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VI. KESIMPULAN DAN SARAN   

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Kelayakan 

Usahatani Salak Nglumut Di Gapoktan Ngudiluhur dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Total biaya yang diperlukan dalam usahatani pepaysalak Nglumut di 

Gapoktan Ngudiluhur Desa Kaliurang sebesar Rp. 94.174.130,- dengan 

benefit sebesar Rp.188.107.300,-. 

2. Usahatani salak Nglumut di gapoktan Ngudiluhur Desa Kaliurang 

Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang layak untuk dikembangkan 

ditinjau dari : 

a. Net Present Value (NPV) dengan suku bunga 14% diperoleh NPV 

sebesar Rp.19.852.280,-. Hal ini berarti bahwa usahatani salak 

Nglumut menguntungkan karena nilai NPV lebih besar dari 0 (nol), 

maka usahatani salak Nglumut di gapoktan Ngudiluhur layak untuk 

dikembangkan.  

b. Net B/CR sebesar 1,795 menunjukkan bahwa keuntungan yang 

didapatkan pada saat tanaman telah menghasilkan dapat menutup 

kerugian pada saat tanaman belum menghasilkan. Net B/C lebih besar 

dari 1 sehingga usahatani salak Nglumut di Gapoktan Ngudiluhur  

untuk dijalankan. 
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c. Gross B/CR sebesar 1,39 menunjukkan bahwa Gross B/C lebih besar 

dari 1 sehingga usahatani salak Nglumut di Gapoktan Ngudiluhur 

layak untuk dijalankan.  

d. IRR lebih besar dari discount rate (tingkat suku bunga pinjaman yang 

berlaku) yaitu 24,89%  lebih besar dari 14% sehingga usahatani salak 

Nglumut di gapoktan Ngudiluhur layak dijalankan. 

e. Dalam perhitungan Payback Period usahatani salak Nglumut di 

Gapoktan Ngudiluhur dapat mengembalikan investasi selama 4 tahun 

5 bulan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, maka disarankan 

untuk:  

1. Para petani masih sulit membiasakan menulis di buku kegiatan sehari-hari 

di harapkan ketua dari masing-masing kelompok tani dapat mengingatkan 

kembali kepada anggotanya untuk selalu menulis kegiatan sehari-hari 

sehingga biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dapat 

diketahui.   

2. Untuk menghindari over panen para petani salak Nglumut harus 

melakukan penjadwalan panen kembali.  

3. Peran penyuluh pertanian sangat diperlukan dan ditingkatkan lagi dalam 

upaya memonitor, mengawasi dan memberikan arahan kepada Gapoktan 

setelah adanya erupsi merapi, agar mampu menjadi lembaga sosial 
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ekonomi yang  mandiri dan memiliki kekuatan yang  besar seperti sebelum 

erupsi Merapi.  

4. Dinas Perdagangan hendaknya membuat suatu tempat atau pasar untuk 

menjual salak nglumut yang mampu menampung dalam jumlah besar. 

 


