
VI. KESIMPULAN  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang berjudul “ Kelayakan usahatani beras merah  di Gapoktan 

Tani Mulus Desa Mundakjaya Kabupaten Indramayu” dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Usahatani beras merah  di Gapoktan Tani Mulus Desa Mundakjaya Kecamatan 

Cikedung, Kabupaten Indramayu pada rata- rata luas lahan 1500 m² dalam satu musim 

tanam membutuhkan total biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam melakukan 

usahataninya sebesar Rp. 2.888.75 penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 6.528.000  

Pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 5.017.068 dan keuntungan yang di dapat sebesar 

Rp. 3.639.241 

2. Usahatani beras merah  di Gapoktan Tani Mulus Desa Mundakja, Kecamatan Cikedung, 

Kabupaten Indramayu berdasarkan perhitungan kelayakan dalam penelitian dapat 

diketahui nilai R/C yang di dapat sebesar 2,3 lebih besar dari 1 dan dapat dikatakan layak 

untuk di usahakan., produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 646.550 per HKO lebih besar 

dari upah minimum buruh yang berlaku di Desa Mundakjaya yaitu upah per harinya 

sebesar Rp.60.000, sedangkan produktivitas modal yang dihasilkan yaitu sebesar 2.45% 

sedangkan suku bunga pinjaman yaitu sebesar 7% sedangkan suku tabungan yang 

berlaku di Desa Mundakjaya yaitu sebesar 0,7 % per tahun atau 0,23 % per musim tanam 

dengan menggunakan suku bunga tabungan BRI. Produktivitas modal 2,45 % lebih besar 

dari tingkat suku bunga tabungan yang berlaku jadi usahatani ini layak diusahakan. 

Produktivitass lahan sebesar. Rp. 2.675 per m² lebih kecil dari harga sewa lahan di Desa 

Mundakjaya Rp. 350.000 per 1500 m² bahwa produktivitas usaha tersebut layak tidak 

layak untuk diusahakan dikarenakan harga sewa lahan yang cukup mahal, maka dari itu 

lahan yang dimiliki petani lebih baik disewakan. 

 



B. Saran  

Petani Gapoktan Tani Mulus Desa Mundakjaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten 

Indramayu dalam melakukan usahatani yang baru di kembangkan seperti usahatani beras 

merah  harus benar- benar memperhitungkan biaya- biaya yang dikeluarkan dalam 

usahataninya tersebut, serta harus melakukan perhitungan keuntungan yang diperoleh karena 

banyak petani yang beranggapan bahwa dengan memperoleh penerimaan yang dia dapat 

sudah termasuk keuntungan. Selain itu sebelum melakukan usahatani beras merah  ini petani 

harus yakin sebelum melakukan usahatani beras merah  tersebut karena ada beberapa petani 

yang hanya ikut- ikutan menanam tanpa ada kesiapan maka usahataninya gagal dan tidak 

memperoleh keuntungan yang di dapat serta harus melakukan pembukuan rincian biaya yang 

di keluarkan dalam ushatani serta keuntungan yang di dapat agar dalam musim tanam 

kedepan dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan serta keuntungan guna pembukuan 

melakukan pembukuan tersebut sebagai bahan acuan dalam melakukan usahatani pada 

musim tanam selanjutnya. Harga sewa lahan setempat cukup mahal sebaiknya lahan yang 

dimiliki petani disewakan. 

 


