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III. KERANGKA KONSEP PEMIKIRAN  

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

Pertanian yang merupakan salah satu usaha dalam memproduksi hasil 

pertanian yang cendrung berupa bahan makanan seperti beras, palawija (jagung, 

kacang-kacangan, dan umbi-umbian) serta tanaman hortikultura yang berupa 

sayur-sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang masih sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal tersebut 

didukung oleh permintaan buah-buahan di Indonesia yang semakin meningkat, 

dengan perkembangan 12-15% pertahun (Suhendra, 2011). 

Salah satu buah yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia 

ialah jeruk, dengan tingkat konsumsi sekitar 5,1 kg/kapita/tahun 

(Poerwanto,2013). Jeruk cukup digemari oleh pecinta buah-buahan dikarenakan 

jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Di dalam 100gr buah 

jeruk terkandung 40-70 mg vitamin C. Tidak hanya kandungan vitamin C, buah 

jeruk juga kaya akan vitamin B6, antioksidan dan serta yang baik untuk kesehatan 

(Wijaya, 2012). Itulah salah satu alasan tingginya permintaan buah jeruk di 

Indonesia. 

Tingginya permintaan akan buah jeruk tidak diimbangi dengan jumlah 

produksi jeruk di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih merupakan negara 

pengimpor terbesar kedua di ASEAN setelah Malaysia (Poerwanto, 2013). 

Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi dalam 

memproduksi buah jeruk, didukung dengan keadaan alam yang mendukung untuk 

berkembangnya buah jeruk. Hal ini lah yang menjadi pemacu jeruk nasional untuk 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani jeruk, namun juga dapat 

menjadi penyumbang dalam upaya peningkatan devisa eksport nasional.  

Di Indonesia, konsumsi akan buah jeruk hanya didominasi oleh jeruk jenis 

siem. Hal tersebut didukung dengan perkembangan akan buah jeruk jenis siem 
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yang mencapai 80% dibandingkan jenis jeruk lainnya. (Suyanto dalam Lesmana, 

2009). Padahal di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis jeruk yang dapat 

dikembangkan dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu komoditas unggulan. 

Salah satu varietas unggulan lainnya yaitu jeruk keprok.  

Saat ini terdapat beberapa daerah sentra produksi jeruk keprok di 

Indonesia, yaitu di Jawa Timur khususnya di daerah Batu, Jember dan 

Banyuwangi, Jawa Barat di daerah Garut, NTT di daerah Timor Timur Selatan, 

dan Bali. Di samping daerah tersebut, ada beberapa sentra areal   jeruk yang 

berpotensi dikembangkan seperti Berastagi (Sumatera Utara), Kerinci (Jambi), 

dan Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan) serta Kalimantan Timur. (Hardiyanto, 

2104). Dengan demikian, apabila budidaya jeruk keprok dapat dikembangkan 

secara terprogram dan berkelanjutan, maka dapat dipastikan jeruk keprok nasional 

akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu 

komoditas eksportir dalam upaya peningkatan devisa negara. 

Desa Selorejo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang yang terkenal akan komoditas jeruknya. Hal tersebut disebabkan karena 

Desa Selorejo sangat cocok akan syarat tumbuh jeruk. Saat ini, petani jeruk di 

Desa Selorejo pun mulai menanam jeruk keprok sebagai salah satu cara 

meningkatkan produktivitas jeruk dengan aneka ragam varietas jeruk. Jenis jeruk 

yang tanam yaitu bervarietas jeruk keprok.  

Penanaman jeruk keprok di Desa Selorejo didasarkan atas keinginan  petani 

untuk memaksimalkan keuntungan dalam berusahatani jeruk. Hal tersebut 

didukung pula dengan jumlah hasil panen jeruk keprok yang lebih besar 

dibandingkan jeruk manis biasa, dengan penggunaan biaya input yang sama. 

Dimana dalam 1 kali panen, jeruk manis akan menghasilkan buah sekitar 5-9 

ton/hektar, sedangkan jeruk keprok dapat menghasilkan sekitar 8-10 ton/hektar 

bahkan lebih (bank Indonesia, 2009). Dengan demikian, melalui usahatani jeruk 

keprok maka dapat meningkatkan pendapatan petani jeruk di Desa Selorejo dan 
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tentunya dapat menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan devisa negara 

dengan memanfaatkan peluang pasar domestik. 

Namun keunggulan dalam berusahatani jeruk keprok di Desa Selorejo ini 

belum sepenuhnya disadari dan dirasakan oleh seluruh petani jeruk di desa 

satempat. Hal tersebut dibuktikan masih hanya sekitar 40% dari petani jeruk di 

Desa Selorejo yang berusahatani jeruk keprok. Hal ini yang menjadi alasan masih 

belum maksimalnya jumlah hasil produksi jeruk keprok di Desa Selorejo yang 

masih didominasi oleh petani jeruk manis (pacitan). 

Disamping itu, terdapat berbagai kendala yang dihadapi petani dalam 

upaya berusahatani jeruk keprok di Desa Selorejo. Jenis jeruk keprok yang 

dibudidayakan di desa Selorejo yaitu jeruk kerpok Batu 55. Dengan demikian, 

bibit jeruk keprok berasal dari Kota Batu untuk memperoleh bibit jeruk keprok 

dengan mutu yang tinggi. Selain itu, harga bibit jeruk keprok ini terbilang cukup 

tinggi dengan kisaran Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per pohon tergantung ukuran 

bibit. 

Jeruk keprok merupakan jenis jeruk yang dapat berproduksi sekali dalam 

kurun waktu setahun dengan melewati 3 tahun setelah masa. Sehingga dalam 

upaya mengoptimalkan hasil produksi jeruk keprok, petani setempat berusaha 

memaksimalkan  penggunaan pupuk dan pestisida secara rutin.  Padahal,  harga 

bahan baku produksi jeruk keprok berupa pupuk dan pestisida hampir setiap 

bulannya mengalami kenaikan. Hal ini lah yang menjadi masalah utama dalam 

berusahatani jeruk keprok, di mana petani harus mengeluarkan modal dan biaya 

produksi yang tinggi sedangkan penerimaan hanya diperoleh satu kali dalam 

setahun. 

Disamping kualitas bibit dan biaya produksi, harga merupakan salah satu 

penentu dalam berusahatani jeruk keprok. Hal ini disebabkan karena harga sangat 

berpengaruh terhadap penerimaan dan pendapatan yang diperoleh petani jeruk 

keprok. Penerimaan maupun pendapatan yang diperoleh, berbanding lurus dengan 
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kuantitas dan harga jual dari jeruk keprok itu sendiri. Dengan demikian, harga jual 

dari hasil panen jeruk keprok yang dipasarkan, harus diterapkan dan dikontrol 

penuh oleh petani selaku pemeran utama dalam berusahatani jeruk keprok.  

Harga jual jeruk keprok pun sering menjadi suatu masalah dalam 

berusahatani jeruk keprok, karena ketidaktahuan petani akan perkembangan harga 

jual jeruk keprok di pasaran. Tidak transparansinya harga jual jeruk keprok yang 

diterima petani Desa Selorejo oleh tengkulak yang membuat keputusan  harga 

jeruk keprok dipegang penuh oleh tengkulak. Padahal di Desa Selorejo terdapat 

kelompok tani dan pusat informasi mengenai jeruk yang seharusnya dapat 

dimanfaat sebagai perkumpulan atau tempat untuk memperoleh informasi terkini 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jeruk keprok. 

Berdasarkan permasalahan mengenai harga bibit, biaya produksi, jumlah 

produksi dan penerimaan yang diterima oleh petani jeruk di Desa Selorejo, maka 

diperlukan beberapa beberapa infromasi yang terkait dengan seluruh perhitungan 

finansial di perkebuan jeruk keprok tersebut. Terdapat beberapa analisis yang 

perlu dilakukan, seperti analisis kelayakan usahatani dan investasi serta analisis 

sensitivitas. 

Analisis cashflow akan memberikan informasi mengenai biaya yang 

dikeluarkan serta penerimaan dan pendapatan yang diperoleh petani Desa Selorejo 

selama berusahatani jeruk keprok. Bila penerimaan dan pendapatan yang 

diperoleh lebih besar dibandingkan total biaya produksi, maka usahatani jeruk 

keprok dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan petani. 

Namun, apabila total biaya produksi lebih besar dibandingkan penerimaan 

maupun pendapatan, maka usahatani jeruk keprok tidak layak dilaksanakan 

karena petani akan mendapatkan kerugian. 

Analisis selanjutnya yaitu analisis kriteria kelayakan investasi mencakup 

analisis NPV (Net Persent Value), IRR (Internal Rate OF Return) dan Net B/C 

Ratio dan Payback Period. NPV merupakan alat analisis yang mengukur 
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keuntungan investasi yang diperoleh dimasa mendatang berdasarkan tingkat suku 

bunga saat ini. Apabila NPV bernilai positif dan lebih dari 1, maka usahatani jeruk 

keprok layak untuk dilakukan. Namun apabila NPV bernilai negatif, maka 

usahatani jeurk keprok tidak layak dilaksanakan dan disarankan alokasi biaya 

dialokasikan ke usahatani komoditas lainnya. 

Analisis IRR digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyamaan 

suku bunga sekarang dengan nilai penerimaan bersih di masa mendatang. Apabila 

nilai IRR dari usahatani jeruk keprok lebih dari tingkat suku bunga saat ini, maka 

usahatani jeruk keprok layak untuk dikembangkan. Apabila nilai IRR lebih kecil 

dari tingkat suku bunga saat ini, maka kegiatan usahatani jeruk keprok tidak layak 

untuk dikembangkan. 

Nilai dari Net B/C Ratio menggambarkan perbandingan jumlah keuntungan 

yang diperoleh dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh petani. Apabila nilai 

Net B/C Ratio lebih besar dari 1, maka usahatani jeruk keprok layak untuk 

dilaksanakan karena akan memberikan keuntungan berkali lipat dari biaya yang 

dikeluarkan. Namun, apabila nilai Net B/C Ratio lebih kecil dari 1, maka 

usahatani jeruk keprok tidak layak dikembangkan karena petani akan 

mendapatkan kerugian. Sedangkan analisis Payback Period digunakan untuk 

mengetahui jangka waktu yang diperlukan dalam proses pengembalian modal 

investasi selama berusahatani jeruk keprok. 

Dalam berusahatani jeruk keprok, seringkali terjadinya perubahan-

perubahan jumlah dan biaya yang berkaitan dengan produksi dari jeruk keprok. 

Untuk itu, perlu adanya analisis yang  dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kepekaan usahatani jeruk keprok terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi 

di masa mendatang. Alat analisis tersebut ialah analisis sensitivitas. Dalam 

penelitian ini, analisis sensitivitas dilakukan dalam mengantisipasi adanya 

perubahan harga jual, jumlah produksi dan biaya produksi jeruk keprok. Apabila 

telah dilakukan perubahan terhadap harga jual, jumlah produksi dan biaya 
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produksi jeruk keprok, dan nilai NPV, IRR dan Net B/C ratio bernilai postif, maka 

usahatani jeruk keprok layak dikembangkan. 

 Petani Desa Selorejo perlu mengetahui informasi hal tersebut dalam upaya 

penambahan informasi proses pengembangan usahatani jeruk keprok, karena 

perhitungan analisis tersebut berkaitan dengan informasi jumlah penerimaan, 

kelayakan usahatani dan jumlah tahun yang diperlukan untuk pengembalian 

modal yang dikeluarkan. Hal tersebut berkaitan dalam upaya pengembangan dan 

peningkatan usahatani jeruk keprok di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut, diharapkan didapatkan hasil 

yang memuaskan dan kelayakan usahatani, namun apabila tidak, maka perlu 

adanya pengoptimalan input (sumber daya) dan output yang dihasilkan untuk  

mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Dari uraian di atas, dapat 

disimpulkan dalam kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut: 
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Keterangan:    Alur berfikir 

    Alat analisis 

 

Gambar 4. Kerangka Pemikiran Kelayakan Investasi Usahatani Jeruk Keprok  di 

Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 
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Analisis Cashflow: 

 Total Cost, Total Revenue, Pendapatan 

Analisis kelayakan dan investasi  

Layak, bila: 

- NPV > 1 

- IRR  > tingkat suku bunga 

- B/C  > 1 

Analisis sensitivitas: 

- Penurunan harga jual  

- Kenaikan biaya produksi 

- Penurunan jumlah produksi 

  

Tidak Layak, bila: 

- NPV < 1 

- IRR < tingkat suku bunga 

- B/C < 1 
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usaha  tani jeruk keprok  

Memperbaiki penggunaan 

input (sumber daya) 

  

Potensi Jeruk keprok di Indonesia 
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3.2 Hipotesis 

Adapun hipotesis yang mendukung proses penelitian antara lain: 

1. Usaha tani jeruk keprok di Desa Selorejo, Kabupaten Malang  layak untuk 

dikembangkan dan layak untuk diinvestasikan. 

2. Usaha tani jeruk keprok di Desa Selorejo, Kabupaten Malang memiliki 

kepekaan sensitivitas terhadap perubahan biaya produksi, jumlah produksi dan 

harga jual. 

 

3.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang terkait dapat membantu proses penelitian, yaitu: 

1. Data yang diambil adalah data produksi, biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan usaha tani jeruk keprok selama 16 tahun pada tahun 2013. 

2. Jjumlah produksi untuk tahun tanam 17-20 tahun digunakan data dari Hasil 

Survei Konsultan MK-PKT Jeruk  mengenai perbandingan hasil panen jeruk 

keprok dalam Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK) Budidaya Tanaman Jeruk 

Keprok Bank Indonesia Direktorat Kredit, BPR dan UMKM tahun 2009. 

3. Suku bunga yang digunakan sebesar 7,5% (suku bunga Bank Indonesia). 

4. Kriteria kelayakan investasi usahatani jeruk keprok dengan perhitungan NPV, 

IRR, NET B/C dan  Payback Period. 
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Menurut Sugiono (2011), variabel penelitian adalah atribut dari obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti 

untuk dipelajari. Maka, dalam konsep penelitian ini, variabel yang digunakan beserta definisi operasionalnya. 

Tabel 4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Konsep Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Satuan Indikator 

Biaya investasi 

awal   

Jumlah biaya awal yang dikeluarkan dalam upaya 

berusahatani jeruk keprok 
Rp 

 

Biaya produksi 

usahatani 

  

Jumlah biaya yang dikeluarkan yang merupakan 

hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya 

variabel dalam usaha tani jeruk keprok 

Rp/tahun 

 

Biaya Tetap 

(TFC) 

 

Biaya pengeluaran  produksi jeruk keprok yang 

tidak mempengaruhi hasil output / produksi. 
Rp/tahun 

Umur ekonomis 

alat (n) 

Jangka waktu penggunaan alat-alat produksi dalam 

budidaya jeruk keprok hingga rusak 
Tahun/alat 

Jumlah alat 

produksi (    
Banyak alat yang digunakan selama kegiatan 

budidaya jeruk keprok 
Unit 

Harga beli alat 

(  ) 

Harga yang harus dibayarkan untuk memperoleh 

atau memiliki alat yang digunakan dalam budidaya 

jeruk keprok 

Rp/alat/tahun 

 

Biaya 

Variabel 

(TVC) 
 

Jumlah biaya yang dikeluarkan sebagai biaya pada 

jangka waktu tertentu yang mempengaruhi besar 

kecilnya hasil produksi 

Rp/unit 

 

  

Jumlah tenaga 

kerja (   ) 

Banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada berbagai 

kegiatan dalam  usahatani perkebunan jeruk keprok 
Orang 

 

 

4
0
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Tabel 4. (Lanjutan) 

Konsep Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Satuan Indikator 

  

Upah tenaga 

kerja (   ) 

Sejumlah uang yang diberikan kepada tenaga kerja 

sebagai upah atas kinerjanya berdasarkan jumlah 

waktu bekerja 

Rp/tahun 

 
Input produksi 

(   ) 

Pembelian sarana yang berhubungan dengan input 

produksi, seperti pupuk, pestisida, air dll. 
Rp/tahun 

Keuntungan 

        

       

      
     

  

Jumlah total pendapatan yang diperoleh dari hasil 

penjualan jeruk keprok setiap tahunnya yang 

dikurangi dengan biaya produksi 

 

Rp/tahun 

 

Total 

penerimaan 

(TR) 

 

 

 

 

 

o Jumlah uang yang diperoleh dari jumlah produksi 

dikalikan harga produksi 
Rp/tahun 

Harga jual (  ) 
Harga yang ditetapkan untuk pembelian jeruk keprok 

perkilonya 
Rp/kg 

Produksi jeruk 

keprok (  ) 
Jumlah produksi jeruk keprok pertahun Kg/tahun 

Total  biaya  

produksi 

(TC) 

 

Jumlah keseluruhan produksi jeruk keprok setiap 

tahunnya (hasil penjumlahan dari biaya tetap dan 

biaya variabel dalam usaha tani jeruk keprok) 

Rp/tahun 

 

Biaya Tetap 

(TFC) 

Biaya pengeluaran  produksi jeruk keprok yang tidak 

mempengaruhi hasil output / produksi. 

Rp/tahun 

  

  

Biaya Variabel 

(TVC) 

Jumlah biaya yang dikeluarkan sebagai biaya pada 

jangka waktu tertentu yang mempengaruhi besar 

kecilnya hasil produksi 

Rp/tahun 
 

 

4
1
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Tabel 4. (Lanjutan) 

Konsep Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Satuan Indikator 

Net Present 

Value (NPV): 

∑
𝐵     

 1  𝑖  

𝑛

 =1

 

= 
∑     ∑    

 1    
 

  

Hasil selisih dari penerimaan usahatani jeruk keprok 

dengan biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi yang telah di-presentvalue-kan 
 

- NPV>1, 

berarti 

bermanfaat 

 

- NPV<1, 

berarti 

belum 

bermanfaat 

Total 

penerimaan 

(TR) 

 

 

Jumlah uang yang diperoleh dari jumlah produksi 

dikalikan harga produksi 
Rp/tahun 

Harga jual (  ) 
Harga yang ditetapkan untuk pembelian jeruk 

keprok perkilonya 
Rp/kg 

Produksi jeruk 

keprok (  ) 
Jumlah produksi jeruk keprok pertahun Kg/tahun 

Total  biaya  

produksi 

(TC) 

 

Jumlah keseluruhan produksi jeruk keprok setiap 

tahunnya (hasil penjumlahan dari biaya tetap dan 

biaya variabel dalam usaha tani jeruk keprok) 

Rp/tahun 

Biaya Tetap 

(TFC) 

Biaya pengeluaran  produksi jeruk keprok yang tidak 

mempengaruhi hasil output / produksi. 
Rp/tahun 

Biaya Variabel 

(TVC) 

Jumlah biaya yang dikeluarkan sebagai biaya pada 

jangka waktu tertentu yang mempengaruhi besar 

kecilnya hasil produksi 

Rp/tahun 

 
Suku bunga (i) 

Tingkat suku bunga deposito Bank Indonesia yang 

berlaku pada saat penelitian 

% perbulan 

(tahun 2014)  

 
Umur usaha (n) 

Peride waktu yang digunakan sebagai bahan 

penelitian selama 1 tahun 
Tahun 

 

 
Periode (t) 

Waktu yang menunjukkan jumlah masa usaha tani 

pada tahun ke-t (20) 
Tahun ke-20 

 

 

 

4
2
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Tabel 4. (Lanjutan) 

Konsep Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Satuan Indikator 

Internal Rate of 

Return (IRR) 

 

𝑖1   
NPV1

NPV1   NPV2

 𝑖2   𝑖1  

 

  

Nilai investasi untuk menghasilkan keuntungan (return) 

yang dapat dicapai. 
% pertahun - IRR>1, 

berarti 

investasi 

layak 

- IRR<1, 

berarti 

investasi 

tidak 

layak 

NPV 1 
 

NPV yang dihasilkan dengan bernialai positif dalam 

perhitungan usaha 
Rp/tahun 

Tingkat suku 

bunga (𝑖1  
Tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendapatkan 

NPV yang bernilai positif 
% pertahun 

NPV 2 
 

NPV yang dihasilkan dengan bernialai negatif dalam 

perhitungan usaha 
Rp/tahun 

Tingkat suku 

bunga (𝑖2  
Tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendapatkan 

NPV yang bernilai negatif 
% pertahun 

Net B/C Ratio 

∑
𝐵     

 1   𝑖  
𝑛
 =1

∑
𝐵     

 1   𝑖  
𝑛
 =1

 

= 
      

      
 

  

Perbandingan antara NPV yang bernilai positif dengan 

NPV yang bernilai negatif yang menggambarkan 

keuntungan yang diperoleh dari biaya 
 

- B/C>1, 

berarti 

investasi 

untung 

- B/C<1, 

berarti, 

investasi 

tidak 

untung 

Total 

Pendapatan 

(Bt) 

 

Jumlah total pendapatan yang diperoleh dari hasil 

penjualan jeruk keprok setiap tahunnya yang dikurangi 

dengan biaya produksi 

Rp/tahun 

Harga jual 

(  ) 
Harga yang ditetapkan untuk pembelian jeruk keprok 

perkilonya 
Rp/kg 

  

Produksi jeruk 

keprok (  ) 
Jumlah produksi jeruk keprok pertahun Kg/tahun 

 

Total  biaya  

produksi 

(Ct) 
 

Jumlah keseluruhan produksi jeruk keprok setiap 

tahunnya (hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya 

variabel dalam usaha tani jeruk keprok) 

Rp/tahun 

  

Biaya Tetap 

(TFC) 

Biaya pengeluaran  produksi jeruk keprok yang tidak 

mempengaruhi hasil output / produksi. 
Rp/tahun 

4
3
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Tabel 4. (Lanjutan) 

Konsep Variabel Sub Variabel Definisi Operasional Satuan Indikator 

 

 

Biaya Variabel 

(TVC) 

Jumlah biaya yang dikeluarkan sebagai biaya pada jangka 

waktu tertentu yang mempengaruhi besar kecilnya hasil 

produksi 

Rp/tahun 

 Suku bunga yang berlaku (i) 
Tingkat suku bunga deposito Bank Indonesia yang 

berlaku pada saaat penelitian 

% perbulan 

(tahun 2014) 

Umur usaha (n) 
Periode waktu yang digunakan sebagai bahan penelitian 

selama 1 tahun 
Tahun 

Payback Period 

(PP) 

𝑛   
𝑎 𝐼

𝑐
  x 1 thn 

 

Jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian 

modal awal jeruk keprok 

Tahun 

 

 

N 
Tahun terakhir di mana jumlah cashflow masih belum 

menutupi investasi  

Nilai Kumulatif cash flow (a) 
Jumlah pendapatan kumulatif dari usahatani jeruk keprok 

yang diperoleh setelah cash flow bernilai positif 
Rp 

Investasi Awal (I) 
Jumlah biaya awal yang dikeluarkan dalam berusahatani 

jeruk keprok  

Pendapatan pada tahun ke – n 

(c) 

Jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh petani jeruk 

keprok pada saat memasuki masa tanam pada tahun ke-n. 
Rp/tahun 
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