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ABSTRAK 

Penelitian ini Bertujuan untuk: 1) menghitung perbedaan pendapatan usahatani kelapa dalam berdasarkan 

kelompok umur di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2) Menganalisis Kelayakan 

usahatani kelapa dalam yang diusahakan oleh petani kelapa dalam dengan umur yang bervariasi di Kecamatan 

Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juli  2017 sampai 

dengan 26 Agustus 2017. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 petani yang 

terdapat di 2 desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemilihan sampel ditentukan menggunakan metode 

quota sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis pendapatan 

digunakan untuk menjawab permasalahan dan  tujuan tentang besarnya biaya dan pendapatan petani kelapa 

dalam. Analisis R/C dan BEP digunakan untuk mengetahui kelayakan usahatani kelapa dalam di Kecamatan 

Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan rata-rata 

usahatani kelapa dalam terbesar terdapat pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar Rp. 16.926.545  per 

tahun/Ha. 2) Usahatani kelapa dalam di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat layak untuk 

diusahakan karena nilai BEP Produksi, BEP Penerimaan dan BEP Harga telah melampaui titik impas serta R/C 

yang diperoleh pada setiap kelompok umur lebih besar dari 1 dengan nilai R/C tertinggi yaitu 10,87  yaitu pada 

pada kelompok umur 15-19 tahun yang menunjukkan bahwa usahatani kelapa dalam di Kecamatan Tungkal Ilir 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat layak untuk diusahakan. 

 

Kata Kunci : kelapa dalam, analisis pendapatan, kelayakan 

 

ABSTRACT 

This research aims to: 1) calculate the difference of income of coconut farming by age group in Tungkal Ilir Sub-
district, Tanjung Jabung Barat Regency 2) Analyze the feasibility of coconut farming in coconut farmers with 
varied age in Tungkal Ilir Sub-district, Tanjung Jabung Barat District. This research was conducted on July 24, 
2017 until August 26, 2017. The research location was determined purposively. Data used in this research are 
primary data and secondary data. The sample in this research is 80 farmers in 2 villages of Tanjung Jabung 
Barat District. The sample selection was determined using quota sampling method. The analytical method used 
is descriptive qualitative analysis. The income analysis is used to answer the problems and objectives about the 
cost and income of the coconut farmers within. Analysis of R / C and BEP is used to determine the feasibility of 
deep coconut farming in Tungkal Ilir Sub-district, Tanjung Jabung Barat District. The results showed that: 1) The 
largest average income of coconut farming was found in the age group of 15-19 years ie Rp. 16.926.545 
year/Ha. 2) deep coconut farming in Tungkal Ilir subdistrict, West Tanjung Jabung regency is feasible to 
cultivate because BEP value of Production, BEP Acceptance and BEP Price has exceeded the break even point 
and R / C obtained in each age group greater than 1with the highest R/C value of 10,87 in the age of group 15-
19 years indicating that the coconut farming in in Tungkal Ilir Sub-district, Tanjung Jabung Barat Regency is 
feasible to cultivate. 

Keyword : deep coconut, income, feasibility  
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PENDAHULUAN 
 

 Subsektor perkebunan mempunyai peluang yang sangat besar untuk dijadikan andalan 
ekspor. Pembangunan di bidang perkebunan diarahkan untuk mempercepat laju produksi baik dari 
perkebunan besar, swasta maupun perkebunan negara (Arifin, 2001). 
 Provinsi Jambi memiliki beberapa komoditas unggulan perkebunan yang memberikan 
kontribusi yang cukup signifikan yang terdiri dari karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kulit manis, kopi, 
pinang dan beberapa komoditas perkebunan lainnya. beberapa komoditas unggulan perkebunan, 
dari luas areal komoditas unggulan yang ada, kelapa dalam menempati urutan ke-tiga setelah karet 
dan kelapa sawit, yaitu 118.978 ha atau sebesar 8,85 % dari total luas areal komoditas perkebunan 
(Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2015). 
 Sebaran populasi tanaman kelapa dalam terluas berada di wilayah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan sentra produksi kelapa dalam di Provinsi 
Jambi. Selama 5 tahun terakhir produksi kelapa dalam terbesar terdapat di Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. Perkembangan produksi kelapa dalam di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir 
berfluktuatif menurun, fluktuatifnya produksi kelapa dalam rata-rata diakibatkan iklim yang tidak 
sesuai dapat mengakibatkan gangguan hama, penyakit, dan gulma yang pada akhirnya 
menyebabkan produksi kelapa menurun. Selain itu banyak tanaman kelapa dalam yang telah tua dan 
tidak produktif sehingga produksinya semakin berkurang dari tahun ke tahun 
 Salah satu Kecamatan yang memiliki produktivitas tertinggi kelapa dalam adalah Kecamatan 
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. meskipun dari luas lahan dan produksi berada dibawah 
Kecamatan Pengabuan dan Senyerang, akan tetapi Kecamatan Tungkal Ilir memiliki produktivitas 
tertinggi dibanding kecamatan lainnya. Dalam hal ini sebenarnya Kecamatan Tungkal Ilir memiliki 
potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan sehingga dapat menjadi suatu daerah penghasil 
kelapa dalam terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
 Umur rata-rata kelapa dalam yang ada di Kecamatan Tungkal Ilir berkisar antara 10-40 
tahun, yang mana sebagian besarnya kelapa dalam di Kecamatan Tungkal Ilir sudah tua yaitu 
berkisar antara 20-40 an. Menurut Suhardiono (1991) kelapa dalam mulai berbuah agak lambat, 
yaitu antara 6-8 tahun setelah tanam. Untuk kelapa dalam masa puncak produksinya berkisar antara 
15-20 tahun. Setelah berumur 20 tahun produksinya berangsur turun dan setelah berumur 40 tahun 
produksinya merosot. Adanya perbedaan umur tanaman kelapa dalam yang ada di Kecamatan 
Tungkal Ilir tentunya akan mempengaruhi produksi dan produktivitas yang diperoleh serta akan 
memberikan besaran pendapatan yang berbeda pula tiap golongannya. 
 Menurut Sunarjono (2000) usaha tani menguntungkan atau layak diusahakan bila analisis 
usahatani menunjukkan hasil layak. Suatu usahatani  dapat dikatakan layak atau tidak untuk 
dilakukan dapat dilihat dari efisiensi penggunaan biaya dan besarnya perbandingan antara total 
penerimaan dengan total biaya. Dalam hal ini diharapkan dengan potensi yang dimiliki oleh 
Kecamatan Tungkal Ilir dapat memberikan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan biaya-biaya 
produksi yang akan dikeluarkan, sehingga pendapatan yang akan diterima oleh petani tersebut 
tinggi.  
 Berdasarkan masalah-masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis 
perbedaan pendapatan usahatani kelapa dalam  berdasarkan kelompok umur di Kecamatan Tungkal 
Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan (2) menganalisis apakah usahatani kelapa dalam di 
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Layak diusahakan dengan kelayakan 
berdasarkan umur yang bervariasi. 
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METODE PENELITIAN 
 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja), dengan pertimbangan 
bahwa Kecamatan Tungkal Ilir memiliki produktivitas tertinggi kelapa dalam di Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat dan memiliki potensi pengembangan usahatani kelapa dalam. Penelitian ini 
dilaksanakan di 2 desa yaitu Desa Tungkal I dan Desa Sungai Nibung yang berdasarkan data tahun 
2016 bahwa 2 desa ini memiliki produktivitas tertinggi di Kecamatan Tungkal Ilir. Objek yang akan 
diamati dalam penelitian ini adalah petani yang mengusahakan tanaman kelapa dalam monokultur 
dan pada saat penelitian dibagi menjadi 4 kelompok umur tanaman kelapa dalam. Petani kelapa 
dalam yang diteliti adalah petani pemilik, dan untuk melihat pendapatan petani kelapa dalam 
berdasarkan kelompok umur, BEP produksi, BEP penerimaan, BEP harga dan R/C berdasarkan 
kelompok umur. 

Penentuan jumlah sampel dari populasi ditentukan dengan metode Quota Sampling dimana 
dilakukan dengan sengaja yaitu sebanyak 80 responden yang mana akan dibagi-bagi menjadi 20 
responden pada tiap kelompok umurnya. 20 responden dari kelompok umur 10-14 tahun, 20 
responden dari kelompok umur 15-19 tahun, 20 responden dari kelompok umur 20-24 tahun dan 20 
responden dari kelompok umur >25 tahun. Sehingga jumlah responden sebanyak 80 petani. 
Penelitian ini dilaksanakan dari 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2017. 
 Untuk menjawab tujuan pertama digunakan analisis pendapatan usahatani dengan 
menggunakan rumus (Hernanto, 1998) sebagai berikut: 
Pd = TR – TC 
 Pd = (Py.Y) – (TFC + TVC) 
 Dimana : 
 Pd = Pendapatan Usahatani (Rp /Th) 
 TR = Total Penerimaan Usahatani (Rp /Th) 
 TC = Total Pengeluaran Usahatani (Rp/Th) 
 Y = Produksi (Btr/Th) 
 Py = Harga Jual (Rp/Btr) 
 TFC = Total Fix Cost (Rp/Th) 
 TVC = Total Variable Cost (Rp/Th) 
 Untuk mengetahui kelayakan usahatani kelapa dalam dapat diukur dengan menggunakan 
R/C dan BEP. Rasio (R/C) Analisis Revenue Cost Rasio atau yang dikenal dengan perbandingan antara 
penerimaan dengan total biaya produksi (Suratiyah,2011), secara matematis hal ini dapat dituliskan 
sebagai berikut : 
  a=  R / C 
  R = Py. Y 
  C = FC + VC 
  a = {( Py.Y) / (FC + VC)} 
 Dimana : 
 R = Penerimaan 
 C = Biaya 
 Py = Harga Output 
 Y = Output 
 FC  = Biaya Tetap (Fixed Cost) 
 VC = Biaya Variabel (Variabel Cost) 
Indikatornya adalah sebagai berikut : 
• Bila R/C < 1 maka usaha tersebut tidak layak untuk diusahakan 
• Bila R/C > 1 maka usaha tersebut layak untuk diusahakan. 
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 Sedangkan BEP (Break Even Point) adalah titik pulang pokok dimana total Revenue sama 
dengan total cost BEP yang akan dihitung terbagi menjadi 3, yaitu:  
 BEP Penerimaan :                 FC 
     1 –     VC 
                            S 
 BEP Produksi  :                   FC 
             P – AVC 
 BEP Harga  :        TC 
            Y 
Kriteria uji : Titik impas yang terlampaui apabila nilai masing-masing variabel lebih tinggi dari hasil 
perhitungan BEP (Break Even Point) (Suratiyah, 2011). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Deskripsi Petani Responden 
Petani responden dalam penelitian ini berjumlah 80 petani kelapa dalam yang diperoleh dari 2 

desa, yaitu Desa Tungkal I dan Desa Sungai Nibung. Adapun yang menjadi penentu identitas petani 
responden di daerah penelitian mencakup umur petani, tingkat pendidikan, pengalaman 
berusahatani, dan jumlah anggota keluarga. Dapat dilihat pada Tabel 1: 

Tabel 1. Identitas Petani Responden Berdasarkan Umur Petani, Tingkat Pendidikan,  
 Pengalaman Berusahatani, Dan Jumlah Anggota Keluarga Di Daerah Penelitian Tahun 
 2016-2017 

No Karakteristik Satuan Kisaran Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Umur Petani 
Tingkat Pendidikan 
Pengalaman Berusahatani 
Jumlah Anggota Keluarga 

Tahun 
Pendidikan Formal 

Tahun 
Orang 

40-44 
Tamat SD – Tamat SMA  

10 – 35 
1 – 6 

44 
Tamat SD 

19 
4 

Berdasarkan Tabel 1 memperlihatkan tentang keadaan umur petani responden didaerah 
penelitian.Rata-rata umur petani sampel didaerah penelitian berusia 44 tahun. Sebagian besar 
petani kelapa dalam di daerah penelitian berusia produktif,menurut Hernanto (1998), bahwa usia 
produktif adalah mereka yang bekerja pada usia produktif 15 – 50 tahun, dimana pada usia tersebut 
seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan fisik yang baik untuk mengelola usahanya.  

Tingkat pendidikan petani sampel didaerah penelitian masih relatif rendah yaitu terletak pada 
kelompok tamat pada tingkat Sekolah Dasar (SD).Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap 
kecerdasan, hal ini sejalan dengan pendapat Hernanto (1998) bahwa tingkat pendidikan petani akan 
mempengaruhi cara berfikir, menerima dan mencoba hal baru. Petani yang berpendidikan tinggi 
lebih tanggap dengan perkembangan teknologi pertanian dan lebih mampu menyerap informasi 
baru guna meningkatkan usahataninya. 

Jumlah anggota rumah tangga adalah banyaknya orang yang menjadi beban atau tanggungan 
rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata anggota rumah tangga petani responden di 
daerah penelitian berjumlah 4 orang. 

Pengalaman berusahatani adalah pengalaman petani berusahatani kelapa dalam yang 
dinyatakan dalam tahun. Pengalaman berusahatani dapat mempengaruhi terhadap inisiatif petani 
dalam mengambil keputusan dalam mengelola usahataninya. Semakin tinggi pengalaman berusatani 
semakin baik hasil produksi yang dihasilkan oleh petani tersebut (Soekartawi, 1995). 

Keadaan Umum Usahatani Kelapa Dalam 
Petani di daerah penelitian rata-rata memiliki luas lahan garapan sebesar  0,9-1,2 hektar. Luas 

lahan merupakan faktor produksi dalam berusahatani, semakin luas lahan yang dimiliki petani maka 
semakin banyak produksi yang dihasilkan (Suratiyah,2011). Umur tanaman kelapa dalam yang 
diusahakan di daerah penelitian bervariasi yang mana dibagi menjadi beberapa kelompok umur 
yaitu kelompok umur 10-14 tahun, kelompok umur 15-19 tahun, kelompok umur 20-24 tahun dan 
kelompok umur ≥25 tahun. Menurut Foale dan Haries (2009) kelapa dalam akan berproduksi secara 
maksimal sampai pada 25 tahun. Jumlah produksi tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-19 
tahun yaitu sebesar 8.241 Butir/Th/Ha.  

Pemeliharaan tanaman kelapa dalam yang biasa dilakukan adalah pengendalian gulma 
menggunakan cangkul, parang dan pemupukan. Namun demikian, petani responden jarang yang 
menggunakan pupuk. Berdasarkan hasil penelitian hanya sebesar 10 responden dari 80 responden 
yang ada yang menggunakan pupuk. 
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Pendapatan Usahatani Kelapa Dalam 

Analisis pendapatan yang dihitung berdasarkan besarnya penerimaan dikurangi dengan total 
biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diperoleh dari usahatani kelapa dalam dihitung 
berdasarkan kelompok umur sehingga pendapatan usahatani kelapa dalam antar kelompok umur 
menjadi bervariasi karena setiap kelompok umur tanaman kelapa dalam menghasilkan produksi 
yang berbeda-beda. Adapun rata-rata pendapatan usahatani kelapa dalam tiap pola usaha dapat 
dilihat pada Tabel 2: 

Tabel 2. Rata-rata Pendapatan Usahatani kelapa dalam Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah 
Penelitian Tahun 2016-2017 

Umur Tanaman 
(Tahun) 

Rata-rata Penerimaan 
(Rp/Th/Ha) 

Rata-rata 
Total Biaya 
Usahatani 

(Rp/Th/Ha) 

Rata-rata Pendapatan 
(Rp/Th/Ha) 

10-14 13.996.500 1.585.188 12.411.312 
15-19 18.641.270 1.714.725 16.926.545 
20-24 13.293.958 1.698.229 11.595.729 
≥25 13.754.489 1.974.183 11.780.306 

 
Berdasarkan Tabel 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan tertinggi terdapat pada 

usahatani kelapa dalam kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar Rp 16.926.545 per tahun/Ha dan 
pendapatan terendah pada usahatani kelapa dalam pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebesar 
Rp 11.595.729 per tahun/Ha. 

 
Kelayakan Usahatani Kelapa Dalam 

Analisis kelayakan usahatani kelapa dalam dilakukan untuk mengetahui apakah usahatani 
kelapa dalam yang dijalankan oleh petani di daerah penelitian layak atau tidak. Untuk mengetahui 
kelayakannya digunakan analisis Break Even Point (BEP) dan Return Of Cost ratio (R/C ratio).  
1. Break Event Point 

 Break Event Point (BEP) merupakan titik impas karena pada titik tersebut suatu usahatani 
kelapa dalam tidak memperoleh untung dan tidak pula rugi. Kondisi ini akan menghasilkan laba yang 
diperoleh adalah nol (impas). Perhitungan BEP memiliki tiga cara yaitu: BEP Produksi, BEP 
Penerimaan dan BEP harga. 

a) BEP Produksi 
 Analisa BEP Produksi atau volume merupakan hasil pembagian antara total biaya tetap 
dibagi harga dan dikurangi biaya rata-rata variabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
Tabel 3. BEP Produksi Usahatani kelapa dalam Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah Penelitian 

Tahun 2016-2017 

Uraian Umur 10-14 Umur 15-19 Umur 20-24 Umur ≥25 

Biaya Tetap (Rp/Th/Ha) 99.263 94.091 99.895 109.077 
Harga (Rp/Th) 42.800 45.200 44.400 42.800 
Rata-rata Biaya Variabel 
(Rp/Th/Ha) 

0.9374 0.9451 0.9412 0.9447 

BEP Produksi (Butir/Th/Ha) 2.319 2.082 2.249 2.549 

 Berdasarkan Tabel 3 Dapat ditarik kesimpulan bahwa BEP produksi yang dihasilkan masing-
masing kelompok umur berbeda-beda, dimana BEP produksi tertinggi terdapat pada kelompok umur 
≥25 tahun sebesar 2.549 butir/th/ha yang artinya semakin tinggi BEP produksi tersebut maka 
semakin tinggi pula produksi yang harus dihasilkan agar penerimaan yang diperoleh petani tidak 
berada di bawah penerimaan rata-rata. 
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b) BEP Penerimaan 
 Analisa BEP Penerimaan merupakan hasil dari pembagian biaya tetap yang dibagi dengan  
hasil 1 dikurangi dengan hasil pembagian biaya variabel dan total penerimaan usahatani kelapa 
dalam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  dibawah ini. 
 
Tabel 4. BEP Penerimaan Usahatani kelapa dalam Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah 

Penelitian Tahun 2016-2017 

Uraian Umur 10-14 Umur 15-19 Umur 20-24 Umur ≥25 

Biaya Tetap (Rp/Th/Ha) 99.263 94.091 99.895 109.077 
Penerimaan (Rp/Th/Ha) 13.996.500 18.641.270 13.293.958 13.754.489 
Biaya Variabel (Rp/Th/Ha) 1.485.926 1.620.635 1.598.333 1.865.106 
BEP Penerimaan (Rp/Th/Ha) 111.057 103.046 113.542 126.188 

  
 Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa hasil BEP penerimaan kelapa dalam selama 
satu tahun pada tiap-tiap umur kelapa dalam bervariasi. BEP penerimaan tertinggi terdapat pada 
kelompok umur ≥25 tahun yaitu sebesar Rp. 126.188 per tahun/Ha sedangkan penerimaan yang 
diperoleh petani di daerah penelitian masing-masing kelompok umur telah melewati titik impas BEP 
penerimaan dan mampu memberikan keuntungan karena kondisi penerimaan yang ada lebih tinggi 
daripada nilai titik impas yang dimunculkan oleh hasil analisis BEP penerimaan. 
c) BEP Harga 

 Analisis BEP harga merupakan hasil pembagian dari total biaya dengan total produksi. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  dibawah ini. 
 
Tabel 5. BEP Harga kelapa dalam Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah Penelitian Tahun 2016-

2017 

Uraian Umur 10-14 Umur 15-19 Umur 20-24 Umur ≥25 

Total Biaya (Rp/Th) 42.800.100 54.013.850 40.757.500 46.393.300 
Total Produksi (Butir/Th) 176.955 259.600 143.350 150.869 
BEP Harga (Rp/Th) 241 208 284 307 

 Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa hasil BEP harga kelapa dalam masing-
masing umur selama satu tahun berbeda-beda, dimana BEP harga tertinggi terdapat pada kelompok 
umur ≥25 tahun yaitu sebesar Rp. 307 , sedangkan harga penjualan yang diterima petani pada 
masing-masing kelompok umur di daerah penelitian telah melampaui nilai titik impas (BEP harga), 
maka usahatani di daerah penelitian layak untuk diusahakan. 
 Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa tanaman kelapa dalam pada umur 15-19 tahun 
menghasilkan produksi tertinggi yaitu sebesar 259.600 butir/tahun. Sedangkan pada tanaman kelapa 
dalam umur 20-24 tahun dan umur ≥25 tahun dapat dilihat kesenjangan produksi, dimana tanaman 
kelapa dalam umur ≥25 tahun memberikan produksi yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan petani 
yang mengusahakan tanaman kelapa dalam ≥25 tahun melakukan pemeliharaan yang lebih baik 
dengan pemberian pupuk serta tanggul yang bagus sehingga tanaman kelapa dalam mendapatkan 
cukup air untuk berproduksi. 
 Selanjutnya, pada BEP harga yang diperoleh dari umur 20-24 tahun sebesar Rp. 284 dan 
umur ≥25 tahun sebesar Rp.307 sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun produksi pada umur 
≥25 tahun lebih tinggi daripada umur 20-24 akan tetapi biaya yang dikeluarkan pun juga lebih tinggi 
sehingga memberikan BEP harga yang lebih tinggi dibandingkan tanaman kelapa dalam pada umur 
20-24 tahun. 
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Tabel 6. Persentase Perubahan Harga Jual Kelapa Dalam Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah 
Penelitian Tahun 2016-2017 

Umur Tanaman  

(Tahun) 

Harga  

(Rp/Th) 

BEP Harga  

(Rp/Th) 

Persentase  

Penurunan Harga Jual 

(%) 

 10-14 2.140 241 88,74 
15-19 2.260 208 90,80 
20-24 2.220 284 87,21 
   ≥25 2.140 307 85,65 

 
             Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa batas optimal perubahan terhadap penurunan harga 
jual  pada masing-masing kelompok umur bervariasi, yaitu masing-masing sebesar 88,74%, 90,80%, 
87,21% dan 85,65%. Apabila perubahan yang terjadi melebihi batas tersebut, maka usahatani kelapa 
dalam ini menjadi tidak layak untuk diusahakan. Persentase Penurunan harga jual tertinggi terdapat 
pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar 90,80% menunjukkan bahwa usahatani kelapa 
dalam ini masih layak apabila penurunan yang terjadi terhadap harga jual tidak lebih besar dari 
90,80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa usahatani kelapa dalam di Kecamatan Tungkal Ilir tidak 
peka terhadap perubahan penurunan harga jual, meskipun terjadi penurunan harga yang drastis, 
usahatani kelapa dalam ini masih dapat dipercaya dan dapat terus dikembangkan untuk 
kedepannya. 
 
2. Analisis Rasio Penerimaan atas Biaya (R/C Rasio) 

 Usahatani kelapa dalam secara ekonomi menguntungkan di daerah penelitian dapat 
diketahui dengan menggunakan analisis R/C Ratio (Return Cost Ratio) atau yang dikenal dengan 
perbandingan (nisbah) antara penerimaan dengan biaya keseluruhan, rata-rata R/C dari usahatani 
kelapa dalam per umur tanaman di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut : 
 
Tabel 7. R/C Rasio Usahatani kelapa dalam Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah Penelitian 

Tahun 2016-2017 

Uraian Umur 10-14 Umur 15-19 Umur 20-24 Umur ≥25 

Total Penerimaan 
(Rp/Th/Ha) 

13.996.500 18.641.270 13.293.958 13.754.489 

Total Biaya (Rp/Th/Ha) 1.585.188 1.714.725 1.698.229 1.974.183 
R/C 8,83 10,87 7,83 6,97 

 
 Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa hasil R/C tertinggi terdapat pada umur 15-19 
tahun yaitu sebesar 10,87, hal ini berarti setiap pengorbanan sebesar Rp 1 akan menghasilkan 
penerimaan sebesar Rp. 1.087.000. Hal ini dikarenakan penerimaan yang diterima petani pada umur 
15-19 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan petani kelapa dalam lainnya. 
 R/C Ratio pada masing-masing kelompok umur tanaman kelapa dalam > 1, hal ini disebabkan 
karena penerimaannya tinggi (harga jual yang tinggi dan jumlah yang dijual pun banyak) 
dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan kecil, sehingga usahatani kelapa dalam di Kecamatan 
Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat layak untuk terus diusahakan.   
 

KESIMPULAN 
 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bertitik tolak pada hasil 
penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 Pendapatan tertinggi usahatani kelapa dalam berdasarkan umur tanaman terdapat pada 
tanaman kelapa dalam umur 15-19 tahun yaitu sebesar  Rp. 16.926.545,- per tahun/Ha. Hal ini 
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menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas tertinggi yang dihasilkan oleh petani kelapa dalam 
terdapat pada umur 15-19 tahun, yang mana merupakan umur puncak produksi. 
 Usahatani kelapa dalam di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat layak 
untuk diusahakan karena nilai BEP Produksi, BEP Penerimaan dan BEP Harga telah melampaui titik 
impas serta R/C yang diperoleh pada setiap kelompok umur lebih besar dari 1 dengan nilai R/C 
tertinggi yaitu 10,87  yaitu pada pada kelompok umur 15-19 tahun yang menunjukkan bahwa 
usahatani kelapa dalam di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat layak untuk 
diusahakan. 
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