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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rata-rata biaya total per hektar usahatani cincau hitam di Desa Tunjungmuli 

Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tiap panen dalam satu 

periode tanam pada tahun 2017 sebesar Rp6.135.166,00. Rata-rata 

penerimaan per luas lahan garapan adalah Rp4.766.844,00, dan rata-rata 

penerimaan petani  per hektar adalah Rp14.684.640,00. 

2. Hasil analisis kelayakan menunjukan R/C lebih dari satu yaitu sebesar 2,31 

persen maka usahatani cincau hitam ini layak untuk diusahakan.   

3. Nilai Break Even Point (BEP) usahatani cincau hitam di desa Tunjungmuli 

tiap panen dalam satu periode tanam pada tahun 2017 tercapai pada saat nilai 

penerimaan Rp1.092.923,00 dan volume produksi mencapai 199 kilogram. 

4. Kontribusi pendapatan usahatani cincau hitam terhadap pendapatan rumah 

tangga sebesar 57,47 persen hal ini menunjukkan kegiatan usahatani cincau 

hitam menjadi mata pencaharian utama, karena kontribusinya lebih besar dari 

50 persen. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Para petani cincau hitam hendaknya membuat pencatatan mengenai arus 

biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani cincau hitam dalam buku 

keuangan yang dapat membantu petani dalam mengalokasikan modal yang 

dimiliki sebaik-baiknya agar dapat mengevaluasi usahataninya layak atau 

tidak layak untuk dikembangkan. 

2. Para petani cincau hitam harus tetap menjaga kualitas produksi cincau hitam, 

penggunaan tenaga kerja yang optimal dan penggunaan bibit dengan mutu 

yang baik sehingga usahatani cincau hitam yang dijalankan dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani. 
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