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ABSTRAK 
Penelitian ini ditujukan untuk: mengetahui gambaran usahatani buah naga di Desa 

Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, mengetahui besarnya harga pokok produksi 
buah naga di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, menghitung besarnya 
harga jual buah naga di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo dan 
menghitung besarnya selisih estimasi pendapatan antara harga jual hasil penelitian dan harga 
real pada usahatani buah naga di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan 
usahatani buah naga adalah 468 m2, dengan rata-rata umur tanaman 2 tahun, rata-rata jumlah 
produksi 9.566 kg/Ha/th. Harga pokok produksi buah  naga apabila melakukan pemupukan satu 
kali dalam satu tahun tanpa adanya penggunaan pestisida adalah sebesar Rp 9.629/kg, dan 
apabila menggunakan pestisida adalah sebesar Rp 9.695/kg. Apabila melakukan pemupukan dua 
kali dalam satu tahun tanpa adanya penggunaan pestisida adalah sebesar Rp 11.648/kg, dan 
apabila menggunakan pestisida adalah sebesar Rp 11.714/kg.  Harga jual buah naga yang 
memberikan keuntungan bagi petani apabila melakukan pemupukan satu kali dalam satu tahun 
tanpa adanya penggunaan pestisida adalah sebesar Rp 10.833/kg, dan apabila menggunakan 
pestisida adalah sebesar Rp 10.907/kg. Apabila melakukan pemupukan dua kali dalam satu tahun 
tanpa adanya penggunaan pestisida adalah sebesar Rp 13.104/kg, dan apabila menggunakan 
pestisida adalah sebesar Rp 13.178/kg. Pendapatan usahatani buah naga sebesar Rp 
194.370.065/Ha/th. Estimasi pendapatan petani buah naga dengan harga jual hasil penelitian 
adalah sebesar Rp 94.776.542/Ha/th. Selisih estimasi pendapatan antara harga jual hasil 
penelitian dengan harga yang berlaku di tingkat petani sebesar Rp 99.593.523/Ha/th.  

Kata Kunci : buah naga, harga pokok produksi 
 

ABSTRACT 
This research was aimed to know the description of dragon fruit farming in Giriwinangun village 
Rimbo Ilir sub district Tebo district, to analyze the cost production of dragon fruit in Giriwinangun 
village Rimbo Ilir sub district Tebo district, to calculate the magnitude of the dragon fruit price in 
Giriwinangun village Rimbo Ilir sub district Tebo district,and to calculate the magnitude of the 
difference in the estimated revenue between the selling price of research results and the real price 
on the dragon fruit farm in Giriwinangun village Rimbo Ilir sub district Tebo district. The number 
of samples in  this research were 38 farmers. The results showed that the area of dragon fruit 
farming is 468 m2, the average life of the dragon fruit plant is 2 years, the average production 
amount is 9,566 kg / ha / year. The cost of production of dragon fruit when fertilizing once a year 
without any use of pesticides is Rp 9,629 / kg, and when using pesticides is Rp 9.695 / kg. If 
fertilization twice a year without the use of pesticides is Rp 11.648 / kg, and when using pesticides 
is Rp 11,714 / kg. The selling price of dragon fruit that gives benefits to farmers if the fertilization 
once a year without any use of pesticides is Rp 10.833 / kg, and if using pesticides is Rp 10,907 / 
kg. If fertilization twice a year without the use of pesticides is Rp 13.104 / kg, and when using 
pesticides is Rp 13.178 / kg.. The estimated income of dragon fruit with the selling price of this 
research results was Rp 94.776.542/Ha/year. The difference income between the selling price of 
this research results and the selling price at the farmer lavel was Rp 99.593.523/Ha/year. 
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PENDAHULUAN 
Buah naga merupakan buah sejenis kaktus yang berasal dari daerah Meksiko, 

Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pengembangan usahatani buah naga ini sangat 
bagus dikembangkan di daerah tropis seperti di Indonesia. Salah satu provinsi yang 
mulai mengembangkan usahatani buah naga adalah Provinsi Jambi. 
 Beberapa kabupaten yang mulai mengembangkan usahatani buah naga seperti 
Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 
Tebo. Pemerintahan Kabupaten Tebo saat ini sedang merintis komoditi buah naga untuk 
dikembangkan dan nantinya akan menjadi icon Kabupaten Tebo. 

Kecamatan yang menjadi pusat penanaman buah naga di Kabupaten Tebo adalah 
Kecamatan Rimbo Ilir. Adapun jumlah tanaman buah naga yang diusahakan di 
Kecamatan Rimbo Ilir pada Tahun 2016 sebanyak 12.389 tonggak. Desa yang menjadi 
sentra penghasil buah naga adalah Desa Giriwinangun. Jumlah tanaman buah naga yang 
diusahakan di Desa Giriwinangun sebanyak 6.443 tonggak atau 55,5% dari total jumlah 
tanaman buah naga di Kecamatan Rimbo Ilir (BPP Kecamatan Rimbo Ilir, 2016). 

Mengkonsumsi buah naga bermanfaat bagi kesehatan, karena kandungan serat 
yang tinggi mampu melawan dan mencegah penyakit. Selain itu, buah naga merupakan 
produk ekspor dengan harga jual yang menjanjikan. Tetapi fenomena yang terjadi di 
daerah penelitian menunjukkan bahwa harga jual buah naga berfluktuasi dari waktu ke 
waktu. Harga jual paling tinggi terjadi pada Bulan Juli yaitu sebesar Rp 35.000/kg. Pada 
bulan selanjutnya harga jual buah naga terus menurun. Pada Bulan Desember harga jual 
buah naga hanya sebesar Rp 20.000/kg (BPP Kecamatan Rimbo Ilir, 2016). 

Harga jual buah naga yang tidak menentu ini akan mempengaruhi besarnya 
keuntungan atau laba yang diterima petani. Sementara biaya produksi akan terus 
meningkat sejalan dengan pengembangan usahatani buah naga yang dilakukan oleh 
petani. Biaya produksi buah naga meliputi biaya penyiapan lahan, tiang penyangga, dan 
bibit, penanaman, pengairan, pemangkasan, dan pemanenan. Untuk mengatasi hal 
tersebut perlu dilakukan analisis penentuan besarnya harga pokok produksi buah naga. 

Adapun tujuan penghitungan besarnya harga pokok produksi ini yaitu untuk 
menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk membangun dan mengelola usahatani 
buah naga. Sehingga dengan adanya informasi besarnya harga pokok produksi dapat 
ditentukan harga jual buah naga yang tepat sehingga mampu bersaing di pasar dan 
tetap memberikan keuntungan bagi petani. 

Apabila harga jual buah naga yang akan ditentukan telah memberikan keuntungan 
bagi petani dan petani mengembangkan usahatani buah naga di lahan yang lebih luas, 
maka akan menambah pendapatan usahatani buah naga. Dengan adanya penentuan 
harga jual dapat diketahui estimasi pendapatan yang diperoleh petani dari usahatani 
buah naga.Sehingga dapat dibandingkan besarnya pendapatan usahatani buah naga 
dengan harga jual yang berlaku di tingkat petani dan besarnya estimasi pendapatan 
dengan harga jual hasil penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ditujukan 
untuk mengetahui besarnya harga pokok produksi buah naga, menghitung besarnya 
harga jual buah naga dan menghitung besarnya selisih estimasi pendapatan antara 
harga jual hasil penelitian dan harga yang berlaku di tingkat petani pada usahatani buah 
naga di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir 
Kabupaten Tebo. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 
dengan pertimbangan bahwa Desa Giriwinangun merupakan sentra produksi buah naga 
tertinggi di Kecamatan Rimbo Ilir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
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primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
penelitian kuantitatif yaitu analisis biaya, metode penetapan harga cost-plus pricing dan 
analisis pendapatan.  

Sampel penelitian ini ditujukan kepada petani yang memiliki usahatani buah naga 
sebagai usaha sampingan. Teknik penarikan sampel dilakukan menggunakan Simple 
Random Sampling. Data yang akan diambil adalah data pada bulan Januari 2016 sampai 
dengan bulan Desember 2016. Penarikan sampel dilakukan secara acak dan jumlah 
sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin (Ridwan dan Akdon, 
2009). Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin maka jumlah 
sampel adalah 38 responden. Sampel penelitian merupakan petani buah naga yang 
tergabung ke dalam 16 kelompok tani. Jumlah sampel penelitian untuk setiap kelompok 
tani ditentukan dengan rumus: 

 ni    =  

 

Dimana: ni = Total sub sampel 
Ni = Total sub populasi 
N = Total populasi 
n = Total sampel 

Berdasarkan perhitungan rumus diatas, maka diperoleh jumlah sampel dari 
kelompok tani Karya Bakti sebanyak 2 petani, kelompok tani Ingin Maju sebanyak 1 
petani, kelompok tani Daya Guna sebanyak 1 petani, kelompok tani Rukun sebanyak 5 
petani, kelompok tani Makarya Muktitama sebanyak 3 petani, kelompok tani Tani 
Harapan sebanyak 1 petani, kelompok tani Ngudi Rejeki sebanyak 2 petani, kelompok 
tani Karsudi Tani sebanyak 3 petani, kelompok tani Taman Kerja sebanyak 5 petani, 
kelompok tani Taman Indah sebanyak 4 petani, kelompok tani Karya Usaha sebanyak 1 
petani, kelompok tani Tani Mulya sebanyak 4 petani, kelompok tani Sumber Rejeki 
sebanyak 2 petani, kelompok tani Karya Giat sebanyak 1 petani, kelompok tani Taman 
Tani sebanyak 1 petani, dan kelompok tani Karya Agung sebanyak 2 petani. 

Penggunaan analisis biaya dimaksudkan untuk menghitung besarnya harga pokok 
produksi buah naga. Dimana biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan 
biaya variabel dalam proses produksi. Adapun formula yang dipakai dalam analisis ini 
adalah (Joesron, T.S dan Fathorrazi, 2012): 

TC = FC + VC 
Dimana:  TC =  Total Cost (Biaya Total) 

FC = Fix cost (Biaya Tetap) 
VC = Variabel cost (Biaya Variabel) 

Untuk menghitung harga pokok produksi buah naga per kilogram dihitung dengan 
membagi total biaya yang dikeluarkan dengan jumlah produksi buah naga yang 
dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun. 

Untuk menentukan harga jual buah naga digunakan metode cost-plus pricing.   
Metode cost-plus pricing ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan 
harga jual dengan menghitung biaya total rata-rata (Average Total Cost) ditambah 
dengan persentase tertentu dari biaya total rata-rata (Average Total Cost)   yang disebut 
markup atau margin keuntungan. Besarnya biaya total rata-rata diperoleh dengan 
membagi seluruh biaya yang telah dikeluarkan terhadap jumlah produksi.  Penetapan 
harga berdasarkan konsep cost-plus pricing dapat dihitung dengan rumus sebagai 
berikut (Pappas dan M.Hirschey, 1995): 

P = (1 + m) ATC 
Dimana P  : Harga jual 
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   ATC : Average Total Cost ( Biaya Total Rata-Rata) 
   m : margin keuntungan 

Penetapan konstanta markup (m) tidak dilakukan secara sembarang, tetapi 
memperhatikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang berlaku di Bank Negara Indonesia 
(BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri.  Adapun besar Suku Bunga Dasar 
Kredit pada tahun 2016 yaitu sebesar 12,50%. Sehingga dalam penelitian ini, besarnya 
markup ditetapkan sama dengan Suku Bunga Dasar Kredit yang berlaku yaitu sebesar 
12,50% (Bank Indonesia, 2016). 
 Untuk menghitung besarnya selisih estimasi pendapatan antara harga jual hasil 
penelitian dengan harga real yang berlaku di tingkat petani, maka terlebih dahulu harus 
dianalisis besarnya penerimaan dan pendapatan pada kedua harga tersebut. Adapun 
rumus untuk menghitung penerimaan usahatani pada kedua harga tersebut yaitu: 

TR1 = Q. P1    TR2 = Q. P2  
Dimana TR1 : Total penerimaan pada harga jual hasil penelitian 
 TR2 : Total penerimaan pada harga real yang berlaku di tingkat petani 
 Q  : Produksi buah naga 
 P1 : Harga jual hasil penelitian 
 P2 : Harga real yang berlaku di tingkat petani 
 Untuk menghitung pendapatan usahatani buah naga pada tingkat harga jual hasil 
penelitian dan harga real yang berlaku di tingkat petani dapat digunakan dengan rumus 
(Soekartawi, 2010): 
 Y1 = TR1 – TC    Y2 = TR2 – TC 
Dimana: Y1  : Pendapatan usahatani pada tingkat harga jual hasil penelitian 
 Y2  : Pendapatan usahatani pada harga real yang berlaku di tingkat petani 
 TR1 : Total penerimaan pada harga jual hasil penelitian 
 TR2 : Total penerimaan pada harga real yang berlaku di tingkat petani  
 TC : Total biaya usahatani buah naga 
 Sehingga selisih estimasi pendapatan antara harga jual hasil penelitian dan harga 
real yang berlaku di tingkat petani pada usahatani buah naga dapat dihitung 
menggunakan rumus: 

∆Y = Y2 – Y1 
Dimana ∆Y : Selisih pendapatan usahatani buah naga 
 Y1  : Pendapatan usahatani pada tingkat harga jual hasil penelitian 
 Y2  : Pendapatan usahatani pada harga real yang berlaku di tingkat petani 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Petani Sampel 

Rata-rata umur petani responden berkisar antara 32 – 63 tahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa petani berada pada usia produktif, sehingga cukup potensial dalam 
melakukan usaha. Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 
2014) usia produktif adalah penduduk yang berada dalam rentang usia 15 sampai 
dengan 64 tahun tergolong ke dalam usia produktif. Tingkat pendidikan yang paling 
banyak dicapai petani buah naga di daerah penelitian adalah Sekolah Menengah Atas 
(47%), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan petani sudah cukup baik. 
Petani buah naga di daerah penelitian memiliki rata-rata pengalaman berusahatani 
berkisar 2 tahun dan jumlah anggota keluarga rata-rata 5 anggota keluarga.  

 
Keadaan Umum Usahatani Karet 

Petani di daerah penelitian rata-rata mengelola lahan buah naga seluas 468 m2 
yang diusahakan di lahan pekarangan rumah sebagai usaha sampingan. Menurut 
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Hernanto (1996) petani responden di daerah penelitian termasuk ke dalam golongan 
petani berlahan sempit (kurang dari 1 hektar). Umur tanaman buah naga yang 
diusahakan di daerah penelitian sebagian besar berumur 1 – 2 tahun (63%). Umur 
tanaman buah naga ini berada dalam umur produktif dan masih berproduksi dengan 
baik. Umur produktif buah naga berkisar sampai 15 tahun (Hardjadinata, 2012). Rata-
rata jumlah produksi buah naga di daerah penelitian sebesar 9.566 kg/Ha/thn. Rata-rata 
jumlah tanaman buah naga di daerah penelitian yaitu sebanyak 67 tonggak. Dilihat dari 
status kepemilikan lahan, semua petani responden mempunyai status lahan milik 
sendiri. Status kepemilikan akan mempengaruhi pendapatan usahatani dan pengeluaran 
biaya usahatani yang mengharuskan adanya pengeluaran untuk biaya sewa lahan.  

Pemeliharaan tanaman buah naga yang biasa dilakukan adalah pengendalian 
gulma menggunakan cangkul, pemangkasan dan pemupukan serta pengendalian semut 
merah. Rata-rata dalam satu tahun pemangkasan dilakukan dua kali dan pemupukan 
dilakukan satu kali. Pengendalian semut merah dilakukan pada spot-spot yang diserang, 
biasa terjadi pada saat pembungaan. Semua petani buah naga melakukan pemupukan 
dan pemangkasan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan memelihara 
jumlah cabang tanaman buah naga. 

Harga Pokok Produksi Buah Naga dengan Beberapa Perlakuan 
 Harga pokok produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh petani 
dalam proses produksi, baik biaya yang dibayarkan maupun biaya yang diperhitungkan. 
Biaya usahatani buah naga diartikan sebagai besarnya biaya yang dikeluarkan oleh 
petani responden di daerah penelitian dalam mengelola tanaman-tanaman buah naga 
yang diusahakannya. Biaya usahatani ini digolongkan menjadi 2 yaitu biaya tetap dan 
biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usahatani buah naga meliputi: biaya 
sewa lahan, biaya penyusutan alat-alat pertanian, biaya bibit dan biaya tonggak. Biaya 
sewa lahan dihitung berdasarkan harga sewa lahan yang berlaku di daerah penelitian 
yaitu sebesar Rp 14.500.000/Ha/th. 
 
Tabel 1. Rata-rata Biaya Tetap Usahatani Buah Naga di Desa  Giriwinangun Tahun 2016 

No. Rincian Biaya Tetap (Rp/Ha/th)   Persentase (%) 

1 Sewa Lahan 678.113 2,9 
2 Bibit 9.030.997 39,5 
3 Tiang Tonggak 10.354.900 45,3 
4 Penyusutan Alat 2.786.647 12,3 

Jumlah 22.850.658 100 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa persentase rata-rata biaya tetap yang 
dikeluarkan untuk usahatani adalah biaya tiang tonggak yaitu sebesar 45,3%.  Untuk 
pembuatan tonggak, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 70.263 
per tonggak. Dimana bahan untuk pembuatan tonggak adalah pasir dan semen, dengan 
ukuran 15 cm x 15 cm dan panjangnya kira-kira 2 meter yang dikelilingi cincin besi 
sebanyak 6 – 7 cincin besi. Biaya penyusutan tiang tonggak yaitu sebesar Rp 
10.354.900/Ha/th. Sementara biaya pembelian satu buah bibit buah naga adalah 
sebesar Rp 25.000 per bibit. Dimana jumlah bibit tiap tonggak yang ditanam oleh petani 
responden di daerah penelitian bervariasi, ada petani yang hanya menggunakan satu 
bibit tiap tonggak, ada juga petani yang menggunakan dua bibit tiap tonggak dan ada 
pula yang menggunakan tiga bibit tiap tonggak. Rata-rata penggunaan bibit tiap tonggak 
adalah dua buah. Biaya penyusutan bibit untuk satu hektar dalam satu tahun adalah 
sebesar Rp 9.030.997.  
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 Biaya variabel dalam penelitian ini meliputi biaya pupuk, biaya obat-obatan, dan 
biaya tenaga kerja. Apabila petani melakukan perlakuan yang berbeda maka akan 
berdampak pada jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh petani. Misalnya perbedaan 
frekuensi pemupukan yang dilakukan dalam satu tahun. Terdapat 12 orang petani 
responden yang melakukan pemupukan sekali dalam satu tahun dan sebanyak 26 orang 
petani responden yang melakukan pemupukan dua kali dalam satu tahun. Adapula 
perlakuan yang menggunakan pestisida atau tidak menggunakan pestisida maka akan 
mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan petani. 
 
Tabel 2. Rata-rata Biaya Pupuk Usahatani Buah Naga di Desa Giriwinangun Tahun 2016 

No. Jenis Pupuk (satuan) Rata-rata penggunaan 
(Satuan/Ha/th) 

Biaya Pupuk 
(Rp/Ha/th) 

1 NPK (kg) 610 1.708.269 
2 KCL (kg) 228 910.940 
3 TSP (kg) 475 1.188.419 
4 Kapur (karung) 13 269.915 

Total pupuk kimia  4.077.543 
Kandang 
(karung) 

1 x setahun 1.502 15.023.474 
2 x setahun 3.434 34.338.273 

Total Biaya 
Pupuk 

1 x setahun  19.101.017 

2 x setahun  38.415.816 

 Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa frekuensi pemberian pupuk kandang 
akan menyebabkan perbedaan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani. Biaya 
pemupukan yang akan dikeluarkan oleh petani dengan frekuensi pemupukan dua kali 
setahun akan lebih besar dibandingkan dengan pemupukan satu kali setahun. Untuk itu, 
besarnya harga pokok produksi dapat dihitung sebagai berikut dengan asumsi berikut 
ini: 
 
Tabel 3. Harga Pokok Produksi Buah Naga dengan Beberapa Perlakuan 

Uraian Pemupukan 1 x setahun Pemupukan 2 x setahun 

Tidak ada 
Pestisida 

Ada 
Pestidida 

Tidak ada 
Pestisida 

Ada 
Pestidida 

Biaya Tetap (Rp/Ha/th) 22.850.658 22.850.658 22.850.658 22.850.658 
Biaya Variabel (Rp/Ha/th) 69.255.693 69.895.265 88.570.492 89.210.064 
Harga Pokok Produksi 92.106.351 92.745.923 111.421.150 112.060.722 

HPP/kg (Rp/kg) 9.629 9.695 11.648 11.714 

 Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa harga pokok produksi per kilogram 
buah naga lebih besar apabila pemupukan dilakukan dua kali dalam satu tahun, bila 
dibandingkan dengan pemupukan hanya satu kali dalam satu tahun. Karena itu, 
sebaiknya petani hanya melakukan pemupukan satu kali dalam setahun. Apabila petani 
melakukan pemupukan dua kali setahun maka akan meningkatkan harga pokok produksi 
buah naga. Sedangkan pemberian pestisida tidak terlalu memberikan dampak yang 
signifikan terhadap harga pokok produksi, karena tidak semua petani responden yang 
menggunakan pestisida dan apabila pestisida digunakan pun hanya pada spot-spot 
tertentu saja.  
 
Harga Pokok Produksi Buah Naga Berdasarkan Jarak Tanam 
 Apabila petani mengusahakan usahatani buah naga dengan jarak tanam yang 
berbeda maka total biaya yang dikeluarkan oleh petani juga akan berbeda. Besarnya 



7 
 

total biaya usahatani buah naga berdasarkan masing-masing jarak tanam dijelaskan 
sebagai berikut.  
 
Tabel 4. Total Biaya Usahatani Buah Naga Berdasarkan Jarak Tanam  
Rincian 
 

Jarak Tanam (m) 

2x3 2,5x3 2,5x2,5 1,5x2 3x3 

Sewa Lahan 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 
Bibit 7.497.000 5.998.500 7.200.000 14.998.500 4.999.500 
Tiang 
Tonggak 

10.535.234 8.429.452 10.117.872 21.076.792 7.025.597 

Penyusutan 
Alat 

2.786.647 2.786.647 2.786.647 2.786.647 2.786.647 

Biaya Tetap 
(Rp/Ha/th) 

35.318.881 31.714.599 34.604.519 53.361.939 29.311.744 

P. Kandang  33.320.000 26.660.000 32.000.000 66.660.000 22.220.000 
NPK  330.174 264.537 318.240 662.337 220.779 
KCL  192.228 154.014 185.280 385.614 128.538 
TSP 231.902 185.801 223.520 465.201 155.067 
Tenaga Kerja 44.190.000 35.370.000 42.390.000 88.290.000 29.430.000 

Biaya 
Variabel 
(Rp/Ha/th) 

78.264.304 62.634.352 75.117.040 156.463.152 52.154.384 

Total Biaya 
(Rp/Ha/th) 

113.583.185 94.348.951 109.721.559 209.825.091 81.466.128 

 Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa total biaya usahatani buah naga paling 
besar apabila menggunakan jarak tanam 1,5 m x 2 m. Sedangkan total biaya usahatani 
buah naga terendah apabila menggunakan jarak tanam 3 m x 3 m. Semakin sempit jarak 
tanam yang digunakan maka akan meningkatkan biaya tetap usahatani buah naga 
berupa biaya tiang tonggak dan bibit dan meningkatkan biaya variabel sehingga total 
biaya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin lebar jarak tanam yang digunakan maka 
total biaya akan semakin kecil karena biaya bibit dan tiang tonggak serta biaya variabel 
semakin berkurang. 
 Perbedaan jarak tanam selain mempengaruhi biaya, juga akan mempengaruhi 
jumlah produksi yang akan diperoleh oleh petani. Berdasarkan masing-masing jarak 
tanam yang digunakan, jumlah produksi buah naga yang akan dihasilkan oleh petani 
sebagai berikut. 
 
Tabel 5. Jumlah Produksi Berdasarkan Umur Tanaman dan Jarak Tanam  
Jarak 
Tanam 
(m) 

Jumlah Produksi (kg/Ha/th) Rata-rata 
Produksi 

Harga Pokok 
Produksi 

HPP/kg 
(Rp/kg) Umur 1 

th 
Umur 2 

th 
Umur 3 

th 

2x3 1.999 5.998 9.996 5.998 113.583.185 18.937 
2,5x3 1.600 4.799 7.998 4.799 94.348.951 19.660 

2,5x2,5 1.920 5.760 14.400 7.360 109.721.559 14.908 
1,5x2 4.000 11.999 19.998 11.999 209.825.091 17.487 
3x3 1.333 4.000 6.666 4.000 81.466.128 20.367 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa harga pokok produksi per kilogram buah 
naga yang terendah yaitu dengan menggunakan jarak tanam 2,5 m x 2,5 m sedangkan 
harga pokok produksi tertinggi yaitu dengan menggunakan jarak tanam 3 m x 3 m. Hal 
ini berarti walaupun dengan jarak tanam yang sempit mampu meningkat jumlah 
produksi tetapi juga meningkatkan harga pokok produksi. Jarak tanam yang lebar akan 
mengurangi harga pokok produksi tetapi jumlah produksi yang dihasilkan yang akan 
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berkurang. Pengaplikasian jarak tanam yang beragam oleh petani, tetapi secara ekonomi 
jarak tanam yang memberikan keuntungan dengan harga pokok produksi terendah 
adalah jarak tanam 2,5 m x 2,5 m. Jadi, jarak tanam yang tepat diterapkan oleh petani 
adalah 2,5 m x 2,5 m, dimana harga pokok produksi per kilogram buah naga adalah yang 
terendah. 

 
Penentuan Harga Jual Buah Naga 

Penentuan harga jual dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode cost-plus pricing yaitu dengan menghitung biaya total rata-rata ditambah 
dengan margin keuntungan atau disebut markup. Besarnya markup ditetapkan sama 
dengan suku bunga dasar kredit yaitu sebesar 12,5% dari biaya total rata-rata. Besarnya 
harga jual buah naga yang menguntungkan bagi petani masing-masing perlakuan dapat 
dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Harga Jual Buah Naga yang Menguntungkan Petani 
Uraian Pemupukan 1 x setahun Pemupukan 2 x setahun 

Tidak ada 
Pestisida 

Ada Pestidida Tidak ada 
Pestisida 

Ada Pestidida 

Biaya Tetap (Rp/Ha/th) 22.850.658 22.850.658 22.850.658 22.850.658 
Biaya Variabel (Rp/Ha/th) 69.255.693 69.895.265 88.570.492 89.210.064 
Harga Pokok Produksi 92.106.351 92.745.923 111.421.150 112.060.722 
HPP/kg (Rp/kg) 9.629 9.695 11.648 11.714 
Markup (m) 12,50% 1.204 1.212 1.456 1.464 

Harga Jual (Rp/kg) 10.833 10.907 13.104 13.178 

 Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa harga jual buah naga yang 
menguntungkan bagi petani akan berbeda apabila melakukan pemupukan satu kali 
dalam satu tahun dan apabila melakukan pemupukan dua kali dalam satu tahun. Harga 
jual yang berlaku pada tingkat petani di daerah penelitian masih berada di atas harga 
jual yang ditetapkan. Artinya usahatani buah naga masih memberikan kontribusi 
pendapatan yang positif terhadap pendapatan keluarga. 
 
Analisis Pendapatan 
 Pendapatan usahatani buah naga dalam penelitian ini adalah pendapatan petani 
yang hanya berasal dari usahatani buah naga yang diperoleh dari penerimaan dikurangi 
dengan total biaya yang dibayarkan. Biaya yang dibayarkan dalam usahatani buah naga 
meliputi biaya pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja luar keluarga, sedangkan biaya yang 
tidak dibayarkan atau disebut juga biaya yang diperhitungkan adalah biaya penyusutan 
alat-alat pertanian dan biaya tenaga kerja dalam keluarga. 
 Penerimaan usahatani buah naga dalam penelitian ini diperoleh dari produksi 
buah segar yang dihasilkan oleh petani yang dihitung dalam satuan kilogram dan 
kemudian dijual lalu dikalikan dengan harga jual yang berlaku dalam satuan rupiah per 
kilogram. Rata-rata harga jual buah naga di daerah penelitian pada Tahun 2016 adalah 
Rp 26.396/kg. Besarnya penerimaan usahatani buah naga dapat dilihat pada Tabel 7. 
 
Tabel 7. Rata-rata Penerimaan Usahatani Buah Naga di Desa Giriwinangun Tahun 2016 

Uraian  Jumlah  

Produksi (kg/Ha/th) 9.566 
Harga Rata-rata (Rp/kg) 26.396 
Penerimaan (Rp/Ha/th) 252.508.947 
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 Rata-rata penerimaan usahatani buah naga petani responden di daerah penelitian 
adalah Rp 252.508.947/Ha/th. Semakin besar umur tanaman buah naga maka semakin 
banyak jumlah produksi yang dihasilkan. Sehingga semakin besar pula penerimaan yang 
diterima oleh petani buah naga. 
 
Tabel 8. Rata-rata Pendapatan Usahatani Buah Naga di Desa Giriwinangun Tahun 2016 

Uraian  Jumlah  

Total Penerimaan (Rp/Ha/th) 252.508.947 
Total Biaya yang Dibayarkan (Rp/Ha/th) 55.352.234 
Pendapatan (Rp/Ha/th) 197.156.713 

 Rata-rata pendapatan petani buah naga di daerah penelitian adalah Rp 
194.370.065/Ha/th. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan 
jauh lebih besar dibandingkan dengan total biaya yang dibayarkan oleh petani. Apabila 
petani mengusahakan buah naga menggunakan jarak tanam yang berbeda, maka 
estimasi penerimaan dan pendapatan usahatani buah naga adalah sebagai berikut. 
Dimana rata-rata harga jual buah naga di daerah penelitian adalah Rp 26.396/kg. 
 
Tabel 9. Estimasi Pendapatan Usahatani Buah Naga Berdasarkan Jarak Tanam yang 

Digunakan 
Jarak Tanam Produksi 

(kg/Ha/th 
Penerimaan 
(Rp/Ha/th) 

Total Biaya 
(Rp/Ha/th) 

Pendapatan 
(Rp/Ha/th) 

2x3 5.998 158.323.208 52.106.538 106.216.670 
2,5x3 4.799 126.674.404 41.692.304 84.982.100 

2,5x2,5 7.360 194.274.560 50.044.912 144.229.648 
1,5x2 11.999 316.725.604 104.248.444 212.477.160 
3x3 4.000 105.584.000 34.749.481 70.834.519 

 Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan terbesar yang 
akan diperoleh oleh petani buah naga adalah sebesar Rp 212.477.160 yaitu dengan 
menggunakan jarak tanam 1,5 m x 2 m. Hal ini disebabkan oleh jumlah produksi yang 
dihasilkan merupakan produksi tertinggi. Tetapi jarak tanam ini membutuhkan 
perawatan yang intensif dalam proses pemangkasan dan pemupukan karena jarak 
tanam yang rapat dan juga persaingan antar tanaman tiap tonggak. Hal ini akan 
mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya lain yang diperhitungkan. Sedangkan 
pendapatan paling rendah sebesar Rp 70.834.519 yaitu dengan jarak tanam 3 m x 3 m. 
Total biaya yang dikeluarkan merupakan jumlah terendah tetapi jumlah produksi yang 
dihasilkan juga merupakan jumlah produksi terendah. 
 Hasil perhitungan harga jual berdasarkan metode cost-plus pricing diketahui 
bahwa harga jual yang memberikan keuntungan adalah sebesar Rp 15.985 dengan 
margin keuntungan sebesar Rp 1.776. Sementara harga pokok produksi per kilogram 
buah naga sebesar Rp 14.209. Produksi rata-rata buah naga di daerah penelitian dalam 
satu tahun sebesar 9.566 kg/Ha/th. Jadi, dapat diketahui besarnya penerimaan petani 
buah naga sebagai berikut: 
 TR1 = Q . P1 
 TR1 = 9.566 kg/Ha/th x Rp 15.985/kg 
 TR1 = Rp 152.915.423/Ha/th 
Dimana TR1 merupakan penerimaan yang diperoleh petani pada tingkat harga jual hasil 
penelitian (P1). Apabila total biaya yang dibayarkan pada usahatani buah naga di daerah 
penelitian adalah sebesar Rp 55.352.234/Ha/th yang terbagi menjadi biaya tetap 
sebesar Rp 19.385.897/Ha/th dan biaya variabel sebesar Rp 35.966.337/Ha/th. Maka 
dapat diketahui besarnya estimasi pendapatan petani sebagai berikut: 
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 Y1 = TR1 – TC 
 Y1 = Rp 152.915.423/Ha/th – Rp 55.352.234/Ha/th 
 Y1 = Rp 97.563.189/Ha/th 
 Sedangkan rata-rata harga real buah naga di tingkat petani pada Tahun 2016 
adalah sebesar Rp 26.396/kg. Sehingga penerimaan yang diperoleh petani dapat 
diketahui sebagai berikut: 
 TR2 = Q . P2 

 TR2 = 9.566 kg/Ha/th x Rp 26.396/kg 
 TR2 =  Rp 252.508.947/Ha/th 
Dimana TR2 merupakan penerimaan yang diperoleh petani pada tingkat harga real yang 
berlaku di tingkat petani yaitu sebesar Rp 26.396/kg (P2). Dengan total biaya yang sama, 
pendapatan petani buah naga sebagai berikut: 
 Y2 = TR2 – TC 
 Y2 = Rp 252.508.947/Ha/th - Rp 55.352.234/Ha/th 
 Y2 = Rp 197.156.713/Ha/th 
Sehingga selisih estimasi pendapatan antara harga jual hasil penelitian dan harga real 
yang berlaku di tingkat petani pada usahatani buah naga dapat diketahui sebagai 
berikut: 
 ∆Y = Y2 – Y1 
 ∆Y = Rp 197.156.713/Ha/th - Rp 97.563.189/Ha/th 
 ∆Y = Rp 99.593.523/Ha/th 
Selisih pendapatan yang akan diperoleh petani adalah sebesar Rp 99.593.523/Ha/th. 
Selisih estimasi pendapatan bernilai posotif, berarti penetapan harga jual dari hasil 
penelitian ini berada di bawah harga real yang berlaku di tingkat petani pada tahun 
2016. Artinya, usahatani yang diusahakan di daerah penelitian menguntungkan petani 
sehingga usahatani buah naga mampu menambah pendapatan petani.  
Harga jual buah naga per kilogram yang memberikan keuntungan bagi petani buah naga 
yaitu sebesar Rp 15.985. Sehingga diperoleh rata-rata penerimaan sebesar Rp 
152.915.423/Ha/th. Besarnya rata-rata biaya tetap adalah Rp 22.172.544/Ha/th dan 
biaya variabel sebesar Rp 35.966.337 /Ha/th. Jadi total biaya usahatani buah naga 
adalah sebesar Rp 58.138.882/Ha/th. Sehingga dapat dihitung besarnya estimasi 
pendapatan petani yang diperoleh dari pengurangan jumlah penerimaan dengan total 
biaya yang dibayarkan. Adapun besarnya estimasi pendapatan petani buah naga adalah 
sebesar Rp 94.776.542/Ha/th. Selisih pendapatan yang akan diperoleh petani adalah 
sebesar Rp 99.593.523. Artinya, penetapan harga jual dari hasil penelitian ini berada di 
bawah harga yang berlaku di tingkat petani pada tahun 2016. Sehingga dapat 
disimpulkan usahatani buah naga di daerah penelitian ini menguntungkan dan layak 
dikembangkan. 
 Berdasarkan penerimaan yang diterima petani dan total biaya yang dikeluarkan 
oleh petani untuk usahatani buah naga, dapat dianalisis rasio penerimaan atas biaya 
produksi. Rasio penerimaan atas biaya produksi (R/C ratio) digunakan untuk mengukur 
tingkat keuntungan kegiatan usahatani, apakah suatu usahatani menguntungkan atau 
tidak. Diketahui total biaya usahatani buah naga di daerah penelitian adalah sebesar Rp 
108.971.672/Ha/th dan penerimaan total petani buah naga sebesar Rp 
252.508.947/Ha/th sehingga diperoleh R/C adalah 2,3. Artinya usahatani buah naga 
yang diusahakan di daerah penelitian menguntungkan dan layak dikembangkan karena 
penerimaan lebih besar daripada biaya total. 
 Bila dilihat dari konsep keuntungan yaitu dengan memperhitungkan semua biaya 
baik biaya yang dibayarkan maupun biaya yang diperhitungkan, usahatani buah naga di 
daerah penelitian masih tetap memberikan keuntungan bagi petani. Rata-rata total 
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penerimaan usahatani buah naga sebesar Rp 252.508.947/Ha/th. Total biaya usahatani 
baik biaya yang dibayarkan maupun biaya yang diperhitungkan adalah sebesar Rp 
108.971.672/Ha/th. Besarnya keuntungan usahatani buah naga dapat dihitung sebagai 
berikut: 
 Y = TP – TC 
 Y = Rp 252. 508.947/Ha/th - Rp 108.971.672/Ha/th 
 Y = Rp 143.537.275/Ha/th 
Artinya, meskipun biaya yang tidak dibayarkan tetap dihitung, usahatani buah naga 
tetap memberikan keuntungan bagi petani yaitu sebesar Rp 143.537.275/Ha/th. 
Sehingga nilai B/C rasio (Benefit cost ratio) usahatani buah naga dapat diketahui sebesar 
1,3. Artinya usahatani buah naga memberikan keuntungan bagi petani. 
 

KESIMPULAN 
Usahatani buah naga di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 

masih diusahakan di lahan yang sempit yaitu sebesar 468 m2 dengan rata-rata jumlah 
tonggak buah naga sebnayak 67 tiang tonggak. Umur tanaman buah naga yang 
diusahakan rata-rata berumur 2 tahun. Tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga 
kerja dalam keluarga dengan total hari kerja sebanyak 491,4 HKO/Ha. Modal usahatani 
buah naga merupakan modal sendiri yang berasal dari pendapatan usahatani karet. 
Rata-rata jumlah produksi buah naga dalam satu hektar selama satu tahun adalah 
sebesar 9.566 kg/Ha/th. 

 Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Harga pokok produksi 
buah  naga di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo apabila 
melakukan pemupukan satu kali dalam satu tahun tanpa adanya penggunaan pestisida 
adalah sebesar Rp 9.629/kg, dan apabila menggunakan pestisida adalah sebesar Rp 
9.695/kg. Apabila melakukan pemupukan dua kali dalam satu tahun tanpa adanya 
penggunaan pestisida adalah sebesar Rp 11.648/kg, dan apabila menggunakan pestisida 
adalah sebesar Rp 11.714/kg. 
 Harga jual buah naga per kilogram yang memberikan keuntungan bagi petani 
buah naga  apabila melakukan pemupukan satu kali dalam satu tahun tanpa adanya 
penggunaan pestisida adalah sebesar Rp 10.833/kg, dan apabila menggunakan pestisida 
adalah sebesar Rp 10.907/kg. Apabila melakukan pemupukan dua kali dalam satu tahun 
tanpa adanya penggunaan pestisida adalah sebesar Rp 13.104/kg, dan apabila 
menggunakan pestisida adalah sebesar Rp 13.178/kg. 

Besarnya pendapatan buah naga yang diperoleh petani adalah sebesar Rp 
197.156.713/Ha/th. Berdasarkan hasil penetapan harga jual buah naga, dapat dihitung 
besarnya estimasi pendapatan yang akan diperoleh petani buah naga menjadi Rp 
97.563.189/Ha/th. Selisih estimasi pendapatan antara harga jual yang berlaku di tingkat 
petani dan harga jual hasil penelitian adalah Rp 99.593.523. Harga jual riil yang berlaku 
di tingkat petani lebih tinggi dibandingkan harga jual hasil penelitian menggunakan 
metode cost-plus pricing. 
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