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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman mentimun (Cucumis sativus L.) berasal dari bagian utara India 

kemudian masuk ke Cina.  Pada tahun 1882,  De Condole memasukkan tanaman 

ini ke daftar tanaman asli India. Pada akhirnya tanaman ini menyebar ke seluruh 

dunia terutama di daerah tropika. Tanaman mentimun merupakan komoditas 

sayuran yang mulai memasuki pasaran ekspor, sebagai sayuran dalam bentuk 

buah segar. Penyebaran dan produksi mentimun di Indonesia dari tahun ke tahun 

terus meningkat (Wijoyo, 2012) 

Mentimun umumnya sangat digemari oleh masyarakat dan dikonsumsi 

dalam bentuk lalapan, sari buah, asinan, acar dan lain-lain. Nilai gizi mentimun 

cukup baik karena sayuran buah ini mengandung mineral dan vitamin. Kandungan 

nutrisi per 100 g mentimun terdiri dari 15 kalori, 0,8 protein, o,1 pati, 3 g 

karbohidrat, 30 mg fosfor, 0,5 mg besi, 0,02 thianine, 0,01 riboflavin, natirum 

5,00 mg, niacin 0.10 mg, abu 0,40 mg, 14 mg asam, 0,45 IU vitamin A, 0,3 IU 

vitamin B1 dan 0,2 IU vitamin B2. Di samping itu, buah mentimun juga dapat 

digunakan sebagai obat-obatan tradisional seperti untuk sakit tenggorokan dan 

panas dalam, sebagai bahan industri terutama dibidang kosmetik untuk dijadikan 

pencuci muka (Sumpena,2001) 

Produksi mentimun di Indonesia masih sangat rendah yaitu 3,5 ton/ha 

sampai 4,8 ton/ha, padahal produksi mentimun hibrida bisa mencapai 20 to ha. 

Budidaya tanaman mentimun dalam sekala produksi yang tinggi dan intensif  
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belum banyak dilakukan, pada umumnya tanaman mentimun ditanam sebagai 

tanaman selingan. 

Masalah utama yang sering dihadapi petani timun adalah tanaman 

mentimun lebih dominan menghasilkan bunga jantan dibandingkan dengan bunga 

betina sehingga produksinya tidak maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut 

maka harus mengunakan benih hibrida. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa biaya produksi benih 

ketimun hibrida ini, agar masyarakat mengetahui bahawa budidaya ketimun ini 

sangat mudah untuk dilakukan, dengan biaya yang tidak terlalu banyak namun 

memberikan keuntungan yang tinggi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana struktur biaya produksi benih ketimun hibrida di CV. Aura Seed 

Indonesia? 

2. Bagaimana efisiensi budidaya benih ketimun hibrida di CV. Aura Seed 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dilaksanakannya Penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis struktur biaya produksi benih ketimun hibrida di CV. Aura 

Seed Indonesia. 

2. Menganalisis efisiensi biaya produksi budidaya benih ketimun hibrida di CV. 

Aura Seed Indonesia. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Manfaat Bagi pemerintah Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi 

atau tambahan informasi bagi pemerintah Kabupaten Kediri. 

2. Manfaat Bagi perusahaan CV. Aura Seed Indonesia  Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah data untuk perusahaan dalam produksi benih 

ketimun hibrida. 

3.  Manfaat Bagi peneliti lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Untuk menyemakan persepsi antara penulis dengan pembaca, maka perlu adanya 

penjelasan tentang batasan istilah dan pengukuran variabel. Adapun batasan istilah 

dan pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada CV. Aura Seed Indonesia di Kabupaten Kediri. 

2. Analisa adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail suatu hal atau 

benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau 

penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Analisis ini dilakukan untuk 

menganalisis biaya produksi Benih Ketimun Hibrida di CV. Aura Seed 

3. Benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan untuk 

mengembang biakkan tanaman tersebut. Benih dalam penelitian ini adalah 

benih ketimun hibrida. 
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4. Hibrida adalah produk persilangan antara dua tetua tanaman yang berbeda

secara genetik. Dan di dapatkan hasil benih ketimun hibrida

5. Biaya produksi adalah sebagian keseluruhan faktor produksi yang

dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan benih ketimun

hibrida.

6. Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah

kewajiban perusahaan CV. Aura Seed, yang timbul dari transaksi penyerahan

barang dan jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode yang dapat

diakui dan diukur berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum.

7. Penerimaan atau Revenue adalah semua penerimaan produsen dari hasil

penjualan benih ketimun hibrida.

8. Efisiensi usaha adalah usaha yang mengutungkan dan layak untuk di lakukan

efisiensi usaha dapat dikatakan layak jika lebih besar dari satu dan di katakan

rugi jika lebih keci dari satu

9. Biaya variabel adalah biaya yang  dapat berubah sesuai dengan besar kecilnya

produksi

10. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah ketika adanya perubahan roduksi


