kendala Dalam Usahatani 

Kendala dalam usahatani dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, 

antara lain : 

1. Aspek Sosial-ekonomi 

Aspek sosial-ekonomi mencakup kelembagaan, faktor 

produksi modal dan kualitas sumberdaya petani (Daniel, Moehar, 

Darmawati, dan Nieldalina, 2005). Setiap aspek tersebut sangat 

berpengaruh, dimana bila terdapat aspek yang tidak terpenuhi, maka 

dapat menyebabkan hambatan dalam kegiatan usahatani. Lemahnya 

koordinasi dan kurangnya informasi anggota Kelompok Tani 

merupakan salah satu permasalahan kelembagaan. Permasalahan 

kelembagaan tersebut menyebabkan sebagian petani seolah tidak 

tanggap perkembangan teknologi (Daniel, Moehar, Darmawati, dan 

Nieldalina, 2005). 

2. Aspek Lingkungan 

Menurut Mosher, (1987) terdapat beberapa faktor 

lingkungan yang menjadi masalah dalam kegiatan usahatani, antara 

lain: 

a. Alam seperti curah hujan, iklim, dan penyinaran matahari. Dalam 

keadaan yang seimbang, kondisi alam seperti curah hujan yang 

cukup, kondisi penyinaran yang sesuai, akan berpengaruh baik 

terhadap kondisi pertanian. Namun demikian, hal tersebut juga bisa 

terjadi sebaliknya, bila curah hujan terlalu tinggi dan ketersediaan 
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air terlalu berlimpah sehingga terjadi banjir, hal tersebut justru 

akan merugikan petani. Salah satu bentuk permasalahan petani 

akibat faktor alam, yaitu banjir. Banjir yang terjadi dan 

menyebabkan ratusan hektar tanaman padi berusia dua bulan 

tenggelam dan petani gagal panen. Pada akhirnya, kerugianlah 

yang kemudian akan dihadapi petani. 

b. Sifat dasar dari tanah mempengaruhi tanaman, karena tidak semua 

jenis tanaman pertanian dapat tumbuh bebas disemua daerah. 

Ketika tanaman komoditas unggulan dapat dengan mudah ditanam 

di suatu wilayah tertentu, petani akan dengan mudahnya 

mengusahakan komoditas tersebut. Namun demikian, bila 

komoditas unggulan tersebut hanya cocok pada kondisi iklim dan 

jenis tanah tertentu maka petani akan mengalami berbagai kendala 

untuk mengusahakan komoditas tersebut. Hal tersebut pula yang 

membatasi petani untuk dapat menanam komoditas tertentu 

padahal komoditas tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. 

c. Hama dan penyakit tanaman juga merupakan permasalahan yang 

menghambat kegiatan pertanian, dimana bila suatu pertanian hama 

dan penyakit dapat dikendalikan dengan baik, maka tanaman hasil 

produksi pertanian akan stabil atau bahkan meningkat. Namun 

demikian, bila suatu lahan pertanian diserang hama dan penyakit 

dapat berimplikasi pada turunnya hasil produksi atau bahkan 

menyebabkan kegagalan produksi. 
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3. Aspek Teknologi 

Penerapan teknologi yang digunakan untuk kegiatan 

pertanian di Indonesia masih dapat digolongkan ke dalam teknologi 

sederhana. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar petani padi yang 

masih menggunakan kerbau untuk menggarap sawah, penyemprotan 

pestisida yang masih dilakukan manual dengan menggunakan 

penyemprot. Kontrol kualitas terhadap hasil pertanian masih tergolong 

rendah, hal tersebut ditunjukkan dengan masih beragamnya kualitas hasil 

dari satu lahan pertanian yang menyebabkan harga jual menjadi rendah. 

Agar pembangunan pertanian berjalan terus haruslah terjadi perubahan. 

Teknologi pertanian baru harus memberi harapan tercapainya hasil yang 

lebih baik (Mosher, 1987). 

4. Aspek Sumber Daya Manusia 

Bidang usaha yang paling maju di Indonesia adalah bidang 

pertanian. Maju dalam arti paling dahulu diusahakan, jumlah tenaga kerja 

yang terlibat dalam usaha itu paling banyak, serta pengalaman bangsa 

Indonesia di bidang ini tentunya paling banyak. Anonymous, 2009 

mengemukakan bahwa di dalam bidang pertanian, sumberdaya manusia 

memiliki berbagai peranan yang berpengaruh dalam kegiatan produksi, 

yaitu : 

a. Petani pemilik, yaitu petani yang mengusahakan sendiri tanahnya.  

b. Petani penggarap yaitu petani yang mengusahakan tanah orang lain 

atas dasar bagi hasil.  

Analisis Kelayakan Usahatani…, Widi Widayat, Fakultas Pertanian, UMP, 2017



c. Buruh tani ialah orang yang menyewakan tenaganya untuk usaha 

pertanian. 

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam mengambil 

dan mengolah sumber daya alam, sehingga dapat lebih berguna untuk 

memenuhi kebutuhannya (Anonymous, 2011). Menurut Anton 

Apriyanto, (2011) Permasalahan sumberdaya manusia di bidang 

pertanian terdapat pada dua faktor, antara lain : 

a. Tingkat pendidikan yang rendah. 

b. Keterampilan kurang. 

 

L. Penelitian Terdahulu 

Terdapat peneliti yang sudah melakukan analisis kelayakan 

usahatani nanas yaitu yang dilakukan oleh Woentina (2015), dan 

Noorlatifah dan Hamdani (2012). Woentina (2015) menggunakan analisis 

pendapatan dan kelayakan usahatani untuk menganalisis usahatani nanas di 

Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Untuk menganalisis 

kelayakan usahatani Woetina menggunakan analisis revenue cost ratio (R/C 

rasio). Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan pendapatan 

usahatani nanas di Desa Doda dengan hasil luas lahan rata – rata 0,70 hektar 

dalam satu kali musim tanam sebesar Rp. 2.858.773,51 dan hasil konversi 

ke luas lahan 1,00 hektar maka pendapatan petani menjadi Rp.4.083.962,16. 

Usahatani Nanas di Desa Doda layak di usahakan karena usahatani nanas di 

Desa Doda memiliki nilai R/C = 3,97. 
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Noorlatifah dan Hamdani (2012) melakukan penelitian untuk 

mengetahui besarnya biaya, pendapatan, dan tingkat kelayakan usahatani 

nanas madu di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan 

Tengah. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil rata-rata total 

biaya usahatani nanas madu adalah sebesar Rp.33.958.068 per hektar; rata-

rata penerimaan usahatani Rp.102.000.000 per hektar; dan rata-rata 

keuntungan bersih Rp.68.041.934 per hektar selama 28 bulan (2 tahun 4 

bulan). Rata-rata pendapatan usahatani nanas madu tertinggi dicapai pada 

tahun kedua. Kelayakan usahatani nanas madu secara ekonomis dihitung 

dengan menggunakan analisa kriteria investasi diperoleh NPV sebesar 

53.658.538, dan BCR 2,81, sedang dengan analisis profit rate yaitu sebesar 

2,00%. Berdasarkan indikator yang berlaku maka usahatani nanas madu 

layak untuk diusahakan. Adanya kenaikan biaya produksi 20% dan 

penurunan manfaat sekaligus kenaikan produksi masing-masing 20% tidak 

mengubah tingkat kelayakan financial usahatani ini. 

Kuwornu, Naefo, dan Osei-asare (2013) melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Viabilitas Keuangan, Penambahan Nilai dan Produksi 

Nanas Organik Bersertifikat di Ghana. Dari hasil penelitian yang mereka 

lakukan didapatkan nilai NPV sebesar 1,873 Ghana cedis (mata uang 

Ghana), nilai IRR sebesar 92% lebih besar dari tingkat suku bunga bank 

sebesar 30%. Dari analisis sensitivitas tidak mempengaruhi pada kelayakan 

usahatani nanas di Ghana. Analisis nilai tambah yang dilakukan 

mendapatkan hasil nilai tambah tertinggi didapat dari proses pengeringan 
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sebesar 75,29 Ghana cendis, diikuti oleh proses mengiris sebesar  60,71 

Ghana cendis, dan yang terakhir proses pembuatan jus sebesar 34,00 Ghana 

cendis. 

Isiaka (2013) melakukan penelitian tentang Profitabilitas dan 

Kendala Usahatani Nanas di Osun State, Nigeria. Dari penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh tingkat pengembalian investasi sebesar 81,9%. 

Kegiatan produksi nanas didominasi oleh laki-laki dengan usia rata-rata 

53,7 tahun, 50% petani memiliki latarbelakang pendidikan, dengan 

pengalaman bertani 13,5 tahun. Laba bersih rata-rata sebesar N 162.045 per 

hektar. Kendala utama adalah kurangnya bibit unggul, rusaknya buah nanas, 

harga buah yang relatif rendah, dan penyakit tanaman. 60% petani 

menggunakan tabungan pribadi untuk modal usahatani, 10% melakukan 

pinjaman, dan sisanya 30% merupakan warisan. 
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