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Tanaman lidah buaya sudah dikenal oleh masyarakat Pontianak 
sebagai tanaman obat dan tanaman hias yang biasa ditanam di 
pekarangan rumah. Manfaat tanaman lidah buaya adalah untuk 
mengobati panas dalam, luka bakar, menghentikan pendarahan dan lain- 
lain. Selain itu, tanaman lidah buaya juga bermanfaat untuk melebatkan 
dan menghitamkan rarnbut. Pada awalnya masyarakat menanarn lidah 
buaya semata-mata hanya sebagai tanaman sela yang ditanam bersama- 
sama dengan tanaman sayuran. Pemanfaatannya juga masih terbatas, 
yaitu sebagai tanaman hias dan bahan baku kosmetika (shampo). Tetapi 
kemudian, lidah buaya tidak hanya bisa digunakan sebagai bahan baku 
kosmetik tetapi juga bisa diolah menjadi makanan rnaupun minuman. 
Kota Pontianak sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Barat termasuk 
wilayah yang berada pada daerah tropis basah dan terkenal sebagai 
daerah khatulistiwa, memberi kondisi yang cocok untuk perkembangan 
lidah buaya dan pepaya. Lidah buaya yang dihasilkan di Pontianak dijual 
dalam dua cara. Sebagian besar petani menjual lidah buaya dalarn 
bentuk segar yaitu tanpa diolah lebih lanjut. Sebagian kecil petani, selain 
menjual lidah buaya segar juga mengolah lidah buaya menjadi rninuman 
segar. 

Melihat perkembangan produksi dan konsumsi lidah buaya di 
Kalimantan Barat, maka perlu dikaji apakah usaha budidaya lidah buaya 
layak dan menguntungkan bagi petani. Apakah diperlukan alternatif 
usaha, yaitu budidaya pepaya untuk lebih meningkatkan pendapatan 
petani. Untuk mengetahui hal-ha1 tersebut dilakukan analisis-analisis, 
yaitu analisis biaya, analisis pendapatan, analisis kelayakan finansial dan 
analisis titik irnpas. Analisis biaya dilakukan dengan menyusun biaya- 
biaya yang diperlukan baik untuk memproduksi lidah buaya segar, 
produksi pepaya, maupun untuk memproduksi minuman kesehatan lidah 
buaya. Analisis pendapatan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 
selisih (laba atau rugi) dari hasil penjualan yang dilakukan petani dengan 
biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk usaha tersebut. Analisis 
pendapatan dilakukan dengan mengurangkan penerimaan yang diperoleh 
dari hasil penjualan dengan total biaya, baik itu harga pokok produksi dan 
biaya-biaya tetap lainnya sehingga menghasilkan labalrugi. Selain 
mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh, juga akan dilihat nilai 
Revenue/Cost (RIC) dari masing-masing usaha untuk mengetahui 
besarnya penerimaan untuk setiap rupiah biaya yang dikeluarkan. Analisis 
kelayakan finansial dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha 
yang dilakukan petani. Dalam penelitian ini, akan dilihat pilihan apa yang 
lebih layak bagi petani untuk dilakukan. Untuk melihat kelayakan usaha 
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budidaya lidah buaya dan pepaya digunakan analisis B/C Ratio. Analisis 
titik impas dilakukan untuk rnengetahui titik dimana pada saat itu usaha 
produksi lidah buaya, minuman segar dan pepaya yang dilakukan tidak 
mengalami keuntungan dan kerugian. Penelitian ini dilakukan dengan 
membedakan petani lidah buaya dan pepaya menjadi 3 golongan 
berdasarkan luas lahan yang rnereka miliki, yaitu petani dengan luas 
lahan 1 0,5 Ha, petani dengan luas lahan 0,5 < Ha < 1,5 dan petani 
dengan luas lahan > 1,5 Ha. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif dalam bentuk studi kasus untuk mempelajari petani lidah 
buaya dan pepaya di Kecamatan Pontianak Utara selama kurun waktu 
kurang lebih 2 bulan. Responden yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 31 orang petani lidah buaya yang rnenjual lidah buaya segar, 21 
orang petani yang menjual lidah buaya segar dan mengolah menjadi 
minuman segar dan 36 orang petani pepaya. Jumlah petani lidah buaya 
adalah 60 orang dan petani pepaya adalah 72 orang. 

Berdasarkan analisis biaya yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
persentase biaya yang paling besar adalah biaya abu sawmill. Hal ini 
berlaku untuk semua golongan luas lahan yang dimiliki petani, baik untuk 
budidaya lidah buaya maupun pepaya. Hal ini disebabkan jenis tanah 
yang digunakan adalah tanah gambut dengan keasaman yang sangat 
tinggi. Untuk itu diperlukan abu sawmill yang cukup banyak untuk 
mengurangi keasaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. 

Berdasarkan analisis pendapatan dan W C  Ratio, dapat diketahui 
bahwa pendapatan dan nilai RIC yang diperoleh petani lidah buaya 
semakin meningkat seiring dengan bertarnbah luasnya lahan yang dimiliki. 
Pada saat petani lidah buaya menjual segar dan mengolah menjadi 
minuman segar, nilai RIC yang diperoleh per luas lahan menurun 
dibandingkan jika petani hanya menjual lidah buaya segar. Pendapatan 
yang diperoleh petani pepaya juga sernakin meningkat dengan bertambah 
luasnya lahan yang dimiliki. Dilihat dari nilai RIC yang diperoleh, petani 
dengan luas lahan 0,5 < Ha I 1,5 merniliki nilai RIC paling tinggi. 

Berdasarkan analisis kelayakan finansial yang dilakukan, 
budidaya lidah buaya layak dan menguntungkan untuk semua golongan 
luas lahan. Semakin luas lahan yang dimiliki, nilai BIC yang diperoleh 
semakin tinggi yang menunjukkan semakin layak usaha tersebut. Untuk 
budidaya pepaya, nilai BIC yang diperoleh meningkat pada luas lahan 
0,5<Ha<1,5 dan menurun kembali pada luas lahan > 1,5 Ha. 

Berdasarkan analisis titik impas yang dilakukan, hasil penjualan 
lidah buaya dan pepaya untuk semua golongan luas lahan sudah berada 
di atas titik impas. Pada saat petani lidah buaya rnengolah sedikit dari 
hasil produksi lidah buaya menjadi minuman segar, titik irnpas yang harus 
dicapai menjadi lebih tinggi dibandingkan jika petani hanya menjual lidah 
buaya segar saja. Secara keseluruhan usaha produksi lidah buaya dan 
pepaya sudah menghasilkan keuntungan. 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisis-analisis tersebut 
adalah budidaya lidah buaya dan pepaya layak dan rnenguntungkan pada 
semua golongan luas lahan yang dimiliki petani. Untuk golongan luas 
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lahan < 0,5 Ha dan luas lahan > 1,5 Ha, akan lebih layak dan 
menguntungkan jika petani melakukan budidaya lidah buaya dengan 
menjual segar tanpa mengolah menjadi minuman segar. Untuk petani 
dengan luas lahan 0,5<Ha11,5, akan lebih layak dan menguntungkan jika 
petani melakukan budidaya pepaya. Saran yang dapat diberikan adalah 
diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek pasar dan pemasaran. 
Penelitian tersebut mencakup antara lain sampai berapa banyak lidah 
buaya dan pepaya yang masih dapat dihasilkan petani sehingga dapat 
diserap pasar. 
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