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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Bismillahirrohmanirrohim
Segala puji kami panjatkan ke hadapan Illahi atas terselenggaranya Seminar Nasional
“Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III” Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 18 Mei 2016. Seminar
ini merupakan seminar yang diselenggarakan secara mandiri oleh Program Studi
Agribisnis untuk ketiga kalinya dan dilakukan secara rutin tiap tahun. Tujuan
diselenggarakannya seminar ini adalah untuk : 1) Memberikan rekomendasi kebijakan,
langkah dan strategi dalam upaya pengembangan sektor agribisnis yang terkait erat
dengan wilayah perdesaan, 2) Memberikan wadah untuk berbagi pengalaman dan
tukar menukar ide bagi semua stakeholder terkait  baik akademisi, pelaku bisnis dan
pemerintah, 3) Menumbuhkan komitmen bersama dalam pengembangan sektor
agribisnis yang bertititk tumpu pada wilayah perdesaan dalam upaya mencapai visi
pembangunan pertanian. Selanjutnya, pada akhir seminar diharapkan tergalang sinergi
untuk meningkatkan mutu dan dayaguna penelitian dan dapat menjadi masukan bagi
berbagai pihak yang berwenang dalam pengambilan kebijakan.

Makalah kunci disampaikan oleh Abdullah Azwar Anas, M.Si selaku Bupati
Banyuwangi Jawa Timur, dan  makalah  utama oleh Ir. Kristiawan selaku Direktur CV
Kajeye Food Malang), dan Dr. Mardiyah Hayati selaku pakar agribisnis Universitas
Trunojoyo Madura. Disamping itu terdapat makalah penunjang  bersumber dari
berbagai instansi/lembaga penelitian seperti BPTP Jawa Timur dan Bogor, serta
Perguruan Tinggi dari berbagai wilayah seperti Universitas Andalas Padang,
Universitas Lampung, Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan, Universitas
Majalengka Jawa Barat, Universitas Padjajaran, Universitas Pattimura Ambon,
Universitas Tadulako Palu Sulawesi, Universitas Gadjah Mada (UGM) UNSOED
Purwokerto,  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Unesa Surabaya, Unitri dan
Universitas Trunojoyo Madura. Topi k-topik yang disajikan sangat bervariasi, secara
garis besar terhimpun ke dalam 4 bidang yakni agribisnis, sosiologi, nilai tambah dan
sosial ekonomi .

Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi utamanya PT
Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). R’Mama, Agriekonomika,
PS2EKP dan UTM Press
Akhirnya selamat mengkaji makalah-makalah di prosiding ini.
Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Bangkalan, 30 Juni 2016.

Panitia Seminar Nasional Agribisnis dan
Pengembangan Ekonomi Perdesaan III
Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Trunojoyo Madura (UTM)
Ketua,

Dr. Elys Fauziyah, SP., MP
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MANAJEMEN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN BERBASIS UMBIAN:
UBI KELAPA (Diocorea alata)

Noeriwan Budi Soerjandono
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian – Jawa Timur

noeirawanbs@yahoo.com

ABSTRAK
Dalam usaha agribisnis pertanian, manajemen pengembangan tanaman merupakan
dasar utama dalam menciptakan produktifitas tanaman yang lebih baik. Manajemen
atau pengelolaan tanaman pangan berbasis umbian seperti ubi kelapa diperlukan
sebagai usaha dalam penyedian sumber pangan lokal hayati. Produktifitas ubi kelapa
secara statistik belum banyak diketahui begitu pula cara budidaya yang baik. Rata-rata
produktifitas yang ubi kelapa yang ada masih rendah berkisar 12-27 ton/ha. Ini masih
jauh dari harapan jika tanaman dikelola secara tepat. Budidaya yang ada masih secara
liar dan banyak ditanam sebagai tanaman pagar pekarangan tanpa pemeliharaan yang
intensif. Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan menggiatkan penanaman ubi
kelapa sebagai usaha untuk menciptakan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan.
Namun informasi pengembangan umbian ubi kelapa masih terbatas terutama
kaitannya dalam hal pengelolaan tanaman sehingga perlu adanya diseminasi inovasi
yang perlu disampaikan.

Kata kunci: Manajemen, Pangan dan Ubi Kelapa

ABSTRACT
In agribusiness agriculture, management of plant development is the main basis in
creating a better crop productivity. Management or management-based food crops
such as cassava water yam necessary as efforts in the provision of local food source is
biological. The productivity of water yam statistically has not been known so are a good
way of cultivation. The average productivity of water yam are still lower, at 12-27
tonnes / ha. This is still far from expectations if the plants are managed properly.
Cultivation is still illegal and widely planted as hedgerows in the yard without intensive
care. Government through the Food Security Agency intensified coconut planting
potatoes in an effort to create agribusiness activities in the countryside. But the water
yam tubers development information is still limited, especially in relation to crop
management so that the need for dissemination of innovation needs to be delivered.

Keywords: Management, Food and Water Yam

PENDAHULUAN
Manajemen atau pengelolaan agribisnis tanaman diperlukan sebagai usaha

untuk mengurangi atau mencegah tanaman gagal panen maupun rendahnya produksi.
Manajemen tanaman pangan umbian seperti ubi kelapa (Dioscorea alata) selama ini
dilakukan seadanya dan tanpa pemeliharaan yang optimal. Produksi yang dihasilkan
juga kabur karena produksi menurut  luas tanam belum terdata dengan baik.

Manajemen yang dimaksud merupakan usaha yang dimulai dari perencanaan
sampai dengan pemanenan. Mulai dari penentuan bibit, lahan, cara budidaya
tanaman, cara panen serta pengolahan pasca panennya. Manajemen agribisnis
tanaman ubi kelapa dapat mendukung ketersediaan pangan di pedesaan. Manajemen
Agribisnis menurut Suhada (2013) adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang
menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi fungsi perencanaan, fungsi
pengorganisasian, fungsi pengarahan dan pengendalian dan fungsi pengawasan dan
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pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan
produk pertanian dan keuntungan yang maksimal.

Agribisnis tanaman pangan berbasis umbian ubi kelapa (Dioscorea alata) masih
jarang dilakukan oleh petani. Padahal tanaman ini mempunyai potensi sebagai
tanaman pangan alternatif selain beras. Menurut Coursey (1976), umbi-umbian
mempunyai keunggulan yakni mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi yang
bermanfaat sebagai sumber tenaga. Tercatat sekitar 50-60 spesies Dioscorea yang
dibudidayakan dan telah dimanfaatkan sebagai tanaman pangan dan obat.

Umbi ubi dari jenis Dioscorea alata merupakan sumber pangan non beras yang
bisa dimanfaatkan langsung. Ada beberapa macam tapi jenis yang banyak dijumpai
hanya dua yakni ubi atau ubi kelapa warna ungu dan warna putih.  Umbi ubi tidak
mengandung racun seperti jenis umbi lainnya sehingga mempunyai peluang dijadikan
sebagai bahan pangan alternatif. Dioscorea alata L. (ubi) merupakan salah satu
tanaman pangan berkarbohidrat tinggi, mengandung 63,31 % pati, 6,66 % protein dan
0,64 % lemak (Richana dan Sunarti, 2004).

Masalah pengembangan komoditas ubi kelapa adalah kurangnya informasi
mengenai pengelolaan tanaman benar yang dapat meningkatkan produkstifitas
tanaman serta potensi yang diperoleh setelah umbi di panen, sehingga komoditas ini
akhirnya kurang diminati.  Ubi kelapa sarat  dengan kandungan  serat, vitamin, dan
mineral  tinggi .Sebagai bahan pangan, umbi ubi dapat direbus, dibakar atau dikukus.
Seringkali umbinya diiris-iris tipis, dijemur lalu digoreng atau dibuat sayur untuk lauk
pauk. Setelah digali umbi bisa disimpan sampai beberapa bulan. Meskipun bukan
makanan pokok, dibeberapa daerah ubi memegang peranan penting terutama saat
paceklik (Winarti, dkk., 2013).

Jumlah penduduk dan produksi padi
Penyedian sumber pangan berupa beras berkejar-kejaran dengan laju

pertumbuhan penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk yang masih banyak
bergantung pada beras akan mempengaruhi keamanan sumber pangan yang tersedia.
Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami laju pertumbuhan naik
turun. Dari data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk baik laki-laki maupun
perempuan tahun 2013 sejumlah 38.363.195 jiwa, tahun 2014 38.610.202 jiwa dan
tahun 2015 38.847.561 jiwa (BPS Jatim, 2015). Dalam kurun waktu tersebut
pertambahan penduduk meningkat 0,62-0,64%. Ketergantungan penduduk dalam
mengkonsumsi beras berdampak pada kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras..
Sebagai contoh di tahun 2012 import beras Indonesia dari berbagai negara utama
pengekspor mencapai 181.037.230 ton. Jumlah ini menurun di tahun 2013 menjadi
47.266.470 ton namun naik lagi di tahun 2014 menjadi 84.416.370 ton (BPS pusat,
2015).

Tabel 1
Proyeksi Jumlah Penduduk Jawa Timur Tahun 2013, 2014 dan 2015
Tahun 2013

(jiwa)
Tahun 2014

(jiwa)
Tahun 2015

(jiwa)
38.363.195 38.610.202 38.847.561

Sumber: BPS Pusat, 2015

Produksi padi 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 2,80-5,04%.
Perbaikan pola tanam, perbaikan jaringan irigasi dan pengelolaan tanaman yang lebih
baik menyebabkan hasil padi yang didapat mengalami kenaikan. Produksi padi (GKP)
tahun 2013 12.049.342 ton, 2014 12.397.049 ton dan 2015 13.054.511 ton (BPS
pusat, 2015). Dukungan pemerintah melalui program upaya khusus pajale serta
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berbagai program pertanian yang telah diatur dalam rencana dan strategi kementerian
pertanian menjadi motivasi petani untuk selalu mengoptimalkan hasil pertaniannya.

Tabel 2
Produksi Padi Jawa Timur Tahun 2013, 2014 dan 2015

Tahun 2013
(ton)

Tahun 2014
(ton)

Tahun 2015
(ton)

12.049.342 12.397.049 13.054.511

Perencanaan Jenis dan karakteristik Ubi Kelapa
Terdapat lebih  dari  600  spesies  dari  genus Dioscorea  spp. tersebar  di

berbagai  negara,  termasuk Indonesia Kartowinoto. dkk., (1989) mengemukakan
bahwa  panjang  umbi  berkisar 15,50 - 27 cm, diameter 5,25 – 10,75 cm. Daging umbi
berwarna kuning, kadang ungu, keras, dan  sangat  bergetah.  Sebagian  besar
karbohidrat  dalam  bentuk  pati  yang  terdiri  dari amilosa dan amilopektin.

Ketika umbi dipotong akan mengeluarkan getah. Sebagian besar senyawa
getah yang keluar dari permukaan potongan umbi ubi adalah senyawa alkaloid.
Beberapa varietas umbi ubi mengandung alkaloid dioscorin (C12H12O2N)  yang  larut
dalam  air  dan  hilang  jika  direndam  dalam larutan yang mengandung air kapur dan
direbus. (Rubatzky dan Yamaguchi,1998). Namun pada dioscorea alata aman untuk di
makan langsung. Dioscorea  alata mempunyai  umbi  yang  berwarna  putih
kekuningan  dan  ada  yang  berwarna  biru  tua. Ubi  ini  biasa  disebut  ubi  ireng
(Jawa)  kulit  umbi  bagian  dalam  berwarna  ungu  tua  dagingnya  berwarna  ungu
muda,  terkadang  terdapat  bercak-bercak  ungu  tak  beraturan. (Anonim , 2009).

Ubi sebenarnya batang bawah tanah. Umbi-umbi baru dibentuk setiap
tahunnya pada setiap jenis budidaya. Ubi hasil budidaya menghasilkan bentuk, ukuran
dan jumlah yang beragam. Jenis ubi biasanya menghasilkan 1-3 umbi dan berat antara
5-15 kg per tanaman.

Ubi Kelapa Putih
Ubi kelapa merupakan tanaman perdu merambat dengan panjang mencapai 3-

10 m. Tanaman  ini  memerlukan tiang  panjat  agar dapat  tumbuh ke  atas  dan
daunnya  dapat melakukan  proses  fotosintesa  dengan  baik.  Bentuk  ubi  tanaman
ini  beragam  yaitu  bulat, panjang dan ada yang bercabang. Meskipun jenis ubi kelapa
cukup banyak, namun secara nyata dapat dibedakan dari warna daging ubinya yaitu
ubi merah/ungu (violet) dan ubi  putih (Anonymous, 2002).  Kulit umbi bagian luar
berwarna coklat  atau coklat kehitaman dengan permukaan kasar dan ditumbuhi oleh
serabut akar dalam jumlah bervariasi dan penyebarannya tidak merata. (Kay, 1973).

Ubi kelapa/ ubi putih dibeberapa daerah disebut juga ubi kelapa kuning. Ubi ini
memiliki bentuk besar tak beraturan, bercabang-cabang, umbi melebar  seperti  kipas
ujungnya  berlekuk  dalam,  sampai  berbagi  dan  ukurannya  besar sekali. Umbinya
biasa disebut dengan ubi Menjangan. Daging berwarna kuning kecoklatan atau kuning
jeruk kemerahan (Lingga  dkk, 1986).
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Deskripsi Gambar
Bentuk     : besar tak beraturan
Panjang   : 22 cm
Diameter :  31,2 cm
Berat       :  300-745 g
Warna kulit   : coklat
Warna daging  umbi  :  putih tulang
Tekstur   : agak keras, getah banyak
dan mudah mengalami pencoklatan
(Browning)

Sumber: http://www.scribd.com, 2015

Gambar 1
Karakteristik Umbi Ubi Kelapa Ungu

Ubi  kuning/putih  memiliki  berat produksi hingga 20-30  ton/hektar.  umbi
basah  memiliki  umur panen  sekitar  6  sampai  dengan  8  bulan.  Ubi  kuning  di
kalangan  masyarakat belum memiliki nilai ekonomis sama sekali. Salah satu
penyebabnya karena kadar air ubi ini relatif tinggi namun ada beberapa sub tipe
Dioscorea alata yang kadar airnya rendah sementara kadar patinya tinggi.
(Anonymous,  2008).

Ubi Kelapa Ungu
Ubi kelapa ungu memiliki warna umbi ungu, terkadang berwarna ungu dengan

corak corak putih. Ubi ungu ini sering disebut ubi ireng di Jawa. kulit umbi bagian
dalam berwarna ungu  tua  dagingnya  berwarna  ungu  muda,  terkadang  terdapat
bercak-bercak  ungu  tak beraturan.  Terdapat  juga  ubi  dorok  (Jawa),  ubi
memerah/ubi  abang  (Jawa)  yang  masih termasuk ke dalam kategori ini. Daging
bagian tengah berwarna merah daging cerah serta kulit  dalamnya  berwarna  merah
atau  coklat  kekuningan.  Kulitnya  kasar  berserabut, bentuknya tidak beraturan
berwarna ungu kecoklatan karena warna diikuti warna coklat kayu (Lingga dkk, 1986).

Deskripsi Gambar

Bentuk     : lonjong panjang
Panjang   : 9,6-18,5 cm
Diameter :  10,3 cm
Berat       :  300-745 gr
Warna kulit   : ungu kecoklatan
Kulit          : tebal
Warna daging  umbi  :  ungu tua
(dibawah kulit) dan Ungu muda (bagian
tengah)
Tekstur   : empuk, getah sedikit

Sumber: http://www.scribd.com

Gambar 2
Karakteristik Umbi Ubi Kelapa Ungu
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Budidaya  Ubi Kelapa
Tanaman  ini  tumbuh  di tanah  datar  hingga  ketinggian  800  m  dpi,  tetapi

dapat juga tumbuh pada ketinggian 2.700 m dpi. Pada musim kemarau umbinya
mengalami masa istirahat. Agar tidak busuk biasanya umbinya disimpan di tempat
kering,  atau  dibungkus  abu.  Menjelang  musim  hujan  umbi ini  akan  bertunas.
Umbi  yang  telah  bertunas  digunakan  sebagai  bibit.  Setelah  masa  tanam  9-12
bulan, umbinya dapat dipanen (Plantus, 2008).

Ubi termaksud tanaman yang tidak tahan terhadap genangan dan
menghendaki tanah yang gembur. Penanaman dilakukan pada saat air mulai surut
(menjelang musim kemarau), dimulai pada bulau Mei sampai Juli dan dipanen pada
bulan Oktober-Desember, lokasi penanaman biasanya berada dibawah tegakan pohon
yang akan menjadi rambatan ubi. Ke dalam lubang tersebut diisi serasah (daun-daun
kering). Potongan umbi yang habis dipanen langsung ditaruh dalam lubang tersebut
dan kemudian ditimbun. Apabila musim hujan tiba, potongan umbi itu akan bertunas
dan menjadi tanaman baru (Ome, 2011).

Umbi ubi dapat diperbanyak secara vegetatif menggunakan umbi akar (akar
yang membesar) atau umbi udara (umbi yang keluar dari ruas batang) (Anonymous
2009). Ubi-ubian (Dioscorea) secara alami bersifat toleran naungan dan kekeringan,
hidup merambat dan menghasilkan umbi di dalam tanah.Tanaman ubi-ubian tumbuh
melilit pada tanaman keras, biasanya mulai tumbuh pada musim hujan dan pada
musim kemarau mulai dipanen, namun di lapang tidak selalu ada di setiap musim.
(Trustinah dan Kasno. 2013). Ubi banyak ditanam dengan cara monokultur dan sela.
Budidaya dilakukan secara tradisional sehingga hasil yang diperoleh juga rendah
berkisar 12-28 ton/ha.

Umbi ubi lebih banyak ditanam di bawah naungan. Tanaman ubi toleran
terhadap beberapa tegakan tanaman. Di hutan-hutan yang tanaman tahunanya hampir
semuanya menutupi tanah mempunyai ruang kosong yang perlu di isi berupa tanaman
musiman atau sela. Jenis tanaman naungan seperti tanaman lamtoro, jati, nangka,
duren, coklat, rambutan, bisa digunakan sebagai nauingan dan tiang panjat tanaman
ubi.

Dibawah Naungan
Dalam usaha budidaya tanaman umbi ubi, model tanam yang lebih cocok

adalah dengan memanfaatkan ekosistem agroforestri yang sudah ada. Jadi tidak
mengubah tanaman tahunannya akan tetapi mengoptimalkan lahan kosong dibawah
tegakanya saja. Ekosistem  Agroforestri  merupakan ekosistem yang didominasi kayu-
kayuan sebagai komponen utama, dengan dicirikan oleh tingkat naungan ringan
sampai berat. Petani agroforestri umumnya  berpendapat  bahwa  ekosistem
agroforestri tidak menghasilkan pangan, karena efek naungan tersebut. Padahal,
sumber-sumber pangan bisa berasal dari tumbuhan yang hidup di bawah  tegakan
tanaman  hutan (Lewerisa, 2013).

Daun dari pohon naungan yang gugur ke tanah sebagai serasah berguna
sebagai penutup permukaan tanah (mulsa), meningkatkan penyedian N dan hara
lainnya yang berguna bagi tanaman semusim. Tingkat penyediaan N dari hasil
mineralisasi serasah pepohonan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitasnya.
Serasah yang berkualitas rendah (konsentrasi N rendah, konsentrasi lignin dan
polifenol tinggi) justru merugikan untuk jangka pendek karena adanya immobilisasi N,
tetapi menguntungkan untuk jangka waktu panjang.

Pensuplai Nitrogen tersedia bagi akar tanaman semusim, baik melalui
pelapukan akar yang mati selama pertumbuhan maupun melalui fiksasi N-bebas dari
udara (untuk tanaman legume ). Penyediaan N melalui fiksasi ini dapat dimanfaatkan
langsung oleh akar tanaman semusim yang tumbuh berdekatan. Mempertahankan
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kandungan bahan organik tanah dan memperbaiki struktur tanah, sehingga dapat
mengurangi bahaya  erosi (dalam jangka panjang) (Hairiah, 2000.)

Pentingnya  adopsi  pangan  tahan naungan di bawah tegakan agroforestri
adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan  produktifitas  di  bawah tegakan agroforestri   baik   dalam  bentuk

ketersediaan pangan, kayu bakar, dan pakan ternak terutama dengan jenis umbi-
umbian seperti  ubi,  gembili,  keladi,  ganyong  dan garut.

b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat petani hutan.
c. Mewujudkan pengelolaan lahan agroforestri dengan tetap memperhatikan fungsi

utamanya sebagai  pengatur  tata  air,  pengendalian bahaya banjir dan erosi
melalui pendekatan forest ecosystem managemant (FEM) serta sumber pangan
(Lewerisa, 2013)

Ubi kelapa yang dibudidayakan secara guludan  dibawah tanaman dapat
menggunakan ukuran lebar guludan 100 cm dan panjang menyesuaikan lahan. Jarak
tanam 50 cm x 80 cm. Umbi ubi dapat tumbuh membesar dan memanjang oleh karena
itu penanamannya tidak terlalu berdekatan. Setelah umur 1 bulan diatas guludan
dipasangi bambu dan dibentuk segitiga sebagai tiang panjat tanaman.  Ukuran tinggi
bambu 150 cm, lebar 100 cm dan panjang menyesuaikan ukuran lahan.  Pemeliharaan
tanaman dilakukan dengan melakukan penyiangan gulma dan pembumbunan tanaman
agar umbi terbentuk sempurna karena tanah tidak terlalu padat.

Pemupukan bisa menggunakan pupuk organik atau an organik. Peran pupuk
sangat penting hal ini sesuai dengan laporan Gamal, dkk (2013) bahwa pemberian
pupuk kandang cenderung lebih meningkatkan tinggi tanaman sedangkan pengaruh
jarak tanam tidak menunjukkan pengaruhnya.  Demikian juga dengan pemberian
pupuk kandang ternyata produksinya menjadi jauh lebih tingggi (Tabel 3).  Ini
menunjukkkan bahwa untuk berproduksi dengan baik tanaman ubi membutuhkan
tanah yang subur dan gembur.

Tabel 1
Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang dan Jarak Tanam

terhadap Pertumbuhan Uwi
KP Karangploso

Perlakuan Pukan Tanpa pukan
Tinggi

tanaman
(cm)

Jumlah
anakan

Berat
panen (kg)

2 x 1 m

Tinggi
tanaman

(cm)

Jumlah
anakan

Berat
panen (kg)

2 x 1 m
Jarak tanam 50 x 60
cm 69.3 5.6

8,5
59.7 4.8

6,6

Jarak tanam 60 x 60
cm 61.6 4.8

10
58.88 5.2

8,5

Jarak tanam 70 x 60
cm 60.1 4.4

8,5
59 3.8

7

Jarak tanam 80 x 60
cm 68.4 5.2

7,5
57.9 4

6,5

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Panen umbi ubi dilakukan setelah umur 7-8 bulan.  Pemanenan dilakukan
dengan cara membongkar tanah. Pertumbuhan umbi ubi kelapa dapat melebar
melebihi jarak tanam yang ada sehongga perlu pemanenan yang hati-hati agar umbi
terpanen dengan utuh.

Produksi yang berkelanjutan dan pemanfaatan ubi merupakan langkah penting
dalam menjaga keamanan makanan dan mengurangi kemiskinan. Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat melindungi kawasan dan lahan
pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

35

secara berkelanjutan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik
petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat serta
mempertahankan keseimbangan ekologis sehingga mampu mewujudkan kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan (Anonim, 2015).

Bahan Pangan Alternatif
Sebagai bahan pangan alternatif bertujuan menganekaragamkan atau

difersifikasi konsumsi bahan pangan yang selama ini berkutat ke beras. Bahan pangan
lokal seperti ubi dioscora alata merupakan pilihan alternatif jika terjadi rawan pangan.
Di daerah, terutama pedesaan rawan pangan akan mudah timbul.

Diversifikasi  pangan dimaksudkan untuk memperoleh keragaman zat gizi
sekaligus  melepas  ketergantungan  masyarakat  atas  satu  jenis  pangan  pokok
tertentu yaitu  beras.  Ketergantungan  yang  tinggi  dapat memicu  ketidakstabilan
jika  pasokan terganggu  dan  sebaliknya  jika  masyarakat  menyukai  pangan
alternative  maka ketidakstabilan akan dapat dijaga (Novalinda  dan Asni, 2013 ).

Untuk menanggulangi masalah tersebut maka diperlukan usaha untuk
merubah pola pikir mengenai pangan pokok. Terkait hal ini, menurut Levis
(2011) diversifikasi ini mutlak dilaksanakan karena merupakan salah satu solusi untuk
mengurangi konsumsi beras yang akhir-akhir ini menjadi pangan utama bagi sekitar
4,7 juta jiwa masyarakat di wilayah berpenghasilan pokok jagung, kacang dan umbi-
umbian ini.

Menurut Bassang (Pusat Studi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, 2004),
diversifikasi pangan antara lain bertujuan untuk mewujudkan pola penganekaragaman
pangan yang memperhatikan nilai gizi dan daya beli masyarakat, Meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia dan keamanan pangan lewat ketersediaan pangan dari
segi jumlah dan kualitas gizinya, mengurangi ketergantungan pada beras (pemerintah)
sehingga tidak dapat dipolitisir lagi, dan menambah devisa negara dengan
mengembangkan produk pertanian non beras yang punya keunggulan komparatif dan
menjaga kelangsungan dan kelestarian alam/lingkungan dengan mengembalikan pada
ekosistemnya (Ome, 2011).

Pemanfaatan ubi untuk lebih memperkaya diversifikasi pangan dan pilihan
makanan sehat di Indonesia cukup terbuka. Tepung ubi dapat dikombinasi dengan
tepung lain untuk pembuatan banyak ragam makanan olahan modern seperti cake,
flakes, muffin, mie, bihun, kue kering, roti dengan aroma dan ras khas ubi, sekaligus
bersifat pangan fungsional. Budidaya tanaman ubi juga relatif mudah, tidak
memerlukan perawatan khusus (Sinar Tani, 2015).

PENUTUP
Manajemen agribisnis tanaman diperlukan dalam upaya meningkatkan

produktifitas tanaman yang selama ini masih rendah. Pengelolaan tanaman akan
meningkatkan hasil jika perencanaan tanaman, komponen-komponen budidaya
dilakukan secara benar dan maksimal. Pertambahan penduduk akan meningkatkan
konsumsi masyarakat akan beras. Informasi adanya alternatif pangan lokal diharapkan
bisa merubah pola pikir masyarakat agar tidak selalu bergantung mengkonsumsi
beras. Pertanian kedepan merupakan pertanian yang berkelanjutan oleh sebab itu
pelestarian sumberdaya pangan lokal seperti jenis umbi-umbian dapat menjadi
penyangga ketahanan dan keamanan akan konsumsi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015. Rencana Strategis Kementrian Pertanian 2015-2019.

Anonymous. 2002. Ubi Alabio. http://www.situs-hijau.co.id/. Diakses 15 Februari 2016



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

36

Anonymous. 2008.  Journal  Crops  Prospects And  Food  Situation:  Indonesia  Tak
Lagi Rawan Pangan. FAO: April 2008. Trubus Edisi Khusus HUT RI 63.

Anonim. 2009. Forum Kerjasama Agribisnis. http://foragri. Diakses 26 February 2016.

Anonymous. 2009. Dioscorea alata. www.ecocrop.fao.org. Diakses 4 Maret 2016.

Bassang. 2004. Diversifikasi pangan. Pusat Studi Pangan dan Gizi Institut Pertanian
Bogor.

BPS Jatim. 2015. Proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin. www.
jatim.bps.go.id. Diakses 28 Februari 2016.

BPS Pusat. 2015. Jumlah produksi padi. www.bps.go.id. Diakses 28 Februari 2016.

Coursey, D.G. 1976. Yams Dioscorea Spp (Dioscoreaceae): in evolution of crop plants.
N.W. Simmond, ed. Longmans. London P. 70-74.

Ebedly Lewerissa.. 2013. Inventarisasi Jenis Umbian di Bawah Tegakan agroforestri
sebagai Sumber Pangan (Studi Kasus di Desa Kali Upa Kecamatan Tobelo
Tengah) Jurnal Agroforestri VIII Nomor 4 Desember 2013.

Hairiah K, Utami SR, Suprayogo D, Widianto, Sitompul SM, Sunaryo, Lusiana B, Mulia
R,van Noordwijk M dan Cadisch G, 2000. Agroforestri pada tanah masam di
daerah tropika basah: Pengelolaan interaksi antara pohon-tanah-tanaman
semusim. ISBN 979-95537-5-X. 41 p.

Kay, D. 1973.  Root Crops.  The Tropical Products Institute Foregn  and
Commonwealth Office England.

Kartowinoto, S. dan A. Dimyati. 1989. Evaluasi Pendahuluan Plasma Nutfah Ubi
kelapa (Dioscorea alata L.). Seminar hasil penelitian Balittan Bogor.

Lingga, P., B. Sarwono, F. Rahardi, P. C. Rahardja, J. J. Afriastini, R. Wudianto dan
W.  H.Apriadji.  1986.  Bertanam  ubi-ubian.  Penebar  Swadaya, Jakarta.

Levis, 2011. Ajakan Presiden soal Difersifikasi Pangan Lokal. www.
ambon.antaranews.com. Diakses 6 Maret 2016.

Novalinda, D., DAN Nur Asni. 2013. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal. www.
jambi.litbang.deptan.go.id. Diakses 1 Maret 2016.

Plantus.2008.  Mengenal  Plasma  Nutfah  Tanaman  Pangan.
http://anekaplanta.wordpress.com/2008/03/02/mengenal-plasmanutfah-
tanaman-pangan ; 2 Maret 2008.



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

37

Suhada R. 2013. Manajemen Agribisnis. http://manajemenagribisnisohim.
blogspot.co.id. Diakses 10 Maret 2015.

Sinar tani. 2015. Kiat Sukses Ubi Alabio dan Bisnis Sapi. www.tabloidsinartani.com.
Diakses 12 Februari 2016.

Trustinah dan Astanto Kasno. 2013. Ubi-ubian (Dioscorea) : Pangan Alternatif yang
Belum Banyak Dieksploitasi. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan
Umbi-umbian Kotak Pos 66 Malang. www.balitkabi.litbang.pertanian.go.id.
Diakses 1 Maret 2016.



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

38

TANAH ULAYAT, KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN DAN KUTUKAN
SUMBERDAYA ALAM DI NAGARI BONJOL, KABUPATEN

DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT

Abdul Mutolib1, Yonariza2, Mahdi2, dan Habung Ismono3

1Program Studi Ilmu Pertanian,  Universitas Andalas, Padang
2Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang
3Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar

amutolib24@yahoo.com

ABSTRAK
Kekayaan tanah ulayat tidak menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat
lokal. Sebaliknya, terjadi kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan antara
masyarakat dan penguasa ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
ketimpangan penguasa lahan antara masyarakat dengan penguasa dan faktor yang
menjadi penyebab ketimpangan dan ketidakadilan pengelolaan tanah ulayat di Nagari
Bonjol. Penelitian bersifat kualitatif dan dilaksanakan di Nagari Bonjol, Kecamatan
Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat pada Februari 2015 hingga
Maret 2016. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, survey
rumah tangga, dan observasi lapangan. Responden dalam penelitian sebanyak 30
kepala keluarga dan 17 key informant yang terdiri dari ninik mamak, tokoh nagari, dan
tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan terjadi ketimpangan penguasaan lahan
antara masyarakat dengan penguasa ulayat/pemimpin local/pembeli ulayat dari luar
Bonjol. Luas tanah yang dikuasai berkaitan dengan jumlah pendapatan yang diterima
masyarakat. Faktor yang menjadi penyebab ketimpangan penguasaan lahan adalah
pengelolaan tanah ulayat yang didominasi oleh penguasa ulayat dan digunakan untuk
kepentingannya sendiri, serta pengelolaan tanah ulayat yang tidak sesuai dengan
aturan adat Minangkabau1.

Kata Kunci: tanah ulayat, ketimpangan, Minangkabau, penguasa ulayat

ULAYAT LAND, LAND TENURE GAP AND RESOURCE CURSE IN NAGARI
BONJOL, DHARMASRAYA DISTRICT, WEST SUMATERA PROVINCE

ABSTRACT
Wealth of communal land does not guarantee justice and prosperity for the local
community. Otherwise, there was poverty and welfare gap between communities and
customary authorities. This study aimed to analyze the land tenure gap between
communities and communal authorities, and factors that cause gap and injustice of
communal land management in Nagari Bonjol. The study used a qualitative approach
and was conducted in Nagari Bonjol, Koto Besar Sub District, Dharmasraya District,
West Sumatra province from February 2015 until March 2016. Collecting data using in-
depth interviews, household surveys and field observations. Respondents in this study
were 30 households and 17 key informant consisting of ninik mamak, local leaders,
and traditional leaders, and communal authorities. The results showed, there has been
a tenure gap between local communities and communal authorities/local
leaders/ulayat’s buyer from bonjols outside. The total of land held, related with income
received of local community. The factors that cause land tenure gap is communal land
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management is dominated by communal authorities and used for private purposes, as
well as the management of communal land that is not in accordance with the
Minangkabau rules.

Keywords: Ulayat Land, gap, Minangkabau, communal authorities

PENDAHULUAN
Dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan adanya sistem tanah ulayat

(LBH Padang,2005). Tanah Ulayat adalah tanah yang secara hak de facto merupakan
pola interaksi yang ditetapkan di luar lingkup hukum formal, ini mencakup hak ulayat,
seperangkat aturan dan peraturan masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan
ditegakkan oleh masyarakat (Larson, 2012).  Ulayat dalam Minangkabau merujuk pada
tanah (sebenarnya ulayat mencakup tanah, air dan udara, tetapi  kemudian lebih
populer dengan sebutan tanah ulayat) yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah
atau dibudidayakan (Warman, 2006).  Menurut Nasroen (1971) dan LBH Padang
(2005) dalam ulayat
hanya boleh dimiliki secara bersama, dan tidak boleh dimiliki oleh perseorangan.

Meskipun dimiliki bersama, penguasaan dan pengaturan ulayat diserahkan
kepada penghulu atau penguasa adat (LBH Padang, 2005 dan Narullah, 1999).  Ulayat
diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun sebagai
pemegang hak atas tanah ulayat adalah Mamak Kepala Waris (Navis, 1986).  Hal yang
terpenting dalam ulayat adalah, ulayat tidak boleh diperjualbelikan, kecuali digadaikan.
Menurut Rajo Panghulu (1978) transaksi gadai pun baru dibolehkan setelah melalui
rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas empat syarat, seperti
1) Rumah gadang katirisan (Rumah adat yang rusak), 2) Gadih gadang indak balaki
(Gadis yang belum menikah diusia tua), 3) Mayik tabujua ditangah rumah (Anggota
Suku meninggal dan membutuhkan biaya pemakaman), dan 4) Mambangkik batang
tarandam (Pengangkatan penghulu baru).

Pengelolaan ulayat dalam masyarakat Minangkabau telah diatur sedemikian
rupa demi kepentingan anggota masyarakat, oleh sebab itu status tanah ulayat di
Minangkabau adalah tanah komunal yang dimiliki secara bersama Nasroen (1971).
Meskipun demikian, kasus pengelolaan tanah ulayat yang terjadi di Nagari Bonjol2
Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat tidak
demikian.  Tanah ulayat yang berada di Nagari Bonjol pengelolaanya tidak lagi dikelola
secara bersama-sama, melainkan dimiliki secara pribadi oleh penguasa ulayat ataupun
Mamak Kepala Waris.  Tanah ulayat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan
anggota masyarakat malah diperjualbelikan oleh pihak yang berkuasa untuk
kepentingan pribadi.

Keberadaan tanah ulayat di Nagari Bonjol semakin sempit luasnya karena
dibeli dan dikuasai oleh masyarakat luar Bonjol yang memiliki kekuatan ekonomi.
Ditambah ketidakmampuan masyarakat lokal membuka lahan akibat keterbataskan
modal, sehingga menyebabkan terjadi ketimpangan penguasaan lahan antara
penguasa ulayat dan pembeli dengan masyarakat lokal.  Penguasaan lahan berkaitan
erat dengan pendapatan atau penghasilan yang diterima masyarakat, karena berkebun
merupakan sumber penghasilan masyarakat lokal yang sebagian besar sebagai
petani.

Tanah ulayat yang dimiliki masyarakat Bonjol tidak menjamin kesejahteraan
masyarakat lokal. Meskipun hanya sebuah Nagari, Bonjol memiliki tanah ulayat yang
luasnya mencapa puluhan ribu hektar3.  Tetapi dalam kenyataanya, pengelolaan ulayat
belum mensejahterakan masyarakat akibat pengelolaan ulayat yang menyimpang dari

2 Nagari nagari is a traditional organization considered as the smallest unit of local government in the
province of West Sumatra (Tegnan 2015)

3 Penelitian awal (Januari sd Februari 2015).
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aturan adat. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis ketimpangan penguasaa
lahan antara masyarakat dengan penguasa dan 2) faktor yang menjadi penyebab
ketimpangan dan ketidakadilan pengelolaan lahan di Nagari Bonjol.

METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dimulai pada Januari 2015 hingga Maret 2015, kemudian
dilanjutkan pada bulan Februari hingga Maret 2016.  Lokasi penelitian berada di Nagari
Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasrya, Provinsi Sumatera Barat.
Masyarakat Nagari Bonjol memiliki tanah ulayat yang secara administrasi masuk
kedalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya.  Luas
KPHP Dharmasraya adalah 33.550 Ha dan sebagian besar merupakan ulayat
masyarakat Nagari Bonjol (Dishut Dharmasraya, 2014 dan Mutolib et al. 2015).  Luas
ulayat masyarakat Nagari Bonjol tidak diketahui secara pasti, karena hanya
menggunakan batas alam sebagai tandanya.

Gambar 1
Tanah Ulayat Masyarakat Nagari Bonjol di Areal KPHP Dharmasraya

Pengumpulan dan Analisis Data
Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data mengkombinasikan beberapa teknik pengumpulan data seperti
survey rumahtangga, wawancara key informant, dan observasi lapangan. Jumlah
sampel sebanyak 30 rumah tangga dari total 512 rumah tangga dan 17 informan kunci
yang terdiri dari ninik mamak4, penguasa ulayat, pemimpin adat, dan pemimpin nagari.

Metode penelitian dan analisis  data menggunakan menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif.  Afrizal (2015) menyatakan “Analisis data kualitatif telah dilakukan
sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan
berlangsug terus sampai penulisan hasil penelitian.  Penelitian ini menggunakan
analisis data model interaktif melalui tiga alur kegiatan, yaitu: 1) reduksi data, 2) display
data, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 1992), seperti pada
Gambar 2.
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Gambar 2
Analisis Data Dan Model Interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanah Ulayat Masyarakat Nagari Bonjol, Dharmasraya

Meskipun hanya sebuah Nagari, masyarakat Bonjol secara adat memiliki tanah
ulayat yang sangat luas.  Tanah ulayat di Nagari Bonjol hampir seluruhnya dimiliki oleh
Suku Melayu. Luasan tanah ulayat Suku Melayu Bonjol tidak diketahui secara pasti,
karena hanya menggunakan batas alam sebagai tandanya, tetapi diperkiraan hutan
ulayat yang dikuasai Suku Melayu Nagari Bonjol mencakup sebagian besar wilayah
KPHP Dharmasraya yang memiliki total wilayah 33.550 ha (Mutolib et al.  2015).
Meskipun dimiliki secara bersama, hutan ulayat Suku Melayu sepenuhnya dikelola oleh
Datuak penguasa ulayat dengan gelar Datuak Mandaro Kuniang.  Selain Datuak
Penguasa Ulayat, hutan ulayat atur pengelolaanya oleh beberapa Mamak Kepala
Waris (MKW).  Melalui Datuak penguasa ulayat dan MKW hutan ulayat di atur sesuai
kebutuhan masyarakat Suku Melayu.

Dalam aturan adat, tanah ulayat suku difungsikan sebagai aset suku yang
dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat suku pemilik ulayat, sehingga
masyarakat Suku Melayu yang ingin berkebun di dalam hutan diperbolehkan membuka
hutan berapapun luasnya dengan izin penguasa ulayat. Hutan yang dibuka tidak
diperbolehkan dijual, hanya diperbolehkan untuk dikelola dan diwariskan ke generasi
Suku Melayu selanjutnya.  Sedangkan masyarakat Bonjol yang non Suku Melayu
diperbolehkan membuka hutan ulayat milik Suku Melayu dengan izin penguasa ulayat,
luasan terbatas dan status pinjaman sehingga sewaktu-waktu generasi Suku Melayu
membutuhkan, tanah ulayat tersebut harus dikembalikan ke masyarakat Suku Melayu.

Penyimpangan Pengelolaan Ulayat dan Penjualan Ulayat
Penyimpangan dan privatisasi ulayat oleh penguasa ulayat

Pengelolaan tanah ulayat di Nagari Bonjol jauh dari konsep ulayat yang telah
diatur dalam adat Minangkabau. Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan ulayat
di Nagari Bonjol terjadi dalam penggunaan dan kepemilikan ulayat.  Tanah ulayat
menurut adat Minangkabau merupakan tanah cadangan yang belum dimanfaatan
(Warman, 2006) dan dimiliki secara bersama-sama untuk kesejahteraan anggotanya
(Nasroen, 1971 dan LBH Padang, 2005). Tetapi yang terjadi di Nagari Bonjol tidak
demikian, tanah ulayat digunakan bukan untuk kesejahteraan anggota masyarakat,
tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa ulayat salah satunya melalui
penjualan ulayat demi kentungan pribadi penguasa ulayat.

Penjualan tanah ulayat oleh penguasa ulayat secara bebas tanpa musyawarah
telah megindikasikan bahwa tanah ulayat tidak lagi dimiliki secara bersama-
sama/komunal oleh seluruh masyarakat, tetapi  menjadi milik pribadi penguasa ulayat.
Masyarakat lokal masih diizinkan membuka lahan oleh penguasa ulayat, tetapi
keterbaytasan modal menyebabkan mereka tidak mampu membuka lahan. Menurut
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ajaran Minangkabau, setiap keputusan yang akan diambil dalam pengelolaan ulayat
harus melalui musyawarah dan mufakat ninik mamak dan perangkat adat, tetapi di
Nagari Bonjol tidak demikian, penguasa ulayat secara bebas mengambil keputusan
dalam pengelolaan ulayat.

Privatisasi ulayat menjadi milik penguasa ulayat menyebabkan penguasa ulayat
membuka lahan sesuai keinginannya, hal ini menyebabkan peguasa ulayat cenderung
memiliki lahan yang luas dibandingkan masyarakat lokal.  Masyarakat yang ingin
membuka tanah ulayat harus dengan izin penguasa ulayat.  Keterbatasan modal yang
dimiliki masyarakat lokal menyebabkan sulitnya masyarakat lokal menambah
kebunnya.  Sebagai gambaran, masyarakat yang ingin membuka lahan wajib
membayar sejumlah uang kepada penguasa ulayat untuk memperoleh hak
penguasaan lahan, selain itu dibutuhkan biaya setidaknya 5  sd 10 juta rupiah untuk
membuka setiap hektar hutan menjadi kebun.

Jual beli tanah ulayat
Dalam adat  Minangkabau, tanah ulayat dimiliki secara komunal dan tidak boleh

dijual-belikan (Rajo Panghulu (1978), tetapi yang terjadi dalam Suku Melayu tidak
demikian.  Tanah ulayat telah diperjual-belikan oleh penguasa ulayat.  Jual beli hutan
ulayat terjadi karena keserakahan penguasa ulayat demi memperoleh kekayaan
pribadi dengan memmanfaatkan jabatan dan statusnya.   Tabel 2 menunjukkan pihak-
pihak yang mempunyai wewenang dalam jual beli ulayat.

Tabel 2
Pihak yang Berperan dalam Penjualan Hutan Ulayat

Pihak Wewenang
Datuk Penguasa Ulayat Menjual ulayat
Mamak Kepala Kaum Menjual ulayat

Wali Nagari dan Kepala KAN5 Mengetahui/membuat surat jual beli
ulayat

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Banyak tanah ulayat yag dijual kepada masyarakat diluar Kabupaten
Dharmasraya. Harga tanah ulayat yang dijual bervariasi berdasarkan lokasi dan
kemiringan lahan (Mutolib dkk, 2015).  Harga jual hutan ulayat bervariasi antara Rp.
2.500.000 – 10.000.000 perha.  Luas  tanah ulayat yang dijual bervariasi dari 5 hingga
500 ha (Mutolib dkk. 2015).  Akibat harga yang sangat murah, tanah ulayat  menjadi
komoditas yang sangat diminati bagi masyarakat luar.  Pembeli tanah ulayat berasal
beragam profesi yang berasal dari luar Kabupaten Dharmasraya.  Tidak ada
pembatasan luas pembelian tanah ulayat.  Setiap orang diperbolehkan membeli hutan
ulayat dengan jumlah tak terbatas sesuai kemampuan pembeli.

Ketimpangan Penguasaan Lahan antara Masyarakat, Penguasa dan Pembeli
Ulayat

Akibat jual beli ulayat, terjadi ketimpangan penguasaan lahan antara
masyarakat lokal, penguasa ulayat dan juga pembeli tanah ulayat dari luar Nagari
Bonjol. Hasil survei 30 rumah tangga di Nagari Bonjol, rata-rata penguasaan lahan
masyarakat lokal adalah 2.61 ha.  Sedangkan 8 penguasa ulayat yang di wawancarai
menguasai lahan antara 50 hingga 200 ha.  Hasil wawancara mendalam menemukan
informasi terkait tanah ulayat dari luar Kabupaten Dharmasraya.  Pembeli ulayat

5 Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah forum/kumpulan petinggi tiap suku dalam suatu Nagari yang
memiliki fungsi sebagai kontrol masyrakat agar sesuai dengan aturan adat Minangkabau.
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didominasi PNS, pensiunan, pegawai swasta yang membeli lahan paling sedikit 20 ha.
20 ha adalah lahan minimun yang dinilai mampu memberikan keuntungan bagi
pembeli tanah ulayat yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya.  Perbandingan
penguasaan tanah antara masyarakat lokal, penguasa dan pembeli dari luar
Kabupaten Dharmasraya ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Penguasaan Lahan oleh Masyarakat, Penguasa Dan Pembeli Ulayat

Aktor Penguasaaan lahan
(ha)

Responden

Masyarakat lokal 2.61 30
Penguasa ulayat dan tokoh
masyarakat

50-200 8

Pembeli ulayat dari luar
Dharmasraya

20-140 12

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tanah ulayat yang dibeli oleh masyarakat luar Dharmasraya  sebagian besar
ditanami karet dan kelapa sawit.  Pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat lokal
dengan modal dari pembeli, masyarakat bertugas mengelola kebun dan menggunakan
sistem bagi hasil ketika panen.  Hasil penelitian menemukan fakta yang menarik dalam
pengelolaan ulayat di Nagari Bonjol, ada tokoh masyarakat yang memiliki lahan seluas
1000 ha.  Penguasaan lahan yang luas disebabkan banyaknya uang yang dimiliki
sehingga mampu membuka tanah ulayat dengan skala yang sangat luas.

Penguasaan Lahan dan Kemiskinan
Ketimpangan peguasaan lahan antara masyarakat, penguasa dan pembeli

telah menciptakan gap kemiskinan antara ketiganya.  Penguasaan lahan di Nagari
Bonjol merupakan simbol kesejahteraan masyarakat.  Penguasaan lahan masyarakat
yang sangat kecil dibandingkan penguasa dan pembeli menyebabkan perbedaan
pendapatan dari ketiganya.  Meskipun secara tampilan rumah antara masyarakat
dengan penguasa tidak jauh berbeda, tetapi dalam hal fasilitas dan gaya hidup antara
keduanya sangat berbeda.  Meskipun hidup jauh dari kota, penguasa ulayat memiliki
fasilitas dan gaya hidup seperti masyarakat perkotaan.  Mereka memiliki kendaraan
bermotor dua hingga tiga buah.  Selain itu hampir penguasa ulayat seluruhnya memiliki
setidaknya satu mobil pribadi dan satu mobil untuk kegiatan pertanian. Bahkan
seringkali penguasa ulayat berganti-ganti mobil setia tahun dan dan memiliki mobil
pribadi lebih dari satu buah.  Selain dari hasil kebun kelapa sawit dan karet, penguasa
ulayat memperoleh penhasilan dari jual beli tanah ulayat.

Kehidupan masyarakat pembeli memang tidak bisa dibandingkan dengan
masyarakat lokal yang memiliki lahan sempit, kerena mereka tinggal jauh dari Nagari
Bonjol seperti Kota Padang, dan wilayah lainnya.  Tetapi secara ekonomi jelas mereka
memiliki ekonomi yang baik.  Pembeli didominasi oleh para Polisi, tentara, pensiunan
dan pegawai bank atau perusahaan swasta yang bekerja di wilayah Kabupaten
Dharmasraya.  Mereka membuka kebun sebagai bagian dari investasi uang yang
dimilikinya. Banyak masyarakat Nagari Bonjol yang akhirnya bekerja sebagai buruh
dan mengelola kebun milik pembeli untuk bertahan kehidupan.

Pembahasan
Ketimpangan penguasaan lahan dan kesejahteraan masyarakat dengan

penguasa ulayat ditengah Nagari yang kaya akan tanah ulayat menjadikan kasus di
Bonjol bagaikan sebuah anomali yang menarik. Kasus kemiskinan di Nagari Bonjol
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ditengah luasnya tanah ulayat mengigatkan pada teori kutukan sumberdaya alam
(natural resources curse).

Kutukan sumber daya, atau paradoks keberlimpahan, mengacu
pada paradoks bahwa negara dan daerah yang kaya akan sumber daya alam,
mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan wujud pembangunan yang
lebih buruk ketimbang negara-negara yang sumber daya alamnya langka (Auty, 1993).
Studi mengenai mengenai gagasan kutukan sumber daya alam diintrodusir oleh
beberapa kalangan ilmuwan ekonomi-politik, diantaranya adalah Terry Karl Linch
(1997) dan Palley (2003). Fokus kajian mereka sendiri berfokus pada fenomena
paradoks yang terjadi dalam kasus negara kaya sumber daya alam, namun bukannya
kaya malah justru menjadi miskin sehingga menimbulkan ketimpangan antara negara
dan masyarakat.

Secara umum penelitian terkait kutukan sumber daya alam lebih banyak
mengkaji suatu negara secara keseluruhan. Tetapi dalam penelitian ini akan
dihubungkan teori kutukan sumberdaya alam dengan kasus yang lebih singkat terkait
pengelolaan tanah ulayat di Nagari Bonjol.  Kelimpahan ulayat di Nagari Bonjol tidak
berdampak secara signifikan terhadap ekonomi masyarakat lokal, yang terjadi malah
menguntungkan penguasa ulayat yang mengelola ulayat tidak sesuai aturan.  Kasus
pengelolaan ulayat di Nagari Bonjol memberikan pelajaran bahwa lembaga lokal
menjadi faktor penting dalam pengelolaan sumberdaya alam, ketidakmampuan
lembaga lokal/adat mengontol wewenang penguasa ulayat menyebabkan terjadi
ketidakadilan pengelolaan ulayat.  Kasus di Nagari Bonjol diperkuat penelitian Bulte
and Damania (2005), bahwa salah satu penyebab terjadinya kutukan sumberdaya
alam adalah kualitas institusi/ kelembagaan pengelola sumber daya alam.

Selain faktor kelembagaan, kekayaan sumberdaya alam dapat menyebabkan
konflik kepentingan antar masyarakat yang saling memperebutkan sumberdaya alam
yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab kutukan sumbersaya alam (Collier,
2003). Di Nagari Bonjol terdapat banyak pihak yang memiliki kekuasaan sebagai
penguasa ulayat. Antar penguasa ulayat terjadi hubungan yang kurang baik, dimana
masing-masing penguasa khawatir apabila haknya diambil pihak lain. Sebagai
antisipasi, masing-masing pihak secara berupaya mengasai tanah ulayat dengan
menjual dan membuka menjadi kebun untuk kepentingan pribadi.

PENUTUP
Ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi di Nagari Bonjol cukup jauh

gapnya.  Perbandingan penguasaan lahan antara masyarakat, penguasa dan pembeli
adalah 2.61, 50-200, dan 20-140 ha. Ketidakasilan pengelolaan ulayat disebabkan
privatisasi tanah ulayat oleh penguasa ulayat.  Akibat privatisasi ulayat,  penguasa
ulayat memperjualbelikan tanah ulayat kepada masyarakat non persekutuan dengan
kisaran harga Rp. 2.500.000 sd 10.000.000 per ha.  Uang yang diperoleh dari
penjualan ulayat digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa ulayat, dan modal
membuka hutan.  Ketimpangan penguasaan lahan secara langsung berpengaruh pada
pendapatan yang diperoleh. Penguasa ulayat dan pembeli cenderung memiliki
pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lokal karena memiliki lahan
yang lebih luas.  Padahal menurut menurut aturan Minangkabau, pengelolaan tanah
seharusnya diutamakan untuk kesejahteraan anggota masyarakat persekutuan, bukan
untuk kepentingan pribadi penguasa ulayat.
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ABSTRAK
Berdasarkan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara ahli (expert interview)
dan studi lapangan (field study), penulis makalah ini menyarankan pembagian periode
waktu (periodifikasi) perkembangan industri pengolahan padi di kabupaten
Banyuwangi ke dalam tiga periode (yaitu: periode industri konvensional, masa transisi,
dan periode industri modern) serta menjabarkan karakteristik industri di tiap periode.
Dinamika industri ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: diskontinuitas suplai bahan
baku akibat konversi lahan padi ke komoditas holtikultura, eksodus tenaga kerja,
inovasi model bisnis, dan kebijakan pemerintah dibidang pangan (dalam hal ini impor
beras). Berdasarkan karakteristik industri ditiap periode perkembangan, penulis
kemudian mengekstraksi faktor-faktor penentu daya saing (diantaranya kontinuitas
suplai bahan baku, efisiensi/produktivitas, kualitas, serta pengemasan dan merek)
serta proyeksi perkembangan industri dimasa depan, yang mana faktor konsumen dan
pasar akan mempunyai pengaruh yang makin kuat. Sehingga segmentasi pasar akan
semakin kompleks dan diversifikasi produk akan berperan penting dalam menentukan
daya saing dan pertumbuhan perusahaan. Dari sisi teknologi, perkembangan industri
pengolahan padi akan mengarah kepada level otomatisasi yang lebih tinggi serta
teknologi yang mampu menunjang diversifikasi produk dan menciptakan nilai tambah.
Oleh karena itu, petani dan pemerintah kabupaten Banyuwangi (dalam hal ini dinas
dan instansi terkait) perlu mengambil langkah dan kebijakan strategis dalam penentuan
sentra produksi dan pemilihan varietas-varietas padi yang akan mengoptimalkan nilai
ekonomis.

Kata kunci: Dinamika Industri, Pengolahan Padi, Banyuwangi

DYNAMICS OF RICE PROCESSING INDUSTRI IN BANYUWANGI: A QUALITATIVE
STUDY

ABSTRACT
Based on research using expert interview and field study techniques, the author
suggests a periodification of the development of rice processing industry in
Banyuwangi (i.e. a period of conventional industry, transition period, and modern-
industry period) as well as describes the characteristics of the industry in each period.
The dynamics of this industry had been influenced by the following factors: raw
material discontinuity (as the consequence of conversion from planting rice into
horticulture), migration of workforces, business-model innovation, and governmental
policy (concerning rice import). Based on industrial characteristics in each
developmental stage, the author extracts factors influencing competitiveness of firms in
this industry (including the continuity of raw material supply, efficiency/productivity,
quality, packaging and brand) and forecasts how the industry will develop in the future
(where customers and market will have greater influence). Therefore, market
segmentation will be getting complex and product diversification will be increasingly
important for competitiveness and growth. In terms of technology, the development of
industry will be moving towards supporting product diversification and adding value.
This means, farmers and local authorities of Banyuwangi need to take strategic policy
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and action, in terms of setting up prioritised rice production areas and the selection of
rice varieties to be produced in order to optimalise economic value.

Keywords: Industrial Dynamics, Rice Processing, Banyuwangi

PENDAHULUAN
Kabupaten Banyuwangi telah sejak lama termasuk sebagai salah satu lumbung

padi di Jawa Timur dan nasional. Melimpahnya produksi padi terutama di era orde baru
hingga tahun 90-an membuat industri pengolahan padi tumbuh subur. Namun
perubahan-perubahan yang terjadi, seperti pergantian komoditas favorit (andalan)
petani dan persaingan bisnis, berpengaruh terhadap eksistensi para pemain dalam
industri pengolahan padi. Pada tahun 2013, tercatat ada 1484 unit penggilingan padi di
Banyuwangi, terdiri dari 433 unit penggilingan tipe menetap dan 1051 unit tipe keliling
(Ulfa, 2014). Jumlah tersebut diperkirakan terus berkurang sebagai imbas persaingan
yang semakin ketat dan dampak perlambatan ekonomi yang dimulai pertengahan atau
akhir tahun 2012 hingga saat ini. Seorang pelaku usaha agribisnis di Banyuwangi
(yang menjadi responden dalam penelitian ini) memperkirakan (hingga awal 2016)
jumlah penggilingan padi menetap di Banyuwangi ada sekitar 250 unit.

Pada dan sebelum tahun 90-an, usaha penggilingan padi bersifat menetap di
suatu lokasi, dalam artian bahwa instalasi pengolahan terpasang pada tempat yang
tetap. Walaupun perpindahan secara fisik (pembongkaran) memungkinkan, namun hal
tersebut jarang terjadi kecuali jika ada sebab lain, misalnya perusahaan mengalami
kebangkrutan dan terpaksa harus menjual aset-asetnya. Penggilingan padi keliling
adalah suatu inovasi, fenomena baru yang terjadi sesudah tahun 2000. Dengan
teknologi pengolahan yang relatif sama dengan penggilingan padi konvensional
(menetap) namun unggul dalam hal mobilitas dan investasi awal yang kecil, kedua tipe
penggilingan ini harus bersaing secara langsung dan ketat.

Hal-hal tersebut diatas “memaksa” penggilingan padi konvensional untuk
berbenah dan berubah, yang kemudian berkontribusi terhadap dinamika industri
pengolahan padi di kabupaten Banyuwangi, seperti perkembangan proses produksi
dan perubahan strategi bisnis perusahaan. Oleh karena itu, tujuan penelitian dalam
makalah ini adalah: (1) mendeskripsikan dinamika (karakteristik dan perkembangan)
industri pengolahan padi di kabupaten Banyuwangi, untuk kemudian dapat (2)
mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap daya saing dan
kelanjutan usaha, serta (3) implikasinya terhadap bidang pertanian dan kebijakan
pertanian di kabupaten Banyuwangi.

METODE PENELITIAN
Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode kualitatif, yaitu wawancara

ahli (expert interview) (Bogner, Littig, dan Menz, 2009). Teknik ini dipilih berdasarkan
pertimbangan untuk mencapai titik temu (trade-off) antara tingkat kerumitan
(complexity) tema penelitian dan efisiensi sumberdaya (waktu, tenaga, dan biaya)
untuk memperoleh data, informasi, atau penjelasan yang diharapkan. Kerumitan yang
dimaksud berkaitan tidak hanya dengan hal-hal yang bersifat teknis, tetapi juga
berkaitan dengan strategi dan interaksi pemain-pemain industri serta pengaruh faktor-
faktor lainnya dalam rentang waktu yang relatif lama (serta membutuhkan kilas balik
yang cukup panjang ke belakang). Sangat mungkin bahwa informasi yang berkaitan
dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya tidak terdokumentasi secara
agregat dan lengkap, namun masih tersimpan dalam bentuk “pengetahuan” dari satu
atau sekelompok orang yang termasuk dalam kategori “ahli”.

Responden yang diwawancarai adalah seorang wirausahawan yang pernah
menggeluti usaha penggilingan padi di era 70-an hingga 90-an yang merupakan
perusahaan keluarga. Meskipun sudah tidak lagi terjun secara langsung dibidang
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penggilingan padi, responden tetap terhubung dengan bidang pengolahan padi karena
saat musim panen padi, responden bertindak sebagai pengepul (supplier) komoditas
padi untuk di jual kembali kepada pabrikan besar atau menjual sendiri dalam bentuk
beras dengan meng-outsource-kan proses penggilingan padi tersebut. Selain itu,
responden juga membeli beras dari pabrikan untuk dijual kembali secara retail. Selain
padi dan beras, responden juga merupakan agen resmi pupuk (subsidi dan non-
subsidi) dan reseller obat-obatan pertanian. Hal-hal tersebut diatas menjadi dasar
pertimbangan bahwa responden layak untuk disebut sebagai “ahli”. Temuan dan hasil
yang didapat dari wawancara dikombinasikan dengan pengamatan langsung di
lapangan (field study) terhadap industri pengolahan padi dan faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Periodifikasi Perkembangan Industri Pengolahan Padi di Banyuwangi

Periode industri konvensional (pre advanced-technology adoption).
Periode ini merupakan masa kejayaan industri pengolahan padi di kabupaten
Banyuwangi (sekitar masa rezim orde baru sampai dengan akhir tahun 90-an) karena
melimpahnya produksi padi dan tercapainya swasembada pangan, khususnya beras,
sehingga kebutuhan beras dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan tidak perlu
diimpor. Pada masa ini, pabrik-pabrik pengolahan padi menggunakan instalasi mesin
yang “standar” (sederhana), yang biasanya terdiri dari mesin pecah kulit dan mesin
poles, karena ketiadaan beras impor (yang notabene lebih unggul dari segi kualitas)
sebagai produk pembanding (benchmark) sehingga masyarakat mengenal beras yang
kurang lebih seragam. Hampir tidak ada yang signifikan dari segi inovasi produk.
Tingkat rendemen (berat setelah penyusutan akibat konversi dari padi ke beras)
berkisar antara 60-70% tergantung kualitas padi dan skala operasional (68-70% pada
skala operasional besar, sedangkan tingkat rendemen skala operasional kecil sedikit
lebih rendah). Hal lain yang turut andil mempengaruhi penggunaan teknologi proses
yang pendek dan sederhana adalah kebijakan pengaturan patokan harga beras,
sehingga pabrik-pabrik pengolahan padi harus menekan ongkos produksi mereka
serendah mungkin. Suplai bahan baku (padi) yang berasal dari sekitar pabrik atau dari
desa-desa yang berdekatan turut berperan dalam menekan ongkos produksi.

Periode peralihan (transition period). Masa ini (antara 20002010) ditandai
oleh berkembangnya komoditas holtikultura di kabupaten Banyuwangi, khususnya
jeruk siam di wilayah Banyuwangi selatan. Data Dinas Pertanian, Kehutanan dan
Perkebunan kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa produksi jeruk tahun 2011
meningkat sekitar 130% dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 78.854 ton (tahun 2010)
menjadi 184.574 (tahun 2011). Seiring meningkatnya jumlah petani yang beralih dari
padi ke jeruk, kuantitas produksi padi menjadi tergerus. Banyak pabrik pengolahan
padi yang mulai terganggu bisnisnya karena bahan baku (padi) dari suplai lokal (dari
daerah sekitar) semakin sulit diperoleh. Karena penjemuran dan penggilingan padi
masih manual, industri ini sangat mengandalkan tenaga manusia. Ironisnya, pada
masa ini tenaga kerja semakin susah diperoleh karena penduduk usia produktif lebih
memilih untuk mengadu nasib ke luar daerah atau luar negeri.

Kesulitan industri pengolahan padi pada masa ini diperparah oleh hadirnya
inovasi berupa penggilingan padi berjalan/keliling (mobile processing) sekitar tahun
20032004. Dari segi teknologi proses, tidak ada perbedaan menyolok antara pabrik
konvensional dengan penggilingan padi berjalan ini, walaupun secara kualitas output
masih dibawah beras yang dihasilkan oleh pabrik konvensional. Hal yang menjadi
sesuatu yang baru untuk pasar (new to the market) dari inovasi ini adalah
fleksibilitasnya (kemampuan untuk berpindah tempat) sehingga konsumen mampu
menghemat biaya dan tenaga untuk keperluan logistik. Selain itu, penggilingan padi
tipe ini tidak memerlukan tenaga kerja dalam jumlah banyak ataupun investasi awal
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yang besar. Karena titik berat inovasi ini ada pada cara baru melakukan sesuatu dan
bukan pada teknologi atau produk maka inovasi semacam ini disebut juga sebagai
inovasi bisnis model (business-model innovation, Baden-Fuller and Mangematin, 2013;
Markides, 2006; Zott, Amit dan Massa, 2011). Umumnya, inovasi semacam ini
membawa dampak yang fatal atau bersifat “merusak” bagi (disruptive) pesaingnya.
Kombinasi ketiga faktor diatas mengakibatkan banyak pabrik yang kesulitan untuk
meneruskan usahanya dan lebih memilih untuk menutup usaha (exit).

Pada masa ini, mulai ada kebijakan kelonggaran impor beras dan permintaan
akan beras premium sehingga para pengusaha pengolahan padi mendapatkan produk
pembanding sekaligus menangkap peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih
dengan meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan. Beberapa pabrikan mulai
membenahi operasional mereka dengan mengadopsi teknologi pengolahan padi yang
lebih rumit, misalnya memasang mesin pengering gabah dan mesin untuk
meningkatkan kejernihan/kecerahan beras. Pemasangan mesin pengering merupakan
langkah strategis karena pabrik mampu menyerap padi yang berlimpah selama musim
panen (yang umumnya mempunyai kadar air cukup tinggi) tanpa khawatir akan
perubahan cuaca yang tidak menguntungkan bila proses pengeringan dilakukan
secara manual. Dengan demikian suplai dan stok bahan baku terjaga dengan baik.

Periode industri modern (advanced-technology adoption). Masa ini
(2011sekarang) ditandai oleh segmentasi dan struktur yang jelas diantara pemain-
pemain dalam industri pengolahan padi, yang dapat dikelompokkan kedalam tiga
kategori: pabrikan besar, menengah, dan kecil (dengan komposisi 20%, 40%, 40%
berdasarkan penuturan responden yang diwawancarai). Pabrikan besar adalah mereka
yang telah mengadopsi teknologi pengolahan yang canggih (misalnya pemasangan
mesin pengering, mesin separator untuk memisahkan antara beras dan gabah yang
lolos dan tidak terproses, serta alat sensor untuk memisahkan biji beras yang baik
(jernih, cerah) dan biji beras yang tidak baik (kuning atau gelap) dan benda-benda
asing. Tingkat rendemen berkisar antara 65-68% untuk pabrikan besar dan 62-64%
untuk pabrikan kecil, tergantung kualitas padi atau gabah (didefinisikan sebagai
prosentase padi dengan bulir penuh). Kualitas gabah inilah yang kemudian menjadi
catatan penulis manakala penulis membandingkan tingkat rendemen dari referensi
lain, dimana salah satu pemilik pabrikan besar di Banyuwangi yang diwawancarai
suatu media online menyebutkan tingkat rendemen sekitar 55%. Dengan demikian,
kecanggihan teknologi berpengaruh dalam menaikkan produktivitas (dalam arti
rendemen) sebesar 3-5%.

Pemain-pemain dalam kelompok ini telah menerapkan otomatisasi pada level
yang relatif tinggi selama proses produksi (pengolahan). Kecanggihan mesin yang
dipasang memungkinkan terjadinya pengulangan proses dalam satu mesin untuk
mencapai standar kualitas yang diharapkan. Hal ini memungkinkan pabrikan besar
untuk membeli (dengan kontrol kualitas yang ketat) bahan setengah jadi (berupa
beras) dari pabrikan yang lebih kecil untuk diproses lebih lanjut. Adopsi teknologi
canggih membawa konsekuensi positif bagi pabrikan besar dalam arti pabrikan besar
mampu memperluas pangsa pasar untuk produk mereka dan memperluas jangkauan
daya dorong ekonomi dalam artian mereka mampu menyerap hasil produksi padi tidak
hanya terbatas di wilayah sekitar mereka saja tetapi juga di propinsi lain. Walaupun di
sisi lain hal tersebut pasti akan mempengaruhi biaya produksi.

Pabrikan besar umumnya mampu melakukan diversifikasi produk dengan
memisahkan beras kualitas super (yang mengisi segmen premium dari pasar) dan
beras dengan kualitas dibawahnya. Selisih harga jual antara beras super dengan
kualitas dibawahnya berkisar 10-20%. Diversifikasi produk tidak hanya berdasarkan
grade beras yang dihasilkan, tetapi juga dari segi pengemasan (packaging), sehingga
pabrikan besar sadar betul akan pentingnya merek (brand) dan citra (image) produk
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terhadap kelangsungan bisnis mereka. Pengemasan, merek dan citra produk mampu
mendongkrak harga jual hingga 5-8% lebih tinggi.

Pabrikan menengah umumnya sudah mengadopsi teknologi dan otomatisasi
pada level diatas standar, walaupun tidak secanggih atau selengkap pabrikan besar.
Pabrikan kecil umumnya menerapkan strategi repeated processing yaitu mengulang
suatu proses hingga beberapa kali dengan memasang beberapa mesin secara seri.
Pabrikan menegah dan kecil umumnya telah mempunyai merek sendiri walaupun
relatif mudah untuk ditiru dan kurang memperhatikan aspek pengemasan.

Berdasarkan uraian diatas, perkembangan industri pengolahan padi di
kabupaten Banyuwangi hingga awal milenium baru (satu dekade pertama milenium
baru) merujuk pada perkembangan dan adopsi teknologi tinggi serta terbentuknya
suatu struktur yang lebih jelas dalam industri ini. Hal ini mengindikasikan bahwa model
(pendekatan) siklus hidup industri mampu secara dominan menjelaskan dinamika
industri pengolahan padi di Banyuwangi. Setelah melewati dekade pertama millenium
baru, pola dinamika industri ini menunjukkan pergerakan kearah evolusi industri
dimana relasi (integrasi) vertikal dan horisontal jelas terlihat.

Faktor-faktor yang Berkontribusi Terhadap Daya Saing
Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh

terhadap daya saing perusahaan dalam industri pengolahan padi, diantaranya:
Kontinuitas suplai bahan baku (continuity of raw material supply). Faktor

ini memegang peranan yang sangat penting karena lahan pertanian yang dialokasikan
untuk menanam padi terus menyusut sehingga produksi padi cenderung menurun.
Untuk menjaga suplai bahan baku (padi) terus terjaga, para pelaku industri (terutama
pabrikan besar) membeli padi dari daerah lain bahkan mendatangkan dari luar pulau.
Strategi lainnya adalah dengan memiliki areal penanaman padi sendiri (vertical
integration) serta bekerja sama dan menjaga kemitraan dengan para pemasok
(supplier relationship).

Skala ekonomi (efficiency) dan produktivitas (productivity). Umumnya,
pabrik-pabrik pengolah (terutama pabrikan besar) mempunya kapasitas terpasang
yang besar untuk mencapai skala ekonomi (biaya per unit yang rendah), sehingga
kontinuitas suplai bahan baku sangat krusial. Jika suplai padi dari sekitar pabrik tidak
mencukupi dan memaksa pabrik untuk tidak beroperasi secara kontinyu, hal ini
tentunya akan mempengaruhi perhitungan biaya dan harga jual. Di sisi yang lain,
sepertinya sudah bukan rahasia lagi jika mayoritas pabrik pengolah padi (terutama
pabrikan kecil) tertinggal dalam hal teknologi, sehingga tidak efisien dalam operasional
serta menghasilkan output dengan kualitas yang kurang begitu memuaskan.

Kualitas (quality). Pabrikan besar semakin menyadari pentingnya menjaga
kualitas, baik bahan baku maupun barang jadi. Bahan baku padi dari supplier melewati
kontrol kualitas yang sangat ketat. Berdasarkan uraian dari responden yang telah
diwawancarai sebelumnya, jika pabrikan besar membeli bahan setengah jadi maka
barang di sampling dengan cara ditanak untuk mengetahui secara langsung kualitas
bahan sebelum pengambilan keputusan apakah pengiriman akan diterima atau ditolak.
Penggunaan teknologi pemrosesan yang canggih akan menghasilkan beras kualitas
premium (jernih/cerah, utuh, dan tidak tercampur benda-benda asing).

Pengemasan (packaging) dan merek (brand). Pengemasan dan merek
memegang peranan yang semakin penting terutama untuk segmen premium. Segmen
retail dan luar pulau jawa cenderung mengapresiasi pengemasan yang baik dan
menarik. Pengemasan yang menarik serta merek yang kuat memungkinkan pabrikan
besar untuk memperoleh margin keuntungan yang sedikit lebih tinggi.

Sepertinya telah tampak jelas bahwa tiga faktor pertama diatas sangat
dipengaruhi oleh tingkat adopsi teknologi. Karena itu, teknologi memegang peranan
yang sangat penting terhadap daya saing dan kelanjutan usaha di sektor industri ini.
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Faktor keempat mengindikasikan bahwa para pemain dalam industri ini juga harus
berorientasi pada pasar yang mereka layani.

Proyeksi perkembangan industri dimasa depan
Responden yang diwawancarai meyakini bahwa pabrikan besar akan berusaha

meningkatkan level otomatisasi pada proses pengolahan (untuk mengarah pada full
automatisation) dan penggunaan energi listrik.

Berdasarkan penelusuran di media-media online, terdapat beberapa peluang
bagi pelaku industri untuk berinovasi yang kemungkinan besar akan menjadi trend atau
bahkan permintaan pasar di masa mendatang. Peluang untuk melakukan diversifikasi
produk semakin terbuka, dalam artian pabrikan memilah, memproduksi dan mengemas
beras khas, berdasarkan:

 Daerah asal penanaman (contoh: padi Garut)
 Spesies atau varietas (contoh: IR, Ciherang, beras aromatik)
 Cara penanaman (terutama padi/beras organik)
 Memenuhi kriteria kesehatan tertentu (misalnya kadar gluten rendah)
Teknologi pengolahan modern untuk menghasilkan beras berpenampilan cerah

yang disukai konsumen cenderung menghilangkan kandungan gizi pada beras. Oleh
karena itu, inovasi produk dengan cara fortifikasi (penambahan vitamin dan mineral)
serta pemanfaatan beras broken dan menir bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan
nilai tambah (added value).

Oleh karena itu, petani Banyuwangi (bersama instansi dan dinas terkait) dapat
mengambil langkah-langkah strategis, seperti:

Pemetaan dan penetapan daerah prioritas produksi padi.
(Bersama dengan para pelaku industri) mengidentifikasi segmen-segmen pasar

dan mengkaji varietas-varietas apa saja yang diminati oleh tiap segmen pasar.
Membuat daftar prioritas segmen mana saja yang strategis dan potensial untuk

di kuasai oleh petani Banyuwangi (spesialisasi) dan mampu menghasilkan nilai
ekonomis yang tinggi.

Rizki (2016), mencontohkan beberapa varietas padi lokal Banyuwangi (yang
pada masa lalu banyak ditanam di daerah Kemiren, Glagah namun kini sudah
ditinggalkan) yaitu genjah arum, untup ruyung, hoing cantel, dan pelang. Genjah arum
misalnya, mempunyai keunggulan dalam hal kepunelan, mampu dikembangkan secara
organik, mampu memutus siklus hama, dan nilai jual gabah yang lebih tinggi. Namun,
kendala varietas lokal ini ada pada pengolahan, dalam artian bahwa mesin penggiling
padi pada umumnya belum mampu mengolah secara optimal, bahkan akan rusak jika
dipaksakan (bisa jadi hal ini disebabkan oleh kekerasan/ketebalan kulit gabah).
Sehingga, perlu ada pengembangan teknologi kearah ini. Insentif dan intervensi
(dalam bentuk kebijakan) pemerintah kabupaten memegang peranan penting untuk
kembali membangkitkan minat petani menanam varietas lokal.

PENUTUP
Dinamika industri pengolahan padi di kabupaten Banyuwangi dipengaruhi oleh

beberapa faktor utama yaitu: diskontinuitas suplai bahan baku akibat konversi lahan
padi ke komoditas holtikultura, eksodus tenaga kerja, inovasi model bisnis, dan
kebijakan pemerintah dibidang pangan (dalam hal ini impor beras). Hingga satu
dekade pertama millennium baru, model siklus hidup industri mampu secara dominan
menjelaskan dinamika industri pengolahan padi di kabupaten Banyuwangi.
Perkembangan selanjutnya ke depan (khususnya bagi pabrikan besar)
mengindikasikan bahwa dinamika industri ini mengarah kepada model evolusi industri
(yang dijelaskan terutama oleh inovasi produk dan relasi vertikal dan horisontal
diantara para pemain dalam industri ini). Identifikasi faktor-faktor penentu daya saing
industri menunjukkan bahwa teknologi dan orientasi pasar memegang peranan yang
sangat penting. Dimasa depan, segmentasi pasar beras akan semakin kompleks
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sehingga memerlukan diversifikasi dan inovasi produk dari para pelaku industri. Dari
sisi hulu, petani serta dinas dan instansi terkait pemerintah kabupaten Banyuwangi
perlu mengambil langkah dan kebijakan strategis terkait sentra produksi dan pemilihan
varietas padi.
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PERBANDINGAN EKSPONENSIAL
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ABSTRAK
Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk
dikembangkan menjadi agroindustri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
faktor penentu pengembangan agroindustri berbasis siwalan dan jenis agroindustri
yang berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Perbandingan
Eksponensial (MPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria bahan baku
menjadi prioritas pertimbangan utama dalam pengembangan agroindustri berbasis
siwalan dengan bobot 13, 65%, kemudian prioritas selanjutnya adalah kriteria
teknologi, modal, peluang pasar, tenaga kerja, kebijakan pemerintah, sarana
prasarana, dan dampak lingkungan. Sedangkan alternatif jenis agroindustri berbasis
siwalan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah agroindustri kerajinan tangan
dengan nilai MPE sebesar 5.094.363.684. Alternatif selanjutnya adalah agroindustri
gula merah, sirup, selai, gula semut, nata, jelly drink, jubada, tuak, dan buah kaleng.

Kata kunci : Komuditas unggulan, Agroindustri, MPE

POTENTIAL FOR DEVELOPMENT AGROINDUSTY PALM IN PRAGAAN
SUBDISTRICT SUMENEP DISTRICT THE COMPARISON EXPONENTIAL METHOD

ABSTRACT
The agricultural sector is one of sector that have the potential to developed into
agroindustry.This study aims to identify factor development agroindustry based palm
and types of agroindustry that have the potential to developed in pragaan subdistrict,
sumenep district. Methods used in research this is the method comparison an
exponential ( MPE).The research results show that the criteria raw materials priority the
main considerations in the development of agroindustry based palm with weights 13,65
%. Then priority for the rest of the criteria technologi, capital, opportunities mark, labor,
government policy, of infrastructure, and environmental impact. While alternative kind
of agroindustry based palm that have the potential to developed was agroindustry
handicrafts with the mpe of 5.094.363.684. Alternative for the rest of the agroindustry
brown sugar, syrup, jam, sugar ants, nata, jelly of drink, jubada, tuak, and fruit cans

Keywords: Seed commodities, Agroindustry, MPE

PENDAHULUAN
Industri Pengolahan atau agroindustri merupakan proses mengolah atau

memproduksi  hasil-hasil pertanian untuk dijadikan produk setengah jadi (intermediet
product) ataupun produk jadi (finished product) yang mampu menghasilkan nilai
tambah dan meningkatkan pendapatan ekonomi suatu daerah (Sa’id dan Prastiwi,
2005). Selain itu, menurut Soekartawi (2000) agroindustri yang tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan, mampu berkompetisi, dan mampu merespon
dinamika perubahan pasar dan pesaing, baik di pasar domestik maupun pasar
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internasional, serta mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian
nasional dan mampu mensejahterakan masyarakat.

Sapratama dan Ketut (2013), mengatakan bahwa agroindustri mempunyai
kaitan erat secara langsung dengan pertanian baik berkaitan ke belakang atau
backward lingkage maupun berkaitan ke depan atau forward lingkage. kaitan belakang
terjadi karena kegiatan pertanian membutuhkan input produksi, dan teknologi yang
langsung dipakai dalam proses produksi di sektor pertanian, sedangkan kaitan ke
depan terjadi karena produk pertanian yang bersifat musiman, mungdah rusak, dan
permintaan konsumen yang selalu menuntut persyaratan kualitas dari produk pertanian

Peranan industri pengolahan (agroindustri) sangat penting dalam
pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu industri pengolahan yang
berbahan baku lokal atau yang berpotensi di daerah tersebut harus  dikembangkan
guna meningkatkan pendapatan ekonomi daerah. Peran sektor industri pengolahan
terhadap perekonomian daerah Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1, Kontribusi
sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2013 mencapai 24,67% dari total PDRB
Jawa Timur yaitu sebesar 103.497,23 Milyar (BPS Jawa Timur, 2014). Oleh karena itu
sektor industri pengolahan menjadi  sektor yang paling tepat untuk dikembangkan di
Jawa Timur.

Kabupaten Sumenep adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa
Timur yang memiliki potensi untuk pengembangan agroindustri karena mempunyai
potensi sektor pertanian yang cukup besar dan menjadi sektor andalan di Pulau
Madura. Potensi sektor pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep yang dapat
dipadukan dengan sektor agroindustri meliputi perkebunan, holtikultura, tanaman
pangan, perikanan, dan pertenakan.

Salah satu komoditas perkebunan yang dapat dipadukan dan dikembangkan
menjadi agroindustri adalah Komoditas Siwalan (Borassus flabellifer), karena
komoditas siwalan banyak dibudidayakan di Kabupaten Sumenep yang dikelilingi oleh
pantai yang sangat cocok dipergunakan untuk budidaya tanaman siwalan (Dewati,
2010). Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Sumenep (2014) bahwa luas areal yang dipergunakan untuk usahatani komoditas
siwalan di Kabupaten Sumenep sebesar 5.535,7 ha dengan kapasitas produksi 706,82
ton/tahun. Potensi siwalan terbesar di Kabupaten Sumenep terdapat di Kecamatan
Dungkek, Batang-batang, Lenteng, Gapura, Pragaan dengan  kapasitas Produksi
pertahun sebesar 550,82 ton atau sekitar 77,92% dari total produksi komoditas siwalan
(Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep, 2015).

Pengelolaan siwalan di Kecamatan Pragaan terutama kegiatan pasca panen
masih sangat sederhana yaitu dijual nira segar menjadi minuman legen atau la’ang.
Minuman tersebut mempunyai beberapa kelemahan diantaranya daya tahan produk
sangat rendah karena proses fermentasi, dan dikemas dalam wadah botol air mineral
bekas, sedangkan untuk buah siwalan hanya dikemas dengan plastik biasa tanpa ada
lebel atau merek. Harga yang ditawarkan oleh penjual Legen dan buah siwalan sangat
murah, yaitu hanya berkisar Rp. 5000 – 6.500 setiap 1.600 ml legen, dan harga buah
siwalan hanya dijual Rp. 1500-2000 perbungkus yang berisi 3-4 biji atau Rp. 500/buah.

Ada sebagian masyarakat yang mengolah siwalan menjadi olahan turunan,
namun banyak kendala yang mereka hadapi dalam mengembangkan usahanya
diantaranya usaha masih menggunakan cara tradisional baik dari faktor teknologi
maupun faktor manajemen, bahan baku tidak kontinyu, kapasitas produksi pengolahan
rata-rata kecil karena permodalan yang terbatas, dan sarana prasarana yang kurang
memadai, serta keterbatasan pengetahuan dalam mengelola siwalan menjadi produk
turunan dan bernilai jual tinggi, dan daya simpan produk diduga membuat masyarakat
Pragaan enggan menjadikan potensi siwalan menjadi sumber pendapatan utama.
Buah siwalan juga masih belum diusahakan lebih lanjut menjadi produk bernilai tinggi.
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Oleh karena itu perlu adanya penganekaragaman pengolahan siwalan menjadi
produk yang memiliki competitive advantage dan menghasilkan nilai tambah (added
value), serta mendorong pendirian agroindustri berbasis siwalan, Sehingga dapat
menyerap tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan
dan petani siwalan khususnya, serta dapat meningkatkan nilai ekonomi dari hasil
produksi komoditas siwalan. Harapannya dengan adanya agroindustri berbasis siwalan
yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal akan menjadi kekuatan baru  di sektor
pertanian di Kabupaten Sumenep khususnya  Kecamatan Pragaan.

Tujuan penelitian ini adalah:
1. untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor yang menjadi penentu

pengembangan agroindustri berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan
Kabupaten Sumenep.

2. untuk mengetahui jenis agroindustrsi berbasis siwalan yang berpotensi untuk
dikembangkan di kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep berdasarkan faktor
penentu pengembangan agroindustri.

METODE PENELITIAN
Penentuan Tempat dan Jumlah Sampel

Tempat penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) yaitu di Kecamatan
Pragaan Kabupaten Sumenep, berdasarkan pertimbangan bahwa Kecamatan Pragaan
merupakan sentra komoditas siwalan dan direncanakan akan dijadikan sebagai
wilayah peruntukan industri kecil dan menengah yaitu industri gula siwalan dan industri
anyaman daun siwalan (BAPPEDA, 2013). Sedangkan sampel penelitian berjumlah 7
orang menggunakan teknik Judment sampling yakni pihak yang memiliki kekayaan
informasi yang diperlukan bagi penelitian, diantaranya Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep, Kepala Bidang Perkebunan Dinas kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Sumenep, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Sumenep, Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep Kepala Kecamatan Pragaan, Ketua
Kelompok tani siwalan di Kecamatan Pragaan, dan Pelaku Usaha pengolahan siwalan.

Analisis MPE (Metode Perbandingan Eksponensial)
Penentuan faktor utama pengembangan agroindustri dan jenis agroindustri

yang berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
dihitung menggunakan metode Perbandingan Eksponensial. Berikut tahapan-tahapan
dalam menggunakan MPE menurut Marimin (2004) yaitu:
1. Menyusun alternatif-alternatif keputusan yang akan dipilih
2. Menentukan kriteria atau perbandingan kriteria keputusan yang penting untuk

dievaluasi
3. Menentukan level atau tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria keputusan

Penentuan.
Patokan atau skala dasar yang digunakan dalam penyusunan skala kepentingan ini
adalah sebagai berikut:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sangat tidak penting
Tidak begitu penting
Tidak cukup penting
Tidak penting
Netral
Cukup penting
Penting
Begitu penting
Sangat penting

4. Melakukan penilaian terhadap semua alternatif pada masing-masing kriteria
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Tabel 1
Penilaian Alternatif Produk Agroindustri Berbasis Siwalan

di Kecamatan Pragaan

No Kriteria Bobot
(TKKj)

Nilai Alternatif Produk (RKij)

Gm Gs Ja Tk Na Jd Bk Si Sp Kt
1 Modal Y1 Gm1 Gs1 Ja1 Tk1 Na1 Jd1 Bk1 Si1 Sp1 Kt1
2 Bahan baku Y2 Gm2 Gs2 Ja2 Tk2 Na2 Jd2 Bk2 Si2 Sp2 Kt2
3 Tenaga

kerja
Y3 Gm3 Gs3 Ja3 Tk3 Na3 Jd3 B 3 Si3 Sp3 Kt3

4 Tekhnologi Y4 Gm4 Gs4 Ja4 Tk4 Na4 Jd4 Bk4 Si4 Sp4 Kt4
5 Sarana

prasaranaa
Y5 Gm5 Gs5 Ja5 Tk 5 Na5 Jd5 Bk5 Si5 Sp5 Kt5

6 Peluang
pasar

Y6 Gm6 Gs6 Ja6 Tk6 Na6 Jd6 Bk6 Si6 Sp6 Kt6

7 Kebijakan
pemerintah

Y7 Gm7 Gs7 Ja7 Tk7 Na7 Jd7 Bk7 Si7 Sp7 Kt7

8 Dampak
lingkungan

Y8 Gm8 Gs8 Ja8 Tk8 Na8 Jd8 Bk8 Si8 Sp8 Kt8

Sumber: Data Primer Diolah, 2015
Keterangan tabel:
Gm
Gs
Ja
Tk
Na

:
:
:
:
:

Gula merah
Gula semut
Jubada
Tuak
Nata

Jd
Bk
Si
Sp
Kt

:
:
:
:
:

Jelly drink
Buah kaleng
Selai
Sirup
Kerajinan
tangan

Y1,...,Y8 : Nilai bobot tiap
kriteria

5. Menghitung skor atau nilai total pada tiap alternat

m
Total nilai (TNij)=∑ (RK ij )TKKj

j=1

penjabaran perhitungan MPE sebagai berikut:
MPE Gm

MPE Gs

MPE Ja
MPE Tk
MPE Na

MPE Jd
MPE Bk
MPE Si
MPE Sp

MPE Kt

=

=

=
=
=

=
=
=
=

=

Gm1
y1+Gm2

y2+Gm3
y3+Gm4

y4+Gm5
y5+Gm6

y6+
Gm7

y7+Gm3
y8

Gs1
y1+Gs2

y2+Gs3
y3+Gs4

y4+Gs5
y5+Gs6

y6+
Gs7

y7+Gs3
y8

Ja1
y1+Ja2

y2+ Ja3
y3+ Ja4

y4+ Ja5
y5+ Ja6

y6+ Ja7
y7+Ja3

y8

Tk1
y1+Tk2

y2+Tk3
y3+Tk4

y4+Tk5
y5+Tk6

y6+ Tk7
y7+Tk3

y8

Na1
y1+Na2

y2+Na3
y3+Na4

y4+Na5
y5+Na6

y6+
Na7

y7+Na3
y8

Jd1
y1+Jd2

y2+Jd3
y3+Jd4

y4+Jd5
y5+Jd6

y6+ Jd7
y7+Jd3

y8

Bk1
y1+Bk2

y2+Bk3
y3+Bk4

y4+Bk5
y5+Bk6

y6+ Bk7
y7+Bk3

y8

Si1y1+Si2y2+Si3y3+Si4y4+Si5y5+Si6y6+ Si7y7+Si3y8

Sp1
y1+Sp2

y2+Sp3
y3+Sp4

y4+Sp5
y5+Sp6

y6+
Sp7

y7+Sp3
y8

Kt1y1+Kt2y2+Kt3y3+Kt4y4+Kt5y5+Kt6y6+ Kt7y7+Kt3y8

(Alternatif 1)

(Alternatif 2)

(Alternatif 3)
(Alternatif 4)
(Alternatif 5)

(Alternatif 6)
(Alternatif 7)
(Alternatif 8)
(Alternatif 9)

(Alternatif 10)
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6. Menentukan urutan prioritas keputusan didasarkan pada skor atau nilai total
masing-masing alternatif.

Tabel 2
Hasil Perhitungan dengan MPE

Prioritas Alternatif terpilih Nilai MPE
Produk potensial 1 Produk A ..............
Produk potensial 2 Produk B ...............
Produk potensial 3 Produk C ..............
Produk potensial 4 Produk D ...............
Produk potensial 5
Produk potensial 6
Produk potensial 7
Produk potensial 8
Produk potensial 9
Produk potensial 10

Produk E
Produk F
Produk G
Produk H
Produk I
Produk J

...............
................
...............
...............
..............
.............

Sumber: Diadopsi dari Marimin, 2004

Dari perhitungan dengan MPE ini nanti bisa didapatkan produk apa yang dapat
dikembangkan menjadi produk agroindustri dan berpotensial untuk dikembangkan di
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Bobot Prioritas Kriteria Penentu Pengembangan Agorindustri

Tabel 3
Penilaian Kriteria Penentu Pengembangan Agroindustri berbasis Siwalan di

Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Respo
Nden

Bobot masing-masing kriteria
Mo
Dal

B.
baku TK Tek

Nologi
Sar
Pra

Pel
Pasar

K.pemen
ritah D. lingk

1 9 9 7 9 6 7 7 7
2 9 6 9 9 9 9 6 6
3 9 8 8 9 8 8 9 7
4 7 9 8 9 9 8 9 8
5 4 9 6 7 6 9 7 6
6 9 9 7 6 7 8 7 7
7 9 9 7 9 6 7 7 7

Total 56 59 52 58 51 56 52 48
Perse
ntase 12,96 13,65 12,03 13,42 11,8 12,96 12,03 11,11

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa bobot untuk masing-masing kriteria
yang patut untuk di prioritaskan dalam pengembangan agroindustri berbasis siwalan
berturut-turut yaitu: Bahan baku (13,65%),  teknologi (13,42%), modal (12,96%),
peluang pasar (12,96%),  tenaga kerja (12,03%), kebijakan pemerintah (12,03%),
sarana prasarana (11,8%), dan dampak lingkungan (11,11%).

Bahan baku menjadi prioritas pertimbangan utama dalam pengembangan
agroindustri berskala rumah tangga (mikro) di Kecamatan Pragaan Kabupaten
Sumenep, karena tanpa adanya bahan baku maka proses produksi tidak akan berjalan
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dan tidak akan menghasilkan suatu produk. Selain itu ketersediaan bahan baku dirasa
perlu untuk keberlanjutan proses produksi, melihat bahwa Kecamatan Pragaan
sebagai daerah sentra siwalan yang memiliki banyak pohon siwalan. Oleh karena itu,
ketersediaan siwalan sebagai bahan baku utama dalam agroindustri cukup tersedia.

Selain itu, kualitas bahan baku juga menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha
dalam proses pengolahan karena semakin baik kualitas bahan baku, maka produk
yang dihasilkan akan semakin baik.  Hal ini sesuai dengan pendapat Lantarsih (2012)
yang menyebutkan bahwa kualitas yang digunakan dalam agroindustri akan
mempengaruhi kualitas produk  yang dihasilkan. Seperti nira siwalan yang dipanen
pada saat malam hari atau pagi hari. dilakukan supaya kualitas nira siwalan bagus dan
tidak terkena sinar matahari. Sehingga akan menghasilkan gula merah atau gula
semut yang kualitasnya baik juga.

Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfiandri dan Marimin (2012) yang
menyatakan bahwa kriteria bahan baku menjadi prioritas utama dalam penentuan
potensi industri kakao berbasis kelompok tani di Sumatera Barat, dan Indrawanto
(2008) juga menyebutkan bahwa ketersediaan bahan baku menjadi faktor terpenting
dalam pengembangan agroindustri mete karena ketersediaan bahan baku akan
tercapai hanya jika petani termotivasi untuk mengusahakan metenya dengan baik.
Sedangkan pada penelitian Dewanti dan Santoso (2012) menyebutkan bahwa bahan
baku menjadi prioritas terakhir dalam pengembangan agroindustri berbasis komoditas
unggulan di Kabupaten Lamongan karena bahan baku padi belum dimanfaatkan
secara optimal oleh sektor industri dan mayoritas industri yang ada disana bukan
industri yang memerlukan bahan baku padi.

Berikutnya adalah kriteria teknologi yang menjadi prioritas kedua dalam
pengembangan agroindustri berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan Kabupaten
Sumenep yakni dengan bobot sebesar 56 atau 13,42%. Selain bahan baku teknologi
juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan
agroindustri bebasis siwalan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep karena
dengan adanya teknologi kususnya teknologi yang modern, akan membantu dan
mempermudah proses produksi serta menghasilkan jumlah produksi yang lebih banyak
dan lebih baik dibandingkan menggunakan teknologi yang sederhana atau masih
tradisional. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Indrawanto (2008) yang menyebutkan bahwa teknologi menjadi prioritas ketiga setelah
bahan baku dan modal dalam penentuan pola pengembangan agroindustri jambu
mete.

Diurutan ketiga terdapat kriteria modal  yang patut diprioritas dalam
pengembangan agroindustri berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan Kabupaten
Sumenep dengan bobot sebesar 52 atau 12,03%. Sebagian besar pelaku usaha
industri rumah tangga (mikro) pengolahan siwalan di Kecamatan Pragaan tidak begitu
memerlukan modal besar  dalam proses pengolahan karena masih bisa dilakukan
secara manual dan kapasiatas produksi yang dihasilkan sedikit. Sehingga  mereka
tidak membutuhkan biaya yang besar. Akan tetapi menurut mereka modal juga
menjadi pertimbangan dalam pengembangan agroindustri karena jika produksi
tersebut ditingkatkan dalam skala besar dan menghasilkan produk yang berkualitas,
maka mereka harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membayar pembelian
tambahan  bahan baku, gaji karyawan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam
proses pengolahan siwalan.

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku usaha
industri rumah tangga pengolahan siwalan menggunakan modal sendiri Sedangkan
Koperasi Unit Desa (KUD) dan Program Kredit Usaha Rayat (KUR) di Kecamatan
Pragaan masih belum ada. Oleh karena itu,  peran pemerintah daerah dalam
memberikan akses modal dirasa penting dalam pengembangan agroindustri berbasis
siwalan di Kecamatan Pragaan yang setidaknya bisa meringankan modal yang
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dikeluarkan oleh pelaku industri rumah tangga dengan menyediakan KUD atau KUR
untuk mempermudah dalam mengakses modal.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian hayati dan Nugroho (2014), yang
menyebutkan bahwa modal menjadi prioritas utama dalam pengembangan jenis
agroindustri hasil tangkap unggulan di Wilayah Pesisir Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut dikarenakan modal yang dimiliki oleh pelaku
usaha terbatas sehingga mengambat mereka untuk mengembangkan motivasi dan
inovasi untuk mengembangkan produk. Akses modal yang disediakan oleh pemerintah
terbatas dan bunga yang disediakan oleh lembaga keuangan masih tinggi.

Kriteria peluang pasar juga menjadi prioritas ketiga dalam pengembangan
agroindustri berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan. Kriteria ini sama pentingnya
dengan kriteria modal karena nilai bobotnya sama besar, yaitu 52 atau 12,03%.
Peluang pasar untuk pengembangan agroindustri siwalan di Kecamatan Pragaan juga
menjadi pertimbangan masyarakat kususnya para pelaku usaha pengolahan siwalan,
karena mereka kesulitan untuk memasarkan produk olahan siwalan meskipun peluang
pasar untuk produk-produk hasil olahan siwalan sangat terbuka lebar. Pelaku usaha
belum bisa memasarkan produknya ke toko besar atau swalayan, mereka hanya
memasarkan produknya di pasar-pasar tradisonal dan di toko-toko kecil. Hal itu
disebabkan karena mutu dan kualitas produk yang mereka hasilkan masih rendah dan
produk masih belum mempunyai label resmi. Sehingga sangat sulit untuk
didistribusikan di toko-toko besar. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Budi
(2013), yang menjelaskan bahwa permintaan pasar atau peluang pasar menjadi faktor
utama dalam pengembangan agroindustri  di Kabupaten Madiun.

Selain bahan baku, modal, teknologi, peluang pasar, tenaga kerja menjadi
prioritas keempat dalam pengembangan agroindustri siwalan di Kecamatan Pragaan
dengan nilai bobot sebesar 52 atau 12,03%. Kriteria tenaga kerja tidak terlalu menjadi
pertimbangan dalam pemilihan jenis agroindustri yang akan dikembangkan di
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Selain itu, pelaku usaha juga memikirkan
biaya yang nantinya harus dikeluarkan jika menggunakan banyak tenaga kerja di
dalam usahanya yang masih dikatakan usaha skala mikro.  Meraka hanya
memanfaatkan anggota keluarganya untuk membantu proses pengolahan siwalan.
karena menurut mereka anggota keluarga sendiri tidak perlu di bayar atau tidak diberi
upah.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Fahrizal, dkk (2014), yang menjelaskan
bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam pemilihan lokasi
industri gula tebu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal itu dikarenakan selama ini
agroindustri pengolaha siwalan tidak banyak membutuhkan tenaga kerja.

Kebijakan pemerintah menjadi urutan  prioritas yang sama dengan tenaga kerja
dalam pengembangan agroindustri berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan
Kabupaten Sumenep dengan nilai bobot sebesar 52 atau 12,03%. Kebijakan
pemerintah terkait pengembangan agroindustri skala mikro khususnya pengolahan
siwalan di Kecamatan Pragaan tidak terlalu menjadi pertimbangan karena respon
pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah  dapat dikatakan kurang antusias. Hal itu
dipengaruhi oleh adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memberikan
dukungan atau bantuan langsung kepada pelaku usaha. Misalnya kebijakan mengenai
higienitas, aturan tentang badan usaha, dan standart keamanan pangan yang tentu
sulit untuk dipenuhi oleh skala industri rumah tangga .

Sebenarnya, pemerintah dalam kebijakannya sudah mendukung
pengembangan agroindustri melalui program yang tertera di RTRW Kabupaten
Sumenep dan pemberian bantuan modal usaha maupun subsidi terutama sarana yang
dapat memberikan rangsangan bagi berkembangnya kelompok usaha agroindustri
untuk mencapai kualitas produk yang baik. Seperti halnya bantuan peralatan untuk
memproduksi gula merah yaitu, wajan besar dan ember. Sedangkan bantuan peralatan
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untuk pembuatan jubada maupun kerajinan tangan masih belum ada, mereka membeli
dan ada juga yang membuat sendiri. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan
penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyo, dkk (2011), yang menjelaskan bahwa
kebijakan pemerintah menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri berbasis
kompetensi inti di Kabupaten Tangerang.

Sarana prasana menduduki prioritas ketujuh dalam pengembangan agroindustri
berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan nilai bobot
sebesar 51 atau 11, 8%. Hasil pengamatan terhadap kondisi sarana produksi
pengolahan siwalan di lokasi penelitian masih rendah dan kurang memadai. Hal itu
akan berpengaruh pada mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu
contohnya adalah hambatan yang terjadi dan dialami pelaku usaha gula merah,
mereka kesulitan untuk memperoleh atau mengambil nira siwalan yang merupakan
bahan baku pembuatan gula merah karena tidak ada peralatan untuk mempermudah
mengambilnya. Mereka harus menaiki pohon siwalan untuk mendapatkan nira.

Selain itu, kurangnya sarana gedung produksi juga menjadi kendala karena
mereka hanya memanfaatkan dapur kecil sebagai tempat pengolahan gula merah,
bahan bakarpun mereka masih menggunakan tungku dan kayu kering yang bisa
menimbulkan banyak asap. Sehingga hal itu akan berpengaruh pada gula merah yang
tidak higienis dan kualitasnya menurun. Selain produksi gula merah, hambatan terjadi
juga pada proses produksi jubada, yaitu pada saat proses pengeringan, produk ini
dikeringkan menggunakan sinar matahari dan dijemur di pinggir jalan atau di depan
rumah. Hal itu membuat produk tidak higeinis karena terkena debu. Prasarana
penunjang usaha agroindustri siwalan di Kecamatan Pragaan sudah cukup memadai
baik dari pasar, transportasi, kondisi jalan, air, dan listrik. Hal ini akan mempermudah
para pelaku usaha untuk melakukan proses produksi mulai dari pengadaan bahan
baku hingga pendistribusian produknya.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailia dan Santoso
(2014), yang menyebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana)
menjadi prioritas kedua dalam menentukan kawasan agroindustri di Kabupaten
Probolinggo. Sedangkan pada penelitian Sapratama dan Erli (2013) menjelaskan
bahwa sarana prasarana menjadi prioritas keempat dalam pengembangan agroindustri
berdasarkan komoditas unggulan di Kabupaten Bondowoso.

Kriteria yang menjadi prioritas keenam atau faktor yang tidak penting dalam
pengembangan agroindustri berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan Kabupaten
Sumenep adalah dampak lingkungan dengan nilai bobot paling rendah, yakni sebesar
48 atau 11,11%. Karena dampak lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pada
proses pengolahan siwalan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Badri (2011), yang menjelaskan bahwa dampak lingkungan
(minimasi pencemaran lingkungan) menjadi prioritas terakhir dalam pengembangan
klaster agroindustri kelapa sawit.

Analisis Bobot Prioritas Alternatif Agroindustri Berbasis Siwalan di Kecamatan
Pragaan Kabupaten Sumenep

Penilaian prioritas tiap alternatif agroindustri berbasis siwalan dapat dilihat pada
Tabel 4.
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Tabel 4
Hasil Perhitungan dengan MPE

Prioritas Alternatif terpilih Nilai MPE
Produk potensial 1 Kerajinan tangan 5.094.363.684
Produk potensial 2 Gula merah 3.789.586.019
Produk potensial 3 Sirup 3.216.682.879
Produk potensial 4 Selai 3.183.323.882
Produk potensial 5 Gula semut 2.960.077.864
Produk potensial 6 Nata 2.882.883.966
Produk potensial 7 Jelly drink 2.742.387.411
Produk poten sial 8 Jubada 1.462.241.366
Produk potensial 9 Tuak 1.151.630.889
Produk potensial 10 Buah kaleng 987.341.437

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui  bahwa yang menempati prioritas
tertinggi adalah agroindustri kerajinan tangan dengan nilai MPE sebesar
5.094.363.684. Agroindustri kerajinan tangan menjadi alternatif yang paling potensial
untuk dikembangkan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Karena
ketersediaan bahan baku (daun siwalan) untuk agroindustri  keranjinan tangan di
Kecamatan Pragaan sangat melimpah karena di wilayah Kecamatan Pragaan sendiri
merupakan sentra komoditas siwalan yang hampir seluruh wilayahnya terdapat
komoditas siwalan dan agroindustri kerajinan tangan memiliki peluang untuk bisa
menembus pasar, karena mereka sudah mengetahui bahwa permintaan pasar akan
produk kerajinan tangan sangat besar, melihat bahwa berdasarkan data Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia, sepanjang tahun 2009-2013 ekspor produk
kerajinan indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, pada tahun 2013 produk
kerajinan Indonesia mencapai 4,61% dengan Nilai ekspor mencapai $669,1 juta. pada
tahun 2014 nilai ekspor naik sebesar 2,75% atau $229,5 juta.

Selanjutnya prioritas kedua yang juga berpotensial untuk dikembangkan adalah
agroindustri gula merah dengan nilai MPE sebesar 3.789.586.019. Jika dilihat kondisi
eksisting di Kabupaten Sumenep khusunya di Kecamatan Pragaan, Produk gula merah
merupakan produk permintaan pasarnya banyak Selain itu, banyak industri-industri
khusunya industri rumah tangga yang memproduksi gula merah. Akan tetapi yang
menjadi kendala dari produk ini adalah teknologi yang masih sederhana dan bentuk
serta kemasan yang kurang menarik. Sehingga produk ini hanya bisa dipasar
tradisional dan toko-toko kecil. Padahal dilihat secara global, nilai ekspor gula merah
yang  mencapai 8 milyar per tahun dengan harga per kg mencapai Rp. 110.000
(Kulsum, 2009) dan negara yang menjadi tujuan ekspor gula merah yaitu Jepang,
Belanda, dan Swiss.

Agroindustri sirup menempati urutan prioritas ketiga untuk dijadikan agroindustri
di Kecamatan Pragaan dengan nilai MPE sebesar 3.216.682.879. meskipun saat ini
produk sirup yang berbahan baku buah siwalan di Kabupaten Sumenep khusunya di
Kecamatan Pragaan masih belum ada industri yang mengolahnya dan produk ini
belum ada di pasaran, karena produk ini baru dan harus bisa bersaing dengan produk
sirup yang berbahan baku selain buah siwalan. Sebenarnya kalau melihat dari
peluangnya, produk ini memiliki prospek yang bagus dan bernilai jual tinggi. Untuk
sekarang pemerintah masih mengupayakan melakukan pembinaan dan pelatihan
membuat produk-produk baru yang belum ada di Kabupaten Sumenep. Salah satunya
yaitu produk sirup siwalan yang sudah diperkenalkan ke pelaku usaha yang menjadi
binaan pemerintah.
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Sedangkan diprioritas terakhir adalah agroindustri buah kaleng dengan nilai
MPE sebesar 987.341.437, karena agroindustri ini sulit untuk bisa dikembangkan di
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep karena dari segi permintaan pasar tidak
ada, selain itu biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan agroindustri lain.
Sehingga pelaku usaha yang akan mengembangkan agroindustri buah kaleng harus
meiliki modal yang besar.

PENUTUP
Kriteria atau faktor yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan agroindustri

berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah kriteria bahan
baku (13,65%),  teknologi (13,42%), modal (12,96%), peluang pasar (12,96%),  tenaga
kerja (12,03%), kebijakan pemerintah (12,03%), sarana prasarana (11,8%), dan
dampak lingkungan (11,11%). Bahan baku menjadi prioritas utama penentu
pengembangan agroindustri siwalan. Sedangkan dampak lingkungan menjadi prioritas
terakhir atau tidak menjadi pertimbangan oleh pelaku usaha agroindustri siwalan di
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Alternatif agroindustri berbasis siwalan
yang terpilih dan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Pragaan Kabupaten
Sumenep adalah agroindustri kerajinan tangan, dan selanjutnya diikuti agroindustri
sirup, agroindustri gula merah, agroindustri selai, agroindustri gula semut, agroindustri
nata, agroindustri jelly drink, agroindustri jubada, agroindustri tuak, dan urutan
potensial yang terkhir adalah agroindustri buah kaleng. Pemerintah seharusnya
memberikan bantuan sarana produksi berupa teknologi atau peralatan yang lebih
modern kepada pelaku usaha pengolahan siwalan, sehingga proses pengolahan
berjalan lebih cepat dan efisien serta kualiatas produk yang dihasilkan lebih baik.
Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pelatihan dalam membuat kerajinan
tangan atau anyaman dari daun siwalan kepada pelaku usaha yang masih belum
terampil. Sehingga nantinya bisa menciptakan dan menghasilkan produk kerajinan
tangan yang lebih kreatif dan berkualitas.
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ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PENGEMBANGAN PEPAYA
CALIFORNIA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

Desta Imansari, Fembriarti Erry Prasmatiwi, Umi Kalsum
Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

desta_imansari@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) Kelayakan finansial usahatani pepaya
california. (2) Laju kepekaan (sensitivitas) terhadap penurunan harga jual, kenaikan
biaya produksi dan penurunan jumlah produksi.(3) Kelayakan aspek budidaya, sosial
lingkungan, ekonomi dan pemasaran pepaya california. Analisis data yang digunakan
adalah analisis kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif
menganalisis kelayakan finansial (B/C Ratio, NPV, IRR dan PP) dan analisis laju
kepekaan dengan menggunakan df 14%. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk
mengetahui kelayakan aspek budidaya, sosial lingkungan, ekonomi dan aspek
pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Budidaya tanaman pepaya
california di Kecamatan Kalianda dan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan layak
untuk diusahakan dengan nilai Gross B/C Ratio 3,78, Net B/C Ratio 35,53, NPV
sebesar Rp57.751.540,21, IRR 27,63% dan Payback Period (PP) 0,13. (2)
Kemungkinan penurunan produksi 10%, penurunan harga output 12,5% dan kenaikan
biaya produksi 6,41% setelah perubahan kriteria investasi IRR dalam keadaan layak.
(3) Aspek teknis budidaya dari iklim dan curah hujan sesuai dengan tanaman pepaya
california, aspek sosial lingkungan dan ekonomi sudah layak, aspek pemasaran layak
dan masih sangat menjanjikan.

Kata Kunci: Kelayakan Finansial, Analisis Sensitivitas, Kabupaten Lampung
Selatan, Kecamatan Kalianda dan Way Panji, Pepaya California

PENDAHULUAN
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi yang

besar dalam bidang pertanian. Sektor pertanian ialah subsektor yang menyumbang
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi disbanding sektor lainnya
yaitu sebesar 32,6 persen (BPS Provinsi Lampung, 2014).

Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki peran strategis di
sektor pertanian dalam pembangunan ialah Kabupaten Lampung Selatan. Dimana
Lampung Selatan menyumbangkan PDRB di sektor pertanian cukup tinggi sebesar
22,6 persen. Sektor pertanian, terutama subsektor hortikultura salah satu penyumbang
PDRB di bidang pertanian di Lampung Selatan (BPS Lampung Selatan, 2014).

Produksi pepaya california menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan
merupakan urutan terbesar ketiga di Provinsi Lampung pada tahun 2014. Hal ini
mengindikasi bahwa komoditas pepaya di Kabupaten Lampung Selatan mempunyai
prospek yang baik untuk dikembangkan terlihat pada Tabel 1 (Lampiran). Sumberdaya
alam yang cukup berpotensi, maka Kabupaten Lampung Selatan mengembangkan
komoditas hortikultura buah pepaya california dan Kabupaten Lampung Selatan
menjadi sentra pepaya california.

Pemerintah Kabupaten lampung Selatan memiliki program unggulan subsektor
hortikultura buah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan
masyarakat. Pepaya california mulai dibudidayakan di Lampung Selatan pada tahun
2010. Jumlah permintaan pepaya california akan pepaya california menjadikan lahan
pepaya california di Lampung Selatan berkembang. Menurut Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura (2014) saat ini pepaya california dikembangkan
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hingga di beberapa kecamatan, yang awalnya di Kecamatan Way Panji sekarang
sudah meliputi Kecamatan Kalianda, Sidomulyo, Pematang Pasir dan Bakauheni.
Selain permintaan pasar yang tinggi terhadap permintaan pepaya california, buah
pepaya california juga memiliki kandungan gizi yang baik.

Berdasarkan uraian dan perumusan masalah maka dari penelitian ini dapat
ditentukan tujuan penelitiannya ialah (1) mengetahui kelayakan finansisal usahatani
pepaya california, (2) mengetahui sensitifitas terhadap penurunan harga jual, kenaikan
biaya produksi, penurunan jumlah produksi, (3)mengetahui kelayakan aspek budidaya,
sosial lingkungan, ekonomi dan pemasaran.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei pengambilan sensus.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kalianda dan Way Panji. Lokasi penelitian
ditentukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut
merupakan salah satu sentra produksi pepaya california di Kabupaten Lampung
Selatan.

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini adalah petani rakyat yang
terdapat di Kecamatan Kalianda 25 petani dan Way Panji 7 petani maka yang
berjumlah 32 petani. Menurut Arikunto (2002), apabila subyek penelitian kurang dari
100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian
populasi.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan petani.
Data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan-laporan, publikasi artikel dan
pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta lembaga atau instansi
terkait.

Metode yang digunakan untuk analisis data adalah metode tabulasi dan
komputasi. Data yang  diperoleh diolah secara komputasi dan dianalisis secara
kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji aspek
finansial dan sensitivitas, sedangkan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk
mengetahui beberapa aspek yang berperan dalam usahatani pepaya california, yaitu
aspek budidaya, ekonomi, sosial lingkungan dan pemasaran.

Menurut Kadariah (2001), kelayakan finansial tanaman hortikultura dilihat
melalui beberapa kriteria pengukuran kelayakan investasi, alat yang digunakan untuk
menganalisis kelayakan usaha adalah Net Present Value, Internal Rate of Return, Net
B/C, Gross B/C dan Payback Period. Rumus yang digunakan yaitu:

Net Present Value (NPV)

NPV dihitung berdasarkan selisih antara benefit dengan biaya (cost) ditambah
dengan investasi, yang dihitung melalui rumus Kadariah (2001).

NPV = ∑Bt – Ct (1 + i)t (1)

Dimana NPV merupakan Net Present Value, bt adalah Benefit (penerimaan)
bersih tahun t, ct adalah Cost (biaya) pada tahun t, i adalah tingkat bunga (14 %), N
adalah umur ekonomis peralatan dan t adalah tahun (3 tahun).

Kriteria pengambilan keputusan ialah jika NPV > 0, maka usahatani pepaya
california layak untuk diusahakan, jika NPV = 0, maka usahatani pepaya california
dalam keadaan titik impas (BEP) dan jika NPV < 0, maka usahatani pepaya california
tidak layak untuk diusahakan.
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b. Internal Rate of Return (IRR)
IRR merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang

(NPV) sama dengan jumlah seluruh investasi proyek atau dengan kata lain tingkat
suku bunga yang menghasilkan NPV sama dengan nol. IRR dihitung dengan
menggunakan rumus Kadariah (2001).

)-i-(i
NPVNPV

NPV
iIRR


















 (2)

Dimana IRR merupakan Internal Rate of Return, NPV+ adalah NPV positif, NPV-

adalah NPV negatif, i+ adalah tingkat suku bunga pada NPV positif dan i adalah
tingkat suku bunga pada NPV negatif.

Kriteria pengambilan keputusan ialah jika IRR > tingkat suku bunga, maka
usahatani pepaya california layak untuk diusahakan, jika IRR = tingkat suku bunga,
maka usahatani pepaya california dalam keadaan impas dan jika IRR < tingkat suku
bunga, maka usahatani pepaya california tidak layak untuk diusahakan.

c. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)
Nilai kriteria ini melihat perbandingan antara net benefit positif dan net benefit

negatif  yang dikalikan dengan tingkat suku bunga, dihitung berdasarkan rumus
Kadariah (2001).










ti)(1Bt-Ct

ti)(1Ct-Bt
B/CNet (3)

Dimana Net B/C Net Benefit Cost Ratio, Bt adalah Benefit
(penerimaan/batang), Ct adalahCost (biaya) pada tahun t, i adalah tingkat suku bunga
(14 %), n adalah umur ekonomis peralatan dan t adalah tahun (3 tahun).

Kriteria pengambilan keputusan ialah jika Net B/C > 1, maka usahatani pepaya
california menguntungkan dan Jika Net B/C < 1, maka usahatani pepaya california
tidak menguntungkan.

d. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C Ratio)
Kriteria ini merupakan perbandingan antara penerimaan atau manfaat dari

suatu investasi dengan biaya yang dikeluarkan. Dihitung dengan menggunakan rumus
kadariah (2001).

(4)

Dimana Gross B/C adalah Gross Benefit Cost Ratio, Bt adalah Benefit tahun
(t: 1,2,3…n) dan Ct adalah Cost pada tahun t, i adalah tingkat suku bunga (14%).

Kriteria pengambilan keputusan ialah jika Gross B/C > 1, maka usahatani
pepaya california menguntungkan dan jika Gross B/C < 1, maka usahatani pepaya
california tidak menguntungkan.
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Dimana Net B/C Net Benefit Cost Ratio, Bt adalah Benefit
(penerimaan/batang), Ct adalahCost (biaya) pada tahun t, i adalah tingkat suku bunga
(14 %), n adalah umur ekonomis peralatan dan t adalah tahun (3 tahun).

Kriteria pengambilan keputusan ialah jika Net B/C > 1, maka usahatani pepaya
california menguntungkan dan Jika Net B/C < 1, maka usahatani pepaya california
tidak menguntungkan.

d. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C Ratio)
Kriteria ini merupakan perbandingan antara penerimaan atau manfaat dari

suatu investasi dengan biaya yang dikeluarkan. Dihitung dengan menggunakan rumus
kadariah (2001).

(4)

Dimana Gross B/C adalah Gross Benefit Cost Ratio, Bt adalah Benefit tahun
(t: 1,2,3…n) dan Ct adalah Cost pada tahun t, i adalah tingkat suku bunga (14%).

Kriteria pengambilan keputusan ialah jika Gross B/C > 1, maka usahatani
pepaya california menguntungkan dan jika Gross B/C < 1, maka usahatani pepaya
california tidak menguntungkan.
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e. Payback Period
Payback Period mengetahui periode waktu yang diperlukan untuk pembayaran

kembali seluruh pengeluaran investasi, yang menggunakan rumus Kadariah (2001).= x 1 tahun (5)

Dimana PP adalah Payback Period, I0 adalah investasi awal dan Ab adalah
manfaat bersih yang diterima setiap periode.

Analisis sensitivitas dilakukan dengan memperhitungkan salah satu
kemungkinan seperti penurunan produksi, penurunan harga jual dan peningkatan
biaya produksi.  Usahatani pepaya california di Kecamatan Kalianda dan Way Panji
mengalami penurunan harga jual 12,5%, kenaikan biaya produksi 6,41% dan
penurunan jumlah produksi 10%. Sensitivitas dapat dihitung menggunakan rumus
Gittinger dan Hans Adler (1993).

(6)

Dimana X1 adalah NPV atau IRR atau Net B/C ratio atau PP atau Gross B/C
setelah terjadi perubahan, X0 adalah NPV atau IRR atau Net B/C ratio atau PP atau
Gross B/C sebelum terjadi perubahan, X adalah Rata-rata perubahan NPV atau IRR
atau Net B/C ratio atau PP  atau Gross B/C, Y1 adalah Harga jual atau biaya produksi
atau produksi setelah terjadi perubahan, Y0 adalah Harga jual atau biaya produksi atau
produksi sebelum terjadi perubaha dan Y adalah Rata-rata perubahan harga jual atau
biaya produksi atau produksi.

Kriteria laju kepekaan ialah jika nilai laju kepekaan > 1, maka hasil kegiatan
usaha sensitif terhadap perubahan dan jika nilai laju kepekaan < 1, maka hasil
kegiatan usaha tidak sensitif terhadap perubahan

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kelayakan
aspek budidaya, ekonomi, sosial dan lingkungan serta pemasaran dari budidaya
pepaya california.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Petani responden berumur 25-57 tahun, dengan rata-rata 44,66 tahun. Tingkat
pendidikan petani adalah tamat sekolah menengah atas (SMA) yaitu sebanyak 26
orang (81,25%). Rata-rata responden mengusahakan pepaya california pada lahan
seluas 0,25 hingga 1 hektar dengan rata-rata 0,51 hektar. Produksi pepaya california
yang dihasilkan ialah sebesar 8.000 kg buah hingga 30.000 kg per tahun dengan harga
jual pepaya california Rp2000/kg sehingga penerimaan rata-rata petani per tahun
sebesar Rp56.080.000. Pepaya california yang dibeli berbentuk batang dan benih,
petani menggunakan pupuk kimia seperti NPK, TSP, Urea, Gandhasil dan Power
Nutrition. Pestisida yang digunakan juga pestisida kimia. Satu botol pestisida berisikan
250 ml.  Peralatan yang digunakan ialah peralatan sederhana seperti cangkul, arit,
golok, ember, sprayer, selang dan mesin air.
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Analisis Finansial Usahatani Pepaya California

Tabel 2
Kriteria Finansial Usahatani Pepaya Californiadi Kabupaten Lampung Selatan

Kriteria Nilai Layak
Net B/C
Gross B/C

35,53
3,78

Layak
Layak

PP (tahun) 0,13 Layak
NPV (Rp) Rp57.751.540,21 Layak
IRR (%) 27,63% Layak

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Tabel 2, merupakan hasil perhitungan analisis finansial usahatani pepaya
california. Umur ekonomis yang digunakan ialah 3 tahun dengan tingkat suku bunga
14% yang merupakan Suku Bunga Bank Indonesia (2015). Berdasarkan tabel 1 dapat
dikatakan usahatani pepaya california layak diusahakan karena memiliki nilai Net B/C
dan NPV yang lebih besar dari 1, nilai Payback Periode yang lebih kecil dari umur
ekonomis, dan nilai IRR yang lebih besar dari tingkat suku bunga yang digunakan yaitu
sebesar 14%.

Penelitian sejenis yang digunakan sebagai pembanding pada penelitian ini
ialah hasil penelitian terdahulu Rizana (2014), Seftiana (2010) dan Astanu (2013) yang
meneliti tentang kelayakan  usahatani pepaya california di Lampung Selatan dan
Subang serta kelayakan finansial tanaman pala di Kabupaten Tanggamus. Perbedaan
antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu salah satu nya tidak menganalisis
aspek-aspek kelayakan budidaya pepaya california, selain itu juga dipengaruhi oleh
penggunaan tingkat suku bunga dan umur ekonomis yang berbeda.

Analisis Sensitivitas Pepaya California
Tabel 3 (Lampiran), merupakan perhitungan sensitivitas terhadap penurunan

produksi pepaya california yang diasumsikan turun sebesar 10% yang didapatkan dari
informasi petani dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan akibat
serangan hama dan penyakit. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa penurunan produksi
pepaya california sebesar 10% mengalami perubahan dari masing-masing kriteria
investasi, nilai Gross B/C, Net B/C, NPV, IRR dan Payback Period masih dalam
keadaan layak. Setelah dianalisis semua kriteria investasi seperti Gross B/C, Net B/C,
NPV, Payback Period dan IRR menunjukkan sensitif terhadap perubahan akibat
adanya penurunan produksi pepaya california sebesar 10%.

Tabel 4 (Lampiran), merupakan perhitungan terhadap penurunan harga output
sebesar 12,5%, dimana harga pepaya california yang bulat Rp2000 sedangkan yang
bulat Rp1750. Pada Tabel 4 dapat dilihat mengalami perubahan dari masing-masing
kriteria investasi, nilai Gross B/C, Net B/C, NPV, dan Payback Period masih dalam
keadaan layak. Setelah dianalisis semua kriteria investasi seperti Gross B/C, Net B/C,
NPV, Payback Period dan IRR menunjukkan usahatani pepaya california sensitif
terhadap perubahan harga pepaya california yang mengalami penurunan 12,5%.

Analisis sensitivitas terhadap kenaikan biaya produksi pepaya california
menggunakan asumsi kenaikan biaya sebesar 6,41% yang terjadi akibat inflansi tahun
2015. Terlihat pada Tabel 5 (Lampiran) bahwa dengan kenaikan biaya produksi
mengakibatkan perubahan nilai dari Gross B/C, Net B/C, NPV, IRR dan Payback
Period masih dalam keadaan layak setelah mengalami perubahan. Setelah dianalisis
hanya kriteria Gross B/C, Net B/C dan IRR yang sensitif terhadap perubahan akibat
kenaikan biaya produksi dari pepaya california.
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Kelayakan Teknis Budidaya
Menurut aspek budidaya pepaya california suhu yang cocok untuk tanaman

pepaya california 25-300C dengan curah hujan 1000-2000 mm/tahun dengan pH yang
netral untuk menghindari jamur dan busuk batang. Kondisi tanah sedikit berpasir dan
ditanam diketinggian dibawah 500mdpl (Amir Hamzah, 2014). Daerah penelitian
pepaya california di Kecamatan Kalianda dan Way Panji sudah memenuhi kriteria
syarat tumbuh pepaya california. Pepaya california tidak memerlukan teknis khusus
dalam perawatannya. Cara penggunaan pupuk dan dosis obat-obatan sudah sesuai
dengan ketentuannya.

Sumber sarana produksi seperti benih, bibit, obat-obatan tidak sulit didapatkan
oleh petani. Hanya saja kendala dalam pemberian pupuk kimia yang masih terbatas.
Petani daerah penelitian tidak tergabung dalam kelompok tani sehingga ada
keterbatasan jumlah pupuk yang dapat petani gunakan untuk usahatani pepaya
california.

Gambar 1 dapat dilihat bahwa 59% petani di Kecamatan Kalianda dan Way
Panji kesulitan dalam mendapatkan pupuk kimia, sedangkan 41% petani tidak
kesulitan karena petani tersebut hanya memiliki lahan pepaya california skala kecil
sehingga pupuk kimia yang diperlukan hanya sedikit.

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Gambar 1
Kesulitan Petani dalam Mendapatkan Pupuk Kimia

Kelayakan Ekonomi
Secara aspek ekonomi dan setelah dihitung secara finansial budidaya pepaya

california layak untuk dibudidayakan. Sebagian besar petani yang membudidayakan
pepaya california dapat meningkatkan pendapatan dan dapat dipanen berulang yang
cocok untuk masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kendala yang dirasakan petani ialah keterbatasan modal untuk pembeliaan
sarana produksi sehingga mengakibatkan petani membudidayakannya secara
terbatas. Sehingga petani harus menyisihkan keuntungan untuk keberlanjutan
usahataninya. Sebagian besar petani tidak memiliki pekerjaan tetap, beberapa petani
memiliki pekerjaan tetap seperti karyawan PT.Biru Laut atau pegawai negri yang bisa
meminjam modal usahtaninya dengan meminjam modal di koperasi tempat mereka
bekerja.

Gambar 2 menjelaskan bahwasannya 95% petani mengalami kesulitan dalam
kepemilikan modal (memakai modal sendiri), sedangkan 5% mendapatkan pinjaman
dari koperasi tempat mereka bekerja. Pengembalian modal dilakukan dengan cara
memotong gaji dengan bunga 1,2% per tahun.
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Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Gambar 2
Sumber Kepemilikan Modal

Kelayakan Sosial dan Lingkungan
Aspek sosial dan lingkungan yang dirasakan petani dengan adanya usahatani

pepaya california membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti buruh
tani, pedagang dan sarana daerah sentra pepaya california berangsur-angsur
membaik. Wilayah penelitian hanya sedikit dalam pencurian buah hanya 1-2 buah saja
dan tidak semua petani mengalami pencurian buah. Pengolahan limbah budidaya
untuk lahan sekitar tepi pantai belum berjalan dengan baik dikarena beberapa petani
membuang limbah batang pepaya california ke laut, tetapi sebagian petani lainnya
membiarkan membusuk dilahan menganggap sebagai pupuk organik.

Kenaikan harga-harga sembako mempengaruhi terhadap usahatani pepaya
california. Dengan naiknya harga sembako maka mempengaruhi petani untuk
membiayai usahataninya, karena petani sebagian besar mencampur pengeluaran
rumah tangga dengan usahataninya. Terlihat pada Gambar 3 bahwa 53% petani
beranggapan kenaikan harga mempengaruhi dalam usahataninya, sedangkan 47%
tidak merasa berpengaruh dikarenakan skala usahataninya tidak besar.

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Gambar 3
Pengaruh Kenaikan Biaya Usahatani

Kelayakan Pemasaran
Saluran pemasaran pepaya california di Kecamatan Kalianda dan Way Panji

pada umumnya petani yang membudidayakan pepaya california ialah perseorangan
tidak tergabung dalam kelompok tani, sehingga hasil panennya dijual semua kepada
pedagang besar.

Gambar 4, menjelaskan bahwa pepaya california memiliki 2 saluran. Saluran
pertama dari petani 100% hasil dijual ke pedagang pengumpul 80% pepaya california
dijual kepada pedagang pengecer lalu terakhir ke konsumen. Saluran kedua petani
menjual 100% hasil panennya ke pedagang pengumpul lalu 20% pepaya california
dijual kepada agen buah yang lalu dijual kembali ke konsumen terakhir.
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Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Gambar 4
Saluran-saluran Pemasaran Pepaya California

PENUTUP
Kriteria atau faktor yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan agroindustri

berbasis siwalan di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah kriteria bahan
baku (13,65%),  teknologi (13,42%), modal (12,96%), peluang pasar (12,96%),  tenaga
kerja (12,03%), kebijakan pemerintah (12,03%), sarana prasarana (11,8%), dan
dampak lingkungan (11,11%). Bahan baku menjadi prioritas utama penentu
pengembangan agroindustri siwalan. Sedangkan dampak lingkungan menjadi prioritas
terakhir atau tidak menjadi pertimbangan oleh pelaku usaha agroindustri siwalan di
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Alternatif agroindustri berbasis siwalan
yang terpilih dan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Pragaan Kabupaten
Sumenep adalah agroindustri kerajinan tangan, dan selanjutnya diikuti agroindustri
sirup, agroindustri gula merah, agroindustri selai, agroindustri gula semut, agroindustri
nata, agroindustri jelly drink, agroindustri jubada, agroindustri tuak, dan urutan
potensial yang terkhir adalah agroindustri buah kaleng. Pemerintah seharusnya
memberikan bantuan sarana produksi berupa teknologi atau peralatan yang lebih
modern kepada pelaku usaha pengolahan siwalan, sehingga proses pengolahan
berjalan lebih cepat dan efisien serta kualiatas produk yang dihasilkan lebih baik.
Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pelatihan dalam membuat kerajinan
tangan atau anyaman dari daun siwalan kepada pelaku usaha yang masih belum
terampil. Sehingga nantinya bisa menciptakan dan menghasilkan produk kerajinan
tangan yang lebih kreatif dan berkualitas.
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Lampiran

Tabel 1
Produksi Buah-buahan Utama Menurut Kabupaten atau Kota dan Jenis Buah di

Provinsi Lampung (ton) tahun 2014.
No Kabupaten/Kota Mangga Durian Jeruk Pisang Pepaya Nanas Lainnya
1 Lampung Barat 1.205 1.873 1.768 14.786 2.201 286 15.436
2 Tanggamus 804 18.775 34 13.677 776 15 26.537
3 Lampung Selatan 4.453 11.321 58 205.668 1.879 190 17.654
4 Lampung Timur 1.966 2.334 555 122.107 117.216 87 18.453
5 Lampung Tengah 2.234 897 498 14.263 1.005 504.654 23.125
6 Lampung Utara 2.840 1.750 490 13.377 766 138 10.798
7 Way Kanan 5.987 1.346 397 6.744 287 123 9.267
8 Tulang Bawang 1.245 18 105 1.345 332 44 4.678
9 Pesawaran 2.950 5.496 125 309.031 1.009 156 33.569

10 Pringsewu 113 176 237 1.227 67 1 1.639
11 Mesuji 178 5 2 1.470 51 17 1.653
12 Tulang Bawang Barat 790 10 76 1.015 200 40 5.571
13 Bandar Lampung 256 465 4 540 210 7 1.428
14 Metro 34 10 6 142 143 9 7.890

Lampung 25.055 44.476 4.355 705.392 126.142 505.767 177.698
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014.

Tabel 3
Perubahan Nilai Analisis Usaha Akibat Adanya Penurunan Harga

Output Sebesar 12,5%
Ket Nilai Awal Nilai Perubahan Laju

Kepekaan
Ket

Gross B/C Ratio 3,78 3,31 1,00 Sensitif
Net B/C Ratio 35,53 17,44 5,12 Sensitif
NPV Rp57.751.540,21 Rp47.934.112,34 1,39 Sensitif
PP 0,13 0,14 1,00 Sensitif
IRR 27,63% 13,36% 5,22 Sensitif

Sumber : Data Primer Diolah, 2015.
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PENGETAHUAN TENTANG GIZI DAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN
IBU RUMAH TANGGA DI DESA RAWAN PANGAN

(Studi Kasus  di  Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten
Situbondo)

Setiani
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

setiani@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan ibu rumah tangga
tentang gizi dan diversifikasi konsumsi pangandi desa dengan kategori rawan
pangan.Penelitian dilakukan di Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten
Situbondo. Hasil analisismenunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu rumah tangga
di lokasi penelitian masuk dalam kategori rendah. Tingkat keikutsertaan ibu rumah
tangga dalam program penyuluhan tentang gizi masih rendah. Ibu rumah tangga
sebagian besar memperoleh penyuluhan dari satu jenis lembaga dimana lembaga
posyandu merupakan lembaga yang paling banyak memberikan penyuluhan. Materi
yang paling banyak didapatkan adalah makanan yang bergizi untuk keluarga.
Sebagian besar ibu rumah tangga yang pernah mengikuti penyuluhan menyatakan
bahwa penyuluhan tidak bermanfaat bagi mereka. Pertimbangan dalam
mengkonsumsi panganadalah hanya asal kenyang. Ibu rumah tangga banyak tidak
mengetahui sumber informasi tentang gizi. Maksimalsumber informasi yang mereka
dapatkan hanya dari dua sumber.

Kata kunci : Desa Rawan Pangan, Ibu Rumah Tangga, Pengetahuan Gizi Dan
Diversifikasi Konsumsi Pangan

NUTRITION AND FOOD CONSUMPTION DIVERSIFICATION KNOWLEDGE OF
HOUSE WIFE AT INSECURE VILLAGE

ABSTRACT
This study aimed to analyze the level of knowledge of housewives about nutrition and
food consumption diversification in the village with food insecurity category. The study
was conducted in the village of Munitions Tatal District of Arjasa Situbondo. The
analysis showed that the level of knowledge of housewives in the research sites
included in the low category. The level of participation of housewives in education
programs on nutrition is still low. Housewives mostly obtain counseling from one type of
institution where posyandu institutions are the institutions most provide counseling. The
material obtained is the most nutritious food for the family. Most housewives who had
attended counseling stating that the extension is not beneficial to them. Consideration
in food consumptionis satiety only. More housewives who do not know the source of
information about nutrition, they get the resources that only a maximum of two sources
of information.

Keywords: House Wife, Insecure Village, Nutrition and Food Consumption
Diversification Knowledge

PENDAHULUAN
Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan keberlanjutan senantiasa

harus diwujudkan dari waktu ke waktu sebagai prasyarat bagi keberlanjutan eksistensi
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bangsa. Ketahanan pangan harus terwujud pada tingkat nasional, lokal, rumahtangga
dan individu. Permasalahan dan tantangan ketahanan pangan secara umum
menyangkut pertambahan penduduk, semakin berkurangnya sumberdaya alam, masih
terbatasnya prasarana dan sarana di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan
pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin.

Ketahanan pangan merupakan sistem yang komplek, hal ini sesuai dengan
yang disampaikan oleh Uehara (2012) dimana terdapat 3 pilar dalam ketahanan
pangan yaitu ketersediaan, akses dan penggunaan atau konsumsi. Ketersediaan
pangan adalah berkaitan dengan jumlah yang cukup dalam pangan yang tersedia pada
dasar yang konsisten. Akses pangan adalah sumberdaya yang cukup untuk mencapai
pangan yang sesuai dalam hal diet nutrisi. Penggunaan atau konsumsi pangan adalah
penggunaan yang sesuai dalam hal pengetahuan gizi dasar, termasuk masalah air dan
sanitasi.

Dalam subsistem konsumsi, rendahnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang diversifikasi pangan dan gizi, serta masih dominannya konsumsi
sumber karbohidrat yang berasal dari beras merupakan salah satu permasalahan dan
tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan konsumsi pangan
yang beragam, bergizi dan seimbang.

Diversifikasi konsumsi pangan mempunyai peran yang penying baik secara
mikro maupun secara makro. Secara mikro berhubungan dengan gizi, kesehatan tubuh
dan untuk mendapatkan manusia yang berkualitas. Martianto (2005) menunjukkan
bahwa manusia untuk  dapat hidup aktif dan sehat memerlukan lebih 40 jenis zat gizi
yang terdapat pada berbagai jenis makanan, dimana  dapat dipenuhi melalui
diversifikasi konsumsi pangan. Secara makro, diversifikasi pangan dapat dijadikan
sebagai instrumen kebijakan  untuk mengurangi ketergantungan pada beras sehingga
mampu  meningkatkan ketahanan pangan nasional, serta  dapat  dijadikan instrumen
peningkatan produktifitas kerja melalui perbaikan gizi masyarakat.

Asmara dan Rahmah (2010) menyatakan bahwa pengetahuan giziyang
berbeda dapat menimbulkan perbedaan pemahaman gizi yang berdampak pada
keputusan yang diambil oleh ibu rumah tangga termasuk dalam diversifikasi konsumsi
pangan. Pengetahuan gizi yang dimiliki oleh ibu rumah tangga merupakan bagian dari
proses pembelajaran dalam proses pengambilan keputusan (Mangkunegara, 2002).
Proses pembelajaran dapat berupa pendidikan gizi baik yang didapat secara langsung
misalnya melalui penyuluhan maupun dari sumber sumber informasi yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini mengkaji bagaimana pengetahuan
tentang gizi dan diversifikasi konsumsi pangan ibu rumah tangga di desa dengan
kategori rawan pangan dengan melihat peran lembaga terkait.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian dan Penarikan contoh

Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja yaitu di desa yang masuk dalam
kategori rawan pangan. Berdasarkan peta kerawanan pangan Propinsi Jawa Timur,
salah satu desa yang masuk kategori rawan pangan adalah Desa Curah Tatal
Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sehingga lokasi tersebut dipilih sebagai
lokasi penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga di setiap
desa di lokasi penelitian sebanyak 31 responden.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

terdiri dari dua kelompok yaitu (1) data peran lembaga dalam meningkatkan
pengetahuan tentang gizi dan diversifikasi pangan, (2) data tentang pengetahuan dan
motivasi ibu rumah tangga dalam mengolah makanan bergizi bagi keluarga.Data
primer diperoleh dari pengisian kuisioner dan wawancara langsung. Data sekunder
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diperoleh dari pustaka, laporan, informasi, terbitan ataupun publikasi dari instansi
pemerintah, meliputi data sosio demografis, data daerah penelitian, dan informasi lain
yang berkaitan dengan penelitian.

Definisi operasional dan pengukuran variabel:
1. Pengetahuan gizi adalah skor tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang gizi

dan diversifikasi konsumsi pangan yang merupakan penjumlahan dari skor
indikator keikutsertaan dalam penyuluhan, lembaga pemberi penyuluhan, jenis
kegiatan penyuluhan, nilai dan manfaat penyuluhan, pertimbangan dalam
mengkonsumsi pangan, sumber informasi gizi serta contoh makanan dan gizinya.
Pengetahuan gizi diukur dengan menggunakan persentase dimana skor tertinggi
adalah 100.Hal ini sesuai dengan Khomsan (2000) yang menyampaikan bahwa
keseluruhan nilai maksimum dari pengetahuan adalah 100 dan nilai minimum
adalah 0.

2. Keikutsertaan dalam penyuluhan adalah pernah tidaknya ibu rumah tangga
mengikuti program yang berkaitan dengan pengetahuan gizi dan diversifikasi
konsumsi pangan. Apabila responden pernah mengikuti penyuluhan diberikan skor
10 sedangkan jika belum pernah maka skornya adalah 0.

3. Lembaga pemberi penyuluhan adalah lembaga-lembaga yang memberikan
penyuluhan kepada ibu rumah tangga tentang pengetahuan gizi. Skor yang
diberikan adalah 0 untuk yang tidak pernah mendapat penyuluhan dari lembaga
manapun, skor 5 untuk yang mendapatkan penyuluhan dari satu jenis lembaga dan
skor 10 untuk yang mendapatkan lebih dari dua jenis lembaga.

4. Jenis kegiatan penyuluhan adalah bentuk-bentuk penyuluhan gizi yang didapatkan
oleh ibu rumah tangga. Skor yang diberikan adalah 0 jika tidak pernah mengikuti
kegiatan penyuluhan, 5 jika ada satu jenis kegiatan, 10 jika ada 2 jenis kegiatan
dan 15 jika lebih dari 2 jenis kegiatan.

5. Nilai/manfaat penyuluhan merupakan penilaian yang diberikan oleh ibu rumah
tangga terhadap ada tidaknya nilai/manfaat dari mengikuti kegiatan penyuluhan.
Apabila penyuluhan dinilai tidak bermanfaat maka skornya adalah 0 dan jika
bermanfaat maka skornya adalah 10.

6. Pertimbangan dalam mengkonsumsi pangan adalah beberapa faktor yang
dijadikan pertimbangan oleh ibu rumah tangga dalam konsumsi pangan bagi
keluarganya. Skor 0 diberikan jika yang menjadi pertimbangan adalah hanya asal
kenyang, skor 5 diberikan jika yang menjadi pertimbangan adalah tidak melanggar
pantangan dan kebiasaan dan skor 10 jika ada pertimbangan tentang kandungan
gizi dan nutrisinya.

7. Sumber informasi gizi adalah berbagai sumber yang memberikan informasi tentang
gizi bagi ibu rumah tangga. Skor 0 diberikan jika tidak pernah mendapatkan
sumber informasi tentang gizi dari sumber manapun, skor 5 diberikan jika ada 1
sampai dua macam sumber dan skor 10 jika memperoleh lebih dari 2 sumber
informasi.

8. Contoh makanan dan gizinya merupakan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga
tentang berbagai macam makanan yang diketahui/dikonsumsi dan kandungan
nutrisi/zat zat apa saja yang terkandung di dalamnya. Penentuan skornya adalah
sebagai berikut : (1) Skor 0 : Jika tidak dapat menyebutkan jenis makanan dan
gizinya sama sekali; (2) Skor 5 : Jika hanya menyebutkan satu saja dan masih
salah (3)Skor 10 : Jika menyebutkan bahan dan gizi > 1, tapi salah semua (4) Skor
15 : Jika hanya 1 yang benar (5) Skor 20 : Jika benar >1

Analisis Data
Analisis data dilakukan secara diskriptif dan perhitungan dengan menggunakan

Microsoft Excel untuk mengetahui nilai skor tingkat pengetahuan gizi dan diversifikasi
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konsumsi pangan. Analisis diskriptif memberikan diskripsi tentang tigkat pengetahuan
gizi dan diversifikasi konsumsi pangan dan indikator-indikator pendukungnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat pengetahuan gizi dan diversifikasi konsumsi pangan ibu rumah tangga

dilihat dari beberapa indikator, yaitu keikutsertaan dalam penyuluhan, lembaga
pemberi penyuluhan, jenis kegiatan penyuluhan, nilai dan manfaat penyuluhan,
pertimbangan dalam mengkonsumsi pangan, sumber informasi gizi serta contoh
makanan dan gizinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor tingkat
pengetahuan ibu rumah tangga sebesar 29.5 yang berarti masuk dalam kategori
rendah. Hal ini sesuai pengelompokkan yang disampaikan oleh Khomsan (2000)
dimana pengetahuan dengan skor < 60 adalah masuk dalam kategori rendah, 60-80
sedang dan > 80 adalah tinggi. Sebaran kategori pengetahuan gizi ibu rumah tangga
disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Sebaran Kategori Skor Pengetahuan gizi

Rata-rata skor Kategori Jumlah Persentase (%)
< 60 Kurang 28 90.3

60-80 Sedang 2 6.5
> 80 Tinggi 1 3.2

Total 31 100

Tabel 1, Menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan ibu rumah
tangga dengan tingkat pengetahuan gizi yang rendah yaitu sebesar 90.3%. Sedangkan
yang memiliki pengetahuan dengan kategori sedang dan tinggi masing masing sebesar
6.5%  dan 3.2%.

Keikutsertaan dalam Penyuluhan
Berdasarkan data mengenai keikutsertaan dalam program penyuluhan hanya

16.1% responden menyatakan pernah mengikuti program penyuluhan yang berkaitan
dengan pengetahuan gizi (skor 10) sedangkan 76.5% menyatakan belum pernah
mengikuti penyuluhan (skor 0). Tingkat keikutsertaan yang rendah ini disebabkan
karena kesibukan mereka dalam bekerja yaitu sebagai buruh tani. Hal ini didukung
oleh data potensi desa menunjukkan bahwa mayoritas (95,92%) mata pencaharian
warga desa adalah petani. Tingkat keikutsertaan dalam program yang rendah juga
disebabkan rata-rata pendidikan yang mayoritas tidak lulus SD. Rendahnya tingkat
pendidikan menyebabkan ibu rumah tangga menjadi apatis dan menganggap bahwa
penyuluhan termasuk tentang gizi dan diversifikasi konsumsi pangan bukan
merupakan sesuatu yang penting.

Lembaga Pemberi Penyuluhan
Lembaga-lembaga pemberi penyuluhan tentang gizi di lokasi penelitian antara

lain PKK, Posyandu, Puskesmas, Polindes dan Dinas Kesehatan. Skor tertinggi adalah
5 dengan persentase hanya sebesar 16.1% sedangkan sisanya skor responden adalah
0 (83.9%).Semua responden yang pernah mendapatkan penyuluhan tentang gizi
ternyata mereka hanya mendapatkan penyuluhan dari satu jenis lembaga saja, dimana
lembaga yang menjadi pemberi penyuluhan terbanyak adalah Posyandu.Menurut
Sistiarani (2013), posyandu merupakan pranata sosial yang berperan dalam partisipasi
masyarakat di bidang kesehatan dalam hal ini termasuk gizi dan pangan. Posyandu
menjadi lembaga pemberi penyuluhan bagi ibu rumah tangga yang masih memiliki
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anak balita sehingga mereka mengikuti mendapatkan materi penyuluhan  ketika
mengikuti kegiatan Posyandu.

Materi Penyuluhan
Materi penyuluhan yang berkaitan dengan pengetahuan gizi responden meliputi

(a) Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber bahan pangan(b) Makanan yang bergizi
untuk keluarga (c) kandungan gizi makanan(d) cara pengolahan makanan (e)
kebutuhan gizi balita (f) kebutuhan gizi ibu hamil & menyusui dan (g) pengolahan
bahan alternatif.Tidak semua materi tersebut didapatkan oleh responden ketika
penyuluhan, biasanya hanya satu atau dua materi saja. Materi yang paling banyak
diterima oleh responden adalah makanan yang bergizi untuk keluarga. Sebaran skor
materi penyuluhan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Sebaran Skor Materi Penyuluhan

Jumlah materi Skor Jumlah Persentase (%)
0 0 26 83.9
1 5 2 6.5
2 10 2 6.5
3 15 0 0.0

>3 20 1 3.2
Jumlah 31 100

Terkait dengan lembaga pemberi penyuluhan terbanyak adalah Posyandu,
maka sangat wajar hal tersebut terjadi. Materi pemanfaatan pekarangan sebagai
sumber bahan pangan tidak didapatkan oleh ibu rumah tangga. Hal ini perlu menjadi
perhatian mengingat pekarangan sebenarnya bisa memberikan kontribusi bagi
ekonomi dan juga gizi keluarga. Purwantini (2012).

Jenis Kegiatan Penyuluhan
Jenis kegiatan penyuluhan bisa berupa ceramah & diskusi, Simulasi kegiatan

(PKK), laeflet/spanduk/poster, Film dokumentasi dan lainnya. Tabel 3 menunjukkan
sebaran skor jenis kegiatan penyuluhan. Mengingat keikutsertaan yang rendah, maka
mayoritas skor yang didapat dalam jenis kegiatan penyuluhan adalah 0 yaitu sebesar
83.9% Tabel 3.

Tabel 3
Sebaran Skor Jenis Kegiatan Penyuluhan

Jenis Kegiatan Skor Jumlah Persentase (%)
0 0 26 83.9
1 5 4 12.9
2 10 1 3.2
3 15 0 0

>3 20 0 0
Jumlah 31 100

Berdasarkan jenisnya, ceramah merupakan bentuk yang paling banyak
dilakukan pada saat penyuluhan. Menurut responden, bentuk ceramah ini kurang
menarik dan cenderung membosankan. Hal yang berbeda terjadi jika penyuluhan
dalam bentuk simulasi/demo yang dinilai lebih menarik. Menurut Suhaedah (2008)
metode Simulasi merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan aktivitas
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siswa dalam pembelajaran, dimana metode ini juga bersifat dinamis. Dalam konteks
ibu rumah tangga, mereka lebih menyukai metode simulasi karena mereka bisa
melihat dan terlibat langsung. Sebagai contoh, mereka menyukai ketika kegiatan
posyandu ada materi gizi maka mereka sekaligus ingin langsung dalam bentuk praktek
membuat makanan bergizi tersebut.

Nilai/manfaat penyuluhan
Khomsan at all (2009), menyatakan bahwa sikap gizi merupakan

kecenderungan seseorang untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap suatu
pernyataan yang diajukan terkait pangan dan gizi. Sikap gizi seringkali terkait erat
dengan pengetahuan gizi yaitu jika memiliki pengetahuan gizi yang baik maka
cenderung sikap gizinya juga baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 90.3%
responden menilai bahwa penyuluhan tidak bermanfaat bagi mereka dan hanya 9.7%
yang menyatakan bahwa ada manfaat yang mereka dapatkan dari penyuluhan. Hal ini
menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap gizi adalah kurang baik. Responden yang
menyatakan bahwa penyuluhan tidak bermanfaat memberikan alasan bahwa meskipun
diberi penyuluhan untuk makan yang bergizi tetapi mereka tidak bisa membeli
makanan yang bergizi tersebut karena pendapatan mereka yang rendah.

Pertimbangan Konsumsi Pangan
Pertimbangan yang diperhatikan dalam mengkonsumsi pangan antara lain

adalah asal kenyang, tidak melanggar pantangan, berdasar kebiasaan, kandungan gizi
dan nutrisi atau pertimbangan lainnya.Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam
konsumsi pangan bagi keluarga yang menjadi pertimbangan adalah yang penting
kenyang. Skor yang dicapai hanya ada 2 jenis yaitu 0 dan 10 dengan proporsi yang
sama sebesar 50%. Hanani (2009) menyampaikan bahwa dalam  hal  konsumsi
pangan,  konsumen  bertindak tidak  hanya  atas  dasar pertimbangan  ekonomi,  tetapi
juga  didorong  oleh  berbagai  penalaran  dan  perasaan seperti  kebutuhan,
kepentingan  dan  kepuasan  baik  bersifat  pribadi  maupun social. Pertimbangan asal
kenyang ini lebih cenderung pada faktor ekonomi, dimana keluarga akan
mengkonsumsi makanan sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Sehingga,
meskipun mereka mendapatkan penyuluhan dan  memiliki pengetahuan tentang gizi
dan diversifikasi konsumsi pangan yang baik tetapi karena anggaran mereka terbatas
maka mereka tetap hanya mempertimbangkan asal kenyang saja dalam konsumsinya.

Sumber Informasi Gizi
Sumber informasi gizi bisa berupa penyuluhan PKK, Posyandu, Arisan ibu-ibu,

Kegiatan agama/pengajian, dari anak sendiri, dari televisi, dari radio, dari buku, dari
majalah, leaflet/spanduk/poster, tetangga, lainnya. Skor tertinggi yang mampu dicapai
adalah 5 yaitu sebesar 41.9% sedangkan sisanya sebesar 58.1% memiliki skor 0. Skor
10, 15 dan 20 tidak mampu dicapai karena responden  tidak ada yang mendapatkan
informasi lebih dari 2 sumber. Berkaitan dengan sumber informasi gizi, Sigalingging
(2009) menyatakan bahwa kemampuan dalam memperoleh informasi yang
disampaikan memberikan motivasi dan meyakinkan ibu untuk memenuhi kebutuhan
gizinya. Hasil analisis mengenai sumber informasi gizi dan diversifikasi konsumsi
pangan menunjukkan bahwa ibu rumah tangga lebih banyak yang tidak mengetahui
sumber informasi. Ibu rumah tangga paling banyak hanya mengetahui dua jenis
sumber informasi dari sekian banyak jenis sumber informasi.

Contoh Makanan dan Gizinya
Untuk mengetahui tingkat pengetahuan gizinya, ibu rumah tangga diharapkan

bisa menyebutkan berbagai jenis makanan dan gizinya. Hasil analisis menunjukkan
bahwa responden mampu menyebutkan beberapa contoh makanan dan gizinya
sehingga skor yang diperoleh cukup beragam. Tabel 4, menunjukkan sebaran skor
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contoh makanan dan gizinya. Meskipun mayoritas tidak pernah mengikuti penyuluhan
ternyata responden mampu menyebutkan beberapa contoh makanan dan gizinya,
bahkan 77.4% responden mampu menyebutkan dengan benar lebih dari 1.

Tabel 4
Sebaran Skor Contoh Makanan dan Gizi

Kriteria Skor Jumlah Persentase (%)
1 0 0 0
2 5 1 3.2
3 10 2 6.5
4 15 4 12.9
5 20 24 77.4

Jumlah 31 100

PENUTUP
Tingkat pengetahuan gizi ibu rumah tangga di lokasi penelitian masih rendah

Keikutsertaan ibu rumah tangga dalam program penyuluhan tentang gizi juga masih
rendah. Sebagian besar Ibu rumah tangga memperoleh penyuluhan dari satu jenis
lembaga dimana lembaga  posyandu merupakan lembaga yang paling banyak
memberikan penyuluhan. Jenis kegiatan penyuluhan yang dilakukan sebagian besar
dalam bentuk ceramah dan diskusi. Materi yang paling banyak didapatkan adalah
makanan yang bergizi untuk keluarga. Ibu rumah tangga yang pernah mengikuti
penyuluhan menyatakan bahwa penyuluhan tidak bermanfaat bagi mereka.
Pertimbangan dalam mengkonsumsi pangan adalah hanya asal kenyang. Ibu rumah
tangga lebih banyak yang tidak mengetahui sumber informasi tentang gizi. Perlu
dilakukan peningkatan pengetahuan ibu rumah tangga tentang gizi dan diversifikasi
konsumsi pangan dengan mengoptimalkan peran lembaga lembaga yang ada di
masyarakat. Bentuk penyuluhan sebaiknya tidak hanya dalam bentuk ceramah atau
diskusi tetapi bisa dengan berbagai inovasi yang lain agar lebih menarik. Perlu
perbaikan sarana prasarana yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemudahan
dalam akses pangan.
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IDENTIFIKASI ATRIBUT KEPUASAN DAN PELAYANAN PADA DUA
RUMAH MAKAN NASI UDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Widya Agustin Ningtias, Agus Hudoyo), Eka Kasymir)

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Lampung,
widyaaningtias@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengindentifikasi atribut kepuasan dan pelayanan
konsumen untuk ke dua rumah makan, (2) mengaplikasikan atribut kepuasan dan
pelayanan yang telah teridentifikasi untuk mengetahui kehandalan kinerja ke dua
rumah makan. 120 responden diperoleh dengan metode accidental sampling dengan
alat bantu kesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji
validitas, uji reliabilitas, dan analisis Important Performance Analysis (IPA). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat 20 jenis atribut yang tepat diterapkan pada
ke dua rumah makan yaitu: keragaman menu, porsi, cita rasa, harga, jaminan nutrisi,
kebersihan alat makan, kelengkapan alat pendukung makan, lokasi, akses transportasi
umum, area parkir, kemanan parkir, konsistensi waktu, kerapihan karyawan, kecepatan
pelayanan, kemampuan memberi informasi, kesopanan, keramahan, jaminan
pergantian menu, kecepatan merespon keluhan, dan perlakuan adil pada konsumen.
(2) Kesesuaian 20 jenis atribut terhadap kepuasan konsumen ke dua rumah makan
secara keseluruhan berada pada kategori tinggi yaitu 78,981 persen dan 76,953
persen artinya konsumen telah merasa cukup puas terhadap pelayanan yang
diberikan.

Kata kunci: Rumah Makan, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Kepuasan, Pelayanan, IPA

PENDAHULUAN
Perkembangan bisnis usaha rumah makan di Kota Bandar Lampung

mengalami peningkatan yang cukup pesat.  Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, tercatat jumlah restoran dan rumah makan
yang berdiri di Kota Bandar Lampung hingga 2014 mencapai 197 unit.  Membanjirnya
bisnis usaha restoran dan rumah makan didukung dengan pertambahan jumlah
penduduk, meningkatnya pendapatan, dan perubahan gaya hidup dimana masyarakat
cenderung konsumtif serta menginginkan segala sesuatu yang praktis dan instan.

Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi pemilik restoran dan rumah
makan untuk menaikkan omzet usahanya, namun demikian harus diimbangi dengan
usaha untuk menarik hati konsumen sasaran.  Pelaku bisnis dibidang ini harus pintar
memilih strategi yang tepat untuk mampu bersaing secara sehat dengan para
kompetitor, khususnya kompetitor dengan produk sejenis.  Banyak cara yang dapat
dilakukan untuk mempertahankan eksistensi salah satunya ialah mempertahankan
citra dan nama baik rumah makan dengan menjaga kualitas produk yang ditawarkan.
Selain kualitas produk, meningkatkan kualitas pelayanan merupakan salah satu cara
untuk bertahan di pasar yang kompetitif saat ini.  Kualitas pelayanan akan berpengaruh
besar terhadap kepuasan konsumen, kualitas pelayanan yang lebih baik akan
memuaskan konsumen dan berdampak positif pada usaha rumah makan.  Komsumen
sebagai sasaran utama usaha rumah makan tentunya harus diberi perlakuan spesial.
Pencapaian kepuasan konsumen menjadi tujuan utama pelaku bisnis, sangat penting
bagi pihak manajemen rumah makan untuk menentukan strategi pelayanan yang tepat
diterapkan di tempat usahanya.  Pemilihan atribut pelayanan yang sesuai tentunya
dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan konsumen terhadap
pelayanan yang telah diberikan.



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

84

Penelitian terdahulu mengenai penilaian tingkat kepuasan yang dirasakan
konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran ataupun rumah
makan telah banyak dilakukan,  ini disebabkan karena pentingnya informasi bagi
pelaku bisnis untuk tahu seberapa efektif kinerja yang telah mereka lakukan.
Kepuasan konsumen merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan
harapan konsumen dapat terpenuhi, yang akan berdampak positif yakni pembelian
ulang oleh konsumen (Kotler, 2001).  Kepuasan konsumen merupakan hal mutlak yang
harus dicapai oleh semua pelaku bisnis khususnya pelaku bisnis di bidang kuliner.
Konsumen yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan cenderung akan
melakukan pembelian ulang dan tidak jarang merekomendasikannya kepada orang-
orang terdekat.  Oleh karena itu pihak restoran ataupun rumah makan harus
memberikan pelayanan prima kepada setiap konsumennya.

Sebelum melakukan penilaian mengenai tingkat kepuasan yang dirasakan
konsumen terhadap pelayanan yang diberikan pihak restoran ataupun rumah makan
terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi macam-macam atribut pelayanan yang
paling tepat untuk diterapkan pada sebuah restoran ataupun rumah makan.
Pentingnya identifikasi terhadap macam-macam atribut pelayanan ini bertujuan untuk
mengetahui model pelayanan yang bagaimana yang harus dilakukan oleh pelaku
bisnis agar sesuai dengan harapkan konsumen. Berdasarkan uraian di atas tujuan
dari penelitian ini adalah (1) mengindentifikasi atribut pelayanan konsumen yang paling
tepat untuk ke dua rumah makan, (2) Mengaplikasikan atribut yang telah teridentifikasi
untuk mengetahui kehandalan kinerja ke dua rumah makan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.  Pemilihan lokasi

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan ke dua rumah makan
merupakan icon tempat makan malam yang sudah familiar di kelangan masyarakat
Kota Bandar Lampung dan jarak antar ke dua rumah makan yang berderkatan namun
ke dua nya selalu ramai oleh konsumen.  Responden pada penelitian ini berjumlah 120
orang konsumen.  60 responden untuk pengujian validitas dan reliabilitas dan 60
responden untuk pengujian tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan ke
dua rumah makan.

Data yang digunakan merupakan data hasil wawancara menggunakan
kuesioner, studi literatur, publikasi dan pustaka lain yang berhubungan dengan
penelitian ini, serta lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik. Waktu pengumpulan
data untuk uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada bulan Oktober 2015 yaitu pada
minggu ke dua selama 14 hari, masing-masing 7 hari untuk setiap rumah makan,
sedangkan pengumpulan data penelitian uji IPA dilakukan pada bulan November akhir
sampai awal Desember 2015 yaitu selama 14 hari, masing-masing 7 hari untuk setiap
rumah makan.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel dengan 20 jenis atribut, dapat dilihat
pada Tabel 1.
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Tabel 1
Variabel dan Atribut Penelitian

Variabel Atribut

Produk 1. keragaman menu
2. porsi
3. cita rasa
4. harga
5. jaminan nutrisi

Fasilitas 6. kebersihan alat makan
7. kelengkapan alat pendukung makan
8. lokasi
9. akses transportasi umum
10. area parkir
11. keamanan parkir
12. konsistensi waktu

Perhatia
n

13. kerapihan karyawan
14. kecepatan pelayanan
15. kemampuan memberi informasi
16. kesopanan
17. keramahan
18. jaminan pergantian menu
19. kecepatan merespon keluhan
20. perlakuan adil

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tujuan pertama dijawab dengan analisis deskriptif kuantitatif. Pengolahan data
menggunakan korelasi product moment dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas
terhadap atribut dalam kuesioner. Sedangkan untuk menjawab tujuan kedua
digunakan alat analisis yaitu Importance Performance Analysis (IPA).  Penentuan
tingkat kepuasan konsumen diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala
Likert dengan lima alternatif jawaban pada kolom tingkat kepuasan dan tingkat
pelayanan rumah makan, seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2
Nilai bobot tingkat kepuasan dan tingkat pelayanan

Tingkat Kepuasan Nil
ai

Tingkat Pelayanan

Sangat tidak memuaskan 1 Sangat tidak memuaskan

Tidak memuaskan 2 Tidak memuaskan

Cukup memuaskan 3 Cukup memuaskan

Memuaskan 4 Memuaskan

Sangat memuaskan 5 Sangat memuaskan

Sumber: Data Primer Diolah, 2015
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Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner.  Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).
Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk
degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sample.  Pada kasus uji
validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini jumlah sample (n)= 60 dan besarnya df=
60-2=58, alpha= 0,05 (lihat r tabel pada df= 58).  Bandingkan nilai correlated item-total
correlation baik dengan hasil perhitungan r tabel= 0,254. Jika r hitung > r tabel dan
nilai positif makan butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2011).

Uji Reliabilitas
Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel.  Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu (Ghozali, 2011).  Dalam penelitian ini, uji keandalan setiap variabel diukur
dengan menggunakan Cronbach’s alpha.  Cronbach’s alpha merupakan sebuah
ukuran keandalan yang memiliki nilai berkisar dari nol sampai satu, nilai tingkat
keandalan Cronbach’s Alpha minimum adalah 0,70. Cronbach’s Alpha yang andal
(0,70), dapat memberikan dukungan untuk konsistensi internal.

Metode Importance Performance Analysis (IPA)
Importance Performance Analysis (IPA) merupakan alat analisis yang

menggambarkan kinerja sebuah produk dibandingkan dengan harapan konsumen
akan kinerja yang seharusnya ada, menggunakan diagram kartesius (Supranto, 2006).

Sumber: Supranto, 2006

Gambar 1
Diagram kartesius Importance Performance Analysis (IPA)

Gambar 1, menampilkan diagram kartesius IPA yang menggambarkan kinerja
(performance) sebuah rumah makan dibandingkan dengan harapan (importance) yang
dipersepsikan oleh konsumen.  Hal yang perlu diperhatikan bahwa koordinat titik
tengah kuadran mengacu pada grand mean, yakni rata-rata semua atribut pada bagian
kinerja dan rata-rata semua atribut pada bagian harapan.  Diagram ini digunakan
sebagai salah satu cara untuk menentukan atribut mana yang diprioritaskan oleh
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perusahaan untuk diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen
terhadap suatu produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang dilakukan terhadap 60 orang
responden di luar jumlah responden penelitian menunjukkan dari 22 jenis atribut dalam
item pertanyaan diperoleh hasil 20 jenis atribut yang dinyatakan valid dan reliabel
Hasil perhitungan menunjukkan nilai corrected item–total correlation ke 20 jenis atribut
lebih besar dari r critical = 0,254 maka  dapat ditarik kesimpulan 20 jenis atribut
pelayanan yang digunakan dalam penelitian tingkat kepuasan konsumen terhadap
pelayanan yang diberikan oleh ke dua rumah makan nasi uduk A dan B telah valid
sehingga butir-butir pertanyaan dalam kuesioner dapat digunakan untuk pengukuran
selanjutnya dan dilanjutkan uji reliabilitas.  Nilai uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Nilai Korelasi Atribut

Variabel Atribut Validitas
Pelayanan Kepuasan

Produk keragaman menu 0,37* 0,33*

porsi 0,41* 0,57*

cita rasa 0,56* 0,38*

harga 0,57* 0,35*

jaminan nutrisi 0,33* 0,26*

Fasilitas kebersihan alat makan 0,55* 0,29*

kelengkapan alat pendukung makan 0,34* 0,46*

lokasi 0,46* 0,40*

akses transportasi umum 0,45* 0,36*

area parkir 0,26* 0,35*

keamanan parkir 0,65* 0,29*

konsistensi waktu 0,44* 0,34*

Perhatian kerapihan karyawan 0,28* 0,39*

kecepatan pelayanan 0,27* 0,43*

kemampuan memberi informasi 0,46* 0,29*

kesopanan 0,43* 0,37*

keramahan 0,38* 0,33*

jaminan pergantian menu 0,54* 0,32*

kecepatan merespon keluhan 0,27* 0,57*

perlakuan adil 0,48* 0,38*

Sumber: Data Primer Diolah, 2015
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Tabel 4
Nilai Cronbach's Alpha

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

0,805 20
Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Perhitungan dilakukan dengan 20 jenis atribut didapat nilai Cronbach's Alpha
sebesar 0,805 nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai r critical (α, n-2)
dimana α=0,05, n=60 diperoleh nilai r critical sebesar 0,254, artinya atribut-atribut yang
digunakan dalam penelitian tingkat kepuasan dan pelayanan ke dua rumah makan
dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpulan data. Hasil uji
validitas dan reliabilitas dinyatakan dalam skor masing-masing atribut kepuasan dan
pelayanan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Skor Atribut Kepuasan dan Pelayanan Tiap Variabel

Variabel Atribut Kepuasan Pelayanan
Jumlah Skor Jumlah Skor

Produk keragaman menu 262 4,37 203 3,38

Porsi 290 4,83 198 3,30

cita rasa 281 4,68 211 3,52

Harga 292 4,86 204 3,40

jaminan nutrisi 287 4,78 205 3,42

Rata-rata 23,53 17,02
Fasilitas kebersihan alat

makan

272 4,53 215 3,58

kelengkapan alat
pendukung makan

246 4,10 251 4,18

Lokasi 280 4,67 203 3,38

akses transportasi
umum

279 4,65 193 3,21

area parkir 290 4,83 162 2,70

keamanan parkir 284 4,73 192 3,20

konsistensi waktu 252 4,20 221 3,68

Rata-rata 31,71 23,95
Perhatian kerapihan karyawan 284 4,73 206 3,34

kecepatan pelayanan 285 4,75 214 3,57

kemampuan
memberi informasi

238 3,97 193 3,21
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Kesopanan 271 4,52 208 3,47

Keramahan 271 4,52 212 3,53

jaminan pergantian
menu

269 4,48 205 3,42

kecepatan merespon
keluhan

283 4,71 208 3,47

perlakuan adil 268 4,47 208 3,47

Rata-rata 36,15 27,56
Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Pada variabel  produk  konsumen menginginkan sejumlah uang yang keluarkan
berbanding lurus dengan cita rasa produk yang dirasakan.   Sejalan dengan kepuasan
yang diinginkan konsumen pelayanan ke dua rumah makan untuk atribut kesesuain
harga dengan rasa berada pada kategori yang cukup memuaskan. Atribut kesesuaian
cita rasa dengan selera konsumen juga berada pada kategori cukup memuaskan hal
ini menunjukkan cita rasa produk yang diberikan ke dua rumah makan sesuai dengan
selera konsumen.  Hal ini tentunya harus terus di tingkatkan dan dijaga oleh ke dua
pihak rumah makan agar konsumen tetap setia dan tidak berpindah ke lain hati.

Tabel 5 untuk variabel fasilitas menunjukkan atribut ketersediaan area parkir
merupakan hal yang penting bagi konsumen.  Hal ini terjadi karena sebagian
konsumen ke dua rumah makan datang menggunakan kendaraan pribadi, tentunya
ketersediaan area parkir merupakan perhatian penting bagi konsumen.  Namun
pelayanan yang diberikan rumah makan untuk atribut ini dirasa tidak memuaskan, bagi
konsumen.  Letak ke dua rumah makan yang berada di pinggir jalan merupakan faktor
penyebab rendahnya pelayanan untuk atribut ketersediaan area parkir.  Masalah ini
sebenarnya sudah memiliki solusi yakni dengan memberikan jaminan keamanan parkir
pada konsumen dan kemudahan akses transportasi umum.  Pada dua atribut tersebut
pelayanan yang diberikan pihak rumah makan berada dalam kategori cukup
memuaskan.

Skor untuk variabel perhatian semua nilai atribut berada pada kategori cukup
memuaskan, ke dua rumah makan dirasa berhasil memberikan pelayanan yang baik
kepada konsumen.  Hal ini tentunya berdampak positif bagi usaha yang dijalankan,
karena selain cita rasa produk perhatian yang diberikan oleh karyawan tentunya
memberikan penilaian lebih yang akan membuat konsumen merasa dianggap sebagai
raja.

Tingkat Kepuasan Konsumen

Tabel 6
Tingkat kepuasan konsumen

Kepuasan Harapan
(Importance)

Kinerja
(Performance)

Rumah Makan A
3,423 4,321

(sedang) (tinggi)
Rumah Makan B 3,415 4,456

(sedang) (tinggi)
Sumber: Data Primer Diolah, 2015
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Tabel 6 menunjukkan nilai tingkat kepuasan konsumen antara harapan dengan
kinerja yang dirasakan.  Tingkat kepuasan konsumen dikategorikan ke dalam tiga
kategori, yaitu tingkat kepuasan rendah (skor 1 – 2,333), sedang (skor 2,334 – 3,667),
dan tinggi (skor 3,668 – 5) (Lestari, 2011).  Tingkat kepuasan konsumen atas
pelayanan rumah makan A dan B termasuk pada kategori tinggi (puas) yakni sebesar
4,321 dan 4,456.  Tingkat kepuasan konsumen pada ke dua rumah makan harus
dipertahankan agar konsumen tetap menjadi pelanggan setia rumah makan.

Uji Importance Performance Analysis (IPA)
Berbagai atribut pelayanan diplotkan berdasarkan empat kuadran, yaitu

kuadran I (prioritas utama), kuadran II (pertahankan prestasi), kuadran III (prioritas
rendah) dan kuadran IV (berlebihan), sehingga dapat diketahui atribut yang harus
menjadi konsentrasi karena memiliki konsentrasi rendah, dan atribut yang bisa
diabaikan untuk semua pelayanan yang diberikan.

Rumah makan A.

Rumah makan B

Sumber: Data primer diolah (2015)

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Gambar 2
Diagram Kartesius Importance Performance Analysis (IPA) Kepuasan Konsumen

Terhadap Pelayanan Rumah Makan Nasi Uduk A Dan B
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Keterangan:
1   = Keragaman menu
2   = Kesesuaian porsi
3   = Kesesuaian cita rasa dengan selera
4   = Kesesuaian harga dengan rasa
5   = Jaminan kemanan bahan
6   = Lokasi strategis
7   = Kemudahan akses transportasi umum
8   = Kelengkapan dan kebersihan peralatan makan
9   = Kelengkapan dan kebersihan alat pendukung makan lain
10  = Ketersediaan area parkir
11  = Kemanan area parkir
12  = Kebersihan dan kerapihan karyawan
13  = Kecepatan dan ketepatan pelayanan
14  = Kemampuan karyawan memberi informasi
15  = Keramahan dan kesopanan karyawan
16  = Kemampuan karyawan berkomunikasi
17  = Jaminan pergantian menu
18  = Cepat dan tepat merespon keluhan
19  = Perlakuan adil pada konsumen
20  = Konsistensi waktu

Kuadran I
Kuadran I pada diagram kartesius Importance Performance Analysis (IPA)

disebut “prioritas utama”.  Atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini pada
rumah makan A dan B kesuaian harga dengan rasa yang ditawarkan, ketersediaan
area parkir, keamanan area parkir, dan kecepatan dan ketepatan pihak manajemen
rumah makan dalam merespon keluhan konsumen

Selain ke empat atribut pelayanan diatas, dalam kuadran I pada rumah makan
A juga terdapat porsi menu yang pas, kelengkapan dan kebersihan alat pendukung
makan lain (cuci tangan, kain lap atau tisu) dan perlakuan yang adil kepada semua
konsumen.  Rumah makan B kebersihan dan kerapihan penampilan karyawan dan
keramahan serta kesopanan karyawan dalam melayani konsumen juga terletak pada
kuadran I.  Atribut yang terletak pada kuadran I adalah atribut yang mempunyai
prioritas utama dalam perbaikan.  Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan guna
memaksimalkan kepuasan konsumen.

Kuadran II
Kuadran II pada diagram kartesius Importance Performance Analysis (IPA)

disebut “pertahankan prestasi”. Kuadran ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan
suatu atribut dinilai sangat penting bagi konsumen dan kinerja yang diberikan rumah
makan A dan B memuaskan konsumen.  Atribut yang termasuk dalam kuadran ini
adalah nasi uduk memiliki cita rasa nasi dan menu pelengkap yang sesuai selera, nasi
uduk dan menu pelengkap tidak mengandung bahan-bahan berbahaya (pewarna,
pengawet, pemanis dan lain-lain), serta kelengkapan dan kebersihan peralatan makan
(piring, gelas, sendok, dan garpu). Setiap unsur dalam kuadran ini harus dipertahankan
kinerjanya oleh ke dua rumah makan agar konsumen tidak berpindah ke rumah makan
lain yang menyajikan menu makanan sejenis
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Kuadran III
Kuadran III pada diagram kartesius Importance Performance Analysis (IPA)

disebut dengan “prioritas rendah”.  Kuadran ini menunjukkan bahwa tingkat
kepentingan suatu unsur dinilai tidak begitu penting bagi konsumen dan tingkat
kinerjanya pun tidak terlalu baik sehingga tingkat kepuasannya tidak terlalu istimewa
atau biasa saja.  Atribut yang termasuk dalam kuadran ini adalah kemampuan
karyawan menjelaskan informasi secara jelas, karyawan mampu berkomunikasi
dengan baik terhadap konsumen, serta kecepatan dan ketepatan karyawan
memberikan pelayanan. Atribut yang masuk dalam kuadran ini tidak perlu diperbaiki
oleh ke dua rumah makan dalam waktu dekat karena atribut tersebut tidak begitu
mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian di rumah makan A dan B.

Kuadran IV
Kuadran IV pada diagram kartesius Importance Performance Analysis (IPA)

disebut dengan “berlebihan”.  Pada diagram IPA menunjukkan atribut yang terdapat di
kuadran IV pada ke dua rumah makan antara lain keragaman pilihan menu pelengkap,
lokasi rumah makan strategis, kemudahan mendapatkan transportasi umum, serta jam
buka tutup rumah makan yang konsisten. Atribut yang terletak di kuadran IV diberi
prioritas rendah dan dapat diabaikan oleh pihak manajemen rumah makan.

PENUTUP
Hasil uji validitas dan uji reliabilitas di peroleh hasil 20 jenis atribut pelayanan

dapat diterapkan pada ke dua rumah makan, di antaranya keragaman menu, porsi, cita
rasa, harga jaminan nutrisi, kelengkapan alat makan, kelengkapan alat pendukung
makan, lokasi, akses transportasi umum, area parkir, keamanan parkir, konsistensi
waktu, kerapihan karyawan, kecepatan pelayanan, kemampuan memberi informasi,
kesopanan, keramahan, jaminan pergantian menu, kecepatan merespon keluhan, dan
perlakuan adil. Kesesuaian atribut pelayanan  terhadap kepuasan konsumen rumah
makan secara keseluruhan berada pada kategori tinggi yaitu 78,981 persen dan
76,953 persen artinya konsumen telah merasa cukup puas terhadap pelayanan yang
dilakukan oleh ke dua rumah makan.
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PEMASARAN IKAN LAUT SEGAR DI KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, INDONESIA

Emmy Lilimantik
Prodi Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan Universitas Lambung

Mangkurat, Banjarbaru-Kalimantan Selatan

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemasaran ikan segar di
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis yang digunakan adalah
analisis saluran pemasaran dengan metode snowball sampling, analisis farmer’s share
dan analisis margin pemasaran. Hasil analisis memperlihatkan bahwa (a) pemasaran
ikan laut segar terdiri dari 5 pola saluran, (b) bagian harga yang diterima produsen
berkisar antara 42% sampai dengan 84% dari hara yang dibayarkan oleh konsumen,
nilai tersebut menunukkan sistem pemasaran efisien dan (c) margin pemasaran yang
diterima oleh pedagang pengecer lebih besar daripada pedagang penumpul,
sedangkan distribusi margin keuntungan lebih besar dibandingkan dengan distribusi
margin biaya pemasaran, artinya keuntungan yang diperoleh pedagang perantara dan
pengolah lebih tinggi jika dibandingkan dengan besarnya biaya pemasaran dan biaya
produksi.

Kata kunci : Ikan Laut Segar, Produsen, Pedagang Pengumpul, Pedagang Pengecer,
Pola Saluran Pemasaran, Farmer’s Share dan Margin Pemasaran

PENDAHULUAN
Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah lautnya sebesar 120.000 km2

mempunyai perairan laut sejauh 12 mil, yang berfungsi sebagai jalur pelayaran
nasional dan internasional pada Alur Laut Kepulauan Indonesia II serta berperan
sebagai sumber produksi perikanan laut (KKP, 2011).

Perikanan laut merupakan sektor yang banyak memberikan andil dalam
pemenuhan permintaan ikan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.  Produksi perikanan
tangkap perairan laut Kalimantan Selatan dihasilkan oleh 5 dari 13 wilayah
kabupaten/kota yang sebagian wilayahnya merupakan perairan laut, dimana salah
satunya adalah Kabupaten Tanah Laut.  Kabupaten Tanah Laut secara geografis
dikelilingi oleh laut dan mempunyai sumberdaya yang sangat potensial bagi
perkembangan sektor kelautan dan perikanan, karena mempunyai potensi yang
lengkap meliputi perairan laut dengan luas ± 48.665,2 km² dan panjang pantai ± 200
km, lahan budidaya air payau memiliki potensi ± 15.505 ha, lahan perairan umum
dengan luas 25.600 ha, dan budidaya air tawar memiliki potensi seluas 230 ha.

Data Kementrian Kelautan dan Perikanan (2013) menjelaskan bahwa produksi
ikan yang dihasilkan selama tahun 2007 – 2011 cenderung mengalami peningkatan
yaitu dari 22.147,2 ton pada tahun 2007 menjadi 37.057,2 ton pada tahun 2011 dan
produksi ikan terus meningkat pada tahun 2012 yakni sebesar 33.890 ton, namun nilai
produksi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 745.463.604 dari tahun 2011
sebesar Rp. 822.934.739. Meski demikian industri perikanan tangkap di perairan laut
masih tetap menjadi pilihan mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir
Kabupaten Tanah Laut.  Untuk data produksi dan nilai produksi ikan laut Kabupaten
Tanah Laut berdasarkan kecamatan pada tahun 2014  dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1
Produksi dan nilai produksi ikan laut tiap kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2014
Kecamatan Produksi (ton) Nilai Produksi (Rp. 000)

Panyipatan 5275 116.031.883
Takisung 7837 172.387.084
Kurau 4578 100.700.277
Bumi Makmur 0 0
Jorong 7340 161.454.791
Kintap 8860 194.889.570
Jumlah 33890 745.463.605

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2015

Tabel 1 menjelaskan bahwa jumlah dan nilai produksi ikan laut yang tertinggi
didapatkan pada Kecamatan Kintap dengan jumlah produksi 8.860 ton dan nilai
produksi Rp. 194.889.570, kemudian Kecamatan Takisung dengan jumlah produksi
ikan laut sebesar 7.837 ton dengan nilai Rp. 172.387.084. Tingginya nilai produksi di
kedua kecamatan ini karena nelayan yang ada merupakan nelayan besar yang dapat
menangkap ikan pada daerah yang cukup jauh dan memiliki armada-armada tangkap
yang memadai.

Adapun jenis ikan dan udang yang dihasilkan nelayan perairan laut Kabupaten
Tanah Laut yang cukup dominan dari segi jumlah dan nilai adalah ikan kembung,
tenggiri, tongkol, selungsungan dan udang dengan perincian produksi perikanan yang
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Produksi Perikanan di Perairan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014

No Jenis Ikan Jumlah Produksi (ton) Nilai (Rp. 000)

1. Kembung 3.465,1 86.627.018
2. Tenggiri 1.784,0 44.599.265
3. Tongkol 545,5 12.546.500
4. Selungsungan 3.088,2 37.823.019
5. Udang 2.149,2 107.460.000

Jumlah 11.032,0 289.055.802
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2015

Dengan potensi dan sumberdaya perikanan laut yang tersedia diharapkan
mampu untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan dan lembaga
pemasaran hasil perikanan serta mampu menunjang pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Daerah penelitian dipilih secara sengaja di Kabupaten Tanah Laut dengan
pertimbangan bahwa kabupaten tersebut terletak di pesisir pantai dengan hasil
tangkapan yang potensial.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.  Data primer
diperoleh dari hasil survey dan wawancara dengan responden, sedangkan sampel
responden diambil menggunakan metode Simple Random Sampling. Data sekunder
diambil dari studi literatur dan kajian terhadap data dan informasi terkait baik hasil
kajian terdahulu maupun data-data pendukung lain yang berasal dari beberapa
publikasi yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait
lainnya.
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Analisis Pemasaran
Analisis Pola Saluran Pemasaran

Analisis yang dipakai bersifat kualitatif untuk melihat saluran pemasaran ikan
hasil tangkapan yang terbentuk dari tingkat produsen  sampai ke tingkat konsumen
akhir. Metode yang digunakan adalah snowball sampling yaitu sampling yang semula
berjumlah kecil kemudian anggota sampel (responden) mengajak para temannya untuk
dijadikan sampel dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin membengkak
jumlahnya seperti bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar.

Analisis Farmer’s Share
Tersebarnya lokasi produksi dalam wilayah yang luas dan jauh dari pusat

pemasaran hasil produksi menyebabkan banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat.
Kondisi ini mengakibatkan jasa-jasa pedagang perantara masih tetap diperlukan.
Semakin panjang rantai pemasaran maka biaya pemasaran akan semakin besar. Hal
ini berakibat semakin besarnya margin pemasaran sehingga bagian harga yang
diterima produsen (petani/nelayan) akan semakin kecil.

Analisis Farmer’s share dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pf

Fs  =              x 100% (1)

Pr

Dimana Fs adalah Farmer’s share, Pf adalah harga ditingkat petani
(produsen), dan Pr adalah harga ditingkat pengecer. Menurut Kohls dan Downey
(1985), jika bagian harga yang diterima produsen lebih rendah dari 40%, maka sistem
pemasaran dikatakan “tidak efisien”.

Analisis Margin Pemasaran
Pada teori harga diasumsikan bahwa penjual dan pembeli bertemu langsung,

sehingga harga yang terjadi hanya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan
permintaan secara agregat (Anindita, 2004). Dengan demikian disimpulkan tidak ada
perbedaan antara harga ditingkat produsen (nelayan) dengan harga ditingkat pengecer
atau konsumen akhir.  Tetapi berdasarkan hasil-hasil penelitian dalam ilmu ekonomi
perikanan, ternyata ada perbedaan harga ditingkat pengecer atau konsumen akhir
dengan harga ditingkat produsen.  Perbedaan ini disebut margin tataniaga.

Margin pemasaran merupakan selisih antara harga di tingkat produsen dengan
harga di tingkat konsumen akhir.  Besarnya margin pemasaran dapat dihitung dengan
menggunakan rumus:

M = Pr – Pf (2)

Dimana M adalah margin pemasaran, Pr adalah harga tingkat konsumen, dan
Pf adalah harga ditingkat produsen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Pemasaran

Berdasarkan data yang didapat lokasi penelitian, maka pola saluran pemasaran
ikan segar di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar 1.
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(5) 8%

Industri Pengolahan
74% 19,2% (4)

Pedagang pengumpul lokal
54,8% (3)

Pedagang Pengecer
Nelayan

(2) 17%
Pedagang penyambang                                                       Konsumen

(1) 1%

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Gambar 1
Pola Pemasaran Ikan Segar di Kabupaten Tanah Laut

Gambar 1 menjelaskan bahwa saluran pemasaran ikan segar hasil tangkapan
di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 5 pola, yaitu :
1. Nelayan langsung menjual ke konsumen akhir.
2. Nelayan menjual ke pedagang penyambang.
3. Nelayan menjual ke pedagang pengumpul lokal, kemudian dari pengumpul lokal di

jual ke pedagang pengecer untuk di sampaikan ke konsumen akhir.
4. Nelayan menjual ke pengumpul lokal, kemudian dijual lagi ke industri pengolahan.
5. Nelayan langsung menjual ke  pengolahan.

Walaupun terdapat 5 pola saluran pemasaran, tetapi pola yang umum terjadi
pada pemasaran ikan segar di Kabupaten Tanah Laut adalah pola (3).  Hal tersebut
disebabkan karena :
a. Nelayan lebih tertarik melakukan transaksi secara langsung dengan pedagang

pengumpul dengan alasan tidak efektif bila menjual langsung ke pedagang
pengecer karena memperhitungkan lagi biaya transport dan resiko yang akan
ditanggung.

b. Kebanyakan pedagang pengumpul berada di daerah produksi sehingga dapat
langsung membeli ikan dan menjualnya ke pedagang pengecer.  Pedagang
pengumpul tersebut merupakan langganan tetap bagi nelayan sehingga setiap kali
menangkap, nelayan tidak perlu lagi memasarkan hasil produksinya ke tempat
lain.

c. Dalam penelitian ini tidak didapatkan pedagang pengecer yang membeli ikan
secara langsung kepada nelayan, hal itu disebabkan pedagang pengecer merasa
tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pembelian ikan secara
langsung dibandingkan dengan melakukan pembelian ke pedagang pengumpul
karena perhitungan jarak dari tempat nelayan ke tempat eceran dan resiko yang
akan mereka tanggung, meskipun harga di tingkat nelayan jauh lebih rendah.
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Farmer’s Share
Hasil analisis tentang Farmer’s Share atau bagian harga yang diterima

produsen dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Bagian Harga yang Diterima Produsen (Farmer’s Share) untuk Beberapa Jenis

Ikan Komersial Kabupaten Tanah Laut
No. Jenis Ikan Harga di tingkat

produsen (Pf)

Harga di tingkat

Konsumen (Pr)

Farmer’s Share

(%)

1. Tengiri 60.315 71.740 84

2. Tongkol 14.924 30.000 50

3. Kembung 24.966 35.000 71

4. Selungsungan 10.021 24.088 42

5. Udang 29.750 42.395 70

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Tabel 3, menjelaskan bahwa bagian harga yang diterima oleh produsen
berkisar antara 42% sampai dengan 84%  dari harga yang dibayarkan oleh konsumen,
nilai tersebut menunjukkan sistem pemasaran efisien.  Hal ini sesuai dengan pendapat
Kohls dan Downey (1985) bahwa jika bagian harga yang diterima petani/nelayan lebih
rendah dari 40%, maka sistem pemasaran dapat dikatakan tidak efisien.

Besarnya bagian harga yang diterima oleh produsen ini berhubungan erat
dengan sistem pemasaran yang sudah terbentuk antara produsen dengan lembaga
pemasaran (dalam hal ini pedagang pengumpul). Hal tersebut disebabkan karena :
1. Mereka berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa ada

resiko yang harus ditanggung.
2. Produsen rata-rata memiliki hasil produksi yang terbatas sehingga menyebabkan

mereka merasa lebih baik menjalin kerja sama kepada lembaga pemasaran dari
pada menjualnya sendiri ke pasar eceran.  Kondisi yang demikian mengakibatkan
jasa-jasa pedagang pengumpul masih tetap diperlukan agar hasil produksi bisa
sampai ke tangan konsumen akhir.

Dari besarnya bagian harga yang diterima produsen dapat dilihat kekuatan
tawar menawar antara produsen dengan lembaga pemasaran.  Jika bagian harga yang
diterima produsen cukup tinggi, maka penerimaan produsen akan tinggi sehingga akan
mendorong mereka untuk berproduksi lebih baik lagi, begitu pula sebaliknya apabila
bagian harga yang diterima rendah mungkin saja produsen akan merubah usaha
mereka menjadi usaha lain yang lebih menguntungkan.

Margin Tataniaga
Analisis margin pemasaran ini dilakukan untuk melihat seberapa besar peranan

pedagang perantara sebagai penghubung antara produsen dan konsumen dalam
mempengaruhi harga suatu komoditas. Besarnya margin pemasaran ikan di
Kecamatan Takisung  dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4
Analisis Margin pemasaran Ikan Segar di Kabupaten Tanah Laut

Sumber: Data yang Diolah, 2014

Tabel 4, menunjukkan pembebanan biaya margin maupun keuntungan
pemasaran ikan per kg di tingkat produsen di sentra-sentra produksi sampai tingkat
pengecer. Besarnya margin pemasaran cukup bervariasi tergantung jenis ikannya.
Margin pemasaran yang diterima oleh pedagang pengecer lebih besar daripada
pedagang pengumpul.  Hal itu disebabkan karena biaya pemasaran yang dikeluarkan
oleh pedagang pengumpul lebih besar dari pada biaya produksi yang dikeluarkan oleh
industri pengolahan serta biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer
akibat jauhnya jarak yang ditempuh pedagang pengumpul.

Tabel 4 juga menjelaskan bahwa keuntungan pedagang pengecer lebih besar
daripada keuntungan pedagang pengumpul, hal tersebut disebabkan karena walaupun
pedagang pengumpul dengan volume penjualan yang besar hanya mengambil
keuntungan yang kecil per satuannya dan pedagang pengecer dengan volume
penjualan yang sedikit mengambil keuntungan yang besar per rupiah biaya, namun
kalau dilihat dari banyaknya jumlah ikan yang diperdagangkan, maka pedagang
pengumpul dan  pengolahan tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari
pedagang pengecer.

Perbandingan distribusi margin keuntungan dan distribusi margin biaya
pemasaran untuk semua jenis ikan segar hasil tangkapan  yang diperjual belikan
menjelaskan bahwa distribusi margin keuntungan lebih besar dibandingkan dengan
distribusi margin biaya pemasaran, artinya keuntungan yang diperoleh pedagang
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perantara dan  pengolahan lebih tinggi tinggi jika dibandingkan dengan besarnya biaya
pemasaran dan biaya produksi.   Hal ini mengindikasikan bahwa pemasaran dari sisi
pedagang perantara dapat dikatakan efisien.

PENUTUP
Pemasaran ikan laut di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 5 pola saluran

pemasaran dengan pembeli yang terbesar adalah  pedagang pengumpul lokal (74%),
hal ini dimungkinkan mengingat kemampuan lembaga pemasaran lainnya sangat
terbatas dalam membeli ikan-ikan jenis tertentu. Harga yang diterima oleh produsen
berkisar antara 42% sampai dengan 84%  dari harga yang dibayarkan oleh konsumen,
nilai tersebut menunjukkan sistem pemasaran efisien. Perbandingan distribusi margin
keuntungan dan distribusi margin biaya pemasaran untuk semua jenis ikan segar hasil
tangkapan  yang diperjual belikan menunjukkan bahwa distribusi margin keuntungan
lebih besar dibandingkan dengan distribusi margin biaya pemasaran, artinya
keuntungan yang diperoleh pedagang perantara dan  pengolahan lebih tinggi tinggi jika
dibandingkan dengan besarnya biaya pemasaran dan biaya produksi. Hal ini
mengindikasikan bahwa pemasaran dari sisi pedagang perantara dapat dikatakan
efisien.

DAFTAR PUSTAKA
Afrianto, E dan E. Liviawaty.  1989.  Pengolahan dan Pengawetan Ikan.  Kanisius.

Yogyakarta.

Bandung, A.R., L.A. Sofia dan S.J. Nahas.  Peranan Lembaga Keuangan terhdap
Pengemangan Usaha Budidaya Air Tawar di Kabupaten Banjar.  Laporan
Hibah Penelitian PHK A2 Jurusan MSP. Fakultas Perikanan Universitas
Lambung Mangkurat. Banjarbaru.

Dahuri, R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan (Orasi
Ilmiah). IPB. Bogor.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel. Laporan Statistik Produksi Perikanan Laut 2005
– 2011.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014.
Keputusan Nomor 32/kep-djpt/2014 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Bidang Perikanan Tangkap
Tahun 2014

Downey, W.D.  dan S. P. Erickson. 1987.  Manajemen Agribisnis.  Edisi Kedua.
Erlangga.  Jakarta.

Effendi, I dan W. Oktariza. 2006.  Manajemen Agribisnis Perikanan. Penebar Swadaya.
Jakarta.

Giyatmi, A.H. Purnomo dan M. Hubeis.  2003.  Analisis Produk Unggulan Agroindustri
Perikanan Laut di Kabupaten Rembang.  Jurnal Penelitian Perikanan
Indonesia. 9 (6) : 75 – 87.

Kadariah, L. Karlina dan C. Gray. 1999. Pengantar Evaluasi Proyek.  Edisi Revisi.
Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  Jakarta.

Moeljanto. 1992. Pengawetan dan Pengolahan Hasil Perikanan.  Penerbit Swadaya.
Jakarta.

Mulyadi, S. 2003.  Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Pembangunan.
PT. RajaGrafindo Persada.  Jakarta.



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

101

Primyastanto, M. 2005. Buiness Plan Sebagai Aplikasi Ekonomi Perikanan.  PT.
Bahtera.  Malang.

Saaty, T.L. 1980.  The Analytical Hierarchy Process. McGraw-Hill Inc., USA.

Soekartawi, Soeharjo, H.L. Dillon dan J.B. Hardaker. 1986. Ilmu Usaha dan Penelitian
untuk Pengembangan Petani Kecil.  Universitas Indonesia. Jakarta.

Soemarno. 2009. Rancangan Teknologi Proses Pengolahan Hasil Ikan.
http://www.images.soemarno.multiply.multiplycontent.com



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

102

USAHA TERNAK KAMBING DAN DOMBA MENGARAH PADA
SPESIFIK LOKASI DI PEDESAAN

Isbandi. S. Rusdiana dan U. Adiati
Balai Penelitan Ternak Ciawi- Bogor

idnabsi@yahoo.co.id

ABSTRAK
Usaha pemeliharaan ternak kambing dan domba dapat dilakukan pada spesifik lokasi
di setiap wilayah pedesaan dan dapat dilakukan yang diawali dengan pemilihan bibit
induk yang baik, dan sekiranya dapat berproduksi dengan baik, sesuai dengan
harapan peternak. Tujuan tulisan ini adalah membahas bagaimana usaha ternak
kambing dan domba mengarah pada spesifik lokasi di pedesaan, sehingga dapat
menguntungan peternak. Usaha pemeliharaan ternak kambing dan domba yang sesuai
dengan spesifik lokas di pedesaan dapat dilakukan dengan pemeliharaan sekitar 2-5
ekor induk yang dianggap dapat berproduksi dengan baik dengan 1 ekor pejantan.
Estimasi usaha pemeliharaan ternak kambing dan domba induk akan menghasilkan
anak selama satu tahun sekitar 6 ekor /kelahiran dari jumlah induk yang dipelihara.
Prediksi perhitungan dan setelah dua tahun pemeliharaan, maka peternak akan dapat
menjual hasil produksinya sekitar 5 ekor/tahun. Memperhitungkan biaya produksi
dengan asumsi, bahwa tenaga kerja keluarga tidak dianggap sebagai biaya produksi.
Nilai keuntunagn secara irill dari usaha ternak kambing dan domba sekitar
Rp.1.500.000/tahun dan Rp.2.165.300, sedangkan induk dan jantan dewasa masih
dipelihara oleh peternak untuk investasi tahun berikutnya. Sistim pemeliharaan ternak
kambing dan domba dengan skala 5-8 ekor induk dan 1 pejantan dapat meningkatkan
pendapatan peternak.

Kata kunci: Usaha Kambing, Domba, Spesifik Lokasi Pedesaan

BUSINESS LIVESTUOCK SHEEP AND GOAT LEADS TO IN RURAL
SPECIFIC LOCATIONS

ABSTRACT
Cattle ranching sheep and goats can be done at a specific location in every rural area
and to do that begins with the selection of a good spawn, and if it can produce well, in
accordance with the expectations of farmers. The purpose of this paper is to discuss
how the business of goats and sheep leads to a specific location in the countryside, so
it can be lucrative breeders. Cattle ranching that goats and sheep in accordance with
the locations in a rural specific to do with the maintenance of about 5 breeding which
are supposed to produce well with one stud tail. Maintenance effort estimation mother
goats and sheep will produce a child for one year is about 6 head/the birth of a number
of maintained. Prediction calculation and after two years of maintenance, the farmer
will be able to sell their products around 5-8 head/year. Calculating production costs
with the assumption that family labor is not considered as a cost of production. Values
are rillf fropit of goats and sheep enterprises around Rp.1.500.000/year and
Rp.2.165.300, while parent and an adult male is still maintained by the farmer for
investment next year. System maintenance of goats and sheep with a scale of 5-8 and
1 stud breeding can increase the farmers of income.

Keywords: businesses goats, sheep, rural location specific
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PENDAHULUAN
Produk kambing dan domba  menjadi salah satu bahan pangan asal ternak

yang dapat diandalkan mengingat usaha ternak kambing dan domba sudah menjadi
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usahatani di Indonesia.
Pembangunan di sektor pertanian dan peternakan pada umumnya untuk mewujudkan
pertanian yang tangguh, maju dan efisien yang dicirikan oleh kemampuan dalam
peningkatan kesejahteraan petani dan mampu mendorong pertumbuhan sektor terkait
dan ekonomi nasional secara keseluruhan (Karo-karo 1995). Usaha peternakan
kambing dan domba yang mengarah kepada komoditas unggulan dan spesifik lokasi,
dalam penempatan usahanya, akan berperan penting sebagai ternak yang dapat
diharapkan sebagai peluang usaha.

Agar usaha ternak kambing dan domba mampu mencapai laju pertumbuhan
produksi, sesuai yang diharapkan oleh peternak dan besarta jajarannya (Pemrintah),
maka dapat dilakukan identifikasi mengenai kendala produksi dan penyediaan paket
teknologi, untuk budidaya ternak kambing dan domba.  Namun demikian kurang
berkembangnya sistim usaha kambing potong dan domba di Indonesia pada skala
ekonomi terutama disebabkan oleh beberapa kendala biologis. Pembangunan
peternakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang
mengarah pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk membangun peternakan yang
berdaya saing dan berkelanjutan serta membangun sistem peternakan nasional yang
mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

Menurut Thomas (2014), bahwa pembangunan peternakan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah
menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap
ketersediaan produk peternakan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
bergizi, beragamdan merata. Sedang swasta dan masyarakat memiliki kesempatan
untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan kecukupan produk peternakan,
dapat berupa melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi produk ternak.
Program pembangunan peternakan dapat diarahkan untuk meningkatkan kuantitas
dan kualitas bibit ternak kambing dan domba, sehingga ternak tersebut dapat
dikembangkan melalui usaha budidaya, dalam rangka meningkatkan populasi terank.

Beberapa permasalahan nyata dalam usaha peternakan kambing dan domba
masih akan dihadapi pada masa mendatang peningkatan produktivitas, efisiensi dan
daya saing usaha,  suplay secara berkelanjutan dan laiannya. Pada dasarnya kambing
dan domba merupakan jenis ternak pemakan rumput yang tergolong ruminansia kecil,
kedua ternak tersebut dari tahun ketahun populasinya cukup signifikan turun naik, dan
banyak diusahakan oleh peternak kecil di setiap wilayah pedesaan di Indonesia. Usaha
peternakan kambing dan domba perlu permodelan dan kerjasama, dimana dalam
penerapannya memerlukan integrasi dari berbagai pihak, diantaranya melibatkan
sejumlah besar kelompok petani di beberapa wilayah dan sekaligus merancang untuk
penambahan hasil produksi peternakan.

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penyuluhan yang menangani
pemberdayaan petani di pedesaan sekaligus melibatkan integrasi proses hulu-hilir
rantai produksi makanan dari hasil pertanian (Yusdja 2004). Teknologi berperan
penting di dalam penginovasikan peternakan, agar dapat memiliki nilai tambah untuk
kebutuhan usaha peternakan, serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha
dapat dilakukan oleh setiap peternak. Beberapa hasil produk dari pternakan kambing
dan domba dapat di proses secara komersial,  dan dapat dijual ke pasaran dengan
memperhitungkan semua biaya produksi sampai hasil. Tentunya ternak harus
memenuhi kualitas dan standar yang diterapkan sesuia kebutuhan konsumen untuk
keperluan aqiqah atau qurban yang dilaksanakan setiap tahun.

Ternak kambing dan domba yang dipelihara oleh peternak sasuai spesifik
lokasi dapat meningkatkan nilai tambah bagi peternak. Ternak kambing dan domba



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

104

dapat  menyediakan sebagai komoditi ternak lokal yang memiliki potensi secara
komersial dapat meningkatkan pendapatan petrenak. Pengembangan peternakan
kambing dan domba dengan skala komerssial dapat memenuhi standar nasional untuk
kebutuh konsumen ternak pertumbuhan populasi kambing dan domba di Indonesia
adalah relatif kecil, sedangkan permintaan terus meningkat seiring jumlah penduduk
dan perbaikan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, keberadaan
populasi domba dan kambing hampir tersebar dengan merata di seluruh wilayah.

Namun sayangnya pemeliharaan ternak domba dan kambing di sebagian besar
masih dalam skala kecil dan tradisional. Diperlukan adanya kerjasama dengan industri
peternakan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pihak peternak, peternak
dapat meningkatkan pendapatan usahanya melalui budidaya ternak kambing dan
domba sesuai spesifik lokasi usaha, sehingga dapat menghasilkan produksi setiap
tahun. Berdasarkan permasalahan tersbeut di atas maka, tujuan tulisan ini adalah
membahas bagaimana usaha ternak kambing dan domba mengarah pada spesifik
lokasi di pedesaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Usaha Ternak Kambing dan Domba Spesifik Lokasi

Usaha ternak kambing dan domba dapat diusahakan disetiap wilayah
pedesaan di Indonesia, tentunya sesuai dengan spesifik lokasi atau sesuai dengan
kondisi lingkungan. Apabila usaha ternak kambing dan domba tidak sesuai dengan
kondisi lingkungan maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan mulus. Dukungan
lingkungan agroekosistem sesuai spesifik lokasi di setiap wilayah pedesaan tidak
semuanya dapat medukung keberhasilan usaha ternaknya, apabila tidak didukung
dengan sarana dan prasarana lingkungan, terutama kesediaan hijauan pakan ternak.

Pakan hijauan merupakan salah satu bentuk yang dapat menumbuh
kembangkan usaha dan perbanyakan produksi ternak, pabila hijauan pakan tidak
tersedia sesuai spesifik lokasi berapapun modal yang dilakukan usaha tersebut tidak
akan berjalan lancar. Menurut (Sutama et al. 1995) bahwa, karena pakan ternak
kambing dan domba merupakan biaya yanag sanget yang sanget besar. Usaha ternak
kambing dan domba dengan spesifik lkasi dapatmendukung usaha ternak yang
dilakukan oleh peternak dipedesaan, disamping itu pula kambing dan domba cepat
berkembang biak dan dapat diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan
pendapatan peternak sehingga secara tidak langsung sumberdaya manusia
termanfaatkan dengan baik melalui usaha secara intensif maupun ektesif. Menurut
Dimitria et al (2006), bahwa dengan adanya dukungan dari sumbersdaya manusia dan
sumberdaya alam dapat mempengaruhi kelancaran usaha dan meningkatkan
pendapatan.

Ada beberpa prinsip dasar dalam melakukan usaha ternak domba adalah untuk
memenuhi kebutuhan konsumen, dan tentunya untuk mendapaatkan keuntungan yang
sebesar-besarnya (Elizabeth dan Rusdiana 2011). Untuk memenuhi kebutuhan
konsumen ternak tentunya harus memenuhi syarat potong, diantaranya cukup umur,
bobot badan sesuai yang dipersyaratkan. Bila semuanya itu telah memenuhi standar
potong atau impor maka akan meningkatkan perekonomian maysrakat Indonesia.
Usaha ternak kambing dengan skala besar sekitar 1000 ekor jantan maupun betian
dapat memenuhi syarat tersebut maka peluang impor ternak akan terbuka dengan
lebar. Indonesia telah membuka perdagangan bebas dengan negaranegara luar dan
jika disuatu negara sudah membuka diri untuk impor, maka disaat yang sama negara
itu menarik masuknya investor asing, membuka diri untuk impor, itu berarti menarik
masuknya investor asing dan beberapa diantaranya menarik para investor pula untuk
melakukan ekspor (Hadi dan Ilham, 2002).

Negara yang paling sukse mnjalankan perdagangan bebas adalah Singapura
dan Hongkon, hal itu ditandai dengan kemudahan melakukan bisnis di kedua negara
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itu bagi investor asing sementara untuk negara berkembang di Asia lainnya (Yusdja
2004). Rusdiana et al. (2014) bahwa, kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena
adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan,
misalnya dengan adanya bea tarif atau quota barang impor. Selain itu kesulitan lainnya
timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan
dalam hukum perdagangan. Perdagangan kambing produksinya dilakukan baik
dipasar domestik maupun pasar ekspor.

Dasnasputra (2004) bahwa, konsumsi yang dibutuhkan sebagai protein hewani
jauh dari sempurna dibandingkan denga negera maju di dunia, segmen ternak
kambing dan produknya cukup besar dan mencangkup berbagai kelas dalam
masyarakat mulai dari rumah tangga hingga supermarket, baik diwilayah perkotaan
maupun di pedesaan.  Untuk itu perlu strategi yang menyeluruh mulai dari hulu
(produksi) hingga hilir (pemasaran) dengan memperhatikan waktu dan target sampai
dimulainya pemasaran Nurasa (2013). Selama kurun waktu 10 tahun terakhir,
sebagian besar permintaan kambing Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan hewan
qurban saat musim haji masih belum terpenuhi.

Australia dan China adalah negara-negara yang sejauh ini mempu mngisi dan
memanfaatkan kouta permintaan kambing, china dapat memasok sekitar 750 ribu ekor
kambing ke negara padang pasir. Indonesia belum dapat memenuhinya, sehingga
untuk 2020 belum tentu bisa menjamin kontinyuitas ekspor kambing diakibatkan adanya
titik kelema (Yusdja 2004). Profil usaha ternak kambing dan domba di sektor usaha
primer menunjukkan bahwa usaha tersebut memberikan keuntungan yang relatif baik.
Pada usaha ternak kambing dan domba, bibit berpengaruh langsung terhadap
keuntungan yang diperoleh peternak, apabila dalam usahanya dilakukan selam satu
tahun. Pengeluaran utama dari usaha ternak kambing dan domba sangat tergantung
dari tiga parameter biologis yaitu produksi induk, reproduksi dan pertumbuhan anak.

Penerimaan dari produksi induk pertahun  salah satunya dapat ditingkatkan
melalui pemilihan bibit ternak yang tepat sesuai dengan spesifik lokasi usaha atau
dengan perbaikan manajemen usahanya (Andriati dan Wayan  2007).  Adawiyah dan
Rusdiana (2013), perdagangan kambing dalam negri pelu memperhatikan waktu yang
paling tetap sesuai dengan kebutuhan konsumen, dimana permintaan ternak hidup
akan meningkat tajam menjelang hari raya Idul Adha untuk keperluan hewan qurban.
Guna mewujudkan peluang usaha peternakan kambing dan domba mulai dari hulu
sampai ke hilir diperlukan suatu informasi yang terkait dengan prospek dan arah
pengembangan usaha komoditas ternak kambing dan domba sebagai acuan bagi para
pelaku usaha di lapang, baik bagi swasta maupun bagi pemerintah.

Menurut Dwiyanto (2011) bahwa, usaha komoditas ternak kambing dan domba
di Indonesia mempunyai prospek yang sangat besar, mengingat dalam 10 tahun
mendatang akan ada 5 juta kepala keluarga muslim. Biasanya untuk aqiqah dari
masing-masing kebutuhan ternak per kepala keluarga akan menyembelih 1-2 ekor
ternak kambing atau domba 1 ekor basanya untuk anak perempuan  dan 2 ekor untuk
anak laki-laki. Kualitas dan bobot badan ternak kambing atau domba asal Indonesia
umumnya masih di bawah staandar yang ditetapkan oleh pasar luar (minimal 40 kg
bobot hidup).

Secara konsepsional sistem usaha peternakan dapat diartikan sebagai semua
aktivitas, mulai dari pengadaan atau penyaluran sarana produksi, budidaya ternak,
sampai kepada pengolahan hasil serta pemasaran produk usaha ternak. Suatu industri
dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari berbagai kelembagaan yang
difungsikan sesuai dengan peranannya.

Kebutuhan Domba dan Kambing di Indonesia
Sebagai bagian dari sektor usaha peternakan nasional, prosentase kebutuhan

daging domba dan kambing masyarakat Indonesia adalah masih jauh di bawah sub
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sektor usaha peternakan lainnya seperti ayam/unggas (56%), sapi (23%) serta babi
(13%), konsumsi daging domba dan kambing di masyarakat memang masih sangat
rendah yaitu hanya sekitar 5% (Dirjen Peternakan 2012). Namun bila melihat potensi
kebutuhan daging hewan ternak ini yang pada tiap tahunnya kurang lebih sekitar 5,6
juta ekor untuk kebutuhan ibadah kurban saja, dan belum termasuk kebutuhan
pasokan untuk aqiqah, industri restoran sampai dengan warung sate kaki lima yang
membutuhkan 2-3 ekor tiap harinya (Thomas 2014). Pertumbuhan populasi domba dan
kambing adalah belum sebanding dengan angka permintaan yang terus meningkat.

Potensi ini belum dihitung kebutuhan pasar di kawasan Asia Tenggara seperti
Malaysia dan Singapura, serta kawasan Timur Tengah yang tiap tahunnya
membutuhkan kurang lebih 9,3 juta ekor domba. Di mana kebutuhan pasokan daging
domba untuk kawasan Timur Tengah sampai saat ini masih dipenuhi oleh Australia
dan Selandia Baru (Rismansyah 2009). Miris memang, di mana Indonesia sebagai
negara dengan jumlah populasi masyarakat muslim terbesar di dunia sebenarnya lebih
memiliki peluang untuk itu. Secara tidak langsung dibutuhkannya suatu kebijakan
pembangunan peternakan untuk tahun-tahun yang akan datang (2016-2021).
Kebijakan secara operasional produksi dan faktor produksi hasil peternakan
diantaranya yang mencakup dari sumberdaya ternak dansumberdaya manusia sebagai
obyeknya.

Kebijakan untuk meningkatkan populasi ternak kambing dan domba dapat
dilakukan dengan peningkatan angka kelahiran, peningkatan produksi dan
produktivitas, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengendalian
reproduksi dan penyediaan bibit ternak bermutu (Dirjen Peternakan 2012). Kebijakan
dalam pembibitan ternak dituangkan dalam visi dan misi pengembangan industri benih
dan bibit di Indonesia. Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia
membutuhkan pangan dan produk peternakan dalam jumlah yang sangat besar.
Pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan
anak usia dini sampai remaja.  Kondisi dan tantangan tersebut di atas merupakan
peluang yang sangat baik untuk mendorong perkembangan agribisnis komoditas
ternak kado.

Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain dengan
memanfaatkan sumberdaya peternakan kambing dan domba secara lebih optimal.
Peternakan kambing dan domba dapat bertahan sebagai komoditas strategis, baik
secara tradisional maupun komersial dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap
ketahanan pangan. Peningkatan populasi ternak ruminansia dan perbanyakan lahan
pertanian disamping dapat menciptakan lapanagan kerja bagi petani dipedesaan, dan
terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pangan. Tidak menghernkan dalam
beberapa dasawarsa terkahir populasi ternak ruminansia dan luas lahan cenderung
sedikit atau berkurang,  yang terkait dengan kenyataan bahwa ,petani ternak memiliki
ternak hanya sebagai usaha sampingan, dan lahan pertanian banyak digunakan
sebagai pemukiman (Hardono et al. 2004).

Untuk itu usaha ternak ruminansia segera didorong kearah usaha bersifat
komersial, kemudina penggunaan lahan pertanian dimanfaatkan secara efektif dan
efisien. Indonesia setiap tahun mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau
di mana hasil pertanian tersebut selalu mengalami hasil produksi berfluktuasi atau
tidak signifikan. (Dwiyanto 2011) bahwa, beberapa tahun terakhir ini, ternak ruminansia
besar dan kecil menunjukkan ada perkembangan yang cukup signifikan, artinya
populasi ternak ruminansia sedikit dapat  memenuhi pangan ahasl hewani, dan cukup
menggembirakan, salah satunya adalah ternak domba setiap tahun bertambah, sekitar
12,7 juta ekor.

Bukan mustahil suatu saat akan terjadi kelangkaan produksi daging kambing
dan domba apabila peternak tidak diperkuat dengan dukungan dan membiarkan
peternak menjual dan memotong ternak yang masih peroduktif. Pada tahun 2009-2013
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ternak domba ada oeningkatan yang sigifikan, diperkirakan pada tahun 2013 sedikit
menurun sekitar 12,6 juta ekor, turun sekiar 0,4%, (Statistik Pertanian, 2013). Populasi
ternak domba di Indonesia sekitar 12.768.241  ekor, populasi ternak ruminansia terlihat
pada Tabel 1.

Tabel 1
Populasi Ternak Ruminansia 5 (Lima) Tahun Terakhir Tahun 2013

Jenis Ternak 2009 2010 2011 2012 2013

Sapi potong 12.256.604 12.759.838 13.581.570 14.824.373 16.034.336

Sapi perah 361.351 369.008 374.067 457.577 486.991

Kerbau 1.930.716 1.932.927 1.999.604 1.305.078 1.378.153

Domba 9.605.339 10.198.766 10.725.488 11.790.612 12.768.241

Kambing 15.147.432 16.620.000 16.946.190 17.433.000 17.905.860

Sumber:  Data Statistik Pertanian Jakarta, 2013

Tabel 1, Menujukkan bahwa populasi kambing dan domba pada tahun 2010-
2012 mengalami peningkatan sekitar 2.1%, cukup signifikan (Statistik Pertanian, 2013).
peningkatan populasi ternak kamabing dan damba, dapat dibarengi dengan usaha
tanaman pangan lainnya, sehingga peternak dipedesaan tidak merasa jenuh dalam
usaha ternaknya. Menurut Rusdiana et al. (2014) bahwa, produk dalam negeri asal
pertanian maupun peternakan dapat bersaing dengan produk luar inegeri, impor, baik
kulitas, kuntitas dan produktivitasnya. Berdasarkan data bahwa populasi ternak
ruminansia besar dan kecil setiap tahun mengalami peningkatakns sekitar 5%, hal
tersebut dapat memacu peningkatan populasi ternak terhadap kebutuhan daging
(Karo-Karo et al. 1994).

Usaha Kambing dan Domba Pada Spesifik Lokasi
Untuk melakukan usaha ternak kambing dan domba tentunya harus mengacu

kepada kesesuaian lokasi, sehingga pada saat melakukan usahanya tidak
mendapatkan masalah, terutama peneydiaan pakan hijauan, lingkunga, sarana dan
prasarani lengkap, trnasportasi dapat dijaukau, sumberdaya manusia dan lainnya.
Menurut Prabowo et al. (2008) bahwa, pada perkebunan kakao rakyat, limbah kulit
buah kakao dan hijauan dari tanaman pelindung (gamal dan lamtoro) dimanfaatkan
oleh petani sebagai pakan dalam usaha ternak kambing. Limbah kulit buah kakao
selalu tersedia mengingat buah kakao pada perkebunan rakyat dapat dipanen hampir
sepanjang tahun. Usaha pemeliharaan ternak kambing dan domba dapat dilakukan
pada spesifik lokasi pada setiap wilayyah di pedesaan dapat dilakukan dengan
beberapa ekor usaha dapat, diawali dengan pemilihan clon bibit induk yang baik, dan
sekiranya dapat berpoduksi, sesuai dengan harapan peternak.

Usaha ternak kambing dan domba yang banyak dlakukan oleh peternak kecil
dipedesaan adalah untuk meningkatkan pendapatan. Wahyuni dan Indraningsih (2003)
berpendapat bahwa, usaha ternak dilakukan dengan untuk mempercepat implementasi
teknologi pasca panen dan pengolahan pangan lokal yang telah diteliti ke dalam
industri, baik industri hasil pertanian maupun industri hasil peternakan yang bersama-
sama dapat meningkatkan pendapatan petani. Menurut Rusdiana et al. (2014) bahwa,
salah suatu cara untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat, diantaranya adalah
usaha ternak ruminansia besar dan kecil yang dipadukan dengan tanaman pangan,
sehingga akan mendapatkan hasil produksi yang optimal.

Investasi penyediaan bibit unggul, untuk calon induk maupun pejantan adalah
sangat strategis, karena saat ini praktis belum ada pihak yang tertarik. Pusat
pembibitan ternak milik pemerintah yang sudah ada belum mampu untuk merespon
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perkembangan yang terjadi di masyarakat. Namun ke depan kegiatan ini justru harus
dilakukan oleh swasta atau peternak kecil yang maju. Untuk itu diperlukan dukungan
investasi dalam pengembangan agribisnis kado baik dari pemerintah, swasta, maupun
masyarakat/komunitas peternak. Pengembangan ternak kado melalui sistem integrasi
juga terbukti mampu meningkatkan efisiensi usaha pertanian, perkebunan dan
peternakan, serta sekaligus dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
peternak/petani.

Usaha-ternak kambing dan domba di pedesaan akan mampu menciptakan
lapangan kerja baru bagi penduduk sekitarnya, baik peluang untuk menjadi peternak
mandiri maupun lowongan pekerjaan yang terlibat pada sektor hulu dan hilir. Bila ada
penambahan populasi ternak kambing dan domba sekitar 12-16  juta ekor, setidaknya
akan mendorong dan penciptaan lapangan kerja baru. Bibit merupakan modal awal
dari proses budidaya, oleh karena itu diperlukan bibit yang berkualitas baik dengan
dalam jumlah yang cukup memadai, mudah diperoleh  dan terjamin kontinuitasnya.
Pengadaan bibit ternak kambing dan domba pada umumnya masih merupakan hasil
swadaya peternaknya sendiri. Pemerintah dalam penyediaan bibit berkualitas melalui
perbaikan mutu genetik kambing dan domba telah banyak dilakukan baik melalui
persilangan.

Pola pemuliaan ternak kambing dan dombaa yang tepat dan berkelanjutan
belum ada, kebijakan yang dilakukan umumnya bersifat  top down, hampir tidak pernah
memperhatikan aspirasi dan kemampuan peternak dan budidaya usaha ternaknya.
Usaha pemeliharaan ternak kambing dan domba dapat dilakukan disetiap lokasi
wilayah pedesaan, tentunya sesuai dengan spesifik lokasi dan jumlah penduduk.
Pemeliharaan dapat dilakuakn dengan beberapa ekor yang dapat diawali dengan calon
bibit induk tentunya yang baik dan terjamin akan dapat berproduksi dengan baik,
sesuai dengan harapan peternak. Pemelharaan ternak kambing dan domba dapat
dilakukan sesuai dengan kemampuan peternak, baik dari segi modal, lahan dan
dukungan spesifik lokasi, teutama dukungan hijauan pakan ternak serta lingkungan
sekitar.

Usaha pemeliharaan ternak kambing dan domba ang sesuai dengan spesifik
lokas di pedesaan dapat dilakukan dengan pemeliharaan sekitar 2-5 ekor induk yang
dianggap dapat berproduksi dengan baik dengan 1 ekor pejantan. Estimasi usaha
emeliharaan ternak kambing dan domba induk akan menghasilkan anak selama satu
tahun sekitar 6 ekor/kelahiran dari jumlah induk yang dipelhara. Prediksi perhitungan
dan setelah dua tahun pemeliharaan, maka  peternak akan dapat menjual hasil
produksinya sekitar 5 ekor/tahun. Memperhitungkan biaya produksi dengan asumsi,
bahwa tenaga kerja keluarga tidak dianggap sebagai biaya produksi. Nilai keuntunagn
secara irill dari usaha ternak kambing dan domba sekitar Rp.1.500.000/tahun,
sedangkan induk dan jantan dewasa masih dipelihara oleh peternak untuk investasi
tahun berikutnya.

Hasil penelitian Prabowo et al. (2008) bahwa, Dalam periode satu tahun, petani
kooperator di lokasi Gedongtataan, Kab. Lampung Selatan memperoleh tambahan
pendapatan bersih sebesar Rp.2.165.300,- dari usahatani ternak kambing pada skala
usaha 9 ekor (1 pejantan + 8 induk). Sistim pemeliharaan ternak kambing dan domba
dengan skala 5-8 ekor induk dan 1 pejantan dapat meningkatkan pendapatan
peternak.

PENUTUP
Usaha pemeliharaan ternak kambing dan domba yang sesuai dengan spesifik

lokas di pedesaan dapat dilakukan dengan pemeliharaan sekitar 5 ekor induk yang
dianggap dapat berproduksi dengan baik dengan 1 ekor pejantan. Estimasi usaha
emeliharaan ternak kambing dan domba induk akan menghasilkan anak selama satu
tahun sekitar 6 ekor /kelahiran dari jumlah induk yang dipelhara. Prediksi perhitungan
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dan setelah dua tahun pemeliharaan, maka  peternak akan dapat menjual hasil
produksinya sekitar 2-5 ekor/tahun. Memperhitungkan biaya produksi dengan asumsi,
bahwa tenaga kerja keluarga tidak dianggap sebagai biaya produksi. Nilai keuntunagn
secara irill dari usaha ternak kambing dan domba sekitar Rp.1.500.000/tahun,
sedangkan induk dan jantan dewasa masih dipelihara oleh peternak untuk investasi
tahun berikutnya. Sistim pemeliharaan ternak kambing dan domba dengan skala 5
ekor induk dan 1 pejantan dan skala 8 ekor induk dan 1 penjantan mendaptkan
keuntungan sebesar Rp. 2.165.300/tahun, dapat meningkatkan pendapatan  peternak.
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PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN PENANAMAN TANAMAN OBAT
DAN PANGAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA

PETANI DI SAMPANG

Eko Setiawan
Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

e_setiawan@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK
Informasi tentang pemanfaatan tanaman pekarangan di Madura masih sangat
terbatas. Keragaman pekarangan sangat besar atar daerah terutama disebabkan oleh
factor ekologi, tanah, iklim, dan budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbedaan pemanfaatan pekarangan di Kabupaten Sampang. Pekarangan
sangat berkontribusi bagi perekonomian rumah tangga petani karena mampu
menyediakan kebutuhan sehari-hari. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang pada
April 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman obat yang mendominasi
pekarangan adalah kunyit dan temulawak. Tanaman pangan yang banyak
dibudidayakan di pekarangan selain padi adalah singkong, kacang tanah dan talas.
Hasil panen tanaman pangan sebesar 82 % dikonsumsi sendiri dan sisanya 18 %
dijual.

Kata kunci: pekarangan, tanaman obat, tanaman pangan, Sampang

USEFUL OF STARCH CROPS AND MEDICINAL PLANTS SPECIES IN
HOMEGARDENS TO INCREASING ECONOMIC OF FARMER

HOUSEHOLD IN SAMPANG

ABSTRACT
Information about the function of homegardens and utilization of useful plants in
Madura is limited. The structure of the homegarden varies from place to place and is
influenced by both ecological factors, such as climate and soil, and cultural factors. The
purpose of this study was to analyze the differences in the function of the homegardens
in Sampang, Madura. Homegardens can contribute significantly to household economy
because many kinds of materials needed for daily life can be produced there. The
research was done on April 2015. The results showed that the dominant plant in home
garden are medicinal plants such as turmeric and curcuma. While starch crops widely
cultivated in the homegardens are rice are cassava, peanuts and taro. Generally,
starch cropsplants are grown in homegardens and their products are used not only for
consumptionby the family (82 %) but also for sale (18 %).

Keywords: homegarden, medicinal plant, starch crops, Sampang

PENDAHULUAN
Kondisi geografis Madura yang gersang, terdiri dari kawasan dataran rendah

(pesisir) dan pedalaman berbukit-bukit (dataran tinggi), menciptakan karakteristik asli
masyarakatnya yang cenderung mandiri. Salah satu pola permukiman yang masih
banyak ditemui pada saat ini adalah tanèyan lanjhâng yang secara harfiah berarti
permukiman berhalaman panjang. Pola permukiman ini adalah suatu kumpulan rumah
yang terdiri atas keluarga-keluarga yang mengikatnya. Antara permukiman dengan
lahan garapan hanya dibatasi tanaman hidup atau peninggian tanah, sehingga masing-
masing kelompok menjadi terpisah oleh lahan garapan (Sasongko, 2001).Tanèyan
lanjhângadalah halaman yang dikelilingi oleh rumah dan bangunan yang lain (langgar,
dapur, dan kandang). Pekarangan sering ditanami pohon buah-buahan, sayuran,
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tanaman obat-obatan, tanaman hias, kayu, bamboo, jagung, tanaman belukar(Akuba
and Mahmud, 1991; Kubota et al., 2003; Setiawan, 2015).Pekarangan adalah areal
yang mengitari tempat mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang berkenaan dengan
pengelolaan lanjutan hasil pertanian seperti menjemur kayu bakar dan padi,
menumbuk padi serta dapat pula berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak.
Pekarangan atau halaman di depan rumah dapat menunjukkan identitas suatu budaya
masyarakatnya, yang dilihat dari jenis vegetasi yang sering mereka pergunakan dan
pola pembagian pekarangan atau halamannya.

Kawasan pertanian dengan tanah berkapur bagi manusia memberikan
tantangan hidup yang tidak kecil, namun upaya adaptasi masyarakat dalam mengatasi
persoalan dan kesulitan alam sangat menarik diantaranya penyediaan rumah dan
pekarangannya. Salah satu ciri utama pekarangan di kawasan berkapur adalah
keragaman tanaman atau spesies di dalamnya dengan berbagai macam spesies
tanaman dan hewan tergantung dari kebutuhan pemiliknya. Tanaman yang
dibudidayakan sangat beragam diantaranya tanaman pangan, sayur, buah-buahan,
dan kayu-kayuan. Keterbatasan air di kawasan berkapur membuat bidang pertanian
tidak dapat memberikan keuntungan ekonomi secara cepat dan layak. Di Madura pada
umumnya pekarangan masih dikelola dengan sederhana dan kurang mendapat
perhatian. Padahal apabila pekarangan dimanfaatkan dengan baik, maka akan dapat
memenuhi kebutuhan pangan (diversifikasi konsumsi) dan menambah penghasilan
keluarga. Diversifikasi konsumsi pangan memiliki peranan yang sangat penting dalam
upaya untuk meningkatan perbaikan gizi serta untuk mendapatkan manusia yang
berkualitas. Martianto, (2005) menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup aktif
dan sehat memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis
makanan, dimana  dapat dipenuhi melalui diversifikasi konsumsi pangan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan pekarangan terutama tanaman
obat dan pangan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga petani di Sampang.

METODE PENELITIAN
Pemanfatan pekarangan untuk kebutuhan penunjang rumah tangga di Madura

pada sistem tanean lanjeng dilakukan dengan pencatatan jenis tanaman yang tumbuh
atau sengaja ditanam di pekarangan dan hasilnya dimanfaatakan untuk kebutuhan
konsumsi secara langsung ataupun dijual untuk ditukar dengan barang kebutuhan
lainnya. Penelitian survey ini dilaksanakan di Kabupaten Sampang Madura pada bulan
April 2015. Untuk pekarangan di dataran tinggi (gunung) diambil Kecamatan
Kedundung, Robatal, Omben, dan Jrengik, sedangkan pekarangan yang mewakili
dataran rendah (dekat pantai atau pesisir) dipilih Kecamatan Banyuates, Camplong,
Pangarengan, dan Sreseh. Pada masing-masing kecamatan terpilih di ambil sampel
sebanyak 12 pekarangan tanèyan lanjhâng. Tanaman yang terdapat di pekarangan
tanèyan lanjhângdicatat jenisnya, kegunaan dan peranannya dalam menunjang
pendapatan keluarga. Metode yang digunakan yaitu pendataan, wawancara, pada
rumah warga yang terpilih yang dilakukan secara acak menurut metode Arifin (2013)
dan Setiawan (2014). Pemilik dan pekarangan dipilih berdasarkan pertimbangan
tertentu yaitu yang sudah mengetahui jenis-jenis tanaman yang ada dipekarangan
serta pembagian ruangan pada lahan.Penelitian ini menghitung indeks keragaman
tanaman atau indeks biodiversitas dengan menggunakan rumus Shanon Weaver
yaitu:(H) = - ∑ (ni/N) log e (ni/N), dimana H : Indeks diversitas; N : Jumlah individu
semua jenis; dan Ni : Jumlah individu setiap jenis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pulau Madura yang beriklim kering dan bertanah kapur menurut Rifai (2013)

tanahnya mempunyai derajad kesuburan yang rendah akan menghasilkan tutupan
vegetasi tanaman yang berwanda khas karena bernuansa kegersangan. Madura
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memiliki tanah yang tandus dimana air sulit diperoleh terutama pada saat musim
kemarau. Air hujan yang ditampung pada bak, wadah serta kamar mandi merupakan
solusi yang hingga saat ini diterapkan. Permukaan tanahnya didominasi oleh
hamparan batu kapur putih. Karena keterbatasan air tersebut maka pengembangan
pertanian di Madura mengalami kesulitan. Humaidi (2013) melaporkan bahwa tegal
merupakan tipe utama pada pertanian di Madura. Desa di Madura dikelilingi atau
tertutup oleh tegal. Sehingga salah satu wujud dari ekologi tegal tersebut adalah pola
pemukiman penduduk yang berbentuk tanèyan lanjhâng. Di areal tegal tersebut orang
akan tinggal dengan kelompok yang terdiri empat atau lima keluarga dalam sebuah
pekarangan yang tersendiri, dikelilingi oleh dinding atau pagar. Unit dalam pekarangan
tersebut terdapat tanaman dan ternak milik keluarga. Hampir seluruh kawasan
pedesaan Madura terdapat banyak pemukiman tanèyan lanjhâng, dimana satu
pemukiman dengan pemukiman lainnya saling berjauhan atau terisolasi.

Keragaman tanaman pekarangan dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi
tanaman, memiliki struktur tanaman dari pohon yang sangat tinggi hingga rerumputan
yang menjadi penutup tanah. Keistimewaan struktur tanaman pekarangan dalam multi
strata ini yaitu: pemanenan matahari yang efisien, sinar matahari yang menerobos ke
lapisan lebih bawah tetap dapat ditangkap oleh dedaunan pada kanopi strata yang
lebih rendah. Selain itu penyerapan karbon yang lebih baik daripada struktur
monokultur pada satu strata tanaman. Pengendalian erosi tanah lebih baik karena
tajuk berlapis dapat menahan jatuhnya butir air hujan secara bertahap, oleh karena itu
air hujan sampai di permukaan tanah dengan tekanan yang lebih lemah (Arifin, 2013).
Keragaman horizontal diklasifikasikan berdasarkan keragaman jenis dan pemanfaatan
tanaman, hewan ternak dan jenis ikan. Berdasarkan fungsinya tanaman pekarangan
dikelompokkan menjadi: 1) tanaman buah, 2) tanaman sayur, 3) tanaman hias, 4)
tanaman obat, 5) tanaman rempah, 6) tanaman penghasil pati, 7) tanaman-tanaman
lain seperti penghasil pakan, kayu bakar, bahan kerajinan tangan dan peneduh (Arifin,
2013).

Dari penelitian ini diperoleh informasi bahwa tanaman pangan lebih bervariasi
jenisnya di pekarangan dataran tinggi (gunung) yaitu sebanyak tujuh spesies dengan
dominasi tanaman padi, diikuti kacang tanah, singkong, jagung, talas, gadung, dan ubi
jalar (Tabel 1). Sedangkan jenis tanaman pangan yang diusahakan di pekarangan
dataran rendah (pesisir) sebanyak tiga spesies yaitu singkong, talas dan ubi jalar.
Tanaman pangan di pekarangan dataran tinggi (gunung) lebih beragam spesiesnya
serta jumlah tanamannya. Tanaman padi, jagung dan gadung kurang diminati oleh
petani di dataran rendah (pesisir). Beragamnya jenis tanaman pangan di dataran tinggi
(gunung) tersebut merupakan bentuk diversifikasi pangan.

Sementara jenis tanaman obat dari Tabel 2 menjelaskan bahwa pekarangan
dataran rendah(pesisir) lebih banyak spesies dan jumlahnya dibandingkan dengan
pekarangan dataran tinggi (gunung). Tanaman obat di pekarangan dataran
rendah(pesisir) didominasi oleh kunyit, temulawak, waru, lengkuas, dan cabe jamu
yang menjadi tanaman mayor. Sedangkan tanaman obat yang diusahakan selain lima
jenis diatas adalah mimba, binahong, jeruk limau, serai, patah tulang, asam,
mengkudu, pandan dan sirih. Tanaman obat di dataran tinggi (gunung) lebih sedikit
spesies dan jumlahnya jika dibandingkan dengan pekarangan dataran rendah (pesisir).
Pada dataran tinggi tidak ada tanaman waru dan asam sebagaiman pada dataran
rendah. Tetapi sebaliknya tanaman pinang terdapat di dataran tinggi dan tidak terdapat
di dataran rendah. Total sebanyak 446 tanaman obat diusahakan di pekarangan
dataran rendah (pesisir), sedangkan di dataran tinggi (gunung) sebanyak 261
tanaman.
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Tabel 1
Keanekaragaman Tanaman Pangan di Daerah Pesisir dan Gunung,

Kabupaten Sampang

No Nama ilmiah Nama
daerah

Pesisir Gunung
Ʃ

Tanaman
Indeks

Keragaman Ʃ Tanaman Indeks
Keragaman

1 Arachis
hypogaea

Kacang
tanah

- 0 400 0.1420

2 Colocasia
esculenta

Talas 16 0.1068 80 0.0576

3 Dioscorea
hispida

Gadung - 0 17 0.0182

4 Ipomoea
batatas

Ubi Jalar 10 0.0811 20 0.0207

5 Manihot
esculenta

Singkong 116 0.0717 220 0.1079

6 Oryza sativa L. Padi - 0 1000 0.1474

7 Zea mays Jagung
- 0 180 0.0965

Jumlah 142 0.2597 1917 0.5902

Di Madura pola penanaman untuk halaman samping adalah tanaman ubi-ubian
dan jenis tanaman pangan lainnya. Pola penanaman pekarangan untuk halaman
belakang adalah tanaman obat dan rempah. Tanaman obat mencapai rata-rata 19,9%
dan untuk tanaman rempah mencapai 33,3%. Perbedaan yang jelas terlihat dari pola
penanaman tanaman pekarangan yang diterapkan di pulau Madura dan di luar pulau
Madura, dapat dilihat dari tingkat keanekaragaman jenis tanamannya, arah posisi
rumah, tata letak dan penyebaran tanamannya. Di Pulau Madura umumnya
pekarangan banyak ditanam dengan tanaman buah dan obat (Setiawan,
2015)sehingga menjadi ciri khas tata ruang pekarangan tanèyan lanjhâng Madura.
Masyarakat Madura adalah masyarakat yang memiliki kekhususan. Secara geografi
Madura adalah bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur, tetapi Madura adalah satu
wilayah budaya yang berbeda dengan Jawa. Pemikiran asal usul, posisi arah dan
logika musim menjadi pertimbangan yang sangat mendasar pada penempatan struktur
hunian dan pekarangan serta pemanfaatannya untuk kehidupan sehari-harinya.

Tabel 2
Keanekaragaman Tanaman obat dan rempah di Daerah Pesisir dan Gunung,

Kabupaten Sampang

No Nama
ilmiah

Nama
daerah

Pesisir Gunung
Ʃ

Tanaman
Indeks

Keragaman
Ʃ

Tanaman
Indeks

Keragaman
1 Alpinia

galanga L.
Lengkuas 33 0.0837 71 0.1538

2 Areca
catechu

Pinang - 0 1 0.0093

3 Azadirachta
indica

Mimba 7 0.0283 17 0.0773

4 Bassela
rubra

Binahong 11 0.0397 8 0.0464

5 Citrus
amblycarpa

Jeruk limau 4 0.0184 5 0.0329



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

115

6 Curcuma
domestica

Kunyit 220 0.1514 47 0.1341

7 Cymbopogon
citratus

Serai 5 0.0219 9 0.0504

8 Curcuma
xanthorrhiza

Temulawak 67 0.1237 55 0.1425

9 Euphorbia
tirucalli

Patah
tulang

1 0.0059 2 0.0162

10 Hibiscus
tiliaceus L.

Waru 39 0.0925 - 0

11 Tamarindus
indica

Asam 15 0.0495 - 0

12 Morinda
citrifolia

Mengkudu 15 0.0495 15 0.0713

13 Pandanus
amaryllifoliu
s

Pandan 5 0.0251 21 0.0881

14 Piper betle Sirih 4 0.0184 6 0.0377
15 Piper

retrofractum
Cabe
jamu

20 0.0605 4 0.0278

Jumlah 446 0.7685 261 0.8877

Tanaman pekarangan memiliki struktur yang berbeda dari suatu tempat dengan
tempat lain. Keragaman pekarangan pada tiap-tiap wilayah bervariasi dan dipengaruhi
oleh faktor edafik dan agroklimatnya. Faktor edafik salah satunya akan menentukan
tingkat kesuburan dan ketersediaan hara yang berpengaruh terhadap produktivitas
tanaman. Faktor agroklimat akan berpengaruh terhadap keragaman spesies tanaman
yang dapat beradaptasi sehingga mampu menghasilkan sesuai potensinya. Kajian
mengenai karakteristik biodiversitas tanaman di pekarangan pada beberapa jenis
tanah diperlukan untuk mengetahui daya dukung lingkungan edafik terhadap
keberlanjutan budidaya tanaman di pekarangan guna pengembangan komoditas.

Gambar 1
Pemanfaatan Tanaman Pangan Hasil dari Pekarangan
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Gambar 2
Pemanfaatan Tanaman Obat Hasil dari Pekarangan

Di daerah terpencil hasil pekarangannya biasanya digunakan untuk keperluan
sendiri, keperluan sehari-hari yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun ternak,
ditanam atau diusahakan sendiri di pekarangan. Gambar 1 menunjukkan bahwa hasil
produksi dari tanaman pangan sebagian besar dikonsumsi sendiri sebesar 82 % dan
sisanya dijual sebanyak18 %. Sedangkan untuk tanaman obat pemanfaatannya sesuai
Gambar 2 konsumsi sendiri sebesar 57 %, sisanya sebesar 32 % akan dijual dan
sebanyak 11 % membiarkan saja untuk dijadikan pagar atau tanaman peneduh.

Daerah maju dan perekonomian sudah lancar biasanya hasil pekarangan
sebagian dijual, bahkan di kota-kota besar pekarangan dapat dijadikan sebagai
sumber penghasilan dengan menanam komoditas yang mempunyai nilai jual tinggi
yaitu buah-buahan, sayuran dan tanaman hias baik usaha pembenih tanaman maupun
tanaman produksi. Pertimbangan dalam pemilihan dan pengembangan komoditas di
lahan pekarangan harus disesuaikan pada kesesuaian tanah dan iklim, kebutuhan,
nilai ekonomi, kecukupan air dan permodalan, supaya produktivitas dari masing-
masing komoditas optimal sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap
pendapatan sebuah keluarga.

Becker (1965), dalam formulasinya menyatakan bahwa ada dua proses dalam
perilaku rumah tangga  yaitu proses produksi rumah tangga  dan proses konsumsi
rumah tangga. Produksi rumah tangga yang berasal dari pekarangan mempunyai
pengaruh bagi konsumsi rumah tangga. Singh, et al., (1986) lebih lanjut menyatakan
bahwa konsumsi pangan rumah tangga ada yang diperoleh dari produksi sendiri dan
pembelian. Semakin beragam indeks berarti semakin beragam produksi pangan dan
obat yang dihasilkan oleh rumah tangga petani. Keragaman produksi inilah yang
diharapkan dapat meningkatakan keragaman konsumsi pangan dan peningkatan
pendapatan.

PENUTUP
Perlu pengembangan pekarangan untuk kesejahteraan masyarakat petani

dengan memanfaatkan tanaman pekarangan untuk dikonsumsi sendiri (tanaman buah,
sayur, obat, dan ubi-ubian) dan sisanya dijual ke pasar. Upaya pengembangan
pekarangan kedepan perlu dilakukan, yaitu dengan: intensifikasi pekarangan,
penguatan kelompok wanita dalam Intensifikasi pekarangan, dan peningkatan
pengetahuan gizi  wanita pedesaan.
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KONTRIBUSI USAHATANI LAHAN PEKARANGAN TERHADAP
PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI DI DESA GUNUNGLURAH

KECAMATAN CILONGOK

Alpha Nadeira Mandamdari, Altri Mulyani
Jurusan Sosek Fakultas Pertanian UNSOED

alphakuliah@gmail.com

ABSTRAK
Karakteristik lahan pekarangan di desa Gununglurah Kecamatan Cilongok selama ini
masih bersifat sambilan atau mengisi waktu luang dan ditujukan untuk pemenuhan
kebutuhan pangan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pola
pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas; (2) Mengetahui biaya dan pendapatan rumah tangga petani yang
mengusahakan lahan pekarangan di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas; dan (3) Mengetahui besarnya kontribusi lahan pekarangan
terhadap pendapatan rumah tangga petani di di Desa Gununglurah Kecamatan
Cilongok Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus
dimana sampel yang diambil menggunakan metode simple random sampling. analisis
deskriptif digunakan untuk mengetahui pola pemanfaatan lahan pekarangan; analisis
biaya dan pendapatan digunakan untuk mengetahui biaya dan pendapatan rumah
tangga petani yang mengusahakan lahan pekarangan dan Income share digunakan
untuk mengetahui kontribusi usahatani lahan pekarangan terhadap pendapatan rumah
tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi lahan pekarangan sebesar 8,
3% Pola usahatani lahan pekarangan di desa Gununglurah terdiri dari bermacam-
macam komoditas baik tanaman palawija, buah-buahan, sayur-sayuran, empon-
empon, peternakan dan budidaya ikan air tawar. Sistem usahatani lahan pekarangan
masih tradisional belum dibudidayakan secara intensif. Rata-rata kepemilikan lahan
pekarangan di desa Gunung Lurah adalah 370,73 m2 dan termasuk dalam kategori
luas pekarangan sedang. Kontribusi usahatani lahan pekarangan terhadap pendapatan
rumah tangga termasuk dalam kategori kecil.

Kata kunci: Lahan Pekarangan; Pendapatan Rumah Tangga, Income

ABSTRACT
Characteristic backyard farming in Gununglurah Village Cilongok district is still sideline
or to fill free time and is intended for family food needs. The purposes of this study are:
(1) Determine the pattern of land use in the backyard farming in Gununglurah vilalge,
Cilongok District (2) Determine costs and revenues of backyard farming in
Gununglurah village Cilongok District and (3) Knowing the contribution of backyard
farming on household income in Gununglurah village Cilongok District. The method
used was a case study in which samples are taken using simple random sampling.
Descriptive analysis is used to determine land use patterns yard; cost and revenue
analysis is used to determine the costs and revenues of backyard farming in
Gununglurah village Cilongok District and Income shares used to determine the
contribution of backyard farming on household income. The results showed that the
contribution of back yard farming is 8, 3 %. The pattern of land use in backyard
farming in Gununglurah village consists of many crop are palawija, fruits, vegetables,
empon-empon, livestock, and fresh water aquaculture. Farming systems yards still
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have not traditionally cultivated intensively. The average area of backyard farming is
370.73 m2 and is medium category. ThecContributions of backyard farming on
household income is small.

Keywords: Back Yard Farming, Household Income, Income Share

PENDAHULUAN
Pekarangan memiliki sejumlah peran dalam kehidupan sosial ekonomi rumah

tangga petani. Menurut Sajogyo dalam Ashari (2012), pekarangan sering disebut
lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Disebut lumbung hidup karena
sewaktu-waktu kebutuhan pangan pokok seperti jagung dan umbi-umbian tersedia di
pekarangan. Bahan-bahan tersebut disimpan di pekarangan dalam keadaan hidup.
Disebut sebagai warung hidup, karena dalam pekarangan terdapat sayuran yang
berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dimana sebagian rumah
tangga harus membelinya dengan uang tunai. Sementara itu, disebut apotik hidup
karena dalam pekarangan ditanami berbagai tanam obat-obatan yang sangat
bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit secara tradisional.

Pola pemanfaatan lahan pekarangan umumnya berupa campuran (multi
komoditas). Petani menanam berbagai macam komoditas baik berupa tanaman
tahunan maupun semusim maupun memelihara ternak atau ikan. Demikian juga dari
jenis komoditas dapat berupa tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bahkan
untuk ternak maupun ikan. Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok sebagian besar
lahannya adalah pekarangan. Komoditas yang diusahakan di lahan pekarangan
berupa tanaman pangan, hortikultura berupa sayuran dan buah-buahan, serta ternak
maupun kolam ikan. Komoditas yang umum diusahakan di lahan pekarangan antara
lain Ubi Kayu, talas, pisang, talas, kelapa, dan lain-lain. Sayangnya lahan pekarangan
di Desa Gununglurah belum dibudiyakakan secara optimal. Mereka masih melakukan
budidaya lahan pekarangan secara sederhana dan hanya berfungsi sebagai pengisi
waktu luang.

Padahal, bila lahan pekarangan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin
mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan rumah tangga tani di
desa Gununglurah. Penelitian yang dilakukan oleh Terra dalam Penny dan Ginting
(1984) menunjukkan bahwa rumah tangga tani di Jawa seringkali hasil per satuan luas
dari pekarangan melebihi hasil per satuan luas dari sawah dan tegal. Hal ini
disebabkan lokasinya yang menyatu dengan rumah sehingga pemeliharaan dan
pengawasan dapat dilakukan secara mudah.

Untuk itu perlu adanya kajian tentang bagaimana pemanfaatan lahan
pekarangan secara optimal sebagai penyedia pangan dan gizi rumah tangga dan
sumber pendapatan tambahan rumah tangga petani serta dalam menjaga
keberlanjutan usaha di lahan pekarangan. Karakteristik dari pemanfaatan lahan
pekarangan umumnya selama ini masih bersifat sambilan atau mengisi waktu luang
dan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Padahal dalam konteks
memperkuat ketahanan pangan nasional yang berbasis pada ketahanan pangan
rumah tangga, lahan pekarangan dapat memainkan peranan yang cukup penting.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pola pemanfaatan lahan pekarangan di
Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas; (2) Mengetahui biaya
dan pendapatan rumah tangga petani yang mengusahakan lahan pekarangan di Desa
Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas; dan (3) Mengetahui
kontribusi lahan pendapatan rumah tangga tani dari pekarangan terhadap pendapatan
rumah tangga  di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
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METODE PENELITIAN
Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Metode studi kasus
merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara
mendetail tentang latar belakang, sifat maupun karakter yang khas dari suatu kasus
yang akan dijadikan menjadi suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 1988). Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dan teknik pengambilan sampelnya
dengan menggunakan simple random sampling.

Lokasi dan Sasaran Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok.

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive), yaitu metode yang bersifat tidak
acak dan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Gununglurah merupakan
salah satu desa yang mempunyai lahan pekarangan yang cukup luas di Kabupaten
Banyumas. Penelitian akan dilaksanakan selama enam bulan. Sasaran penelitian
adalah rumah tangga tani yang memiliki lahan pekarangan.

Analisis Data
1. Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum responden yang
terdir idengan melihat profil responden dan juga profil usaha di lahan pekarangan.
Dalam analisis deskriptif akan dapat dilihat seperti kondisi kehidupan responden yang
meliputi kegiatan usaha di bidang pertanian sebagai mata pencaharian pokok dan juga
gambaran umumkondisi pekarangan dan potensi pekarangan dalam meningkatkan
pendapatan rumah tangga tani.  Dengan menggunakan analisis deskriptif maka dapat
diperoleh gambaran umum pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Gununglurah
Kecamatan Cilongok. Dari hasil analisis deskriptif dapat diketahui jenis-jenis tanaman
dan ternak yang ada di pekarangan dan potensi lahan pekarangan yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga tani.

2. Analisis Biaya  dan Pendapatan
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya produksi dan

pendapatan yang diperoleh  dari mengusahakan lahan pekarangan:

TC=TVC+TFC

Keterangan:
TC = Total Costi(Biaya Total)
TVC = Total Variable Cost (BiayaVariabel Total)
TFC = Total Fixed Cost (BiayaTetap Total)

Penerimaan total adalah hasil kali antara jumlah produk yang dihasilkan
dengan harga produk per unit (Soekartawi, 2002).  Secara matematis dapat
dirumuskan:
TR=P X Q

Keterangan:
TR  =Total Revenue (Penerimaan total)
P  =Price (Hargajualtelur per unit)
Q  =Quantiti(JumlahProduk)
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Pendapatan adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya-biaya. Biaya
yang dimaksud adalah biayaproduksi.Secara matematis dapat dirumuskan:= −

Keterangan:
NR  =Net Revenue ( pendapatanbersih)
TR =Total Revenue (penerimaan total)
TC  =Total Cost (biaya total)

3. Analisis Kontribusi Pendapatan (Income Share)
Analisis ini digunakan untuk menghitung seberapa besar persentase kontribusi

pendapatan usaha pekarangan terhadap pendapatan rumahtangga petani. Menurut
Kikuchi dalam Miarsih (2008), besarnya kontribusi pendapatan terhadap rumahtangg
apetanidapat dihitung menggunakan rumusIncome Share sebagai berikut :

= ∑ 100%
Keterangan :
Si : Kontribusi pendapatan dari sumber ke-i
Yi : Jumlah pendapatan dari sumber ke-i
Yi : Jumlah pendapatan rumah tangga petani
i : 1, 2, 3,……..k

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Wilayah Penelitian

Secara administratif desa Gununglurah  termasuk dalam wilayah Kecamatan
Cilongok, Kabupaten Banyumas. Dari ibukota kecamatan Cilongok desa Gununglurah
berjarak sekitar 6 Km, sedangkan dari  dari pusat kabupaten Banyumas berjarak
sekitar 23 Km. Desa Gununglurah terdiri atas 3 Dusun. Dusun I dibagi dalam 4 RW,
Dusun II dibagi dalam 3 RW dan Dusun III dibagi dalam 3 RW. Desa Gununglurah
memiliki ketinggian sekitar 400/700 m diatas permukaan laut dan banyaknya curah
hujan 2.000 – 3.000 m dengan suhu udara rata-rata 32 0C. Luas Desa Gununglurah
adalah 877,807 hektar (Ha.) dimana 138,277 Ha merupakan sawah dan ladang atau
perkebunan sementara 492 Ha merupakan tanah atau perkebunan negara.

Desa Gununglurah pada tahun 2014 memiliki 2.231 Kepala Keluarga (KK)
dengan jumlah penduduk 7.582 jiwa yang terdiri atas 3.865 laki-laki dan 3.717
perempuan dimana yang termasuk dalam golongan usia produktif berjumlah 3.776
Jiwa ( 51,29 %). Sebagian besar keluarga di desa Gununglurah mata pencahariannya
adalah pada bidang Pertanian, sedangkan Petani Penderes Kelapa menempati urutan
berikutnya. Penduduk desa Gununglurah yang bermatapencaharian sebagai petani
adalah 2.776 jiwa dan buruh tani sebesar 2.236 jiwa, sedangkan 797 jiwa berprofesi
sebagai penderes kelapa.

Ditinjau dari jenis komoditas yang diusahakan, penyusun sistem usaha tani
yang ada di daerah Gununglurah dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu komoditas
pertanian, seperti padi, jagung, ketela dan lainnya yang jumlahnya kecil dan terjadi
sewaktu-waktu, komoditas perkebunan seperti kelapa, jengkol, pete dan buah-buahan,
komoditas kehutanan seperti, sengon, bambu dan tanaman keras lainnya. Jenis
komoditas pertanian yang mendominasi yaitu tanaman padi dan ketela, karena sistem
pengairan sawahnya tadah hujan sehingga pada kenyataannya alirannnya kurang bisa
dianggap lancar terutama pada musim kemarau dan sebagian lahan itu merupakan
lahan tadah hujan sehingga sistem atau pola tanamnya dilakukan secara bergantian
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sesuai musimnya. Jenis komoditas perkebunan yang utama adalah kelapa dan oleh
penduduk tidak hanya diambil hasil buah kelapanya saja namun yang lebih utama dan
paling banyak adalah disadap/dideres air niranya untuk dibuat gula kelapa. Sedangkan
untuk komoditas kehutanan yang banyak adalah tanaman albasia dan tanaman keras
lainnya seperti, jengkol, petai dan tanaman keras lainnya.

Selain sebagai petani, buruh tani dan penderes, pada umumnya penduduk
desa Gununglurah juga memelihara binatang ternak. Pemeliharaan binatang ternak
dipilih penduduk sebagai tabungan hidup dan juga memanfaatkan lahan pekarangan
rumah untuk digunakan sebagai kandang ternak. Namun ada juga beberapa orang
yang menekuni sebagai peternak yaitu ternak ayam ras petelur dan pedaging. Jenis
ternak yang dipelihara secara umum oleh penduduk desa Gununglurah antara lain
Sapi perah, kerbau, kelinci, ayam buras dan bebek.

Identitas Responden
Identitas petani adalah semua hal yang ada kaitannya dengan petani yang

masih aktif dalam melakukan usahatani lahan pekarangan. Menurut Soekartawi
(2000), aspek yang mempengaruhi karakteristik internal petani sampel dalam
mengelola usahatani. Karakteristik internal tersebut diantaranya usia, pendidikan,
jumlah tanggungan keluarga, penghasilan per bulan, lama pengalaman usahatani,
lama menjadi anggota kelompok, dan penguasaan lahan yang meliputi luas lahan dan
status kepemilikan lahan.

1. Umur
Umur merupakan faktor yang dapat mempengaruhi petani terhadap

penyerapan dan pengambilan keputusan dalam menerapkan teknologi baru maupun
inovasi baru pada usahataninya dalam hal ini adalah usahatani lahan pekarangan.
Umur merupakan salah satu indikator produktif atau tidaknya petani dalam mengelola
usahanya. Menurut Simanjuntak dalam Ranti (2009), usia produktif  berkisar antara
usia 15 - 54 tahun. Umur petani yang mengelola usahatani lahan pekarangan pada
berkisar antara 21 - 50 tahun dan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa petani
rata-rata berada pada usia produktif. Data mengenai distribusi petani berdasarkan
kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Distribusi Petani Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Gununglurah

Kecamatan Cilongok
No Kelompok Umur Jumlah (Jiwa) Persentase
1 21 – 30 3 3,26
2 31 – 40 16 17,39
3 41 – 50 29 31,52
4 51 - 60 29 31,52
5 61 – 70 13 14,13
6 71 – 80 2 2,17

Jumlah 92 100
Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Tabel 1 menjelaskan bahwa sebagaian besar petani lahan pekarangan di desa
Gununglurah berada pada rentang usia produktif. Sebagian responden masuk dalam
kategori kelompok umur 31 – 60 tahun. Dengan melihat umur angkatan kerja,
kelompok umur tersebut dapat dikategorikan golongan umur produktif. Umur produktif
akan mempengaruhi kemampuan fisik dalam bekerja dan pola pikir. Petani lahan
pekarangan yang berumur lebih muda biasanya lebih dinamis dan lebih berani
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mengambil resiko. Oleh sebab itu, faktor usia biasanya akan mempengaruhi
produktivitas kerja.

2. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan biasanya diukur melalui tingkat pendidikan formal yang

pernah atau telah dilalui oleh petani lahan pekarangan. Pendidikan formal petani
responden adalah tamatan SD masing-masing adalah 68 orang (73,91%), tamatan
SMP masing-masing adalah 9 orang (9,78%), tamatan SMA masing-masing adalah 12
orang (13,04%), dan tamatan perguruan tinggi hanya 3 orang atau 3,26%.

Tabel 2
Distribusi Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Gununglurah

Kecamatan Cilongok
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase
1 SD 68 73,91
2 SMP 9 9,78
3 SMA 12 13,04
4 PT 3 3,26

Jumlah 92 100
Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Pendidikan akan mempengaruhi petani dalam mengelola usahatani lahan
pekarangannya, karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir petani yang
biasanya diindikasikan dengan respon seseorang terhadap perubahan teknologi.
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar responden hanya berpendidikan
SD.  Rendahnya tingkat pendidikan formal yang ada pada petani dapat diatasi dengan
pendidikan non formal seperti penyuluhan dan pelatihan yang diberikan secara rutin
kepada petani. Pendidikan non formal ini dapat memberikan pengetahuan,
keterampilan, pembangunan pola pikir, dan perilaku dalam berusahatani.

3. Jumlah Anggota Keluarga
Menurut Mantra (2003) yang termasuk jumlah anggota keluarga adalah seluruh

jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur
dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja.
Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur adalah bila pengurus kebutuhan
sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu. Jadi, yang termasuk dalam jumlah
anggota keluarga adalah mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari
karena belum bekerja (dalam umur non produktif) sehingga membutuhkan bantuan
orang lain (dalam hal ini orang tua).

Jumlah keluarga erat kaitannya dengan pendapatan keluarga secara
keseluruhan. Apabila banyak anggota keluarga yang masuk kategori usia produktif
maka akan menjadi sumber tenaga kerja yang akan meningkatkan pendapatan
usahatani lahan pekarangan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan
keluarga secara keseluruhan. Apabila seseorang tidak berusia produktif maka
dianggap sebagai beban bagi kepala keluarga.

Anggota keluarga petani terdiri dari istri, anak, adik, orangtua dan anggota
keluarga lainnya, dimana kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh rumah tangga
petani yang bersangkutan. Jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi produksi
pertanian jika dimanfaatkan sebagai tenaga kerja dalam keluarga. Namun tidak semua
anggota keluarga digunakan untuk tenaga kerja, sehingga tidak mempengaruhi
produksi usahatani.
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Tabel 3
Distribusi Petani Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Desa Gununglurah

Kecamatan Cilongok
No Jumlah anggota keluarga Jumlah (Jiwa) Persentase
1 1 – 2 14 15,22
2 3 – 4 48 52,17
3 5 – 6 30 32,61

Jumlah 92 100
Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Anggota keluarga petani responden akan berperan aktif dalam mendorong
pelaksanaan usahatani lahan pekarangan. Umumnya di desa Gununglurah, suami
berperan aktif dalam kegiatan pengolahan tanah dan pembibitan, sedangkan anak
maupun istri berperan dalam pemeliharaan dan pemanenan. Anggota keluarga yang
besar belum tentu menjadi beban bagi keluarga. Menurut Hernanto dalam Noprizal
(2000), anggota keluarga bukan merupakan ketergantungan, namun sebagai tenaga
kerja yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan usahatani dan dapat
menekan biaya produksi. Walaupun di satu sisi, semakin besar anggota keluarga juga
meningkan kebutuhan sehari-hari keluarga.

4. Luas Lahan Pekarangan
Pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan rumah

tangga tergantung dari luas lahan pekarangan yang dimiliki petani. Rata-rata lahan
pekarangan yang dimiliki oleh petani di desa Gununglurah adalah 370, 73 m2.
Berdasarkan pengelompokan lahan pekarangan termasuk dalam kategori sedang.

Tabel 4
Distribusi Petani Berdasarkan Luas Lahan Pekarangan di Desa Gununglurah

Kecamatan Cilongok
No Luas lahan Jumlah (Jiwa) Persentase
1 Sempit (<120 m2) 0 0
2 Sedang (120 – 400 m2) 58 63
3 Luas (>400 m2) 34 37

Jumlah 92 100
Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Luas lahan pekarangan yang dimiliki petani akan berpengaruh pada pola
pemanfaatan lahan pekarangan. Sebagian besar (63% atau 58 orang) petani lahan
pekarangan di desa Gununglurah termasuk dalam kategori sedang berdasarkan luas
lahan yang mereka miliki sedangkan yang memiliki lahan pekarangan luas adalah 34
orang atau 37%.

Pola Pemanfaatan Lahan pekarangan di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok
Sistem usahatani pada lahan pekarangan umumnya berupa campuran aneka

komoditas, di antaranya buah-buahan, tanaman perkebunan, sayur-sayuran, tanaman
rempah dan obat (empon-empon), tanaman hias, ternak dan ikan. Tanaman sayuran
yang umum dijumpai di desa Gununglurah adalah Cabe Merah, Cabe Rawit, Lompong,
Kangkung, Caisim, kemangi, Terong, Tomat, Bayam dan Pare.  Tanaman Buah yang
sering dijumpai di desa Gununglurah adalah Pisang, jambu, Anggur, Belimbing, Buah
Naga, Srikaya, Duku, Durian, Pepaya, Nangka, Jeruk, Rambutan, Mangga, Sawo,
Nanas, Alpukat, dan Melon.  Tanaman rempah dan obat (Empon-empon) yang biasa
dipelihara penduduk desa Gununglurah adalah Jahe, Kunyit, Kencur, Temulawak, dan
Lengkuas.  Tanaman palawija yang sering dijumpai di desa Gununglurah adalah
Jagung, Kedelai, Kacang tanah, dan Singkong. Penduduk desa Gununglurah  juga
banyak yang membudidayakan ternak di lahan pekarangannya. Ternak yang biasa
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dipelihara adalah Ayam, Bebek, Sapi, dan Kambing. Umumnya penduduk membuat
kandang di belakang rumah mereka. Disamping berternak, penduduk desa desa
Gununglurah juga memelihara kolam disekitar rumah mereka. Ikan yang umum
dibudidayakan adalah Lele, Mujair, Melem, Bawal, Mas, dan Gurameh.

Tabel 6
Jenis Usahatani Lahan Pekarangan yang Diusahakan di Desa Gununglurah

Kecamatan Cilongok
No. Jenis usahatani Jenis tanaman/ternak/ikan
1 Tanaman Sayuran Cabe Merah, Cabe Rawit, Lompong, Kangkung,

Caisim, kemangi, Terong, Tomat, Bayam dan Pare.
2 Tanaman Buah-buahan Pisang, jambu,  Belimbing, Duku, Durian, Pepaya,

Nangka, Jeruk, Rambutan, Mangga, Sawo, Nanas,
Alpukat, dan Melon

3 Palawija Singkong, Jagung
3 Tanaman Perkebunan Albasia, Jati, Kelapa
4 Empon-empon Jahe, Kunyit, Kencur, temulawak
5 Peternakan Ayam, Kambing, Sapi, Bebek
6 Perikanan Lele, Mujaher, Gurameh, Bawal, Mas

Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa rumah tangga tani di desa Gununglurah
umumnya memanfaatkan lahan pekarangan berdasarkan pada aspek fungsional yaitu
jenis komoditas yang bisa langsung dikonsumsi secara langsung dan sesuai dengan
kebutuhan walaupun ada yang bernilai ekonomis tetapi proporsinya sedikit. Banyak
komoditas yang dikonsumsi sendiri terutama sayuran, perikanan dan peternakan.
Tujuan utama mereka memanfaatkan lahan pekarangan adalah untuk konsumsi
keluarga, walaupun banyak juga rumahtangga tani yang memanfaatkan lahan
pekarangan untuk tujuan ekonomis yaitu meningkatkan pendapatan keluarga.
Komoditas yang biasanya dibudidayakan untuk motif ekonomi seperti perkebunan
kelapa, bibit Jati dan kayu albasia. Untuk sapi dan Kambing juga biasa dibudidayakan
untuk motif ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh, rumah warga umumnya adalah
permanen/tembok walaupun masih kategori sederhana. Hanya beberapa yang masih
semi permanen. Ukuran rumah di wilayah tersebut berkisar dari 50-100 m2. Sedangkan
ukuran pekarangan rata-rata adalah 370,73 m2. Dengan demikian ukuran pekarangan
berkisar dari sempit hingga luas (Anonymous, 2011).

Kondisi pemukiman di desa Gununglurah terdiri dari beberapa tipe yaitu
pemukiman padat penduduk dan pemukiman jarang penduduk. Kondisi pemukiman
tersebut akan mempengaruhi keadaan pekarangan yang dimiliki masing-masing
rumah. Untuk yang pemukiman padat penduduk, keadaan pekarangan di wilayah ini
sedikit ada naungan sebagai akibat rapatnya rumah penduduk. Umumnya rumah-
rumah tersebut sudah diberi pagar dan sebagian halamannya disemen dan sebagian
masih tanah. Sedangkan untuk wilayah yang jarang penduduk, lahan pekarangan lebih
terbuka dimana lebih banyak sinar matahari yang masuk.  Umumnya rumah tidak
dilengkapi dengan pagar dan halaman rumah masih dominan tanah. Khusus di wilayah
berpenduduk agak jarang selain lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah masih
ada lahan yang terletak agak jauh dari rumah namun masih berhubungan dengan
lahan pekarangan. Lahan pekarangan tambahan tersebut umumnya terletak di
belakang rumah.  Pada lahan pekarangan tambahan tersebut tanaman yang
diusahakan lebih banyak tanaman perkebunan/buah-buahan, seperti Kelapa, Albasia
dan Pisang.

Banyak komoditas yang diusahakan di lahan pekarangan di desa Gununglurah.
Dengan kata lain petani telah terbiasa membudidayakan komoditas bersangkutan.
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Meskipun demikian teknologi budidaya yang mereka lakukan umumnya masih bersifat
tradisional.  Bagi warga wilayah berpenduduk agak jarang, tanaman tua/tahunan yang
sudah dewasa di sekitar rumahnya kebanyakan sudah didapatkannya sebagaimana
adanya.  Dengan kata lain tanaman tersebut ditanam oleh orang tua atau nenek
moyang mereka.  Kalaupun mereka ada yang menyisip tanaman namun belum
melaksanakan prinsip-prinsip budidaya tanaman yang baik, seperti pemilihan bibit
unggul, pengaturan jarak tanam, pemupukan, pemberantasan hama penyakit,
pemangkasan dan lain-lain.

Pengaturan penanaman biasanya dilakukan secara acak baik penggunaan
jenis tanaman maupun jarak tanam.  Bagi warga wilayah berpenduduk agak jarang
penanaman tanaman dilakukan di sekitar rumah (depan, samping dan belakang).
Sedangkan bagi warga yang tinggal di pemukiman berpenduduk cukup padat tidak ada
pilihan selain di depan rumah. Kondisi tanaman yang ditemukan dalam penelitian ini
berkisar dari kurang baik hingga baik.  Kondisi pertanaman yang cukup baik lebih
banyak ditemukan untuk tanaman tua/perkebunan di wilayah berpenduduk agak
jarang.  Diperkirakan komoditas tersebut tidak membutuhkan perawatan khusus.
Disamping tidak ditemukan hama dan penyakit utama, kondisi tanah maupun iklim
setempat cukup sesuai.  Kelihatannya komoditas tersebut memberikan hasil yang
optimal. Berbeda dengan tanaman muda atau semusim menunjukan hasil yang belum
optimal.  Diperkirakan tanaman tersebut membutuhkan teknologi yang khusus, mulai
dari pemilihan benih/bibit, penanaman, dan pemeliharaan.  Apalagi bagi wilayah
pemukiman berpenduduk cukup padat kebanyakan lahan tidak mendapat pasokan
sinar matahari yang cukup disamping lahannya banyak yang disemen. Umumnya
budidaya ternak dan ikan dilakukan di lahan pekarangan yang masih luas dan
biasanya di pemukiman yang jarang penduduk.

Kontribusi Usahatani Lahan Pekarangan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di
Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok

Kontribusi adalah besarnya sumbangan yang diberikan dari suatu kegiatan atau
pekerjaan terhadap pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan petani dari usahatani
lahan pekarangan terhadap pendapatan rumah tangga telah memberikan kontribusi
yang cukup membantu pendapatan rumah tangga petani. Mencermati harga-harga
kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti sayuran, bumbu masak, telur, dan ikan
meningkat, petani merasakan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan
pendapatan keluarga dan menekan pengeluaran konsumsi makanan sehari-hari.
Keadaan tersebut dinyatakan oleh keseluruhan petani sehingga petani memanfaatkan
lahan pekarangan.

Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : (1) Rata-
rata pendapatan petani dari usahatani lahan pekarangan adalah Rp. 318.213,00 (2)
Rata-rata pendapatan rumah tangga petani di luar usahatani lahan pekarangan adalah
Rp. 3.818.559,00  jadi kontribusi usahatani lahan pekarangan adalah 8,3%.

Tabel 7
Kontribusi Usahatani Lahan Pekarangan Terhadap Pendapatan Rumahtangga

Tani di Desa Gununglurah per bulan
No Jenis Nilai (Rp)
1 Pendapatan usahatani lahan pekarangan Rp318.213
2 Pendapatan rumah tangga tani Rp3.818.559
3 Kontribusi Usahatani 8,3%

Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Kontribusi usahatani lahan pekarangan di desa Gununglurah termasuk kategori
kecil. dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan di daerah
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tersebut. Sebagian petani masih beranggapan usahatani lahan pekarangan bukan
merupakan sumber pendapatan utama. Mereka hanya berusahatani karena
memanfaatkan lahan yang ada dan untuk konsumsi sehari-hari mereka. Penelitian
yang dilakukan oleh Yulida (2012) di Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan
menunjukkan kontribusi pendapatan usahatani lahan pekarangan sebesar 4,47%
terhadap pendapatan rumah tangga petani.

Walaupun kontribusinya tidak besar, namun kegiatan usahatani lahan
pekarangan dirasakan petani berperan cukup penting dalam menambah pendapatan
rumah tangga dan telah memberi manfaat baik secara ekonomi maupun sosial.
Walaupun secara finansial tidak memberikan sumbangan yang berarti tiap bulannya,
tetapi menurut petani manfaat yang didapat dari usahatani lahan pekarangan adalah
pengeluaran harian atau bulanan yang dapat dikurangi apabila ada komoditas lahan
pekarangan yang bisa dimanfaatkan.

Peran pemanfaatan lahan pekarangan bukan hanya berfungsi sebagai sumber
ekonomi melainkan juga memberi sumbangan sosial di masyarakat. Di masa lalu
petani, jika hendak memenuhi kebutuhan sandang dan alat-alat rumah tangga yang
terbuat dari logam, menjual hasil panenan pekarangan ke pasar. Sampai saat ini,
komoditas pekarangan juga menjadi sarana sosialisasi dengan tetangga sekitar. Ketika
petani memanen hasil pekarangannya, mereka berbagi antar tetangga dan saling
bersilaturahmi bahkan tidak jarang petani saling bertukar informasi tentang usahatani
yang mereka lakukan (Poerwadarminta dalam Priyatmoko, 2009).

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitiam di desa Gununglurah Kecamatan Cilongok

dapat disimpulkan bahwa: (1) Pola usahatani lahan pekarangan di desa Gunung
lurah terdiri dari bermacam-macam komoditas baik tanaman palawija, buah-buahan,
sayura-sayuraan, empon-empon, peternakan dan budidaya ikan air tawar. Sistem
usahatani lahan pekarangan masih tradisional belum dibudidayakan secara intensif; (2)
Rata-rata kepemilikan lahan pekarangan di desa Gunung Lurah dan desa Sambirata
adalah 370,73 m2 dan termasuk dalam kategori luas pekarangan sedang; dan (3)
Kontribusi usahatani lahan pekarangan terhadap pendapatan rumah tangga termasuk
dalam kategori kecil.
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ABSTRAK
Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik Madura secara umum terbagi menjadi tiga klaster
yaitu kelompok maju, berkembang dan terhambat. UKM batik di Kabupaten Sumenep
pada umumnya tergolong klaster maju, di Kabupaten Pamekasan Berkembang,
sedangkan UKM batik di Kabupaten Bangkalan tergolong klaster terhambat.
Pengelompokan ini didasarkan pada penilaian manajerial pada bidang produksi,
kemitraan, SDM, pemasaran, dukungan pemerintah, majerial strategis dan
administratif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aspek finansial UKM batik
di masing-masing Kabupaten di Madura. Metode penelitian menggunakan analisis
pendapatan dan kelayakan yang meliputi Net B/C ratio, NPV dan IRR. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari aspek finansial UKM batik di Kabupaten Pamekasan memiliki
kinerja bisnis yang lebih menguntungkan dari sisi investasi, karena memiliki nilai ROI
lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya.

Kata Kunci: Batik Madura, kinerja bisnis, NPV, IRR, Net B/C Ratio

PENDAHULUAN
Indonesia selama ini dikenal sebagai sebuah negara yang kaya akan budaya,

dimana salah satu jenis kekayaan budaya yang diakui dunia adalah batik. Batik
Indonesia banyak dihasilkan oleh beberapa daerah dengan motif dan corak yang
berbeda-beda dan khas sesuai dengan identitas budaya daerah masing-masing
pengrajin. Salah satu daerah yang tersohor dengan kekhasan motif batiknya adalah
daerah Madura. Batik Madura dihasilkan di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten
Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Masing-masing Kabupaten menghasilkan motif
dan corak yang berbeda-beda walaupun pada dasarnya identitas batik pesisir tetap
menjadi motif yang paling menonjol dari ketiga jenis batik Madura.

Batik Madura selama ini terkenal karena keunikan motif dan corak serta warna-
warna yang jauh lebih berani dan tegas dibandingkan motif batik daerah lain. Batik
Tanjung Bumi Bangkalan lebih tegas mengidentitaskan batik pesisir, sementara batik
Pamekasan dan Sumenep relatif lebih lembut. Meski terdapat perbedaan, namun inti
corak Batik Madura memiliki kekhasan warna yang berani dan banyaknya garis yang
terpampang dalam satu desain. Keunikan ini semakin melengkapi kekayaan potensi
Madura dalam menyambut wisatawan pasca dibukanya jembatan Suramadu pada
2009.

Kehadiran jembatan Suramadu memberi peluang sekaligus tantangan bagi
masyarakat Madura untuk mengembangkan potensi baik di bidang pertanian,
perdangangan, industri dan jasa pariwisata. Madura menyimpan potensi usaha/
industri kecil dan menengah (UKM) baik sektor  pangan maupun non pangan
termasuk batik yang sangat besar. Sebagai ilustrasi di Kabupaten Bangkalan saja
terdapat lebih dari 386 UKM yang menyerap tenaga kerja lebih dari 3290 dan terus
mengalami trend peningkatan (Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan, 2012). Selain itu
berdasarkan sebaran sektoral per wilayah berdasarkan perhitungan dengan indeks
Balassa menunjukkan bahwa sektor olahan kayu dan tekstil termasuk batik
sebarannya menempati urutan kedua setelah sektor makanan dan minuman
(Ihsannudin, 2011).

Berdasarkan hasil survey kehadiran jembatan Suramadu mampu menarik
animo yang luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat untuk berkunjung dan
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menikmati kemegahan serta keindahan jembatan ini. Banyak wisatawan yang datang
dari berbagai daerah dan kota yang tertarik untuk sekalian melakukan wisata khas
Madura setelah menikmati jembatan suramadu. Beberapa wisata khas yang
disuguhkan daerah Madura adalah wisata kuliner, wisata pantai, wisata religi dan
wisata batik Madura. Saat ini pangsa pasar untuk batik Madura terbuka sangat luas.

Besarnya pangsa pasar yang tersedia tersebut tidak serta merta disikapi
dengan baik oleh pelaku ukm batik di tiga Kabupaten sentra di Madura. Terbukti dari
hasil penelitian terdahulu tidak semua ukm batik di Madura terpacu pertumbuhan
bisnisnya. Hasil temuan pada tahun pertama penelitian ini menyebutkan bahwa UKM
Batik Madura terbagi atas 3  manajerial clustering ( terhambat, berkembang dan
maju). UKM Batik cluster terhambat sebagian besar ada di Kabupaten Bangkalan,
untuk cluster berkembang sebagian besar ada di Kabupaten Pamekasan dan untuk
UKM Batik dengan cluster maju sebagian besar ada di Kabupaten Sumenep.
Diferensiasi clustering tersebut didasarkan pada manajerial dalam bidang produksi,
kemitraan, SDM, pemasaran, dukungan pemerintah (policy), manajemen strategik
maupun adminsitratif. Kuncoro (2008) bahwasanya usaha mikro, kecil dan menengah
ini memiliki  beberapa kelemahan yang  perlu  dibenahi.  Diantaranya adalah (1)
tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi; (2)
rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit; (3) belum memiliki status badan
hukum serta (4) posisi tawar dalam kerjasama yang lemah. Dari beberapa fakta di
lapangan menunjukkan bahwa UKM batik menghadapi beberapa masalah yang sering
terjadi seperti bahan baku, kecukupan teknologi, manajemen dan permodalan,
penyimpanan dan informasi pemasaran.

Manajerian cluster yang dimiliki oleh sebagian besar ukm batik Madura di sentra
produksi pada masing-masing Kabupaten menggambarkan bagaimana kinerja
bisnisnya berjalan selama ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membandingkan
apakah perbedaan cluster secara manajerial juga berdampak pada perbedaan aspek
bisnis secara finansial dan kelayakan bisnis ukm batik di tiga Kabupaten.

METODE PENELITIAN
Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ditentukan secara purposive (sengaja) di tiga Kabupaten
sentra Batik di Madura. Masing-masing Kabupaten ditentukan satu ukm batik, yaitu
ukm Vatur Jaya di sentra batik Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan, ukm Bintang
Abadi kampong batik Klampar di Kabupaten Pamekasan dan ukm batik Melati untuk
Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada masing-masing
ukm terpilih di tiga Kabupaten tersebut.

Metode Analisis Data
Analisis Pendapatan

Untuk mengetahui tingkat pendapatan dan penghasilan pelaku ukm batik
Madura digunakan rumus berikut:
Yi = (Xi . Hx)- Bt
Dimana:
Yi = pendapatan usaha (Rp/bulan/tahun)
Xi = jumlah produksi (unit/bulan/tahun)
Hx = harga jual (Rp/unit)
Bt = biaya tunai atau sejumlah uang yang dikeluarkan (Rp/bulan/tahun)

Analisis Kelayakan
Analisis kelayakan usaha dilakukan dengan menentukan nilai B/C rasio, NPV dan

IRR dengan rumus sebagai berikut :
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1. Net present value
adalah selisih antara benefit (penerimaan) dengan cost (pengeluaran) yang

telah dipresent value-kan. Husnan dan Suwarsono (2000) mengemukakan metode net
present value adalah analisis keuangan atau finansial untuk menghitung selisih antara
nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih
(operasional maupun terminal cash flow) masa yang akan datang. Kriteria ini
menyatakan bahwa proyek akan dipilih bila NPV > 0, dan tidak akan dipilih/tidak layak
untuk dijalankan apabila NPV < 0. Nilai bersih manfaat saat ini (NPV) berarti suatu
metode menghitung manfaat proyek di masa yang akan datang dinilai saat ini. Caranya
dengan menilai semua manfaat dari biaya serta selisihnya sejak dimulainya sampai
dengan umur proyek menurut nilai saat ini. Perhitungan NPV

NPV = -I0 ( )
Keterangan :
I0 : Nilai Investasi awal
Bt : Benefit kotor tahun ke-t
Ct : Biaya kotor pada tahun ke-t
n : Umur ekonomis dari proyek
i : Tingkat suku bunga (discount rate) yang berlaku.
t : Jangka waktu

2. Internal Rate of Return (IRR)
adalah analisis finansial untuk menghitung tingkat bunga yang menyamakan

nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih
dimasa mendatang. IRR juga dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat bunga dimana
seluruh net cash flow sesudah dipresent value-kan sama jumlahnya dengan
investment cost atau suatu tingkat bunga yang dapat menyamakan nilai NPV sama
dengan nol. Menurut Husnan dan Suwarsono (2000) bahwa apabila tingkat bunga ini
lebih besar dari pada tingkat bunga relevan (tingkat keuntungan yang diisyaratkan),
maka investasi dikatakan menguntungkan, sebaliknya jika lebih kecil dikatakan
merugikan.

Analisis IRR dapat digunakan untuk mencari pada tingkat bunga (discount rate)
berapa akan dihasilkan NPV sama dengan nol, atau mendekati initial investment.
Ketentuan perhitungan IRR adalah : meningkatkan tingkat bunga yang menghasilkan
NPV positif sekecil-kecilnya dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif yang
sekecil-kecilnya, menentukan tingkat bunga tersebut di atas dilakukan dengan cara
coba-coba sampai mendapatkan tingkat bunga yang dimaksud.

Prosedur perhitungan untuk memperoleh nilai IRR dilakukan dengan mencoba-
coba (Interpolasi). Bila NPV pada tingkat discount rate positif, maka percobaan
pertama dilakukan dengan menggunakan nilai discount rate yang lebih besar dari nilai
discount rate yang berlaku sebelumnya. Sebaliknya bila pada tingkat discount rate
yang berlaku nilai NPV negatif, maka percobaan pertama dilakukan dengan
menggunakan discount rate yang lebih kecil dari tingkat discount rate yang berlaku.
Selanjutnya percobaan diulang sampai memperoleh NPV yang bernilai positif dan NPV
yang bernilai negatif. Nilai NPV hasil Interpolasi yang bernilai positif disebut NPV’,
sedangkan NPV yang bernilai negatif disebut NPV”. Tingkat bunga (discount rate) yang
digunakan disebut i’ dan i”.

Kriteria IRR memberikan pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila nilai IRR
lebih besar dari pada sosial discount rate, dan sebaliknya jika nilai IRR lebih kecil dari
pada discount rate, maka sebaiknya proyek tidak dijalankan.
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IRR = + " " +
Keterangan :
i’ : tingkat discount rate pada interpolasi pertama (lebih kecil)
i” : tingkat discount rate pada interpolasi kedua (lebih besar)
NPV’ : nilai NPV pada discount rate pertama (positif)
NPV” : nilai NPV pada discount rate kedua (negatif)

3. Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C)
Menurut Suratman (2001), teknik profitabilitas index disebut juga dengan

analisis benefit cost ratio (B/C ratio), merupakan analisis finansial yang mengukur
layak atau tidaknya suatu usulan proyek investasi dengan cukup membandingkan
antara present value aliran kas proyek dengan present value (initial invesment). Jika
nilai profitabilitas index lebih besar dari 1, usulan proyek dikatakan layak, sebaliknya
jika profitabilitas index lebih kecil dari 1, usulan proyek dikatakan tidak layak.
Sebagaimana metode NPV, maka metode ini perlu menentukan terlebih dahulu tingkat
bunga yang akan dipergunakan.

Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C) merupakan perbandingan antara net benefit
yang telah didiscount positive dengan net benefit yang telah didiscount negative. Jika
nilai net B/C > 1 berarti proyek/usaha tersebut layak untuk dikerjakan, dan proyek tidak
diterima jika net B/C ratio < 1, untuk net B/C sama dengan satu berarti cash in flows
sama dengan cash out flows atau disebut break event point, yaitu dimana total cost
sama dengan total revenue. Perhitungan Net B/C dengan menggunakan persamaan 3.

Net B/C = ( )( )
Net B/C = ( )

Keterangan :
Bt : benefit kotor pada tahun ke-t
Ct : biaya kotor pada tahun ke-t
n : umur ekonomis dari proyek
i : discount rate yang berlaku
t : 1,2,3,4, dst
R : Total PV pendapatan

(C)op : Total PV pengeluaran
Ct : Investasi awal

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendapatan Ukm Batik Madura di Tiga Kabupaten

Berikut ini merupakan perbandingan jumlah biaya, penerimaan dan pendapatan
UKM Batik Madura di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep.
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Tabel1
Perbandiangan Biaya UKM Batik Madura di Tiga Kabupaten

Nama UKM/ Jenis
Biaya

Vatur Jaya Bintang Abadi Melati

Biaya Tetap (Rp/th) 73.719.333
3.837.000

8.644.000

Biaya Variabel (Rp/th) 1.153.800.000 268.500.000 569.280.000
Biaya Total (Rp/th) 1.227.519.333 272.337.000 577.924.000

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa dari sisi biaya UKM Batik Bintang Abadi
Pamekasan paling efisien dibandingkan yang lain, sedangkan ukm batik Vatur Jaya
Kabupaten Bangkalan menghabiskan biaya paling banyak. Dari ketiga ukm batik di
masing-masing Kabupaten, baik Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep ketiganya
mengalokasikan biaya terbesar pada biaya variable produksi dengan beban terbesar
terserap pada kegiatan pembelian bahan baku kain.

Tabel 2
Penerimaan dan Pendapatan UKM Batik Madura di Tiga Kabupaten

Nama UKM/ Jenis produk Vatur Jaya Bintang Abadi Melati
Batik Tulis
(Harga)

470 unit
Rp.185.000/unit

400 unit
Rp. 80.000/unit

450 unit
Rp.120.000/unit

Batik Cap
(Harga)

600 unit
Rp.40.000/unit

50 unit
Rp.50.000/unit

Baju Batik
(Harga)

30 unit
Rp. 260.000/unit

Total Penerimaan (Rp/th) Rp.
1.425.000.000

Rp. 402.000.000 Rp.648.000.000

Total Pendapatan (Rp/th) Rp.197.481.000 Rp.129.663.000 Rp. 70.076.000

Berdasarkan tabel diatas ketiga ukm batik Madura memperoleh pendapatan
yang sangat berbeda. Pendapatan tertinggi diperoleh oleh ukm batik vatur jaya
Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 197.481.000 per tahun atau rata-rata
Rp. 16.456.750 per bulan. Hal ini disebabkan oleh besarnya skala produksi yang
dikelola oleh ukm Vatur jaya jauh lebih besar dibadingkan ukm lainnya. Disamping itu
ukm ini sudah melakukan diversifikasi produk berupa baju batik jadi siap pakai dengan
mematok harga untuk kalangan menengah ke atas.

Kelayakan Usaha UKM Batik Madura di Tiga Kabupaten
UKM Vatur Jaya Kabupaten Bangkalan

NPV (Net Present Value) merupakan selisih antara benefit (penerimaan)
dengan cost (pengeluaran) yang telah di present value kan. Kegunaan menggunakan
NPV adalah menghitung manfaat usaha saat dimasa yang akan datang yang akan
dinilai saat ini. suatu usaha dikatakan layak apabila NPV >0. Berdasarkan hasil analisis
diketahui bahwa UKM batik Vatur Jaya layak untuk dijalankan karena memiliki nilai
NPV positif Tabel 3.

IRR (Internal Rate of Return) merupakan analisis finansial untuk menghitung
tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang
penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa mendatang. Dalam perhitungan diatas nilai
IRR adalah sebesar 16,4% lebih besar dari bunga pinjaman sebesar 9% yang berarti
usaha tersebut layak melakukan investasi dan menjalankan operasional usahanya.
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Tabel 3
Perhitungan NPV dan IRR ukm Vatur Jaya

Nilai B/C ratio merupakan perbandingan antara pendapatan dan biaya
produksi. Berdasarkan pienerimaan dan biaya yang dikeluarkan, nilai B/C ratio atas
biaya total yang diperoleh adalah sebesar 0,16 > 0 berarti usaha tersebut layak untuk
dijalankan dan dapat memberikan keuntungan. Nilai B/C ratio sebesar 0,16 berarti
untuk setiap Rp.100.000 biaya yang dikeluarkan, maka usaha batik Vatur Jaya akan
memperoleh keuntungan sebesar Rp. 16.000. B/C ratio sebesar 0,16 menunjukkan
bahwa usaha batik Vatur Jaya menguntungkan untuk dijalankan.

Tabel 4
Perhitungan B/C Ratio UKM Vatur Jaya

Benefit = TR-TC 197.480.667
Total Cost 1.227.519.333
B/C Ratio 0,16

UKM Bintang Abadi Kabupaten Pamekasan
NPV

Tabel 5
Perhitungan NPV dan IRR UKM Batik  Bintang Abadi

NPV merupakan selisih antara benefit (penerimaan) dengan cost (pengeluaran)
yang telah di present valuekan. Kegunaan menggunakan NPV adalah menghitung
manfaat usaha di masa yang akan datang yang akan dinilai saat ini. Suatu usaha
dikatakan layak apabila nilai NPV > 0. Berdasarkan analisis di tas Berdasarkan hasil
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analisis diketahui bahwa UD. Bintang Abadi layak dijalankan karena memiliki nilai NPV
positif yaitu sebesar Rp. 586.848.631.

IRR merupakan analisis finansial untuk menghitung tingkat bunga yang
menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan penerimaan
kas bersih di masa datang. Dalam perhitungan  analisis di atas diketahui bahwa nilai
IRR sebesar 15,38 yang artinya bahwa nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga
9%. sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini layak untuk melakukan investasi dan
menjalankan operasional usahanya.

Tabel 6
Perhitungan B/C Rasio UKM Batik Bintang Abadi

keterangan Nilai
Profit Rp       129.663.000
TC Rp       272.337.000
B/C Rasio 0,48

Nilai B/C ratio merupakan perbandingan antara pendapatan dan biaya
produksi. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai B/C ratio sebesar 0,48 > 0
berarti usaha tersebut layak untuk dijalankan dan dapat membeikan keuntungan. Hal
ini menunjukakan bahwa dengan B/C ratio sebesar 0,48 berarti untuk setiap
Rp.100.000 biaya yang dikeluarkan, maka usaha batik Melati akan memperoleh
keuntungan sebesar Rp. 48.000. dengan B/C ratio sebesar 0,48 menunjukkan bahwa
usaha batik Bintang Abadi menguntungkan untuk dijalankan.

UKM Melati Kabupaten Sumenep
Tabel 7

Perhitungan NPV dan IRR UKM Batik  Bintang Abadi

Net Present Value (NPV) merupakan selisih antara benifit (penerimaan) dengan
cost (pengeluaran) yang telah di present value-kan. Kegunaan menggunakan metode
NPV adalah menghitung  manfaat usaha saat  dimasa yang akan datang yang akan
dinilai saat ini. Suatu usaha akan dikatakan layak apabila nilai NPV > 0. Berdasarkan
hasil analisis diketahui bahwa UKM batik Melati layak dijalankan karena memiliki nilai
NPV positif (Lampiran 3).

Internal Rate of Return (IRR) merupakan analisis finansial untuk menghitung
tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang
penerimaan- penerimaan kas bersih dimasa datang. Dalam perhitungan diatas nilai IIR
sebesar 16,13% > bunga pinjaman 9% sehingga dapat dikatakan bahwa  UKM batik
Melati layak melakukan investasi dan menjalankan oprasional usahanya.
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Tabel 8
Perhitungan B/C Ratio UKM Batik Melati

Profit (TR-TC) Rp97.076.000
TC Rp577.924.000

B/C Ratio 0,16

Nilai B/C ratio merupakan perbandingan antara pendapatan dan biaya
produksi. Berdasarkan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan, nilai B/Cratio atas
biaya total yang diperoleh adalah sebesar 0,16 > 0 berarti usaha tersebut layak untuk
dijalankan dan dapat membeikan keuntungan. Hal ini menunjukakan bahwa dengan
B/C ratio sebesar 0,18 berarti untuk setiap Rp.100.000 biaya yang dikeluarkan, maka
usaha batik Melati akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 16.000. dengan B/C
ratio sebesar 0,16 menunjukkan bahwa usaha batik Melati menguntungkan untuk
dijalankan.

PENUTUP
Menciptakan lembaga pembiayaan mikro yang dimaksudkan dalam kajian ini

tidak berarti harus persis meniru yang dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh,
tetapi hendaknya lebih didasarkan pada kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini
merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan model kredit mikro
yang sesuai dengan jati diri masyarakatnya. Secara filosofis kehadiran lembaga kredit
mikro sangat diperlukan untuk membiayai usahatani di perdesaan Indonesia yakni
dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Kredit adalah hak azasi manusia yang
fundamental karena dengan kredit yang tersalur dengan baik, individu (rumah tangga)
dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.  Dilihat dari aspek
keadilan, penyediaan kredit mikro tersebut juga terkait dengan kesetaraan akses
terhadap sumber daya keuangan (financial capital), mengoptimalkan peran sumber
daya manusia (human capital) yang dimiliki warga miskin, dan upaya menumbuhkan
(memelihara) modal sosial (social capital) yang menjadi perekat dalam hubungan antar
individu dalam komunitas. Model (lembaga) kredit mikro yang dibutuhkan untuk
pembiayaan pertanian rakyat dan penanggulangan kemiskinan adalah lembaga kredit
mikro yang terorganisir dengan baik yang memiliki konsep tidak hanya menyalurkan
kredit semata tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pemberdaya. Di Indonesia
terdapat tiga zona yang memiliki ciri spesifik yang harus menjadi perhatian dalam
penanggulangan kemiskinan yaitu kemiskinan pada wilayah perkotaan, perdesaan
pedalaman, dan wilayah pesisir.
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ABSTRAK
Penelitian ini mengenai upaya pengembangan agribisnis dan pemasaran produk tomat
yang di lakukan di kawasan agropolitan, metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode survey. Jumlah Responden yang dijadikan sampel sebanyak 32 orang.
Hasil penelitian mengenai upaya pengembangan agribisnis dan pemasaran produk
tomat pada kawasan agropolitan menunjukan bahwa : Upaya pengembangan
agribisnis dilakukan melalui subsitem usahatani melalui kegiatan produksi ;
penggunaan benih, pemupukan, panen, dan pasca panen Sedangkan pemasaran
tomat dilihat dari ; akses pemasaran, saluran pemasaran serta transportasi dan harga
jual. Upaya pengembangan agribisnis dan pemasaran produk tomat di kawasan
agropolitan masih terkendala beberapa hal yaitu; belum ada jaminan harga pada saat
produk tomat melimpah maupun pada saat terjadi kelanggkaan, sistem produksi yang
belum dapat mengimbangi permintaan, penelolaan kawasan agropolitan yang belum
mendapat perhatian khusus dan sarana transportasi yang tidak mendukung karena
masih banyak jalan yang tidak layak dilewati dalam mengangkut hasil pertanian.

Kata Kunci: Upaya Pengembangan Agribisnis, Pemasaran, Agropolitan

PENDAHULUAN
Kawasan pengembangan agropolitan muncul dari permasalahan adanya

ketimpangan pembangunan wilayah antar kota sebagai pusat kegiatan dan
pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pedesaan (produsen) sebagai pusat kegiatan
pertanian. Pengembangan Kawasan agropolitan adalah pembangunan ekonomi
berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan
jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya
sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan
dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh
Pemerintah.

Sistem agribisnis merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur
kegiatan : (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran. Sebagai
sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling
menyatu dan saling terkait. Saragih (2001) menyatakan bahwa pengembangan
agribisnis ditujukan dalam rangka mengantisipasi era perdagangan bebas yang
menuntut adanya daya saing produk pertanian yang berkualitas dan
berkesinambungan sehingga sektor pertanian mampu menjadi motor penggerak
pembangunan nasional dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani serta masyarakat pada umumnya melalui pemanfaatan sumber
daya alam yang tersedia.

Wilayah desa dengan kegiatan utama sektor pertanian, mengalami
produktivitas yang selalu menurun akibat beberapa permasalahan. Menurut Tim MIT
G-Lab (global entrepeneurship program) mengemukakan bahwa ada lima faktoryang
menjadi permasalahan dalam penurunan produktivitas yaitu masih rendahnya
pendidikan para petani, sulitnya akses ke pembiayaan untuk wilayah pedesaan,
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minimnya keterampilan, minimnya akses informasi dan kurangnya penerapan teknologi
pertanian (Blitbangtan, 2011).

Permasalahan dalam penurunan produktivitas tersebut pada gilirannya akan
menciptakan ketidakstabilan yang rentan terhadap setiap goncangan yang
menimbulkan gejolak ekonomi sosial yang dapat terjadi secara berulang-ulang
diantaranya kemiskinan dan lapangan kerja.

Kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja akan mendorong masyarakat desa
melakukan migrasi ke wilayah perkotaan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka
akan mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka lebih beranggapan bahwa kehidupan di
kota lebih memberikan harapan untuk menambah penghasilan. Keadaan ini
selanjutnya menimbulkan persoalan-persoalan dalam masyarakat kawasan kota yang
sudah terlalu padat, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang menurunkan
produktivitas masyarakat kawasan perkotaan. Oleh sebab itu, strategi pembangunan
harus mampu menjawab tantangan pembangunan perdesaan.

Melalui pengembangan agribisnis dan peningkatan daya saing produk
diharapkan terjadi interaksi antara kawasan agropolitan dengan wilayah produksi
pertanian dalam lingkup sistem kawasan agropolitan. Melalui upaya pengembangan
agribisnis, diharapkan adanya penanganan secara baik terhadap produk sehingga
memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi dan memiliki nilai tambah bagi
masyarakat di kawasan agropolitan.

Kabupaten Cianjur khuusnya Desa Sukatani di Kecamatan Pacet dan Desa
Sindangjaya di Kecamatan Cipanas merupakan pusat pertumbuhan Kawasan
Agropolitan. Sebagian besar pencaharian masyarakatnya bertani dengan komoditas
unggulan yang diusahakannya adalah tomat. Melihat potensi pertanian yang ada,
sudah selayaknya upaya pengembangan agribisnis tomat harus dikembangkan di
kawasan agropolitan yang ditunjang dengan sistem pemasaran yang memadai, melalui
upaya ini diharapkan mengurangi alih fungsi lahan pertanian yang dijadikan bangunan
seperti, pemukiman, villa, perdagangan dan jasa dapat ditanggulangi serta dapat
meningkatkan daya saing produk yang diusahakan guna meningkatkan pendapatan
petani di kawasan agropolitan.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan

subyek atau satuan analisis penelitian ini adalah petani yang melakukan usahatani
Tomat di kawasan agropolitan dan obyek penelitiannya adalah Upaya Pengembangan
agribisnis dan pemasaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan sekunder, jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan
sensus pada semua petani yang melakukan usahatani tomat pada priode tanam 2015,
yaitu sebanyak 32 petani. Analisis data  yang digunakan adalah Deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Pengembngan Agribisnis Usahatani Tomat

Upaya pengembangan agribisnis  dalam upaya untuk mewujudkan suatu
sistem pertanian terpadu dengan agribisnis dan agroindustri yang berdaya saing tinggi
di Kabupaten Cianjur, diperlukan suatu organisasi kelembagaan yang mampu
mengemban suatu visi dan misi pembangunan, mengantisipasi tantangan
pembangunan, mampu memanfaatkan peluang dan upaya pengembangan agribisnis
di pasar Internasional.

Upaya pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan dianalisa sejauh mana
aktivitas usaha yang dilakukan petani dalam halpenanganan produksi secara maksimal
meliputi : Penggunaan benih, pemupukan, panen dan pasca panen. Masing-masing
indikator disajikan pada tabel 1. Hasil rekapitulasi indikator seperti terlihat pada tabel
berikut:
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Tabel 1
Upaya Pengembangan Agribisnis Produk Tomat Melalui  Aspek Teknis Produksi

di Kawasan Agropolitan.
Indikator Upaya pengembangan
agribisnis: Kegiatan Produksi

Skor Maksimal Skor Jawaban %

Penggunaan benih 15 10,10 67,33
Pemupukan 10 8,13 81,30
Panen 10 7,45 74,50
Pasca Panen 15 9,25 61,67

Berdasarkan Tabel 1, Dapat dijabarkan beberapa aspek teknis dalam upaya
pengembangan produk tomat  di Kawasan Agropolitan sebagai berikut ;

1) Penggunaan Benih
Benih merupakan sarana penting dalam produksi pertanian dan menjadi

pembawa perubahan teknologi dalam upaya pengembangan agribisnis produk
pertanian. Peningkatan produksi tanaman hortikultura khususnya tomat disebabkan
oleh penggunaan benih varietas unggul disertai teknik budidaya yang lebih baik
dibandingkan masa sebelumnya. Benih-benih varietas unggul yang digunakan petani
di kawasan agropolitan diperoleh melalui seleksi dan hibridisasi tanaman, baik yang
dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah maupun industri benih swasta yang
mempunyai divisi litbang (penelitian dan pengembangan). Hal ini terlihat dari
tanggapan responden yang menjawab tidak menggunakan benih lokal dengan kata
lain bahwa sebagian besar petani menggunakan bibit berlabel sebanyak 67,33% dapat
diartikan bahwa petani tidak menggunakan benih lokal dikarenakan masih jarang
petani yang melakukan pembenihannya sendiri, disamping itu petani tidak mau
mengambil resiko akibat gagal panen yg disebabkan penggunaan benih yang belum
jelas kualitas produknya.

2) Pemupukan
Pemupukan merupakan kegiatan produksi yang memiliki persentase sebesar

81,30%. Di Kawasan Agropolitan sebagian petani melakukan pemupukan sesuai
anjuran petugas dan sebagian lagi berdasarkan pengalaman petani sebelumnya.
Pupuk kimia yang sering digunakan oleh petani tomat di empat penelitian NPK mutiara,
KCl, Urea dan Za, sedangkan pupuk organik yang digunakan petani berupa penyubur
tanah baik yang dibuat langsung di kebun tomat  mealui permentasi maupun yang siap
pakai seperti Green Farm (Organisme Pengurai unsure tanah). Di Kawasan
Agropolitan tidak ditemukan petani yang menggunakan pupuk non subsidi, hal ini
terlihat dari jawaban responden yang menjawab tidak tersedia atau tidak mengunakan
pupuk non subsidi. Hal ini dapat dipahami karena harga pupuk non subsidi jauh lebih
mahal dibandingkan pupuk subsidi.

3) Panen
Proses pemanenan tomat  dilakukan secara tradisional dengan cara di petik,

proses pemanen dilakukan secara bertahap pada tomat  yang sudah terlihat tua atau
matang yang ditandai dengan perubahan fisik pada warna tomat, adapun pemanenan
yang dilakukan oleh konsumen langsung yang berkunjung ke tempat produksi tomat
yang dipetik dengan intruksi dari pemilik, dikarenakan Kawasan Agropolitan
merupakan tempat wisata yang secara langsung pengunjung membeli dan
memanennya sendiri di lahan. Penyusutan pada saat pemanenan, terlihat dari
tanggapan responden yang menjawab terkadang ada penyusutan tetapi disesuaikan
dengan kondisi kemana produk tomat itu dipasarkan. Hal ini dilakukan mengingat
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tanaman tomat yang dipasarkan di agropolitan bergantung pada tujuan pemasarannya,
jika pemasarannya pasar modern maka bobot penyusutannya besar sebaliknya jika
pemasarannya pasar tradisional bobot penyusutan sedikit. Pelaksanaan panen
dilakukan secara bertahap di kawasan agropolitan terlihat dari tanggapan responden
yang menjawab sesuai anjuran sebanyak 74,50%, namun pada pelaksanaanya
disesuaikan dengan kondisi di kebun Hal ini dilakukan mengingat tanaman tomat pada
saat panen kematangannya tidak serempak.

4) Pasca Panen
Pasca panen diukur berdasarkan pada penanganan setelah tomat selesai

ditanam diantaranya ; tempat penyimpanan produk hasil pertanian, sarana transportasi
dan distribusi, sarana promosi.

Tempat penyimpanan dilakukan melalui ruang penyimpanan sebanyak 61,67%.
Di kawasan agropolitan sebagian petani menggunakan ruang untuk menyimpan hasil
produk pertanian sebelum  di pasarkan ke beberapa pasar baik itu modern maupun
pasar tradisional, Sarana penyimpanan yang digunakan oleh petani berupa ruangan
kosong dengan beralaskan kayu atau papan yang berfungsi untuk menjaga agar
kontener tempat hasil panen tomat  tidak langsung bersentuhan dengan lantai atau
tanah, beda halnya dengan sarana penyimpanan yang ada di agropolitan, ruangan
penyimpamam sudah  dilengkapi cold storage dan tomat  hasil panen ditempatkan
pada kontener-kontener yang berjejer di sarana penyimpanan.

Transformasi dan distribusi di kawasan agropolitan belum sesuai dengan apa
yang diharapkan, dikarnakan terkendala beberapa hal diantaranya jalan yang
digunaakan untuk mengangkut hasil produk pertaanian mengalami kerusakan yang
cukup parah di beberapa titik, terjadi ketidak adilan dalam distribusi sepanjang rantai
pasokan dan pengawasan dan pengelolaan oleh pemerintah tidak optimal.

Sarana promosi di kawasan agropolitan dilakukan oleh petani dan pengumpul
yang dibantu petugas di agropolitan baik yang dilakukan ke beberapa intansi dan
masyarakat luar melalui pameran dan talk show maupun melaui mulut ke mulut.
Promosi langsung yang dilakukan oleh petani yaitu kepada para pengujung yang
datang langsung ke agropolitan walaupun pada keyataannya tidak diimbngi dengan
peningkatan manajemen dalam pengelolaan kawasan agropolitan.

Pemisahan atau sortir di kawasan agropolitan sebagian besar sudah sesuai
dikarenakan tomat yang di panen akan di pasarkan ke beberapa pasar modern dan
pada umumnya hasil sortirannya di masukan ke pasar tradisional atau diolah menjadi
produk olahan. Kualifikasi tomat dilakukan kedalam beberapa grade yang disesuaikan
dengan pesanan pasar yang telah melakukan kontrak dengan pihak pengumpul
agropolitan sebelumnya. Adapun petani yang tidak melakukan pemisahan biasanya
petani yang telah memiliki pasar sendiri atau menjual langsung ke konsumen akhir.
Hasil pertanian (produk tomat) di kawasan agropolitan sudah dilakukan pengemasan
dengan baik, pengemasan produk tomat  secara menarik hanya dilakukan bagi
pemasaran pasar modern sedangkan untuk pasar induk ke beberapa wilayah
menggunakan peti kayu, kardus dan contener.

Pemasaran Tomat di Kawasan Agropolitan
Pemasaran usahatani tomat dalam pengembangan pasar ekspor produk

pertanian dan olahannya dengan adanya globalisasi yang membawa persaingan yang
semakin ketat karena akan semakin banyak pemain baru (new players) yang muncul
sebagai akibat dari meningkatnya peluang pasar, dan bagaimana kita menanggapi hal
ini dengan munculnya new players dari negara lain yang mempersiapkan mutu produk
pertaniannya dengan melihat dari aspek produksi, pascapanen, transportasi dan
distribusi (channel Distribution), sampai kepada pemasaran.
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Sebuah produk tidak akan dapat “memasarkan” dirinya sendiri dengan baik dan
memenangkan tingkat persaingan yang ketat bila tidak ditunjang oleh strategi
pemasaran yang baik pula yang dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut di mata
konsumen. Pemasaran produk tomat di kawasan agropolitan dianalisa sejauh mana
aktivitas pemasaran dalam menujang hasil produksi tomat : Akses, saluran pemasaran
dan harga jual. Masing-masing indikator disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Pemasaran Produk Tomat Di Kawasan Agropolitan

Indikator Pemasaran
Produk Tomat

Skor Maksimal Skor Jawaban %

Akses Pemasaran 10 8,45 84,50
Saluran Pemasaran 10 7,32 73,20
Harga Jual 10 8,06 80,60

Akses Pemasaran
Akses pemasaran di kawasan agropolitan tersedia akses pemasaran yang

dapat menunjang proses pemasaran tomat, terlihat dari capaian skor sebesar 84,50%.
Akses pemasaran tomat atau produk lainnya sudah tersedia di Agropolitan, yaitu
berupa pemasaran produk pertanian baik pemasaran yang melalui pengumpul
agropolitan maupun pemasaran yang dilakukan sendiri oleh petani di sekitar kawasan.

Saluran Pemasaran
Sistem pemasaran produk tomat di kawasan agropolitan tidak hanya untuk

memenuhi kebutuhan lokal saja, namun untuk memenuhi kebutuhan ke beberapa
wilayah antara lain ; Cianjur, Jakarta, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Bandung dan
Purwakarta. Pemasaran produk tomat belum tercapai dengan baik sesuai alur
pemasaran yang diharapkan.

Alur pemasaran produk tomat meliputi pengumpulan, proses pengemasan atau
pengolahan menjadi tomat  olahan dan pemasaran. Alur pemasaran tomat di kawasan
agropolitan bermacam-macam diantaranya ;petani melakukan pemsaran sendiri ke
pasar modern, petani melakuakan pemasaran melalui tengkulak/pengumpul di
agropolitan dan petani yang menjual sendiri ke konsumen di tempat produksi yaitu
pada wisata lokal atau asing dan ada juga yang memiliki kios/jongko di pasar. Petani
yang mmenjual melalui tengkulak atau pengumpul adalah petani yang sudah memiliki
perjanjian sebelumnya. Berikut gambaran alur pemasaran tomat di kawasan
agropolitan terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Alur Pemasaran Di Kawasan Agropolitan
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Sebagian besar petani selalu melakukan pemasaran langsung pada konsumen,
tanggapan responden yang menjawab 73,20% pemasaran langsung. Pemasaran
langsung yang dilakukan itu baik berupa penjualan langsung pada pihak konsumen
yang ada di agropolitan maupun pengunjung yang datang ke lokasi serta penjualan
melalui kios di pasar tradisional dan kios-kios yang ada di pinggir jalan seperti :
Cibodas, Simpang Raya dan Kota Bunga yang merupakan objek wisata. Sedangkan
sisanya petani yan menjual tomat  melalui pengumpul di Kawasan Agropolitan untuk di
salurkan ke Pasar modern/swalayan, pengrajin pengolahan hasil pertanian yang ada di
kawasan agropolitan dan pemasok pada industri yang berbahan baku tomat .

Harga Jual
Harga tomat yang diperoleh petani biasanya didasarkan atas informasi dari

berbagai pasar induk melalui tengkulak atau petani yang bersangkutan mencari
sendiri. Harga jual memperoleh persentase sebesar 80,60%. Harga tomat di kawasan
agropolitan khususnya desa Sindangjaya dan sukatani, diantaranya berdasarkan harga
yang diperoleh dari harga kontrak untuk penjualan ke pasar modern dan dari beberapa
pasar induk untuk penjualan ke pasar tradisional yang dilakukan oleh pengumpul di
kawasan Agropolitan. Informasi harga yang di peroleh itu berdasarkan harga yang
berlaku di pasar pada hari tersebut yang dikumpulkan dari beberapa pasar.

PENUTUP
Upaya pengembangan agribisnis tomat yang di lakukan di Kawasan

Agropolitan melalui subsistem  usahatani sebagai bagian dari kegiatan agribisnis.
Pelaksanaan upaya pengembangan agribisnis masih terkendala pada beberapa hal
yaitu: belum ada jaminan harga pada produk tomat baik pada saat terjadi panen raya
ataupun pada saat terjadi kelangkaan, sistem produksi yang belum dapat
mengimbangi permintaan, serta sarana transportasi yang kurang mendukung.
Pemasaran tomat yang di lakukan di Kawasan Agropolitan dilakukan oleh petani
melalui pemasaran  langsung ke pasar modern, pemasaran melalui kios-kios di sekitar
kawasan agropolitan atau kepada para pengunjung yang berkunjung ke Kawasan
Agropolitan dan pemasaran melalui tengkulak di kawasan agropoitan kemudian
disalurkan ke pasar modern dan pasar tradisional. Untuk pengembangan agribisnis
tomat di Kawasan Agropolitan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam
pengelolaan kawasan Agropolitan tidak hanya petani dan pengumpul namun semua
pemangku kepentingan harus terlibat di dalamnya agar keberadaan agropolitan dapat
berkembang dengan baik. Perlu adanya perbaikan manajemen khususnya pada
pendekatan manajemen rantai pasokan dalam rangka menopang keberlangsungan
produksi tomat  secara keberlanjutan sebagai bagian dari pengembangan agribisnis.
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ANALISIS HARGA BUNGA ANGGREK DENDROBIUM
(Phalaenopsis amabilis L)

Hary Sastrya Wanto, Endang Siswati, Akbar Hariputra, Kusriwulandari
BPTP Jawa Timur
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Bibit, Pupuk, dan Luas lahan terhadap
produksi Bunga Anggrek Dendrobium, menganalisis efisiensi teknis dan ekonomis
pada tahapan seeding, remaja dan dewasa Anggrek Dendrobium di Pasar Kayoon
Surabaya. Metode pengambilan sample menggunakan metode sensus, analisis data
untuk menentukan pengaruh faktor produksi dan efisiensi teknis digunakan model
Coob-Dauglass sedang untuk menentukan efisiensi ekonomis digunakan model
persamaan kuadratik biaya produksi. Hasil penelitian menujukkan bahwa model
persamaan produksi yang digunakan dalam penelitian ini secara statistik sudah benar
dan secara simultan faktor produksi yang digunakan dalam model berpengaruh
signifikan terhadap produksi. Secara parsial yang berpengaruh signifikan terhadap
produksi pada tahapan seeding, remaja dan dewasa adalah luas lahan, selanjutnya
berdasarkan analisis biaya dapat disimpulkan bahwa harga Bunga Anggrek
Dendrobium sudah diatas harga break even poit.

Kata Kunci: Efisiensi teknis, Efisiensi Ekonomis, Model Cobb-Dauglass, Model
Kuadratik

PRICE ANALYSIS OF DENDROBIUM ORCHID
(PHALAENOPSIS AMABILIS L)

ABSTRACT
This study aimed to analyze the effect of seed, fertilizer, and the area of land to the
production of Dendrobium Orchid Flower, analyze the technical and economic
efficiency at the seeding stage, adolescents and adults Dendrobium Orchids in
Surabaya Kayoon Market. Sampling method using census methods, data analysis to
determine the influence of factors of production and technical efficiency Coob-Dauglass
used models are being used to determine the economic efficiency of the quadratic
equation model of production costs. The results showed that the production equation
model used in this study are statistically correct and simultaneous factors used in the
model a significant effect on production. Partially significant effect on production at
seeding stage, adolescents and adults is a land area, then based on the cost analysis
can be concluded that the price Dendrobium Orchid Flower is already above its break
even point.

Keywords: Technical efficiency, economical efficiency, Cobb-Dauglass Model,
Quadratic Model

PENDAHULUAN
Krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan tutup, Tetapi disisi lain

bahwa sektor pertanian mampu bertahan disaat krisis terjadi. Hal ini menunjukkan
bahwa berusaha atau berbisnis di bidang pertanian mempunyai peluang yang cukup
baik.

Salah satu komoditas pertanian yang sudah lama digeluti oleh sebagian orang
tetapi belum diusahakan secara maksimal adalah Bunga Anggrek. Bunga Anggrek
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mempunyai nilai ekonomis yang relative tinggi, karena disamping dapat meningkatkan
pendapatan, juga banyak menyerap tenaga kerja dan bahkan sebagai sumber devisa
Negara. Oleh karena itu diharapkan perhatian dari pemerintah, swasta dan masyarakat
untuk dapat mengembangkan komoditas tersebut.

Berdasrkan program pengembangan tanaman hias bunga potong dari
Direktorat Bina Produksi Hortikultura, bunga potong yang menjadi prioritas untuk
dikembangkan adalah anggrek, mawar, krisan garbera, gladiol, anturium dan heliconia.
Demikian juga Jawa Timur khususnya Kota Surabaya bunga potong yang mempunyai
nilai ekonomi tinggi masih di dominir oleh hybrid anggrek (Anonymous, 1996).

Bunga Anggrek mempunyai peluang untuk dikembangkan karena disamping
banyak digemari oleh masyarakat dalam negeri juga digemari oleh masyarakat
internasional, jika hal ini mendapatkan perhatian oleh pemerintah dan menjadi suatu
komoditi ekspor maka jelas meningkatkan devisa Negara. Anggrek merupakan salah
satu tanaman hias berbunga yang tidak kalah indahnya dengan tanaman hias
berbunga lainnya. Anggrek memiliki bentuk dan corak bunga yang beraneka ragam
dan indah dipandang mata. Keindahan bentuk dan bunganya telah membuat tanaman
dari keluarga “Orchidaceae” ini banyak dikoleksi oleh semua orang baik hanya untuk
hobi saja bahkan sampai di perjual belikan. Dari berbagai jenis bunga potong.
Permintaan Bunga Anggrek dikenai sebagai bunga terindah, mempunyai daya tahan
(vase live) cukup lama. Serta mempunyai kemampuan untuk hibridasi antar generasi,
sehingga modifikasi warna, bentuk dan ukuran bunga lebih mudah dilakukan.

Dewasa  ini pasar menuntut tersedianya Bunga Aggrek bermutu dan dalam
jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, harga
menjadi hal yang sangat penting bagi pengusaha anggrek,  terjadinya fluktasi
permintaan Bunga Anggrek menyebabkan   terjadinya  fluktasi pada harga komoditas
tersebut, adanya fluktuasi permintaan juga akan berdampak pada fluktasi produksi.
Oleh karena itu para petani atau pengusaha tanaman hias atau Bunga Anggrek juga
harus melihat fluktasi yang terjadi untuk melakukan perencanaan yang baik dalam
perencanaan volume produksi, perencanaan volume produksi, perencanaan
penggunaan teknolgi, perencanaan penggunaan bibit, perencanaan pelibatan tenaga
kerja  danperencanaan penetapan harga jual diatas harga pokok. Sangat diperlukan
sebagai salah satu alat dalam mengantisipasi kegagalan usaha dan memaksimalkan
manfaat.

METODEPENELITIAN
Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan ditentukan secara purposive di Pasar Bunga Anggrek di
Kayoon Kota Surabaya, dengan pertimbangan bahwa Pasar Bunga Kayoon
merupakan sentra pengusaha tanaman hias terbesar di Surabaya khususnya Bunga
Anggrek.

Penentuan Responden
Responden dalam penelitian ini adalah semua pengusaha Bunga Anggrek yang

ada di Pasar Bunga Kayoon Kota Surabaya yaitu 15 pengusaha Bunga Anggrek.
Metode yang digunakan dalam pemilihan responden adalah metode Sensus. Dengan
mengambil semua populasi. Pengusaha bunga anggrek merupakan produsen
sekaligus petani bunga anggrek (Sugiono, 2002)

Jenis dan Pengumpulan Data
Data primer yang terkait dengan analisis model yang diperoleh dari pengusaha

Bunga Anggrek yang ada di Kayoon Kota Surabaya, dengan menggunakan metode
wawancara dan pencatatan sesuai dengan daftar pertanyaan yang terstruktur.. Data
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sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian Tanaman Kota Surabaya, Dinas Pertanian
Provinsi Jawa Timur, dengan metode pencatatan.

Metode Analisis Data
1. Metode Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis, pertama dilakukan analisis secara statistik dengan
menggunakan metode eksponensial (Hamidi dan Arifudin, 2014) dengan model
sebagai berikut : =

Atau untuk memudahkan persamaan tersebut dilogaritmakan (Nurgianto
dkk,2004) , = log + 1 log 1 + 2 log 2 + 3 3

Keterangan :
Y = volume produksi Bunga Anggrek (tangkai)
X1 = nilai pupuk (Rp)
X2 = bibit (stek)
X3 = tempat produksi ( )
a = intercept (nilai kontan)
b1,b2,b3,b4    =  koefisien regresi variabel model usaha, bibit, dan luas usaha.

Untuk menguji model fungsi produksi Bunga Anggrek dalam penelitian koefisien
determinasi ( ) dan uji F. Sedangkan untuk menguji pengaruh X1, X2, X3 digunakan
uji t (Solimun, 2002).
2. Metode Analisis Harga

Untuk menganalisis penetapan harga pokok dikembangkan dari persamaan
biaya total (Salvatore, 2001) yaitu:

Biaya Total          TC = f (Q)
Menjadi model kuadratik= + +

Dari model tersebut dapat diturunkan  menjadi biaya marginal sebagai berikut=
Kemudian turunan dari kuadratik model menjadi := −
Adapun biaya rata-rata  sebagai berkut=
Dengan mensubstitusikan biaya marginal dengan biaya rata-rata dapat

ditentukan harga pokok produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Elastisitas Produksi Anggrek

Produksi anggrek dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis Regresi
Linier Berganda dengan melihat pengaruh faktor – faktor produksi yang mempengaruhi
produksi anggrek. Dari model regresi yang ditransformasikan pada model type Cobb
Douglas dapat diketahui kondisi produksi anggrek di tingkat petani.

Berdasarkan hasil penelitian, maka analisis produksi dijelaskan sesuai dengan
tahapan pemeliharaan anggrek yang diusahakan oleh pengusaha anggrek yaitu
Anggrek Tahap Seeding yaitu anggrek yang baru dikembangkan bdari pembibitan
sampai setelah usia 4 bulan, selanjutnya Anggrek Remaja yaitu anggrek umur 8 – 12
bulan dan Anggrek Dewasa umur 12 bulan sampai berbunga yaitu 16 -18 bulan.
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Elastisitas dan Pengaruh Faktor Produksi pada Anggrek Tahap Seeding
Berdasarkan hasil analisis Regresi Linear yang ditransformasikan pada model

type Cobb Douglas diperoleh hasil pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Pengaruh Faktor Produksi terhadap Produksi Anggrek Tahap Seeding

Faktor Produksi Koefisien Regresi thitung Signifikan
Konstanta 3.416 15.200 0,000
Bibit 0,039 0,735 0,470
Pupuk 0,009 0,167 0,871
Luas Lahan 0,107 2,852 0,160
R2 = 0,891
Fhitung = 29,98                                   (Signifikan = 0,0)

Sumber : Hasil Analisis 2015

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa model yang digunakan pada penelitian
secara teori dapat diterima karena R2 lebih besar dari 50% yaitu sebesar 89,1%
sedangkan 10,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada model ini.
Fhitung mempunyai tingkat kesalahan 0% sehingga model ini memenuh kriteria
kepastian model yang sangat nyata.

Elastisitas produksi pada masing-masing faktor produksi sebesar : 0,639 untuk
bibit; 0,009 untuk pupuk; dan 0,017 untuk luas lahan. Angka – angka elastisitas
tersebut berdasarkan teori produksi berada pada daerah rasional, berarti pengusaha
anggrek pada usahatani anggrek tahap seeding telah memenuhi kriteria efisiensi
teknis, kedua nilai elastisitas. Berada pada kisaran elastisitas 0 sampai dengan 1.

Secara statistis dari kegita faktor produksi hanya satu variabel yang
berpengaruh secara nyata yaitu luas lahan dengan thitung 2,852 dengan tingkat
kesalahahan 16%. Adapun variabel yang lain yaitu bbit dan pupuk secara statistik tidak
berpengaruh secara nyata, tetapi secar teori sudah benar karena koefisiennya bernilai
positif.

Elastisitas dan Pengaruh Faktor Produksi pada Produksi Anggrek Remaja
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan ditransformasikan

pada model type Cobb Douglas agar koefisien regresinya, sekaligus menjadi elastisitas
produksi diperoleh hasil seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produksi Anggrek Remaja

Faktor Produksi Koefisien
Regresi thitung Signifikan

Konstanta 1,480 3,533 0,006
Bibit 0, 180 2,709 0,020

Pupuk 0,082 0,519 0,614
Luas Lahan 0,306 3,888 0,003

R2 = 0,994
Fhitung = 637,805                                 (Signifikan = 0,0)

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa model yang digunakan pada penelitian
ini untuk melihat pengaruh faktor produksi terhadap produksi anggrek remaja secara
statistik dapat diterima kerena R2 mencapai 0,944, hal ini berarti bahwa 99,4 %. Variasi
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produksi anggrek remaja dapat dijelaskan oleh variasi variabel bibit, pupuk dan luas
lahan, sedang sisanya 0,6 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
model ini. Hasil perhitungan Uji F menunjukkan Fhitung sebesar 637,805 dengan
tingkat kesalahan 0%. Hal ini menunjukkan bahwa model ini memenuhi kriteria
kepastian model yang sangat nyata.

Elastisitas produksi pada masing – masing faktor produksi yaitu bibit sebesar
0,306, pupuk 0,082, dan koefisien luas lahan sebesar 0,18. Angka-angka elastisitas
tersebut berdasarkan teori produksi berada dalam daerah rasional, dengan demikian
pengusaha anggrek pada usahatani anggrek remaja telah memenuhi kriteria efisiensi
secara teknis, karena nilai elastisitas tersebut berada pada kisaran elastisitas 0 sampai
dengan 1.

Secara statistik, penelitian ini hanya satu variabel yaitu pupuk yang tidak
berpengaruh secara nyata terhadap produksi anggrek. Namun, secara teori sudah
benar karena koefisien regresi variabel ini bernilai positif artinya variabel pupuk dapat
meningkatkan produksi anggrek, namun pengaruhnya tidak nyata karena tingkat
kesalahannya 61,4 %.

Elastisitas dan Pengaruh Faktor Produksi pada Produksi Anggrek Dewasa
Berdasarkan analisis dengan menggunakan model tipe Cobb Douglass

diperoleh hasil seperti pada Tabel 3.

Tabel 3
Pengaruh Faktor Produksi terhadap Produksi Anggrek Dewasa

Faktor Produksi Koefisien Regresi thitung Signifikan
Konstanta 1,853 1,439 0,175

Bibit 0,025 2,049 0,046
Pupuk 0,010 1,830 0,175

Luas lahan 0,881 3,575 0,004
R2 = 0,983
Fhitung = 199,74                                   (Signifikan = 0,0)

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa model yang digunakan pada penelitian
ini untuk melihat pengaruh faktor produksi terhadap produksi anggrek dewasa, secara
statistik dapat diterima karena R2 mencapai 0,982, hal ini berarti bahwa 98,2 %. Variasi
produksi anggrek dewasa dapat dijelaskan oleh variasi variabel bibit, pupuk dan luas
lahan, sedang sisanya sebesar 0,8 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan model ini. Hasil perhitungan Uji F menunjukkan F hitung sebesar 199,74
dengan tingkat kesalahan 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa model ini memenuhi
kriteria kepastian model yang sangat nyata.

Elastisitas produksi pada masing-masing faktor produksi yaitu bibit sebesar
0,025, pupuk sebesar 0,010 dan koefisien elastisitas untuk luas lahan sebesar 0,881.
Angka – angka elastisitas tersebut berdasarkan teori produksi berada pada daerah
rasional, dengan demikian pengusaha anggrek dewasa telah memenuhi kriteria
efisiensi secara teknis, karena nilai elastisitas tersebut berada pada kisaran elastisitas
0 sampai dengan 1.

Secara statistik  dari ketiga faktor tersebut yang tidak berpengaruh secara
nyata terhadap produksi anggrek dewasa adalah pupuk. Namun secara teori sudah
benar karena elastisitas pupuk bernilai positif.
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Produksi Break Event Point
Untuk menghitung Produksi Break Event Point anggrek tahap seeding, anggrek

remaja dan anggrek dewasa yang diusahakan petani, didasarkan bahwa Total Cost
merupakan fungsi dari produksi yaitu TC = f (Q), kemudian secara matematis fungsi
dirumuskan dalam bentuk fungsi linear yaitu TC = a + bQ, kemudian fungsi ini
disesuaikan dengan teori biaya yaitu ditransformasikan ke model kuadratis menjadi := − +

Berdasarkan model tersebut, maka dengan langkah – langkah matematis dapat
ditentukan Produksi Break Event Point pada tingkat harga yang berlaku saat ini.

Produksi Break Event Point Anggrek Tahap Seeding
Hasil analisis model kuadratik yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

persamaan sebagai berikut := −8,0097 + 18997,98 − 0,928
Model ini secara statistik sudah benar karena = 0,818 dengan pengertian

bahwa variasi Total Cost dapat dijelaskan oleh varisi produksi anggrek tahap seeding.
Uji kepastian model uji F secara statistik dapat diterima karena F hitung = 26,6

dengan tingkat kesalahan 0 % dengan demikian model ini mempunyai ketepatan yang
sangat nyata. Adapun pengaruh produksi terhadap Total Cost secara teori sudah
benar karena koefisien regresinya bernilai positif. Sehingga apabila produksi naik
dapat dipastikan bahwa Total Cost akan naik.

Untuk menentukan produksi Break Event Point dapat dilakukan dengan
manipulasi matematis, dengan asumsi dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap,
karena biaya tetap dalam jangka panjang merupakan biaya variabel, adapun
perhitungan secara matematis sebagai berikut := −8.997,446 + 8947,968 − 0,929

Berdasarkan perhitungan ini, apabila pengusaha anggrek menjual anggrek
tahap seeding sebesar Rp 3.166,- per pot, maka produksi Break Event Point dicapai
pada 3112 pot anggrek seeding, sedangkan produksi rata-rata amggrek seeding
sebanyak 8216 pot dengan harga per pot sebesar Rp 25.000,-.

Produksi Break Event Point Anggrek Remaja
Hasil analisis model kuadratik digunakan dalam penelitian ini diperoleh

persamaan sebagai berikut.= 50.000.000 + 28159,947 + 0,547
Model ini secara statistik sudah benar karena R2 = 0,966 yang berarti bahwa

variasi Total Cost dapat dijelaskan oleh variasi produksi sebesar 96,6 %, sedangkan
3,4 % dipengaruhi variabel lain yang  dimasukkan dalam model ini.

Uji kapasitas model yaitu Uji F secara statistik dapat diterima karen F hitung =
167,92 dengan tingkat kessalahan 0 % dengan demikian model ini mempunyai
ketepatan yang sangat nyata. Adapun pengaruh produksi terhadap Total Cost secara
teori sudah benar karena koefisien regresinya bernilai positif, sehingga apabila
produksi naik dapat dipastikan Total Costnya naik.
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Untuk menentukan produksi Break Event Point dapat dilakukan dengan
manipulasi matematis, dengan asumsi dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap,
karena dalam jangka panjang semua biaya menjadi biaya variabel. Adapun
perhitungan secara matematis sebagai berikut := 50.000.000 + 28159,947 + 0,547

Berdasarkan perhitungan ini, apabila pengusaha anggrek menjual anggrek
remaja dengan harga  Rp 38.620,- per pot, maka produksi Break Event Point dicapai
pada 9.560 pot anggrek remaja, sedangkan produksi rata-rata anggrek remaja
sebanyak 28.800 pot.dengan harga per pot sebesar Rp 65.000,-.

Produksi Break Event Point Anggrek Dewasa
Hasil analisis model kuadratik hubungan Total Cost dengan produksi penelitian

ini didapatkan persamaan sebagai berikut.= 50.000.000 + 61951,369 + 2,448
Model ini secara statistik sudah benar karena R2 = 0,956 yang berarti bahwa

variasi Total Cost dapat dijelaskan oleh variasi produksi sebesar 95,6 %, sedangkan
4,4 % dipengaruhi variabel lain yang dimasukkan dalam model ini.

Uji kapasitas model yaitu Uji F secara statistik dapat diterima karen F hitung =
129,26 dengan tingkat kessalahan 0 % dengan demikian model ini mempunyai
ketepatan yang sangat nyata. Adapun pengaruh produksi terhadap Total Cost secara
teori sudah benar karena koefisien regresinya bernilai positif, sehingga apabila
produksi naik dapat dipastikan Total Costnya naik.

Untuk menentukan produksi Break Event Point dapat dilakukan dengan
manipulasi matematis, dengan asumsi dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap,
karena dalam jangka panjang semua biaya menjadi biaya variabel. Adapun
perhitungan secara matematis sebagai berikut.= 50.000.000 + 61951,369 + 2,448

Berdasarkan perhitungan ini, apabila pengusaha anggrek menjual anggrek
dewasa dengan harga  Rp 84.078,- per pot, maka produksi Break Event Point dicapai
pada 4.519 pot anggrek dewasa, sedangkan produksi rata-rata anggrek dewasa
ditingkat pengusaha saat ini adalah 14.625 pot bunga anggrek. dengan harga per pot
sebesar Rp 175.000,-.

PENUTUP
Faktor produksi (Bibit, Pupuk, dan Luas lahan) secara bersama – sama

berpengaruh secara signifikan terhadap produksi bunga anggrek dendrobium. Dan
secara parsial baik pada tahap seeding, remaja dan dewasa faktor luas lahan
berpengaruh secara signifikan terhadap produksi Bunga anggrek dendrobium
sedangkan bibit berpengaruh signifikan pada tahap  remaja dan dewasa. Produksi
Anggrek yang dikelola pengusaha anggrek di Surabaya secara umum telah memenuhi
kriteria efisiensi secara teknis baik pada pengusahaan tahapan anggrek seeding,
anggrek remaja, anggrek dewasa. Karena elastisitas pada masing – masing tahapan
berada pada kisaran elastisitas 0 sampai dengan 1. Produksi anggrek secara umum di
atas produksi Break event point tingkat harga yang berlaku saat ini, sehingga dapat
dikatakan secara ekonomis usaha anggrek dendrobium menguntungkan dan
memenuhi kriteria efisiensi ekonomis. Permintaan tanaman hias, khususnya anggrek,
akan selalu bertambah seiring dengan kesadaran masyarakat akan estetika dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, para pengusaha anggrek
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masih dapat memperluas usahanya. Produksi anggrek pada masing-masing
pengusaha secara umum masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu. Produksi anggrek
masih dapat ditingkatkan dengan memperhatikan teknik budidaya yang lebih baik.
Misalnya kombinasi pupuk, media yang sesuai dan mengkondisikan lingkungan
terutama suhu dan kelembapan udara
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RELASI GENDER DALAM PEMBAGIAN KERJA PADA MASYARAKAT
PETANI DI DESA JATIARJO, PRIGEN, PASURUAN

Ali Imron
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adalah relasi gender antara laki-laki dan
perempuan petani di wilayah publik dan wilayah domestic, khususnya tentang
pembagian kerja pada masyarakat petani di Desa Jatirejo, Prigen, Pasuruan. Secara
umum, konstruksi masyarakat pembagian kerja secara seksual adalah konstruksi
budaya patriarki. Kebudayaan tersebut telah meninggalkan sugesti bahwa pria adalah
pemimpin.
Kata kunci : Pembagian Kerja, Laki-Laki, Perempuan, Budaya Patriarki

RELATIONSHIP GENDER DIVISION OF WORK IN THE VILLAGE
COMMUNITY FARMERS JATIARJO, PRIGEN, PASURUAN

ABSTRACT
This research is aimed to know are the gender relation among the man and woman
farmer on the public working area and domestic working area specially about the
sharing works in the Jatiarjo village, Prigen, Pasuruan. This research also wishes to
know how the sharing works in that village can happenned. Generrally, people think
that the sharing works are causes patriarki culture. The culture had left in the
sugesstion man and woman that the man is a leader.

Keywords: Sharing Working, Man, Woman, Patriarki Culture

PENDAHULUAN
Karakteristik masyarakat desa yang unik tampak dari perilaku keseharian

mereka, dantaranya sistem kekeluargaan yang sangat erat. Pada situasi dan kondisi
tertentu, sebagaian karaktesristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat
desa yang berada di Jawa. Paparan Wolf dalam Mulyono (1990), menunjukkan dua
hal. Pertama, petani sering diidentikkan sebagai masyarakat yang bodoh dan fatalis
(tunduk pada nasib kemiskinan dan penderitaannya). Kedua, kaum petani sering
disikapi secara sinis sebagai kelompok masyarakat terbelakang, tidak mampu
mengambil peran politik penting dalam perubahan sosial sebuah masyarakat.

Masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan, baik secara ekonomi karena
keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan secara budaya yang
cenderung nriman. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi kesopanan,
berhadapan dengan pejabat, orang yang lebih tua atau dituakan, orang yang lebih
mampu secara ekonomi dan orang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya
(Baharuddin, 1993).

Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa telah mengalami pergeseran
budaya karena perubahan pengetahuan mengenai sistem nilai budaya dan sikap.
Kedua hal itu menyebabkan timbulnya pola-pola cara berfikir tertentu pada masyarakat
desa sehingga mempengaruhi tindakan petani, baik dalam kehidupan sehari-hari
maupun dalam membuat keputusan penting dalam hidup (Sajogyo,1992). Adanya
pergeseran yang terjadi pada masyarakat desa menyebabkan timbulnya
ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak
cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan
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domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya,
banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga
kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel
lantai, memasak, mencuci hingga memelihara anak. Proses pengambilan keputusan,
pembagian kerja dan interaksi antaranggota keluarga dalam banyak rumah tangga
sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi gender. Ketidaksetaraan
gender tersebut  telah mengakar didalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum
perempuan maupun laki-laki (Fakih, 1996).

Istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial
oleh Ann Oakley dan sejak saat itu gender lantas dianggap sebagai alat analisis yang
baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara
umum. Gender berbeda dengan jenis kelamin (seks). Seks adalah pembagian jenis
kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Oleh
karena itu, konsep jenis kelamin digunakan untuk membedakan laki-laki dan
perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh. Misalnya, laki-laki memilki
penis, testis, jakun, memproduksi sperma dan ciri-ciri biologis lainnya yang berbeda
dengan biologis perempuan. Sementara perempuan mempunyai alat produksi seperti
rahim, dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur (indung telur), vagina,
mempunyai payudara dan air susu, dan alat biologis perempuan lainnya sehingga bisa
haid, hamil, dan menyusui atau yang disebut dengan fungsi reproduksi (Narwoko dan
Suyanto, 2006). Alat reproduksi yang dimiliki laki-laki dan perempuan merupakan
atribut yang melekat pada setiap manusia selamanya dan fungsinya tak dapat
dipertukarkan. Alat-alat tersebut bersifat permanen, tidak berubah, dan merupakan
ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan (kodrat).

Illich membedakan seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan bedasarkan
biologis dan anatomi. Karena itu jenis kelamin merupakan sifat bawaan dengan
kelahirannya sebagai manusia. Sedangkan gender adalah suatu istilah yang
digunakan untuk menggambarkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara
sosial. Gender adalah kelompok atribut dan pelaku yang dibentuk secara kultural yang
ada pada laki-laki dan perempuan. Margaret Mead menyatakan bahwa jenis kelamin
adalah biologis dan perilaku gender adalah konstruksi sosial. Menurut Oakley, gender
adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun
kultural. Sebagai misal, perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, dan
lain sebaginya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya.
Sifat-sifat tersebut bukan kodrat, karena tidak selamanya dan dapat pula
dipertukarkan. Artinya, laki-laki ada yang emosional, lemah lembut, keibuan, dan
sebagainya, sebaliknya perempuan ada yang kuat, rasional, perkasa, dan sebagainya
(Narwoko dan Suyanto, 2006).

Salah satu contoh ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan,
antara lain dalam hal pembagian kerja. Laki-laki lebih dominan dalm pembagian
pekerjaan. Pekerjaan perempuan lebih cenderung dikaitkan sebagai istri, ibu rumah
tangga, ruang pribadi di rumah dan keluarga. Berawal dari sinilah kemudian
masyarakat menyadari bahwa pembedaan tersebut merupakan produk sejarah dan
interaksi warga dengan komunitasnya. Hal inilah yang melahirkan kesadaran bahwa
ada banyak hal yang perlu diubah agar hidup ini menjadi lebih baik, harmonis, dan
berkeadilan. Masyarakat sadar akan adanya jenis kelamin tertentu yang lebih unggul
sehingga terjadi dominasi jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain, dan disini
gender menjadi persoalan sosial budaya (Narwoko dan Suyanto, 2006). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan relasi gender dalam pembagian kerja pada
masyarakat petani di Desa Jatiargo, Prigen, Pasuruan.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi

untuk mendeskripsikan relasi gender dalam pembagian kerja pada masyarakat petani.
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten
Pasuruan. Alasan metodologis pemilihan Desa Jatiarjo karena desa tersebut
ditemukan adanya fenomena relasi gender dalam ranah publik dan ranah domestik
pada masyarakat petani di Desa Jatiarjo. Subjek penelitian ini adalah warga Desa
Jatiarjo yang bekerja di sektor pertanian yang dicari dengan teknik snowball. Key
informan penelitian ini adalah Kepala Desa Jatiarjo.

Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.
Penggalian data primer menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.
Proses analisis data ini peneliti mengumpulkan data secara bertahap. Pertama, peneliti
menelaah seluruh dari berbagai sumber dengan menggunakan pendekatan
fenomenologi. Kedua, memusatkan perhatian kepada masalah mikro, yaitu
mempelajari proses pembentukkan dan pemeliharaan karakteristik kehidupan
masyarakat Desa Jatiarjo. Ketiga, memperhatikan perubahan sosial dalam konteks
pembagian kerja yang ada. Keempat, setelah data terkumpul kemudian dilakukan
reduksi data, yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil pengamatan dan
wawancara yang dianggap penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Relasi Gender Masyarakat Petani Desa Jatiarjo Pada Ranah Publik

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi di rumah warga dan di tegalan.
Masyarakat Desa Jatiarjo menyebut lahan pertanian mereka dengan sebutan tegalan.
Relasi gender masyarakat petani Desa Jatiarjo pada ranah publik dalam hal
pembagian kerja antara lain: Petani laki-laki dalam pekerjaannya di tegalan antara lain
mencangkul, mbojol (membajak dengan tenaga sapi), irigasi, menjaga sapi, memupuk,
memanen, dan mendistribusikan hasil panen untuk dijual ke kota Pasuruan.

Pembagian kerja pada petani wanita antara lain : tandur dan ngarit. Tandur
adalah menanam bibit pada lahan pertanian (tegalan). Ngarit adalah pekerjaan
membersihkan tanaman atau rumput liar disekitar bibit tanaman dengan cara dicabuti
atau diarit.  Tetapi ada juga petani wanita yang pekerjaannya lebih berat dari petani
wanita lainnya. Pekerjaannya mencangkul, mananam bibit, mbojol, dan juga
mengantar hasil panennya ke kota Pasuruan. Hal ini dikarenakan beliau adalah
seorang janda.

Adanya perbedaan pembagian kerja di sektor publik antara laki-laki dengan
wanita di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen disebabkan karena masih kuatnya budaya
patriarki dan melekatnya anggapan bahwa wanita hanya sebagai pencari nafkah
tambahan. Dengan demikian tidak memerlukan bayaran sebesar pencari nafkah
utama, yaitu laki-laki. Hal ini terlihat dari pandangan masyarakat desa setempat
mengenai posisi laki-laki yang dianggap lebih dominan daripada wanita. Pembagian
upah diantara petani laki-laki dan wanita juga berbeda. Begitu juga dengan jam kerja
mereka di tegalan. Upah untuk petani laki-laki adalah Rp. 30.000,00 setiap harinya dan
mulai bekerja sejak pukul tujuh pagi sampai pukul satu siang Petani wanitanya
mendapat upah sebesar Rp. 20.000,00. mulai bekerja sejak pukul tujuh pagi sampai
pukul sepuluh pagi.

Adanya perbedaan pembagian kerja antara laki-laki dengan wanita di Desa
Jatiarjo, Kecamatan Prigen sesuai dengan teori Nature Socio-Biology yang
dikemukakan oleh Wilson dalam bukunya yang berjudul “Sociobiology The New
Syntheis (1975)”. Teori tersebut menyebutkan bahwa pembagian kerja secara seksual
adalah sesuatu yang wajar. Bersumber pada perbedaan struktur genetis dari laki-laki
dan wanita. Oleh karena itu pembagian kerja bisa terus hidup sampai sekarang
(Budiman, 1985).
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Selain pembagian kerja yang sudah terkonstruksi secara tegas pada sektor
pekerjaan di tegalan tempat mereka bertani, ketidaksetaraan gender pada masyarakat
petani di Desa Jatiarjo juga ditunjukkan melalui kegiatan bersih desa yang diadakan
setiap hari Jumat. Penduduk Desa Jatiarjo menyebut kegiatan bersih desa tersebut
dengan nama Jumat Bersih. Cara yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan Jumat
Bersih adalah mengundi nama dusun mana yang akan mendapat giliran melaksanakan
kegiatan tersebut. Desa Jatiarjo dibagi atas tiga dusun, yaitu Dusun Tegal Kidul,
Cowek, dan Tonggowa. Kegiatan bersih desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Jatiarjo sistemnya hampir sama dengan kegiatan kerja bakti di desa-desa lainnya,
yaitu membersihkan selokan-selokan, membuat saluran air, membangun pos
siskamling, membuat gapura untuk masing-masing dusun. Hanya sebutan namanya
saja yang berbeda dari desa-desa pada umumnya. Perbedaan pembagian kerja pada
kegiatan Jumat Bersih karena adanya label bahwa wanita dianggap lemah untuk
melakukan pekerjaan yang berat. Sedangkan laki-laki lebih kuat dan dominan dalam
melakukan pekerjaan apa saja.

Adanya perbedaan pembagian kerja dalam kegiatan Jumat Bersih sesuai
dengan teori peran institusional. Teori peran institusional dikemukakan oleh Berger dan
Berger (1983). Teori ini mengemukakan bahwa perbedaan gender berasal dari
perbedaan peran laki-laki dan peran perempuan di dalam berbagai setting institusional.
Determinan utama dari perbedaan itu adalah pembagian tenaga kerja seksual yang
mengkaitkan perempuan dengan fungsi sebagai pekerja rumah tangga (Budiman,
1985).

Adanya perbedaan pekerjaan antara laki-laki dan wanita pada masyarakat
petani Desa Jatiarjo bertentangan dengan teori feminisme liberal dikemukakan oleh
Friedan pada tahun 1963. Teori ini berpandangan bahwa kebebasan (freedom) dan
kesamaan (equality) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan
publik. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat
tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama antara laki-laki dan
perempuan. Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan diskriminasi akibat
ideologi patriarki, sebagaimana dipersoalkan oleh gerakan feminis sosialis yang
menomorsatukan laki-laki sebagai pemimpin. Adanya pembagian kerja yang
disebabkan oleh budaya patriarki di tentang secara tegas oleh teori ini.

Keterbelakangan kaum perempuan sebagai akibat dari irrasional yang
bersumber pada nilai-nilai tradisional dan tidak adanya partisipasi dalam
pembangunan. Oleh karena itu melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan
program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status
perempuan. Kedua hal tersebut dianggap positif bagi perempuan karena akan
mengurangi akibat dari ketidaksetaraan kekuatan biologis antara pria dan perempuan
dan budaya patriarki yang telah melekat pada masyarakat (Fakih, 1996). Selain
kegiatan Jumat Bersih, di Desa Jatiarjo juga diadakan kegiatan tahlilan. Kegiatan
tahlilan antara tahlilan laki-laki dan tahlilan wanita dibedakan waktu pelaksanaanya.
Tetapi kegiatan yang dilakukan sama, yaitu mengaji dan mengirimkan doa-doa untuk
keselamatan semua warga.

Relasi Gender Masyarakat Petani Desa Jatiarjo Pada Ranah Domestik
Pada penelitian ini peneliti menemukan adanya ketidaksetaraan gender dalam

hal pembagian kerja pada ranah domestik (pembagian kerja di dalam rumah).
Ketidaksetaraan tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan pekerjaan yang
dilakukan laki-laki dan wanita di dalam rumah. Pembagian pekerjaan tersebut sudah
secara tegas diterapkan pada masyarakat Desa Jatiarjo dan mereka sudah saling
menyepakati tentang pembagian kerja tersebut. Suami pekerjaannya di dalam rumah
hanya sekedar membantu istri mengerjakan pekerjaan yang ringan saja. Terkadang
tidak membantu istrinya sama sekali. Misalnya: jika istri terlalu repot mengerjakan



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

160

pekerjaan rumah, maka istri minta tolong kepada suaminya untuk dibantu menyapu.
Itupun dilakukan jika keadaan sudah mendesak. Kalau tidak repot istri mereka tidak
pernah menyuruh untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sepulang dari
bekerja di tegalan, para suami biasanya cangkrukan dengan tetangga dekat rumah
atau menonton televisi.

Selain mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya ada juga petani wanita
yang merumput di hutan. Tetapi itu hanya beberapa orang saja. Mereka melakukan
pekerjaan itu karena suaminya sedang sakit. Mereka merumput untuk memberi makan
sapi-sapi mereka. Pekerjaan merumput bukan pekerjaan yang berat. Jadi pekerjaan
tersebut tidak mengganggu pekerjaan di rumah. Mereka melakukannya pada sore hari
setelah semua pekerjaan rumah diselesaikan.

Tetapi ada juga wanita yang tidak melakukan pekerjaan rumah seperti istri-istri
pada umumnya. Beliau hanya mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan-ringan saja,
seperti menyapu dan cuci piring.. Beliau  juga tidak membantu suaminya bertani di
tegalan. Semua pekerjaan rumah yang berat-berat dikerjakan oleh anak semata
wayangnya. Alasannya karena beliau mempunyai penyakit yang tidak
memperbolehkan dirinya melakukan pekerjaan yang berat-berat.

Pekerjaan petani  laki-laki atau para suami dirumah sepulang dari tegalan
biasanya hanya cangkrukan dengan tetangga dekat rumah. Sedangkan pada malam
harinya kaum petani laki-laki lebih sering nongkrong di warung kopi. Alasan para laki-
laki tidak dominan dalam pekerjaan pada ranah domestik karena mereka sudah capek
setelah bekerja seharian di tegalan. Bagi mereka urusan rumah adalah istri mereka
yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya.

Adanya ketidaksetaraan gender pada masyarakat petani Desa Jatiarjo juga
ditandai dengan  adanya pengambilan keputusan didalam keluarga yang berada
ditangan suami atau ayah. Hal ini disebabkan karena  laki-laki ditempatkan sebagai
nomor satu di dalam keluarga. Dianggap sebagai seseorang pemimpin yang bisa
mengambil keputusan secara tegas dalam hal apapun. Sedangkan wanita dianggap
lemah dalam mengemukakan ketidaksetujuannya atas sesuatu atau mempertahankan
pendapatnya.

Pada masyarakat petani Desa Jatiarjo pengatur ekonomi didalam keluarga
adalah orang wanita atau istri. Mereka berperan penting dalam mengatur keuangan
karena dianggap lebih bisa menyimpan dan mengelolah uang dengan benar. Dianggap
lebih bisa memperhitungkan pengeluaran-pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan
baik sehingga tidak terjadi pemborosan. Tugas suami hanya bekerja mencari nafkah
dan hasil dari bekerjanya itu diserahkan kepada istri agar pemenuhan kebutuhan
sehari-hari bisa tercukupi. Kebutuhan sehari-hari yang dimaksudkan adalah kebutuhan
untuk makan dan minum. Bagi masyarakat petani Desa Jatiarjo bisa memenuhi
kebutuhan untuk makan dan minum, keluarga mereka dianggap telah berhasil
mengatur perekonomian keluarganya.

Pembagian kerja dalam hal mengatur ekonomi dalam keluarga sesuai dengan
teori peran institusional. Teori peran institusional dikemukakan oleh Berger dan Berger
(1983). Teori ini mengemukakan bahwa perbedaan gender berasal dari perbedaan
peran laki-laki dan peran perempuan di dalam berbagai setting institusional. Satu
determinan utama dari perbedaan itu adalah pembagian tenaga kerja seksual yang
mengkaitkan perempuan dengan fungsi sebagai ibu, pekerja rumah tangga, ruang
pribadi di rumah dan keluarga (Budiman, 1985). Dengan demikian, peranan wanita di
ranah domestik lebih dominan sebab pada umumnya mereka mengatur segala sesuatu
yang berhubungan dengan ruang pekerjaan di dalam rumah. Pekerjaan produktif di
dalam ranah domestik tersebut dianggap sebagai kewajiban seorang wanita oleh
masyarakat setempat.
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PENUTUP
Dari temuan dan analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa ditemukan

adanya ketidaksetaraan gender pada masyarakat petani Desa Jatiarjo dalam ranah
publik dan ranah domestik. Ketidaksetaraan gender tersebut ditandai oleh adanya
pembagian kerja secara seksual pada ranah publik dan ranah domestik. Pada
masyarakat petani Desa Jatiarjo laki-laki ditempatkan lebih dominan pada ranah publik,
sedangkan wanita pada ranah domestik. Salah satu contoh adanya perbedaan
pembagian kerja dalam kegiatan.

DAFTAR  PUSTAKA
Budiman, Arif. 1985. Pembagian Kerja Secara Seksual. Jakarta: Gramedia.

Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Rosada Indah. Jakarta.

Narwoko, J.Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.
Jakarta:Kencana.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Jakarta:
Kencana.

Sajogyo dan Pudjiwati Sajogto. 1992. Sosiologi Pedesaan. Yogjakarta: Gadjah Madah
University Press.

Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Siahaan, Hotman. 1983. Pengantar ke Arah Sosiologi Sejarah dan Teori. Yogjakarta:
Gadjah Madah University Press.



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

162

KAJIAN KESIAPAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI MANGGA
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ABSTRAK
Era Perdagangan Bebas merupakan momentum yang sangat krusial bagi petani.
Bagaimana tidak di era ini barang atau komoditas dapat bergerak bebas masuk ke
wilayah kita dari negara lain. Hal ini jika tidak disikapi dengan cermat akan membuat
posisi kelompok tani terancam. Kelompok tani hendaknya menyikapi dengan seksama
melalui persiapan yang mempuni sehingga bisa memetik benefit dari persaingan ini.
Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana kesiapan dari kelompok tani, dalam hal ini
kelompok tani mangga gedong gincu di Kab. Cirebon dalam menghadapi perdagangan
bebas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan responden 30 orang
anggota Kelompok Tani Mangga Gedong Gincu. Data dianalisis dengan pendekatan
studi kelompok secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat
pengetahuan petani terkait informasi perdagangan bebas masih rendah, Tingkat
motivasi petani untuk bersaing dalam perdagangan bebas masih kurang. Kapasitas
dan kapabilitas SDM anggota kelompok tani belum maksimal. Kendala utama yang
dirasakan petani dalam menghadapi perdagangan bebas ini diantaranya adalah
terbatasnya ruang gerak petani untuk akses ke eksportir, petani hanyalah diposisi
penyuplai barang tanpa dilibatkan dalam aktifitas jejaring, sehingga individu yang
awere terhadap kegiatan perdagangan bebas pun hanyalah perangkat utama dari
gapoktan dan ketua poktan. Lemahnya modal sosial yang dimiliki oleh kelembagaan
serta Pengembangan kelompok belum bersifat partisipatif. Kelembagaan hanya
sebatas wujud saja tanpa pembinaan yang jelas.

Kata Kunci: Kesiapan, Kelompok Tani, Perdagangan Bebas.

ABSTRACT
Free Trade Area is a crucial momentum for farmers. How not in this era of goods or
commodities can move freely into the territory of us from other countries. if not carefully
will make the position of the farmer groups threatened. The farmer group should be
carefully and preparation so that it can reap the benefits of this competition. This study
tried to assess how the readiness of farmers' groups, in this case the farmer group
mango Gedong Gincu in the district of Cirebon in the face of free trade. This study is a
qualitative research, with respondents 30 members of Farmers Group Mango Gedong
Gincu.The results showed that the level of knowledge of farmers related to free trade
information is still lacking, level of motivation of farmers to compete in a free trade is
still lacking, Human resource capacity and capability of members of farmers is not
maximized. The main obstacle is perceived farmers in the face of free trade among
them is the limited space for farmers to access to exporters, farmers are just positioned
supplies of goods without involved in the activities of networks, so that individuals who
awere the activities of free trade is just the main devices of gapoktan and chairman
poktan. Weak social capital is owned by institutional and Development group is not
participatory. Only limited institutional form without clear guidance.

Keywords: readiness, farmer groups, free trade.
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PENDAHULUAN
Era perdagangan bebas yang mulai marak dewasa ini berdampak semakin

ketatnya persaingan antar pelaku bisnis antarnegara  yang tidak hanya bersaing pada
keunggulan komparatif namun pada level politik dan diplomasi yang merupakan
komponen suatu daya saing global (Arifin, 2000). MEA salah satunya (Masyarakat
Ekonomi Asean). Sistem Ekonomi Pasar Bebas adalah sistem ekonomi yang
memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengatur sendiri
kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-
masing. Kebebasan tersebut meliputi semua kegiatan pokok perekonomian seperti
produksi, konsumsi,dan distribusi. Barang dan jasa dapat secara bebas keluar dan
masuk tanpa memperoleh hambatan tarif dan kuota maupun hambatan non tarif yang
berupa kebijakan atau aspek diskriminatif lainnya (hasyim dan arifin, 2002).

Menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan
luar negeri dimana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan
negara. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada
Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari
World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk
antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.
Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan
(hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual
dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Kondisi ini
tentunya tidak mudah terutama bagi petani petani di Indonesia, yang secara teknis
mereka tuntunya masih belum siap sepenuhnya dengan situasi ini.

Hortikultura merupakan komoditas potensial yang mampu bersaing di pasar
bebas. Data menunjukkan tingkat permintaan konsumen luar negeri terhadap
komoditas horti masih menduduki peringkat atas penyumbang devisa terbesar di
Indonesia. Dari sekian banyak horti di Indonesia, Mangga merupakan salah satu
komoditas horti yang memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian kita.
Indonesia adalah negara keenam produsen mangga terbesar di dunia dengan share
sekitar 3.5% pada produksi dunia dan tingkat pertumbuhan sekitar 47%.  Tingkat
eksport mangga dewasa inipun mengalami peningkatan yang besar, pada tahun 2010
jumlah eksport mangga sebesar 1.129 ton, di tahun 2014 eksport mangga mencapai
posisi 1.982 ton (BPS, 2015). Ini merupakan jumlah peningkatan yang luar biasa untuk
komoditas hortikultura di Indonesia

Salah satu jenis mangga yang banyak diminati dan prospektif adalah mangga
gedong gincu. Mangga gedong gincu (Mangifere indica var.Gedong) banyak
diusahakan di Jawa Barat dengan salah satu sentra produksi Cirebon. Mangga gedong
gincu memiliki keunikan dalam hal rasa, bentuk dan aroma, sehingga banyak sekali
konsumen yang menyukai mangga gedong gincu (Natawidjaja, 2009). Menurut Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (2013), banyaknya permintaan mangga
dunia hanya 15% yang terpenuhi sehingga menjadi peluang untuk para petani mangga
gedong gincu untuk lebih mengembangkan usahatani manggisnya dengan
meningkatkan produksi untuk meningkatkan pendapatan petani manggis.

Sayangnya kondisi yang dihadapi petani mangga gedong gincu di Kabupaten
Cirebon tidak mudah, permasalahan utama pada agribisnis mangga gedong gincu saat
ini justru adalah kulitas produk yang belum seragam serta produktifitas hasil yang
masih rendah. Salah satu akar penyebab dari persoalan ini adalah masih lemahnya
kapasitas dan kapabilitas dari petani itu sendiri dalam mengelola usahatani mangga
gedong gincu, sehingga berimbas pada hasil yang diperoleh (Deliana, 2011). Tingkat
keuntungan kegiatan usahatani mangga selama ini pun lebih banyak dinikmati oleh
para pedagang dan pelaku usahatani lainnya di hilir, terutama untuk kegiatan eksport
(Deliana, 2012). Hal ini tentunya sangat merugikan petani.
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kelembagaan pertanian
yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi).
Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas
permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan dalam hal
ini Kelompok Tani merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak
diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan
usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Haucap, 2005).

Untuk mencapai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi
perdagangan bebas, contohnya MEA, peran Kelompok Tani sebagai lembaga akan
sangat vital. Dibutuhkan kesiapan kelompok tani dalam hal menghasilkan produk
dengan kualitas eksport, kesiapan membangun jejaring menuju pasar bebas, kesiapan
memperkuat akses modal serta kesiapan mempersiapkan Teknologi informasi
Komunikasi (TIK) dalam mendukung internasionalisasi agribisnis mangga gedong
gincu. Hal ini tidaklah mudah mengingat dari kondisi kelompok tani mangga gedong
gincu saat ini masih terbatas. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah: (1)
Menganalisis kesiapan kelembagaan kelompok tani mangga gedong gincu dalam
menghadapi perdagangan bebas dilihat dari variabel Pengetahuan, Motivasi serta
Kapasitas dan Kapabilitas SDM nya.

METODE PENELITIAN
Objek dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelompok Tani Mangga Gedong Gincu X di
Kabupaten Cirebon sebagai salah satu sentra untuk komoditas Mangga Gedong gincu
di Jawa Barat.

Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan teknik studi

kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki,
menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari
pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui
pendekatan kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kasus. Studi kasus adalah suatu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu
aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya.

Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer  dan data sekunder. Tehnik

pengumpulan data dilakukan adalah : (1). Pengamatan langsung (observasi), yaitu
pengamatan langsung dilakukan untuk melihat lokasi objek penelitian serta melakukan
pengumpulan data sekunder (2).Wawancara (interview), yaitu melakukan komunikasi
langsung secara verbal dengan menggali permasalahan dan pengetahuan petani
terkait perdagangan bebas.  Selain itu akan dilakukan indepth study kepada key
person, stakeholder dan instansi terkait (3) Focal Group discussion (FGD) untuk
melihat dan mendengarkan langsung apa yang dikhawatirkan dan diharapkan  dengan
adanya perdagangan bebas.(4.)  Studi pustaka dari journal terbaru dari negara maju

Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif untuk menganalisis kesiapan

petani dalam menghadapi perdagangan bebas. Penelitian fokus pada variabel Tingkat
Pengetahuan Petani terkait perdagangan bebas, Motivasi petani dalam menghadapi
perdagangan bebas, serta kondisi dinamika kelompok tani itu sendiri. Analisis deskriptif
merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek,
kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun
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tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis,
dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang
diselidiki Nazir (2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah petani mangga gedong gincu yang
merupakan anggota dari Kelompok Tani X di Kabupaten Cirebon. Dengan sebaran
umur Tabel 1.

Tabel 1
Karakterisitk Reponden Berdasarkan Kelompok Umur

Umur Jumlah Responden
(orang)

Persentase
(%)

30 – 40 tahun 5 16.6%

41 – 50 tahun 15 50%

51 – 60 tahun 5 16.6%

60 – 64 tahun 5 16.6%

Total 30 100,00

Sebaran petani berdasarkan kelompok umur terlihat merata. Umumnya petani
ada pada kategori usia produktif, namun disini terlihat nyata bahwa petani kelompok
usia muda dibawah 50 tahun jumlahnya lebih banyak dibanding petani usia tua diatas
50th. Kemampuan fisik yang masih baik ini menjadi salah satu modal usaha petani
untuk melakukan aktifitas usaha tani lebih produktif. Umumnya usia muda pun memiliki
motivasi yang kuat untuk maju serta responsif terhadap perubahan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Berusaha Tani Mangga Gedong
Gincu

Petani yang berada di area penelitian di kabupaten Cirebon umumnya memiliki
pengalaman berusahatani mangga cukup lama. Ada yang diantara mereka
meneruskan usaha tani orang tuanya, tetapi ada pula yang dirintis oleh mereka sendiri.
Seperti sebaran dalam tabel berikut ini.

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Lamanya Berusahatani Mangga

Gedong Gincu
Lamanya berusaha tani Mangga
Gedong Gincu

Jumlah Responden
(orang)

Persentase (%)

< 10 tahun 5 16.6%
10 - 20 tahun 15 50%
> 20 tahun 10 33.3%
Total 30 100,00

Pada Tabel 2 di atas dapat dilihat sebagian besar responden sudah lebih dari
10 tahun menjalankan usaha tani mangga. Mereka khusus membudidayakan mangga
gedong gincu. Rata-rata kepemilikan pohon mangga mereka beragam. Umumnya
setiap petani memiliki minimal 50 pohon mangga menghasilkan. Banyak pula diantara
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mereka yang memiliki lebih dari 100 pohon mangga menghasilkan. Dalam 1 hektar
lahan bisa diusahakan sekitar 100 pohon mangga gedong gincu, dengan demikian
rata-rata lahan yang diusahakan untuk mangga gedong gincu dibawah 0.5 ha.
Sebagai perbandingan Untuk tingkat harga sendiri saat ini mangga gedong gincu
belum ada yang diolah menjadi produk lain, jadi selalu dijual fresh dengan harga Rp.
30.000,- di petani dan Rp. 50.000,- di Supermarket atau rumah buah.

Rata-rata petani mangga sudah mengusahakan mangga dengan baikdan telah
menerapkan Good Agricultural Practices (GAP).Rata-rata petani pernah mendapatan
pelatihan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten maupun Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Propinsi dalam rangka meningkatkan produksi mangga gedong
gincu. Pelatihan tersebut antara lain tentang teknik budidaya,  SLSOP, SLGAP,
SLPHT, teknik pasca panen dan penanggulangan hama penyakit.

Kesiapan Kelompok Tani dalam Menghadapi Perdagangan Bebas
Produksi Mangga Gedong gincu di Kabupaten Cirebon termasuk kategori

paling tinggi di area Jawa barat. Pendapatan usahatani mangga gedong gincu 1.5 kali
daripada usahatani padi. Walaupun Kabupaten Cirebon produksinya tertinggi, akan
tetapi pohonnya banyak yang sudah berumur > 10 tahun (147.558 pohon) (Deliana,
2013), Berikut data jumlah produksi dan produktivitas tanaman mangga gedong gincu
di Kab.Cirebon.

Tabel 3
Produksi, Jumlah Pohon dan Produktivitas Tanaman Mangga

Gedong Gincu di  Kabupaten Cirebon

Kabupaten Produksi
(Ton)

Juml
ah Pohon

Produktivitas
(Ton/Pohon)

Cirebon 49.737 295.116 1.68

Produktivitas yang tinggi sayangnya belum didikung dengan kualitas yang baik.
Mangga gedong gincu di Cirebon yang masuk ke pasar, umumnya belum memiliki
keseragaman bentuk dan kualitas. Padahal untuk mencapai pasar bebas keseragaman
produk dalam hal ukuran dan kualitas menjadi pertimbangan pokok.

Disamping kepentingan produk yang belum sesuai, berikut point point yang
menunjukkan kondisi eksisting kesiapan kelompok tani mangga gedong gincu dalam
menghadapi perdagangan bebas.

Tingkat Pengetahuan Petani Tentang Informasi Perdagangan Bebas
Pengetahuan petani tentang perdagangan bebas sangat beragam. Petani yang

sering mengikuti pameran hortikultura atau produk unggulan daerah yang
diselenggarakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten maupun Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat umumnya sudah mengetahui informasi
tentang perdagangan bebas. Karena dalam pameran tersebut biasanya didengungkan
pentingnya kesiapan produsen mangga gedong gincu untuk menghasilkan produk
yang baik agar bisa bersaing dengan produk dari negara lain.

Petani yang mendapatkan pelatihan ataupun mengikuti kegiatan pameran
hanyalah petani tertentu yang memang kebetulan memegang jabatan sebagai Ketua
Kelompok Tani dan ketu Gapoktan. Informasi yang didapatkan oleh keyperson yaitu
para ketua kelompok atau ketua gapoktan tidak dishare sepenuhnya kepada anggota.
Sehingga ada fenomena bahwa informasi pasar hanya berhenti pada level mereka.
Padahal dalam pelatihan dan pameran tersebut dipaparkan materi teknis tentang apa
itu MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), bhawa produk kita dapat dengan mudah masuk
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ke negara lain asalkan kualitasnya terjamin, demikian pula sebaliknya produk mangga
dari negara lain dapat bebas masuk ke negara kita jika kualitasnya baik.

Idealnya kelompok tani harus melakukan persiapan untuk terjun di dalamnya.
Kelompok tani minimal harus memiliki pemahaman produk seperti apa yang dapat
lolos masuk ke MEA (memiliki label, standar mutu dll), mempersiapkan prosedur
kerjasama yang menguntungkan serta membangun jejaring dengan eksportir langsung
serta memiliki kemampuan pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi),
mengingat saat ini merupakan era digital, pemasaran online bisa menjadi solusi untuk
menjaring konsumen mancanegara sebanyak mungkin.

Berikut merupakan sebaran tingkat pengetahuan petani responden terkait
perdagangan bebas.

Tabel 4
Tingkat Pengetahuan Petani Mangga Gedong Gincu Terkait Informasi

Perdagangan Bebas
Tingkat Pengetahuan Jumlah Responden

(orang)
Persentase (%)

Tinggi 5 16.6%
Sedang 15 50%
Rendah 10 33.3%
Total 30 100,00

Dari data yang didapat terdapat 5 orang petani yang memiliki pengetahuan
yang tinggi tentang informasi perdagangan bebas. Mereka tersebut diantaranya
adalah: Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok, Wakil Ketua Kelompok, dan 2 petani lain
yang merupakan pedagang besar.

Mayoritas petani berada pada kategori sedang yang artinya pemahaman dan
pengetahuan mereka terkait perdagangan bebas ini masih kurang. Mereka tahu
perdagangan bebas tapi tidak banyak informasi yang mereka miliki. Sisanya 33.3%
tidak memiliki pengetahuan apapun terkait perdagangan bebas, mereka merasa yang
mereka tahu hanyalanh budidaya mangga gedong gincu dan mereka jual ke pedagang
pengumpul atau ketua kelompok tani.

Semestinya informasi yang didapat dari Dinas ataupun Balai harusnya dishare
saampai ke level anggota kelompok tani. Agar anggota lebih aware bahwa mereka
harus siap untuk menghasilkan produk yang baik agar harga jual yang mereka
dapatkan tinggi. Untuk itu tentunya penerapan prosedur GAP serta labelling sudah
harus dirancang oleh ketua kelompok tani dengan melibatkan anggotanya. Anggota
harus tau ujung dari semua ini adalah mendapkatkan tingkat kesejahteraan yang lebih
tinggi dengan eksis di perdagangan bebas.

Contohnya yang harus disiapkan untuk perdagangan bebas diantaranya adalah
Penggunaan label asal daerah.  Ini merupakan inovasi pengembangan produk, dan
ada kecenderungan bahwa informasi pasar  hanya ada dikalangan pedagang besar
sebagai supplier eksportir dan petani dibiarkan apa adanya denga kemasan bergabung
dalam kelompok tani, padahal yang memanfaatkan fasilitas dinas dan lainnya hanya
terbatas pada  ketua kelompok  dan beberapa orang sekitarnya. Apabila petani
diberikan informasi pasar dan inovasi produk lainnya, petani akan mendapatkan
keuntungan yang selama ini menjadi marjin pedagang besar.  Akan tetapi apabila
informasi pasar diberikan kepada petani, maka petani pun belum tentu siap karena
keterbatasan sumber  daya yang dimilikinya.

Label Asal Daerah ini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan pedagang
besar maupun eksportir, dan ada harapan untuk ditingkatkan lagi menjadi indikasi
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geografis.  Indikasi Geografis ini seringkali dibahas dan sudah beberapa kali ada
pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka,
Cirebon dan Indramayu,  wakil dari petani untuk masing masing daerah, pelaku pasar
lain seperti pedagang besar dan eksportir. Indikasi Geografis agak rumit proses dan
persyaratannya karena melibatkan Departemen Kehakiman untuk mendapatkan HAKI,
walaupun demikian apabila semua persyaratan dipenuhi tidak memutup kemungkinan
tercapainya Indikasi Geografis untuk Mangga Gedong Gincu

Yang kedua sebagaiman adipaparkan diatas, harusnya masing-masing ketua
kelompok mampu membina anggotanya untuk faham dengan dunia bisnis online. Ini
merupakan salah satau metode meraup pangsa pasar sebanyak mungkin dengan lebih
efisien. Tentunya disini peranan Dinas terkait harus mampu memfasilitasi Gapoktan
dengan memberikan penyuluhan pemasaran berbasis online. Petani sebagai pelaku
pasar tidak boleh buta internet, karena beragam informasi ada disana.Pada level
Gapoktan atau bahkan Poktan idealnya memiliki website khusus untuk promosi produk
serta service penjualan. Memang hal ini tidaklah mudah, akan tetapi jika dirancang dari
awal secara benar akan mampumenciptakan benefit dari perdagangan era cyber ini.

Motivasi Petani dalam Menghadapi Perdagangan Bebas
Motivasi seseorang akan sangat menentukan keberhasilan langkah usahanya.

Menurut Mosley, tingkat motivasi berbanding lurus denga tingkat keberhasilan
sesorang. Orang yang memiliki motivasi tinggi cenderung akan mendapatkan hasil
yang baik. Hal ini tercermin pula dalam mekanisme usahatani mangga gedong gincu.
Petani dengan motivasi yang tinggi memang terlihat lebih aktif, lebih gesit serta
bersemangat dalam menjalankan usahanya.

Ketua Gapoktan selaku pedagang besar serta ketua poktan selaku pedagang
pengumpul pada umumnya merasa penting untuk terjun dalam perdagangan bebas,
akan tetapi petani lain mayoritas berpendapat tidak penting.  Hal ini karena petani
mengganggap bahwa dengan eksis di perdagangan bebas tidak memberikan
tambahan keuntungan yang significan, bahkan yang ada hanyalah beban dan
tanggung jawab untuk selalu menjaga kualitas.

Di lapangan dapat diketahui bahwa sistem penjualan mangga gedong gincu
dari petani pada umumnya kontrak. Cara ini biasa dilakukan di sentra produksi mangga
dengan adanya spayer trader, yang memelihara tanaman mangga dari mulai
pemupukan, penyiangan, pemeliharaan, penyemprotan zat PT  supaya bunga tidak
rontok pada saat musim hujan.  Kontrak ini semakin banyak diminati pedagang
pengumpul maupun pedagang besar karena tanpa memiliki lahan bisa mengusahakan
mangga gedong gincu yang menguntungkan.  Apalagi dengan adanya teknologi off
season dimana mangga gedong gincu berbuah sepanjang waktu. Di sentra produksi
mangga gedong petani menggunakan teknologi pemupukan dan pemeliharaan
tanaman yang berimbang, sehingga tanamannya tidak rusak.  Ada kecenderungan
sistim kontrak banyak dilakukan oleh petani  dengan usia muda karena umumnya
mereka bekerja di sektor informal, sehingga tidak sempat mengurus kebun
mangganya.

Tebasan adalah cara penjuaalan yang dilakukan petani pada saat panen,
pedagang pengumpul maupun pedagang besar datang ke kebun dan menaksir berapa
perkiraan hasil kebunnya,  dengan cara ini kadang pedagang tersebut mendapatkan
keuntungan yang besar pada saat hasil panen sesungguhnya  jauh melebihi ekpektasi
hasil panen, dan sebaliknya bisa juga mendapatkan kerugian yang besar pada saat
hasil panen sesungguhnya kurang dari ekpektasi hasil panen.  Cara penjualan
langsung adalah cara penjulan yang dilakukan petani pada saat musim mangga,
panen bisa dilakukan petani sendiri maupun pedagang pengumpul sebagai pembeli,
hasil panen langsung ditimbang dan dibayar pembeli.
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Ijon adalah cara penjualan yang dilakukan petani pada saat tanaman masih
hijau.  Petani kecil kadang memerlukan uang atau keperluan yang mendesak, maka
pedagang pengumpul memanfaatkan situasi ini dengan mebeli tanaman mangga
gedong yang yang masih hijau, tentu saja harganya jauh dari harga pasar. Disatu sisi
ijon ini merugikan petani karena dibeli dengan harga yang rendah, disisi yang lain
menguntungkan karena bisa menolong petani disaat perlu sehingga tidak terjebak
kedalam rentenir.

Cara pembayaran pohon mangga dari pedagang pengumpul ke petani
biasanya langsung, akan tetapi dari pedagang besar ke pedagang pengumpul atau
eksportir ke pedagang besar umumnya  pembayarannya 1-3 hari setelah kirim barang.

Dari sini terlihat panjangnya mata rantai pemasaran yang membuat petani kecil
jadi tidak merasaakan benefit yang didapat dari aktifitas perdagangan bebas. Hal inilah
yang diduga menjadi landasan kecilnya motivasi petani untuk bersaing menghadapi
perdagangan bebas.Hasil analisa di lapangan terkait motivasi tercermin dalam tabel
berikut:

Tabel 5
Tingkat Motivasi Petani dalam Menghadapi Perdagangan Bebas

Tingkat Motivasi Petani Jumlah Responden
(orang)

Persentase (%)

Tinggi 5 16.6%
Sedang 10 33.3%
Rendah 15 50%
Total 30 100,00

Di lapangan memang terlihat bahwa petani mayoritas motivasi nya terkait
perdagangan bebas masih rendah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi
rendahnya tingkat motivasi mereka adalah:

1. Kurangnya pemahaman tentang perdagangan bebas, tidak tahu prosedur,
tidak tahu keuntungan yang didapat dll.

2. Budaya/tradisi yang melekat pada diri mereka, yang sudah terbiasa
berpuluh-puluh tahun menjalankan ritme bisnis yang santai.

3. Karakteristik individu dari mereka dengan tingkat achievement yang rendah
4. Kurangnya fasilitator atau tenaga penggerak yang mampu memotivasi

petani untuk lebih maju
5. Daya dukung/ kemampuan yang dimiliki rendah atau tidak mencukupi.

Kapasitas dan Kapabilitas SDM Anggota Kelompok Tani
Jika melihat dari kapasitas dan kemampuan kelompok tani di lapangan, kondisi

yang dihadapi telihat dari masih beragamnya kemampuan petani. Kemampuan petani
dalam teknis budidaya mangga gedong gincu tenyunya sudah tidak diragukan lagi,
karena mereka sudah menggeluti usaha taninya selama puluhan tahun. Akan tetapi
jika melihat dengan seksama dari produk mangga yang dihasilkan, ternyata proporsi
barang BS yang masih sangat besar menunjukkan bahwa dalam menjalankan usaha
tani atau budidaya mangga gedong gincu petani hendaknya lebih memperhatikan SOP
budidaya mangga secara lebih optimal. Sehingga jumlah produk BS bisa diminimalisir.

Dilapangan juga terlihat kkeseragaman produk mangga yang dihasilkan petani
masih kurang terutama dalam sisi ukuran dan warna. Perdagangan bebas lebih
mensyaratkan keseragaman produk terutama dalam sisi kualitas dan kuantitas yang
salah satunya dilihat dari ukuran mangga yang seragam.
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Untuk aspek kemampuan bahasa dan kemampuan penggunaan media
teknologi informasi dan komunikasi pun masih belum maksimal. berikut data
sebarannya

Tabel 6
Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Usaha tani dengan SOP

Tingkat Kesesuaian dengan SOP Jumlah Responden
(orang)

Persentase (%)

Tinggi 3 10%
Sedang 16 53%
Rendah 11 37%
Total 30 100,00

Tabel 7
Tingkat Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi

Tingkat Motivasi Petani Jumlah Responden
(orang)

Persentase (%)

Tinggi 5 16.6%
Sedang 15 50%
Rendah 10 33.3%
Total 30 100,00

Hambatan Yang Dirasakan oleh Petani untuk Terjun ke Perdagangan Bebas.
Petani jika berusahatani secara individu akan terus berada di pihak yang lemah

secara kelembagaan petani haruslah tergabung dalam bentuk organisasi asosiasi
untuk bisa langsung berhubungan dengan eksportir. Yang menjadi permasalahan
utama, kegiatan pelibatan petani dalam aktifitas organisasi itu sangatlah minim. Hanya
pucuk pimpinan saja yang mengakomodir segala kegiatan, petani kecil hanya dijadikan
selaku tempat menghasilkan produk. Penguatan kelembagaan kelompok tani haruslah
diperbaiki, karena idealnya dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat,
baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Zuraida dan Rijal, 2007 :yang mengatakan bahwa kelembagaan pertanian di
pedesaan tidak berjalan baik karena:

1. Kelompoktani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan untuk
menyuplai barang dalam hal ini mangga dengan harga rendah.

2. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok
masih relatif rendah, Partisipasi yang rendah memperkuat variabel pelibatan
anggota dalam aktifitas perdagangan bebas semakin kecil.

3. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Terbukti
individu yang awere terhadap kegiatan perdagangan bebas pun hanyalah ketua
dan perangkat utama dari gapoktan dan ketua poktan.

4. Lemahnya modal sosial yang dimiliki dalam kelembagaan kelompok tani,
sehingga setiap proses yang dilalui itu bersifat transaksional, tanpa melibatkan
hubungan emosional yang dalam.

5. Pengembangan kelompok belum bersifat partisipatif. Dominasi ketua kelompok
memegang peranan yang terlalu besar tidak merata, sehingga ketimpangan
dalam peran dan status yang diemban.

6. Kelembagaan hanya sebatas wujud saja tanpa pembinaan yang jelas. Sikap
berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun
wadahnya sudah tersedia.
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PENUTUP
Tingkat pengetahuan petani terkait informasi perdagangan bebas masih

rendah, Tingkat motivasi petani untuk bersaing dalam perdagangan bebas masih
kurang. Kapasitas dan kapabilitas SDM anggota kelompok tani belum maksimal. Hal ini
menyiratkan kesiapan kelompok tani dalam menghadapi perdagangan bebas dari
ketiga variabel tersebut ada pada kategori belum siap. Kendala utama yang dirasakan
petani dalam menghadapi perdagangan bebas ini diantaranya adalah terbatasnya
ruang gerak petani untuk akses ke eksportir, petani hanyalah diposisi penyuplai barang
tanpa dilibatkan dalam aktifitas jejaring, sehingga individu yang awere terhadap
kegiatan perdagangan bebas pun hanyalah ketua dan perangkat utama dari gapoktan
dan ketua poktan. Lemahnya modal sosial yang dimiliki oleh kelembagaan serta
Pengembangan kelompok belum bersifat partisipatif. Kelembagaan hanya sebatas
wujud saja tanpa pembinaan yang jelas. Perlu dirancang model pemberdayaan dan
edukasi yang tepat berlandaskan potensi yang dimiliki petani dengan meminimalisir
kendala yang dihadapi, sehingga petani lebih siap terjun ke perdagangan bebas.
Peranan stakeholder seperti Dinas terkait dan Lembaga Pendidikan/akademisi sebagai
fasilitator dan motivator akan sangat diperlukan dalam membantu memperkuat
kelembagaan kelompok tani mangga gedong gincu.
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BENARKAH PERAMU JAMU HANYA WANITA?
PERAN LAKI-LAKI PERAMU JAMU SEBAGAI PENYULUH KESEHATAN

DAN TANAMAN OBAT DI KABUPATEN BANGKALAN

Ekna Satriyati
Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura

ekna_satriyati@yahoo.com

ABSTRAK
Salah satu etnis yang terkenal dengan tradisi pembuatan dan minum jamu di Indonesia
adalah Madura. Berbagai kajian tentangperamu jamu Madura,identik dengan wanita.
Padahal tidak sedikit, laki-laki yang berperan sebagaiperamu. Kajian peran laki-laki
sebagai peramu jamumenarik. Tujuan kajian mengungkap makna peran laki-laki yang
berprofesi sebagai peramu jamu sekaligus penyuluh kesehatan dan tanaman
obat.Subjek kajian adalah lima orang laki-laki yang berprofesi sebagaiperamu jamu
tradisional dan tercatat di Dinas Perindustrian Kabupaten Bangkalan. Metode yang
digunakan deskriptif kualitatif dengan pengambilan data observasi, partisipasi dan
wawancara. Hasil kajian memaparkan bahwa 1) Peran laki-laki peramu adalah
mewarisi resep, meramu dan menjual jamu. 2) Peran penyuluh kesehatan adalah
menjelaskanpada pengguna jamu tentang gejala sakit, pencegahan dan penyembuhan
dengan jamu. 3) Peran penyuluh tanaman obat adalah menjelaskan fungsi tanaman
sebagai bahan penyembuh tradisional.

Kata Kunci Laki-laki, Peramu, Jamu, Bangkalan

ABSTRACK
One ethnic famous for the tradition of making and drinking herbal medicine in
Indonesia is Madura. Various studies on herbs gatherers Madura, synonymous with
women. Though not least, the man who acted as gatherers. Study of the male role as
gatherer of herbs interesting. Objective studies reveal the meaning of the role of man
who is a gatherer of herbs at the same time health educator and medicinal plants.
Study subjects were five men who work as gatherers of traditional herbal medicine and
are listed on the Department of Industry Bangkalan. The method used descriptive
qualitative data collection observation, participation and interviews. The results of the
study explained that 1) The role of men is inherited recipes gatherers, gathering and
selling herbs. 2) The role of health educators is to explain to users of herbal medicine
on pain symptoms, prevention and healing with herbs. 3) The role of extension of
medicinal plants is to explain the functioning of plants as a traditional healer.

Key Words: Male, gatherers, Herb, Bangkalan.

PENDAHULUAN
Salah satu etnis di Indonesia yang banyak dikaji dari berbagai perspektif adalah

Madura. Berbagai kajian tentang Madura lebih banyak mengkaji mengenai: elit politik
dan ulama agama (Mansurnoor,1995;Bruinessen,1995; Mutmainnah, 1998; Karim,
2004; Rozaki 2004; Subaharianto dkk,2004), pemukiman dan arsitektur (Wiryoprawiro,
1986; Fathony; 2009), sejarah (Abdurachman,1971; de Jonge,1989; Kuntowijoyo;2002;
Ma’arif;2015), masyarakat, stereotip dan budaya Madura (Bouvier,2002; Wiyata, 2002
dan 2013; Rifai, 2007; de Jonge, 1995 dan 2011, Satriyati,2006 dan 2007), migrasi
(Sudagung,2001; Noer, 2014) fertilitas wanita serta pengobatantradisional
(Niehof,1985; Jordaan,1982 dan 1985; Handayani, 1996 dan 2003, Bustami, 2006;
Mangestuti; 2007; Mudjijono dkk, 2014; Satriyati, 2014).
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Dari berbagai kajian tersebut, lebih banyak menitikberatkan pada peran wanita
sebagai sub ordinat laki-laki dikarenakan konsep budaya patriakhi yang berlaku pada
masyarakat Madura. Ada beberapa persoalan yang menarik diteliti lebih lanjut,
terutama mengenai pelaku pengobatan lokal yakni peramu jamu; mengapa peramu
jamu Madura selalu identik dengan wanita? Apakah ada laki-laki sebagai peramu jamu
dan bagaimana perannya ?

Berkaitan dengan laki-laki yang berprofesi sebagai peramu jamu tradisional
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura, banyak dijumpai di berbagai sudut
wilayah penjuru Kabupaten Bangkalan. Namun, pada kajian-kajian akademis tentang
Madura hampir tidak ada yang membahas mengenai peran laki-laki Madura sebagai
peramu jamu. Kajian-kajian lebih banyak membahas mengenai peran wanita dalam
pengobatan tradisional, meramu jamu dan berbagai fungsi jamu untuk wanita. Peran
wanita sangat menonjol karena dianggap paling sesuai mendapat warisan tradisi
pengobatan tradisional dan ramuan jamu. Kesesuaian peran wanita dengan jamu
dikarenakan anggapan tingkat kesabaran dan ketelitiannya yang lebih dibanding laki-
laki. Perbedaan kontras antara realitas terdapat laki-laki yang berprofesi sebagai
peramu jamu dengan tidak ada kajian tentang hal tersebut menjadi awal tulisan ini
dibuat dengan fokus pada peran lima orang laki-laki peramu jamu tradisional yang
terdata di Dinas Perindustrian Kabupaten Bangkalan.

Tujuan penulisan ada dua : Pertama, sebagai upaya mengetahui makna peran
laki-laki sebagai peramu jamu yang sekaligus juga sebagai penyuluh kesehatan dan
tanaman obat. Kedua, sebagai kritik dan masukan atas berbagai kajian tentang
pengobatan tradisional dan jamu khususnya di Madura yang melupakan peran laki-laki
sebagai peramu.

METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan bagian kecil dari penelitian disertasi penulis yang

penelitian lapangnya dilakukan antara pertengahan tahun 2013 sampai awal tahun
2015. Lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan Madura. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi
pustaka, observasi partisipasi dan wawancara terhadap informan terpilih yakni 5 laki-
laki peramu jamu yang terdata pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bangkalan.
Alasan memilih informan yang telah terdata resmi pada dinas pemerintah adalah
sesuai dengan rekomendasi dinas. Dinas menyatakan bahwa peramu berstatus masih
aktif sehingga mampu menjelaskan perannya dalam masyarakat dan jamu yang
dihasilkan memenuhi standar dinas kesehatan.

Analsis data dilakukan dengan dua cara yakni : Pertama, menganalisis proses
peran laki-laki sebagai peramu jamu sebagai fenomena sosial secara langsung dan
utuh. Kedua, menganalisis makna dibalik informasi, data dan proses peran laki-laki
sebagai peramu jamu. Kedua tatacara analisis dilakukan untuk mencapai tema dan
suatu tujuan tertentu (Moleong, 1995 dan Bungin, 2007) dalam mengungkap makna
fenomena sosial.

Hasil analisis data menyatakan bahwa laki-laki mampu menjadi peramu jamu
seperti wanita dengan peran yang diterimanya yakni mewarisi resep, meramu dan
menjalankan usaha jamu. Selain itu, laki-laki juga berperan dalam penyuluhan
kesehatan serta penyuluhan tanaman obat saat berprofesi sebagai peramu jamu.
Dengan demikian asumsi tentang nilai sabar dan ketelitian laki-laki yang selama ini
dikategorikan kurang dibanding wanita dalam profesi peramu jamu menjadi tumpang
dan bahkan memiliki nilai lebih sebagai penyuluh.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbagai kajian tentang pengobatan lokal dan ramuan tradisional

menempatkan peran wanita sebagai keharusan dalam pengelolaannya. Peran penting
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wanita baik dalam industri ramuan tradisional maupun modern dikarenakan faktor
kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pendahulunya (Handayani,
dkk.,1996). Nenek moyang orang Indonesia sebagai pendahulu mewariskan
pengobatan tradisional kepada anak keturunannya sesuai tradisi pembagian kerja
berdasarkan jenis kelamin. Tradisi bekerja diluar rumah diwariskan pada laki-laki dan
bekerja di dalam rumah diwariskan wanita. Proses pewarisan benda ditinjau dari
sejarah jamu juga selalu identik dengan wanita.

Sejarah pengobatan tradisional yang identik dengan wanita dimulai sejak masa
prasejarah yakni dari perkakas batu zaman neolithic di Museum Nasional Jakarta yang
berbentuk lumpang dan batu gosok untuk menghaluskan tanaman obat dan kosmetik
tradisonal wanita. Selanjutnya terdapat relief batu di candi Borobudur yang
menggambarkan siklus kehidupan manusia dan ramuan obat yang digunakan untuk
perawatan wanita. Sejarahtulisan pada lontar tentang pengobatan di Bali dan
Surakarta juga membicarakan lebih banyak tentang kewanitaan (Jane-Beers, 2013).

Disadari atau tidak, wanita dan jamu ibarat dua sisi koin yang tidak dapat
dipisahkan sehingga pembicaraan mengenai jamu selalu mengkaji tentang peramu
wanita, jamu kewanitaan, pengguna jamu wanita dan penolakan jamu demi kesehatan
wanita. Tak jarang, terdapat kajian yang memojokkan peran laki-laki yang dituding
egois demi keperkasaan menuntut wanita untuk selalu minum jamu demi seksualitas
(Bustami, 2006). Identifikasi peran wanita dalam dunia jamu pada akhirnya
meminggirkan peran laki-laki dan menjadikannya tidak bermakna. Padahal faktor
kesempatan dan kepercayaan seiring perkembangan waktu, budaya, pendidikan dan
teknologi tidak lagi hanya dimiliki oleh pendahulu tradisi.

Pada perkembangannya saat ini, tradisi dapat dimiliki dan dikembangkan oleh
siapa pun yang mau memiliki dan mengembangkannya tanpa harus menjadi pewaris
sah tradisi. Pendidikan tinggi dan teknologi memicu perkembangan perekonomian
sehingga mampu menghapus dikotomi peran berdasarkan jenis kelamin. Kemampuan
dan kemauan dalam perekonomian merupakan pilihan lain yang mengubah siapa pun
dapat menjadi pewaris tradisi. Demikian halnya dengan pengobatan dan ramuan
tradisional seperti jamu tidak lagi hanya milik wanita tetapi juga milik laki-laki yang
mampu dan mau menekuninya.

Peran tidak tampak maknanya apabila tidak dikaji berdasarkan fenomena sosial
budaya. Tulisan ini menitikberatkan pada makna peran laki-laki sebagai peramu jamu
yang didapatkan dari pandangan masyarakat khususnya laki-laki yang memiliki profesi
sebagai peramu jamu tradisional di Kabupaten Bangkalan Madura. Pandangan
masyarakat yang berkaitan tentang kesehatan dan pengobatan yang diyakini mereka
merupakan konsep pengetahuan lokal yang bermakna (Foster dan Anderson, 1986).
Makna pengetahuan lokal tentang jamu dari pandangan laki-laki peramu di Kabupaten
Bangkalan merupakan respon masyarakat berbudaya sehingga memunculkan
beraneka ragam pendapat. Perbedaan pendapat dalam pandangan manusia
merupakan kewajaran sebab menunjukkan bahwa manusia menggunakan dan
mengembangkan simbol-simbol dalam komunikasi sehingga memaknai lingkungan
sekitarnya (Cassirer, 1987).

Pemaknaan jamu bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan yang awalnya adalah
produk buatan dan konsumsi rumahtangga menjadi produk ekonomis yang mampu
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pasca jembatan Suramadu beroperasi
pada tahun 2009. Kemudahan transportasi, terjadinya interaksi intensif dan daerah
destinasi wisata baru dengan beroperasinya jembatan Suramadu membuat Kabupaten
Bangkalan menjadi salah satu wilayah penyangga baru bagi ibukota Provinsi Jawa
Timur, Surabaya. Terhubungnya Kabupaten bangkalan dengan Surabaya melalui jalan
darat di atas selat Madura, membuat dinamika perekonomian saling mempengaruhi
keduanya. Tidak mengherankan apabila terdapat perubahan peran pekerjaan yang
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meluas seperti laki-laki peramu jamu disebabkan karena kuatnya pengaruh
perekonomian disegala aspek kehidupan.

Peran Laki-laki Sebagai Pewaris Resep, Peramu dan Penjual Jamu
Tidak mudah untuk menemukan para laki-laki yang bersedia menjadi subjek

kajian ini yakni mereka yang melakukan profesi hanya sebagai peramu jamu
tradisional dan bersedia menjelaskan aktivitasnya sekaligus peran penyuluhan.
Mayoritas laki-laki peramu jamu melakukan peran sebagai penjual jamu produksi
pabrik dan mencampurnya dengan ramuan hasil inovasinya. Proses pencarian laki-laki
peramu jamu tradisional membutuhkan waktu yang cukup lama guna memenuhi
pembatasan studi pada kajian ini. Pada akhirnya berdasarkan rekomendasi laki-laki
penjual jamu instan dari Pasar Tanah Merah, maka didapatkan informasi untuk
menemui seorang laki-laki yang hanya menjadi peramu jamu tradisional di daerah
Ujung Piring Kecamatan Bangkalan untuk mendapat informasi berkaitan dengan
perannya sebagai peramu.

Bapak Sakur merupakan laki-laki peramu jamu tradisional pertama yang
bersedia memberikan pandangan guna menjelaskan makna perannya. Berdasarkan
informasi lebih lanjut dari Bapak Sakur, peneliti diminta untuk menemui kepala bidang
usaha industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan
untuk menelusuri data konkrit para peramu jamu tradisional yang pernah disurvei pada
tahun 2013. Pengecekan data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bangkalan dilakukan dan diperoleh 30 nama peramu tradisional yang secara resmi
diakui profesi dan standar jamu yang dihasilkan. Meskipun demikian, hanya lima nama
saja (termasuk Bapak Sakur) yang merujuk bahwa peramu tersebut adalah laki-laki
dan lokasi tempat tinggalnya juga tersebar di berbagai tempat dalam kabupaten
Bangkalan.

Kelima laki-laki peramu jamu tradisional adalah sebagai berikut : Bapak Sakur
berusia 57 tahun dari desa Gili Pareh Ujung Piring kecamatan Bangkalan, Bapak Ali
Natsir berusia 62 tahun dari desa Jangkar kecamatan Tanah Merah, Bapak Muzay 48
tahundari kecamatan Arosbaya, Bapak Zaini dari Karang Gayam kecamatan Blegah
dan Bapak Toyyib berusia 54 tahun dari Pertamanan, Mertajasah kecamatan
Bangkalan. Kelima laki-laki peramu jamu tersebut melakukan berbagai aktivitas
meramunya di rumah dan dibantu oleh keluarganya. Untuk aktivitas mendapatkan
bahan herbal dan rempah-rempah guna pembuatan jamu terdapat tiga pola
pemerolehan. Pertama, didapatkan dari tanaman pekarangan rumah sendiri atau
tetangga. Kedua, didapatkan dari membeli pada toko bahan herbal dan rempah di kota
Bangkalan. Ketiga, didapatkan dari mengkombinasikan tanaman pekarangan rumah
dengan membeli di toko bahan herbal.

Pola pemerolehan bahan herbal dan rempah mempengaruhi produksi
pembuatan produk jamu. Produk jamu yang dihasilkan para laki-laki peramu jamu tidak
banyak ragam seperti wanita peramu jamu. Berikut produk jamu yang dihasilkan oleh
laki-laki peramu jamu di Bangkalan. Bapak Sakur meramu jamu disebut La’ Kelah
berfungsi seperti antibiotik sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang
disebabkan karena luka dari dalam maupun luar tubuh. Bapak Ali Natsir meramu jamu
perawatan wanita disebut Pejje’ dan Ron-ronan berfungsi untuk menyehatkan wanita
setelah melahirkan. Bapak Muzay meramu jamu perawatan wanita disebut Pejje’,
Galian Rapet dan Bengkes berfungsi untuk menyehatkan organ kewanitaan.Bapak
Zaini meramu jamu disebut Bengkes berfungsi merawat organ kewanitaan. Bapak
Toyyib berusia 54 tahun meramu jamu disebut Ron-ronan dan Jamu Lahirberfungsi
untuk perawatan kesehatan wanita setelah melahirkan anak.

Kelima laki-laki peramu jamu yang telah terdata oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di atas memiliki karakteristik yang berbeda dalam memproduksi ramuan
jamu namun memiliki pola pewarisan resep ramuan dan dagangan hampir sama. Pola



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

177

pewarisan resep ramuan jamu dari pendahulunya baik dari keluarga maupun orang
lain. Model pewarisan pendahulu dikategorikan menjadi tiga yakni: Pertama, pewarisan
langsung dari orang tua. Kedua, pewarisan dari keluarga atau kerabat. Ketiga,
pewarisan dari orang lain. Pola pewarisan langsung dari orang tua adalah pewarisan
resep ramuan yang diperoleh dari kedua atau salah satu orang tua sendiri yang
dahulunya juga menjadi peramu. Pola pewarisan dari keluarga atau kerabat adalah
pewarisan resep ramuan dari salah seorang keluarga atau kerabat yang bukan orang
tuanya sendiri. Pola pewarisan dari orang lain adalah pewarisan resep ramuan yang
berasal dari orang dan dilimpahkan berdasarkan atas kepercayaan dan pengakuan
dari keluarga serta kerabat pemilik resep ramuan.

Proses pewarisan ramuan jamu, tidak hanya sekedar memberikan resep
ramuan tetapi juga memberikan berbagai aturan serta falsafah yang melekat pada saat
memproduksi jamu. Aturan dan falsafah mempengaruhi hasil akhir produk jamu yang
dipercaya mampu menyembuhkan atau tidak. Bapak Ali Natsir, Bapak Muzay dan
Bapak Tojjib merupakan laki-laki peramu yang mendapatkan pewarisan resep jamu
secara langsung dari orang tuanya sehingga tata cara produksi jamu berikut penjualan
jamu tidak dapat dilakukan seperti keinginannya. Tata cara produksi jamu dan
penjualan ketiga bapak ini disesuaikan dengan aturan yang telah diwariskan dari orang
tuanya. Aturan tersebut seperti melakukan proses meramu jamu pada pagi hari dan
segera menjualnya agar jamu terjamin khasiatnya. Apabila jamu menjadi barang
pesanan maka pembuatan jamu tidak dapat dilakukan jauh hari sebelumnya. Bapak
Zaini mendapatkan pewarisan resep jamu dari keluarganya yakni bibi (kakak kandung
ibunya). Jamu yang diproduksi Pak Zaini hanya menerapkan separuh aturan yang
ditetapkan oleh pendahulunya dengan alasan bahwa tidak semua bahan herbal mudah
didapatkan langsung sehingga jamu baru bisa diproduksi 2 atau 3 hari sebelum dijual.
Bapak Sakur mendapatkan pewarisan resep ramuan jamu dari orang lain yakni
tetangga. Jamu yang diproduksi Bapak sakur tidak menerapkan aturan dari pewaris
pendahulunya karena dianggap sudah diberikan pada orang lain.

Laki-laki sebagai pewarisan resep ramuan yang terpola atas tiga kategori
memiliki peran yang penting yakni menerima, meneruskan dan mempertahankan
pewarisan resep ramuan. Selain itu, peran untuk berinovasi dalam kreativitas produk
supaya tetap laku dan diminati pembeli jamu juga dibutuhkan. Peran inovasi ramuan
lebih banyak dilakukan oleh laki-laki yang mendapatkan pewarisan resep ramuan jamu
dari orang lain. Hal tersebut dikarenakan aturan dan falsafah yang melekat pada
ramuan dihilangkan sehingga laki-laki penerima warisan resep jamu harus mampu
berkreasi untuk menciptakan aturan serta falsafah yang baru tanpa mengurangi
khasiat penyembuhan pada produk jamu tersebut.

Peran Laki-laki Peramu Jamu Sebagai Penyuluh Kesehatan
Pada perkembangan jaman dan teknologi, peran menerima, meneruskan dan

mempertahankan resep ramuan jamu yang dilakukan oleh para laki-laki peramu jamu
meluas menjadi penyuluh sekaligus konsultan kesehatan. Peran penyuluh kesehatan
dimulai pada saat masyarakat mulai menyadari peran penting pengetahuan terhadap
obat atau jamu yang dikonsumsinya. Kesadaran masyarakat untuk mengetahui lebih
dahulu bahan-bahan herbal yang dikonsumsinya sebagai penyembuh membutuhkan
diskusi dengan para peramu jamu. Diskusi kesehatan disadari maupun tanpa disadari
sering dilakukan pada saat terjadi transaksi jamu.

Pada wanita peramu jamu, diskusi kesehatan tidak banyak terjadi karena para
pembeli jamu cenderung percaya sepenuhnya pada kemampuan mereka. Pada laki-
laki peramu jamu, sering terjadi diskusi kesehatan dikarenakan rata-rata pembeli jamu
mempertanyakan kemampuan mereka. Padahal pada saat pewarisan resep jamu dari
pendahulunya, laki-laki peramu jamu lebih diminta banyak belajar oleh pendahulunya.
Proses belajar adalah menghafal bahan herbal berikut fungsi, atauran pembuatan dan



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

178

falsafahnya. Hafalan bahan herbal ini yang menjadi pokok pengetahuan para peramu
jamu. Keempat laki-laki peramu jamu yang diwarisi resep ramuan langsung dari orang
tua maupun keluarga terbukti memiliki pengetahuan bahan herbal, pemahaman
penyakit dan metode pengobatan tradisional yang lebih baik dibandingseorang laki-laki
peramu yang mendapat pewarisan resep jamu dari orang lain.

Kemampuan menjelaskan tentang berbagai hal menyangkut kesehatan
membuat para laki-laki peramu memiliki kepercayaan yang tinggi dalam menjelaskan
gejala dan penyebab sakit seseorang. Kemampuan tersebut dinamakan kemampuan
diagnosa awal seperti yang dilakukan oleh dokter atau mantri kesehatan apabila
menemui pasien untuk pertamakali. Kemampuan diagnosa awal pada laki-laki peramu
membuat lambat laun para pengguna jamu merasakan kenyamanan membeli dan
meminum jamu hasil ramuan mereka.

Pengguna jamu yang merasa cocok atau pada masyarakat Bangkalan disebut
Jodoh akan terus kembali pada para laki-laki peramu tersebut. Proses kepercayaan
terhadap produk jamu yang dibuat para laki-laki peramu ini berkembang menjadi
proses kepercayaan pada peramunya. Kepercayaan peramu diyakini membuat
kesembuhan secara menyeluruh pada penderita sakit yang membutuhkan penyembuh
untuk badan dan batinnya.

Peran Laki-laki Peramu Jamu Sebagai Penyuluh Tanaman Obat
Kemampuan menyembuhkan secara badan dan batin merupakan perwujudan

peran laki-laki sebagai peramu dan penyuluh kesehatan. Pada perkembangan
pengobatan herbal lebih baik dibanding pengobatan kimia yang meluas saat ini,
membuat peran peramu juga meluas menjadi penyuluh tanaman obat. Kebijakan
Pemerintah Republik Indonesia yang tengah mengembangkan pengobatan herbal
membuat pemerintahan daerah melakukan berbagai pelatihan untuk melengkapi para
peramu jamu tradisional. Demikian halnya dengan laki-laki peramu di Kabupaten
Bangkalan sering mendapatkan pelatihan tambahan dari Dinas Perindustrian dan
Perekonomian berkaitan dengan pengetahuan terbaru mengenai temuan khasiat
tanaman obat.

Hasil berbagai pelatihan digunakan oleh kelima laki-laki peramu jamu tersebut
untuk berinovasi terhadap produk jamu buatannya. Selain itu, pada tiga orang laki-laki
yang mendapatkan pewarisan secara langsung dari orang tuanya, menerapkan ilmu
pengetahuan baru pada tanaman-tanaman obat yang ditanamnya pada
pekarangannya sendiri. Hasil tanaman obat dari pekarangan peramu tetap diolah
sesuai dengan aturan dari pendahulu. Perubahan dan penambahan hanya pada
proses penanaman tanaman obat. Hal itu diharapkan tidak mengubah khasiat yang
dikandung pada ramuan jamu. Proses penerapan ilmu baru mengenai obat yang
dilakukan laki-laki peramu dijelaskan pula pada pengguna jamu. Para pengguna jamu
mendapatkan juga manfaat pengetahuan fungsi bahan herbal yang dikonsumsinya.

Proses perluasan peran menjadi penyuluh tanaman obat, membuat para laki-
laki peramu jamu saat ini tidak hanya beraktivitas sebagai peramu dan penyuluh
kesehatan saja. Sejak tahun 2013, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan
juga melibatkan mereka dalam membina penghijauan pada halaman-halaman kantor-
kantor dinas di Kabupaten Bangkalan. Penghijauan yang dilakukan tidak sekedar
menanam pohon namun diorientasikan pada penanaman pohon yang menjadi bahan
baku obat herbal. Pembinaan para laki-laki peramu membuahkan hasil yakni
terciptanya penghijauan di wilayah kantor dinas berbasis tanaman obat. Kesuksesan
penghijauan menunjukkan bahwa laki-laki peramu juga mampu menjadi agen
perubahan sosial dengan menjadi penyuluh tanaman obat.
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PENUTUP
Laki-laki peramu jamu di Kabupaten Bangkalan memiliki tiga peran yakni

peramu, penyuluh kesehatan dan penyuluh tanaman obat. Peran peramu, laki-laki
dituntut menjadi pribadi yang mampu menerima, meneruskan dan mempertahankan
resep ramuan jamu warisan keluarga, saudara atau orang lain. Peran penyuluh
kesehatan, laki-laki peramu diharapkan memiliki pengetahuan yang luas mengenai
kesehatan seperti mengetahui gejala dan penyebab penyakit. Pengetahuan tersebut
digunakan untuk memberikan konsultasi bagi pengguna jamu yang mendiskusikan
keluhan penyakit pada saat membeli jamu. Peran penyuluh tanaman obat , laki-laki
peramu ditampilkan sebagai agen perubahan sosial yang berguna sebagai penasehat
penghijauan pada masyarakat. Demikian bahwasannya peramu tidak hanya
didominasi oleh wanita tetapi juga ada laki-laki yang berperan dan dipercaya oleh
masyarakat dalam pengobatan tradisonal.

UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kepada promotor disertasi penulis, Bapak Prof Dr. Heddy Shri

Ahimsa-Putra, M.A., M.Phil dan ko-promotor Bapak Prof. Dr. Ayu Sutarto, M.A. (alm)
yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan inspirasi selama ini tanpa
lelah membantu penulis menyelesaikan disertasinya mengenai kajian etnomedisin
jamu di Kabupaten Bangkalan, pada program doktoral (S3) Antropologi di FIB UGM.
Tulisan ini merupakan bagian kecil dari penelitian disertasi penulis yang coba
dipublikasikan melalui seminar nasional 2016 Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi
Pedesaan III diselenggarakan oleh prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Trunojoyo Madura.

DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman. 1971. Sejarah Madura Selayang Pandang. Sumenep: Pemda

Sumenep.

Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Prenada Media Grup.

Bustami, A.L. 2006. “Seksualitas Oreng Madure : Gelas Bergoyang dan Sendok pun
Bergetar” dalam Anoegrajekti, N. (ed.). Srinthil : Komodifikasi Seksualitas dan
Perwadagan Perempuan. Depok : Desantara.

Bouvier, H. 2002. Lèbur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura.
Jakarta : Obor.

Bruinessen, M. van.1995. “Tarekat and Tarekat Teachers in Madurese Society”,

dalam K. Van Djik, H. De Jonge and E. Touwen-Bouwsma (eds.). Across Madura Strait
: The Dynamics of an Insular Society, Leiden : KITLV Press Hal : 91-118.

Cassirer, E. 1987. Manusia dan Kebudayaan : Sebuah Esai Tentang Manusia
(Terjemahan oleh Alois A.N). Jakarta  : PT. Gramedia.

Fathony, B. 2009. Pola Pemukiman Masyarakat Madura di Pegunungan Buring.
Malang : Intimedia.

Foster G.M and Anderson, B.G. 1986. Antropologi Kesehatan. Terjemahan oleh
Meuthia Hatta dan Priyanti Pakan. Jakarta : UI Press.

Handayani, L. dkk. 1996. Inventarisasi Jamu Madura yang dimanfaatkan untuk
Perawatan Kesehatan dan Pengobatan Gejala Penyakit yang Berkaitan dengan
Fungsi Reproduksi pada Wanita. Laporan Penelitian tidak dipublikasikan.
Surabaya : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Departemen Kesehatan Indonesia.



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

180

Handayani, L. 2003. Membedah Rahasia Ramuan Madura. Depok : PT. AgroMedia
Pustaka

Jane-Beers, S. 2013. Jamu Sakti : Basmi Penyakit, Awet Muda dan Kecantikan.
Jakarta : PT UFUK Publishing House.

Jonge,H.De.1989. Madura dalam Empat Zaman : Pedagang, Perkembangan Ekonomi
dan Islam. Jakarta : Gramedia.

_____. 1995. “Stereotypes of the Madurese”, dalam K. Van Djik, H. De Jonge and E.
Touwen-Bouwsma (eds.). Across Madura Strait : The Dynamics of an Insular
Society, Leiden : KITLV Press. Hal :

_____. 2011. Garam, Kekerasan dan Aduan Sapi : Esai-esai tentang Orang Madura
dan Kebudayaan Madura. Yogyakarta : LKiS.

Jordaan, R.E. 1982. Tombuwan in the Demartology of Madurese Folk-Medicine.
Leiden : KITLV.

_______. 1985. Folk Medicine In Madura (Indonesia). Disertasi tidak dipublikasikan.
Leiden : University of Leiden.

Karim, A.D. 2004. Pemimpin Wanita Madura. Surabaya : Papyrus.

Kuntowijoyo. 2002. Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850 -1940.
Yogyakarta : Matabangsa.

Ma’arif, S. 2015. The History of Madura : Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan,
Kolonialisme sampai Kemerdekaan. Yogyakarta : Araska.

Mangestuti; dkk. 2007. “Traditional Medicine of Madura Island in Indonesia” dalam
Journal of Traditional Medicine No.24. Hal : 90-103.

Mansurnoor, I.A.1995. “Rato and Kyai in Madura, Are they twins?”, dalam K. Van

Djik, H. De Jonge and E. Touwen-Bouwsma (eds.). Across Madura Strait: The
Dynamics of an Insular Society, Leiden : KITLV Press. Hal : 25-48.

Moleong, L.J. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mudjijono, dkk. 2014. Kearifan Lokal Orang Madura tentang Jamu untuk Kesehatan Ibu
dan Anak.Yogyakarta : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

Mutmainnah. 1998. Jembatan Suramadu : Respon Ulama terhadap Industrialisasi.
Yogyakarta : LKPSM.

Noer, K.U. 2006. “Hanya Laki-laki yang (Ber)migrasi, Benarkah? Migrasi Individual
Perempuan Madura di Kabupaten Bekasi” dalam Dzulkarnain, I. dkk (ed.)
Madura dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan dan
Pertanian. Bangkalan : Puslit Budaya dan Potensi Madura LPPM UTM
bekerjasama dengan Elmatera. Hal : 189 – 200.

Niehof, A. 1985. Women and Fertility in Madura. Disertasi tidak dipublikasikan. Leiden :
University of Leiden.

Rifai, M.A. 2007. Manusia Madura. Yogyakarta : Pilar Media.

Rozaki, A. 2004. Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Kiprah Kyai dan Blater Sebagai
Rezim Kembar di Madura. Yogyakarta : Pustaka Marwa.

Satriyati, E. 2006. Strategi Penyelesaian Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan :
Suatu Kajian Sosiologis Tentang Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Kwanyar
Madura Dengan Nelayan Kraton Pasuruan. Laporan Penelitian Hibah Dosen



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

181

Muda dari DIKTI. Tidak dipublikasikan. Bangkalan : LPPM Univ.Trunojoyo
Madura.

______. 2007. Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura Dalam
Pengelolaan Air Bersih Pasca Bencana Banjir. Laporan Penelitian Hibah Dosen
Muda dari DIKTI. Tidak dipublikasikan. Bangkalan : LPPM Univ.Trunojoyo
Madura.

______. 2014. “ Bârâs dan Jhâmo : Pengetahuan Lokal dan Perilaku Masyarakat
Bangkalan tentang Kesehatan” dalam Dzulkarnain, I. dkk (ed.) Madura dalam
Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan dan Pertanian.
Bangkalan : Puslit Budaya dan Potensi Madura LPPM UTM bekerjasama
dengan Elmatera. Hal : 91-103.

______. 2014. “Jamu dan Malam Jumat : Upaya Pemertahanan Keharmonisan Rumah
Tangga di Madura” dalam Anoegrajekti, N dkk (ed.) Dinamika Budaya
Indonesia dalam Pusaran Pasar Global. Yogyakarta : Penerbit Ombak. Hal :
686-703.

Subaharianto, A. dkk. 2004. Madura Bicara PLTN. Jember : UPT Penerbitan
Universitas Jember.

Sudagung, H.S. 2001. Mengurai Pertikaian Etnis : Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke
Kalimantan Barat. Jakarta : Institut Studi Arus Informasi.

Wiryoprawiro, Z.M.1986. Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Penekatan
Historis dan Deskriptif. Surabaya : Laboratorium Arsitektur Tradisional FTSP
ITS.

Wiyata, A.L. 2002. Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura.
Yogyakarta : LKiS.

______. 2013. Mencari Madura. Jakarta : Bidik-Phronesis Publishing.



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

182

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA KEPITING BAKAU
(Scylla serrata Forskal) DI DESA MARENGAN LAOK KECAMATAN

KALIANGET KABUPATEN SUMENEP
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ABSTRAK
Wilayah laut Indonesia mempunyai lebih dari 17.500 pulau dan dikelilingi garis pantai
sepanjang 81.000 km². Sektor perikanan tidak kalah pentingnya dengan sektor lainnya
dalam bidang pertanian, karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak
pulau besar dan kecil yang dikelilingi laut sehingga secara potensial memiliki kekayaan
perikanan cukup besar. Kepiting bakau (Scylla serrata Forskal) merupakan kelas
Crustaceae dari famili Portunidae dan merupakan species kepiting bernilai ekonomi
penting yang banyak ditemukan di muara sungai atau sekitar hutan mangrove.
Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep adalah salah
satu daerah penghasil kepiting yang potensial diantaranya adalah jenis Scylla serrata
Forskal. Maka dari itu, peluang untuk membangun budidaya kepiting masih terbuka
lebar dan salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut adalah Desa Marengan
Laok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan usaha kepiting
bakau agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Marengan Laok
Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Juni 2015 dengan menggunakan metode Analisis SWOT.Dari hasil penelitian yang
dilakukan di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep didapat
hasil dari grafik matriks SWOT, koordinat matriks SWOT menunjukkan pada kuadran I
yaitu pertumbuhan artinya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani
kepiting bakau di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep,
masyarakat harus memfokuskan dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan
menggunakan kekuatan yang dimiliki daripada melihat kelemahan yang dimiliki dan
ancaman yang akan terjadi.

PENDAHULUAN
Wilayah laut Indonesia mempunyai lebih dari 17.500 pulau dan dikelilingi garis

pantai sepanjang 81.000 km² yang merupakan terpanjang di dunia setelah Kanada.
Begitu banyak hasil laut dan air tawar yang merupakan komoditas andalan suatu
daerah bahkan suatu negara seperti, ikan, kerang, udang, lobster dan kepiting. Sektor
perikanan tidak kalah pentingnya dengan sektor lainnya dalam bidang pertanian,
karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil
yang dikelilingi laut sehingga secara potensial memiliki kekayaan perikanan cukup
besar (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008).

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang khas dan
berbeda dengan ekosistem pesisir lainnya. Mangrove tumbuh di pesisir tropika seperti
pantai yang terlindung dan muara-muara sungai. Ekosistem ini dipengaruhi oleh air
laut maupun air tawar. Sebagai suatu ekosistem pesisir, hutan mangrove mempunyai
banyak fungsi. Salah satu fungsinya adalah merupakan tempat hidup berbagai jenis
fauna darat dan laut diantaranya adalah kepiting bakau (Scylla serrata).

Kepiting bakau (Scylla serrata) merupakan kelas Crustaceae dari famili
Portunidae dan merupakan species kepiting bernilai ekonomi penting yang banyak
ditemukan di muara sungai atau sekitar hutan bakau. Daging kepiting bakau (edible
portion: bagian yang dapat dimakan) mengandung 65,75% protein, sehingga dapat
menjadi sumber protein hewani di samping memiliki rasa gurih dan enak.

1
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Kepiting bakau dapat dipelihara secara terus menerus sepanjang tahun, karena
ketersediaan benih di alam saat ini cukup banyak juga lahan tambak pembesaran
dapat disiapkan dengan mudah dan cepat. Diversifikasi usaha budidaya kepiting bakau
di tambak akan menambah lapangan usaha dan mengoptimalkan potensi lahan
tambak yang ideal serta dapat menyerap tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat pembudidaya.

Peranan kepiting bakau secara ekologi adalah pemakan segala (omnivorus-
scavenger) yaitu konsumen organisme bentik jenis- jenis invertebrata, moluska,
crustacean, juga sampah organik dan bangkai, sehingga wajar kepiting akhirnya
disebut sebagai pembersih lingkungan. Di sisi lain usaha budidaya mampu menekan
eksploitasi kepiting di alam, sehingga dapat menjaga kelestariannya. Pemanenan
kepiting lunak (soft shell) bernilai ekonomis tinggi, karena harganya relatif mahal,
digemari kaum elit, pasar domestik di restoran mewah dan diminati pasar internasional.
Pemenuhan kebutuhan pasar akan kepiting secara langsung berdampak positif bagi
peningkatan penghasilan nelayan sehingga dapat menjadikan matapencaharian pokok.
Khusus untuk kepiting, sangat jarang masyarakat kita yang membudidayakan kepiting
secara khusus, padahal jika dikelola dan dikembangkan secara terpadu, maka kepiting
ini sangat menjanjikan. Kepiting bakau (Scylla serrata) merupakan salah satu jenis
komoditas perikanan yang potensial untuk dibudidayakan. Budidaya kepiting ini
tentunya akan menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak jika hal ini dikelola dan
dikembangkan secara terpadu dan dalam skala besar. (M. Ghufron, H. Kordi K, 2007)

Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan pantai yang
mempunyai nilai ekonomis penting. Kepiting bakau merupakan salah satu sumberdaya
perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Di
Indonesia, kepiting bakau sangat digemari karena rasanya yang enak terutama
kepiting betina yang sedang bertelur, bahkan telah menjadi komoditi ekspor. Negara
tujuan eksport antara lain adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia
dan Perancis. Peluang pasar kepiting bakau terbuka luas dan prospektif, baik domestik
maupun internasional. Potensi pasar yang cukup besar memberi peluang bagi
pengembangan budidaya kepiting bakau secara lebih serius dan komersial.

Tabel 1
Produksi Kepiting Bakau Indonesia

Komoditi Tahun
2008 2009 2010 2011 2012

Kepiting
Bakau 1,175,0 ton 1,310,0 ton 1,510,0 ton 1,526,5 ton 1,717,1 ton

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan/ Diskanla Kabupaten SUMENEP, 2013

Di sisi lain produksi kepiting selama ini secara keseluruhan masih
mengandalkan tangkapan dari alam, sehingga kesinambungan produksinya tidak
dapat dipertahankan. Di dalam negeri kepiting bakau ini juga telah banyak dijual di
pasaran-pasaran tradisional hingga ke swalayan mewah (supermarket), dan disajikan
di rumah makan kecil di pinggiran jalan sampai restoran bahkan sampai hotel
berbintang. Proses pengolahan kepiting bakau harus terus ditingkatkan, sehingga
kepiting bakau bisa tetap dipasarkan dalam keadaan segar. Kegiatan ini dilakukan
agar mampu memberikan hasil yang berkelanjutan. Upaya peningkatan pangsa pasar
kepiting lunak secara mutlak memerlukan dukungan promosi hingga dapat diakses
secara nasional maupun internasional.

Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep
adalah salah satu daerah penghasil kepiting yang potensial diantaranya adalah jenis
Scylla serrata. Maka dari itu, peluang untuk membangun budidaya kepiting masih
terbuka lebar dan salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut adalah Desa
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Marengan Laok. Produksi kepiting masih mengandalkan penangkapan di alam dengan
peralatan yang sangat sederhana, berlangsung setiap hari kecuali hari Minggu dan
belum ada upaya untuk membudidayakannya.

Berdasarkan uraian diatas perlu permasalahan penelitian adalah bagaimana
strategi pengembangan usaha budidaya kepiting bakau (Scylla serrata) agar dapat
meningkatkan pendapatan pembudidaya kepiting bakau di Desa Marengan Laok
Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui strategi pengembangan usaha
budidaya kepiting bakau (Scylla serrata) agar dapat meningkatkan pendapatan
pembudidaya kepiting bakau di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget
Kabupaten Sumenep.

METODE PENELITIAN
Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu
konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dari pernyataan diatas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif karena peneliti menginginkan untuk mengetahui sejauh mana
langkah pembudidaya dalam menerapkan strategi-strategi dalam meningkatkan
pendapatannya. Jadi peneliti mengasumsikan metode ini yang paling tepat untuk
dipergunakan dalam penelitian ini.

Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive yaitu di Desa Marengan

Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Lokasi ini merupakan tempat para
petani pembudidaya kepiting bakau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni
2015.

Metode Penentuan Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembudidaya kepiting

bakau yang melakukan kegiatan budidaya kepiting bakau di Marengan Laok
Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Metode penentuan sampel menggunakan teknik sampling. Penentuan
responden diambil 10% dari total jumlah keseluruhan populasi, apabila diketahui
jumlah populasi diatas 100 responden (Arikunto, 2002). Pembudidaya yang diambil
dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10% dari jumlah pembudidaya kepiting bakau
dimana total polulasinya sebesar 104 pembudidaya. Sehingga sampel diambil sebesar
10% dari 104 pembudidaya kepiting bakau yaitu sebanyak 10 responden.

Metode Pengumpulan Data
Teknik yang dilakukan dalam pengambilan data ini dengan melakukan dua

macam, yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat

penelitian. Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan dan
pencatatan dari hasil observasi, wawancara, dan partisipasi aktif.
1. Observasi

Observasi adalah suatu rangakaian pengumpulan data dalam suatu penelitian,
obsrvasi merupakan suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk
menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang di inginkan, atau suatu studi
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yang sengaja dan sistematis tentang keadaan fenomena sosial dan gejala-gejala psikis
dengan jalan mengamati dan mencatat secara tepat.
2. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti utuk
mendapatakan keterangan–keterangan lisan melalui bercakap-cakap secara langsug
dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat
dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.
3. Partisipasi aktif

Partispasi aktif adalah mengikuti beberapa kegiatan secara langsung  yang
dilakukan oleh petani.

Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung/

melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari Dinas Perikanan untuk
mendapatkan informasi kondisi perikanan di daerah penelitian secara umum dan studi
pustaka mengenai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode Analis Data
Peneliti menganalisis menggunakan metode analisis SWOT yang meliputi

analisis IFAS dan EFAS sebagai bagian dari analisis SWOT yang berdasarkan pada
kondisi objektif lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Analisis SWOT
digunakan untuk mengetahui faktor–faktor yang berpengaruh dan untuk menerapkan
strategi pengembangan usaha budidaya kepiting bakau (Scylla serrata) di Desa
Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Sebelum membuat matrik faktor strategi internal, kita perlu mengetahui terlebih
dahulu faktor strategi internal (IFAS). Berikut ini adalah cara-cara penentuan faktor
strategis internal (IFAS):
1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam

kolom 1.
2. Beri bobot masing-masing faktor berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut

terhadap posisi strategis perusahaan (jumlah bobot kekuatan dan kelemahan harus
= 1).
Bobot IFAS:
a. 0,00 – 0,05 = pengaruh kecil
b. 0,06 – 0,10 = pengaruh sedang
c. 0,11 – 0,15 = pengaruh besar
d. 0,16 – 0,20 = pengaruh sangat besar

3. Hitung rating (dari kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala
mulai dari 4 sampai dengan 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap
kondisi perusahaan yang bersangkutan.
Rating IFAS :
a. 1 = merupakan kelemahan utama
b. 2 = merupakan kelemahan yang kecil
c. 3 = merupakan kekuatan yang kecil
d. 4 = merupakan kekuatan utama

Jika kelemahan perusahaan besar sekali nilainya adalah 1, sedangkan jika
kekuatan perusahaan sangat besar, nilainya adalah 4. Jadi, rating mengacu pada
kondisi perusahaan, sedangkan bobot mengacu pada industri dimana perusahaan
berada.

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor
pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-
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masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan
1,0 (poor).

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor
pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan
bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis
internalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini
dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

Tabel 2
Matriks Faktor Strategi Internal

Faktor-Faktor
Strategis Internal Bobot Rating Skor Pembobotan

(Bobot x Rating)
Kekuatan

(Streghts/S)
Peluang 1
Peluang 2

Bobot kekuatan 1
Bobot kekuatan 2

Rating kekuatan
1

Rating kekuatan
2

Jumlah A B
Kelemahan

(Weaknesess/ W)
Ancaman 1
Ancaman 2

Bobot kelemahan
1

Bobot kelemahan
2

Rating
kelemahan 1

Rating
kelemahan 2

Jumlah C D
Total (A+C) = 1 (B+D)

Sumber: Dikutip dari Freddy Rangkuti, 2006

Adapun tahapan pembuatan matrik faktor strategis eksternal adalah sebagai berikut:
1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang serta ancaman perusahaan dalam

kolom 1
2. Beri bobot masing-masing faktor berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut

terhadap posisi strategis perusahaan (jumlah bobot peluang dan ancaman harus =
1).
Bobot EFAS:
a. 0,00 – 0,05 = pengaruh kecil
b. 0,06 – 0,10 = pengaruh sedang
c. 0,11 – 0,15 = pengaruh besar
d. 0,16 – 0,20 = pengaruh sangat besar

3. Hitung rating (dari kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala
mulai dari 4 sampai dengan 1, berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap
kondisi perusahaan yang bersangkutan.
Rating EFAS :
a. 1 = merupakan ancaman utama
b. 2 = merupakan ancaman yang kecil
c. 3 = merupakan peluang yang kecil
d. 4 = merupakan peluang utama

Jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika
peluangnya sangat besar ratingnya 4. Rating ditentukan berdasarkan efektivitas
strategi perusahaan. Dengan demikian, nilainya didasarkan pada kondisi
perusahaan.

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor
pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-
masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan
1,0 (poor).
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5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor
pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan
bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis
eksternalnya. Skor total ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini
dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

Tabel 3
Matrik Faktor Strategi Eksternal

Faktor-faktor
Strategis Eksternal Bobot Rating Skor Pembobotan

(Bobot x Rating)
Peluang

(Opportunities/ O)
Peluang 1
Peluang 2

Bobot peluang 1
Bobot peluang 2

Rating peluang 1
Rating peluang 2

Jumlah A B
Ancaman

(Threats/T)
Ancaman 1
Ancaman 2

Bobot ancaman
1

Bobot ancaman
2

Rating ancaman
1

Rating ancaman
2

Jumlah C D
Total (A+C) = 1 (B+D)

Sumber: Dikutip dari Freddy Rangkuti, 2006

Setelah nilai total dari masing-masing faktor diketahui, kemudian digambarkan

dalam diagram matriks SWOT dan yang terakhir dibuat matriks SWOT sebagai berikut:

Gambar 1
Grafik Matriks SWOT
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Tabel 4
Diagram Matriks SWOT

IFAS
EFAS

STRENGHTS (S)
- Tentukan faktor-faktor

kekuatan internal

WEAKNESSES (W)
- Tentukan faktor-faktor

kelemahan internal
OPPOTINITIES (O)
- Tentukan

faktor-faktor
peluang
eksternal

Strategi SO
- Ciptakan strategi yang

menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang

Strategi WO
- Ciptakan strategi yang

meminimalkan
kelemahan untuk
memanfaatkan peluang

THREATS (T)
- Tentukan

faktor-faktor
ancaman
eksternal

Strategi ST
- Ciptakan strategi yang

menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

Strategi WT
- Ciptakan strategi yang

meminimalkan
kelemahan dan
menghindari ancaman

Sumber: Dikutip dari Freddy Rangkuti, 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi suatu usaha. Analisis ini didasarkan pada logika yang
memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang (Opportunities) namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).

Analisis SWOT yang dilakukan dengan tepat juga menunjukkan berbagai
peluang yang sebaiknya dimanfaatkan, terutama dengan mengembangkan faktor-
faktor pendukung dan mengubah potensi yang dimiliki menjadi kekuatan yang efektif
sehingga usaha tersebut memiliki keunggulan yang dapat diandalkan. Namun
kemampuan memanfaatkan peluang pada suatu usaha akan menimbulkan ancaman
bagi usaha karena pesaing akan mengambil dan memanfaatkan kelemahan lawannya.
Analisis ini membandingkan antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan
faktor eksternal (peluang dan ancaman). Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan
dalam analisis SWOT.

Identifikasi Faktor Internal
1. Kekuatan

Kekuatan (Strengths) merupakan kompetensi khusus yang terdapat dalam
organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan dan kemampuan dalam
pengembangan produk oleh unit usaha di pasaran.  Kekuatan yang dimiliki oleh usaha
budidaya kepiting bakau dapat diidentifikasi antara lain:
a. Lokasi Usaha dan Kualitas Air

Usaha budidaya kepiting bakau ini terletak di perairan yang tenang, dekat
dengan jalan raya dan dekat dengan tempat berdomisili pembudidaya. Jawaban
responden mengatakan lokasi usaha sesuai bagi pembudidaya, sehingga lokasi usaha
budidaya kepiting bakau merupakan salah satu kekuatan dalam pengembangan
budidaya kepiting bakau. Demikian juga dengan jawaban responden bahwa kualitas air
di lokasi budidaya telah memenuhi syarat. Sehingga kualitas air di Desa Marengan
Laok merupakan salah satu kekuatan dalam pengembangan budidaya kepiting bakau .
b. Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Sumenep telah memberikan dukungan bantuan penyuluhan dan
informasi terbaru serta bantuan sarana prasarana untuk menjalankan usaha
pembudidayaan kepiting bakau. Sehingga dukungan dan bantuan pemerintah daerah
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merupakan salah satu kekuatan dalam pengembangan budidaya kepiting bakau di
Desa Marengan Laok
c. Harga Benih Murah

Benih di dapat dari Balai Budidaya Laut (BBL) yang dijual murah kepada
pembudidaya, sehingga harga benih merupakan salah satu kekuatan dalam
pengembangan budidaya kepiting bakau di Desa Marengan Laok.

d. Biaya Pemasaran Rendah
Pihak pembudidaya tidak memiliki tangggung jawab penuh dalam melakukan
penjualan produknya. Hal ini disebakan karena pihak pembeli datang langsung ke
lokasi budidaya sehingga biaya pemasaran ditanggung oleh pihak pembeli.
Sehingga biaya pemasaran merupakan salah satu kekuatan dalam pengembangan
budidaya kepiting bakau.

e. Budidaya kepiting bakau dapat dilakukan dalam skala usaha kecil
Budidaya kepiting bakau tidak memerlukan dana yang terlalu besar untuk
memulainya. Usaha budidaya ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang
mempunyai penghasilan yang cukup. Namun, walaupun dapat dilakukan dalam
skala usaha yang kecil seperti halnya masyarakat lain, masyarakat pesisir di Desa
Marengan Laok juga sangat memerlukan bantuan dalam hal ,modal, informasi
serta keterampilan.

2. Kelemahan
Kelemahan merupakan keterbatasan (kekurangan) dalam hal sumber,

keterampilan dan kemampuan menjadi penghalang kinerja yang dapat menjadi
penyebab terjadinya kerugian. Adapun kelemahan-kelemahan pada usaha budidaya
kepiting bakau antara lain:
a. Ketersediaan Benih Kurang

Hal ini disebabkan karena lokasi penjualan benih hanya terdapat di Balai Budidaya
Laut (BBL). Demikian dengan jawaban respon yang mengatakan bahwa benih di
BBL terbatas sehingga mereka membeli benih yang ditangkap di laut. Sehingga
ketersediaan benih merupakan salah satu kelemahan dalam pengembangan
budidaya kepiting bakau.

b. Kurangnya Sumberdaya Manusia
Kurang tersedianya tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena kebanyakan warga
Desa Marengan Laok tidak mau menjadi pembudidaya kepiting.

Setelah faktor–faktor strategis internal usaha budidaya kepiting bakau
diidentifikasi, suatu tabel IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) disusun
untuk merumuskan faktor – faktor strategis internal.

Tabel 5
IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) Usaha Budidaya

Kepiting Bakau di Desa Marengan Laok.
No Faktor Strategi Internal Bobot Rating B x R

Kekuatan
1 Dukungan Pemerintah Daerah 0.10 3 0.30
2 Lokasi Usaha dan kualitas Air 0.20 4 0.80
3 Harga Benih Murah 0.20 3 0.60
4 Biaya Pemasaran Rendah 0.15 4 0.60
5 Budidaya kepiting bakau dapat

dilakukan dalam skala usaha kecil
0.10 3 0.30

Jumlah 0.75 2.60
Kelemahan
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1 Ketersediaan benih kurang memadai 0.15 2 0.30
2 Kurangnya SDM 0.10 1 0.10

Jumlah 0.25 0.40
Total 1.00 3.00

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Identifikasi Faktor Eksternal
Peluang

Peluang adalah perubahan yang dapat dilihat sebelumnya dalam waktu dekat,
dimasa mendatang yang akan memberikan keuntungan bagi kegiatan usaha. Peluang-
peluang yang dimiliki oleh usaha budidaya kepiting bakau antara lain:
a. Nilai Jual Kepiting Bakau

Nilai jual kepiting bakau yang semakin tinggi baik ekspor maupun lokal. Produk
kepiting bakau tidak sulit untuk dipasarkan karena merupakan produk yang dicari-
cari konsumen. Hal ini membuktikan bahwa nilai komuditi kepiting bakau
merupakan salah satu peluang budidaya kepiting bakau.

b. Pangsa Pasar Hasil Budidaya Tinggi
Pangsa pasar hasil budidaya tinggi. Demikian dengan jawaban responden bahwa
terkadang mereka tidak dapat memenuhi permintaan pembeli karena hasil panen
yang terbatas. Hal ini membuktikan bahwa pangsa pasar merupakan salah satu
peluang dalam upaya pengembangan usaha budidaya kepiting bakau.

c. Peluang Usaha Besar
Peluang usaha besar dapat dilihat dari pangsa pasar hasil tambak dan terbukanya
peluang usaha. Jawaban responden juga mengatakan bahwa peluang usaha
budidaya sangat besar namun ketersediaan benih rendah. Oleh karena itu peluang
usaha merupakan salah satu peluang dalam upaya pengembangan budidaya
kepiting bakau

d. Kebijakan pemerintah
Otonomi daerah memberikan peluang yang luas kepada daerah untuk menggali
dan mengolah potensi daerah.

b. Ancaman
Ancaman adalah gejala-gejala yang merupakan dampak negatif atas

keberhasilan usaha, namun umumnya berada diluar kendali usaha. Apabila ancaman
tersebut tidak diatasi maka akan menjadi ganjalan bagi usaha yang bersangkutan baik
untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Adapun ancaman yang
dihadapi oleh usaha budidaya kepiting bakau antara lain:
a. Faktor Iklim

Usaha budidaya kepiting bakau di tambak sangat tergantung pada musim.
Keberhasilan usaha sangat didukung oleh iklim yang stabil. Demikian jawaban
responden bahwa jika musim penghujan maka akan terjadi kebanjiran yang dapat
membawa sampah dan dapat merusak jaring. Sampah yang dibawa banjir juga
dapat merangsang pertumbuhan berbagai jenis organisme dan dapat menurunkan
produksi bahkan dapat mengakibatkan kematian total, sehingga faktor iklim
merupakan salah satu faktor ancaman dalam pengembangan usaha budidaya
kepiting bakau.

b. Keamanan
Kurangnya keamanan tambak merupakan salah satu faktor yang harus diwaspai.
Demikian juga dengan jawaban responden bahwa pencurian kepiting bakau sering
terjadi pada malam hari.

Setelah faktor–faktor eksternal suatu usaha budidaya kepiting bakau
diidentifikasi, suatu tabel EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary)
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disusun untuk merumuskan faktor–faktor strategis eksternal dalam kerangka peluang
dan ancaman usaha budidaya kepiting bakau.

Tabel 6
EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) Usaha Budidaya

Kepiting Bakau di Desa Marengan Laok.
No Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating B x R

Peluang
1 Nilai jual kepiting bakau 0.20 4 0.80
2 Pangsa pasar hasil budidaya tinggi 0.20 4 0.80
3 Peluang usaha besar 0.10 3 0.30
4 Kebijkan pemerintah 0.10 3 0.30

Jumlah 0.60 2.20
Ancaman
1 Faktor iklim 0.20 2 0.40
2 Keamanan 0.20 1 0.20

Jumlah 0.40 0.60
Total 1.00 2.80

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Dari skor pembobotan yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya dibuat
diagram matriks SWOT. Untuk mencari koordinatnya, dapat dicari dengan cara
sebagai berikut:
1. Koordinat analisis internal

(skor total kekuatan - skor total kelemahan)
(2.60 – 0.40) = 2.20

2. Koordinat analisis eksternal
(skor total peluang - skor total ancaman)
(2.20 – 0.60) = 1.6

Jadi titik koordinatnya terletak pada (2.2 : 1.6)

Berikut hasil koordinat tersebut disajikan pada diagram matriks SWOT untuk
mengetahui posisi petani di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten
Sumenep:

Gambar 2
Grafik Matriks SWOT
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Dari grafik diatas matriks SWOT kekuatan lebih besar daripada kelemahan,
sehingga petani kepiting bakau di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget
Kabupaten Sumenep harus lebih memperhatikan kekuatan yang dimiliki untuk
meningkatkan produksi dan pendapatannya dibandingkan memperhatikan kelemahan
yang dimiliki karena nilai dari kekuatan > kelemahan.

Dari grafik diatas matriks SWOT peluang lebih besar daripada ancaman,
sehingga petani kepiting bakau di Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget
Kabupaten Sumenep harus lebih memperhatikan peluang yang dimiliki untuk
meningkatkan produksi dan pendapatannya dibandingkan memperhatikan ancaman
yang dimiliki karena nilai dari peluang > ancaman.

Dilihat dari grafik matriks SWOT, hasil dari koordinat matriks SWOT
menunjukkan pada kuadran I yaitu pertumbuhan artinya untuk meningkatkan produksi
dan pendapatan langkah yang harus dilakukan petani kepiting bakau di Desa
Marengan Laok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep adalah dengan
memperhatikan pertumbuhan kepiting bakau yang dipeliharanya, masyarakat harus
memfokuskan dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan menggunakan
kekuatan yang dimiliki daripada melihat kelemahan yang dimiliki dan ancaman yang
akan terjadi. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh petani kepiting bakau, diharapkan
dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita lihat
matriks SWOT untuk memperjelas hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman yang mempengaruhi usaha budidaya kepiting bakau. Dengan analisis
SWOT yang dilakukan dapat diperoleh berbagai alternatif strategi yang dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 7
Matriks SWOT pada Usaha Budidaya Kepiting Bakau di Desa Marengan Laok

Internal

Eksternal

Kekuatan (Streanghts)
1. Lokasi Usaha dan

kualitas Air
2. Dukungan Pemerintah

Daerah
3. Biaya Pemasaran

Rendah
4. Harga Benih Murah
5. Budidaya kepiting bakau

dapat dilakukan dalam
skala usaha kecil

Kelemahan (Weakness)
1. Ketersediaan Benih

Kurang
2. Kurang SDM

Peluang
(Opportunities)
1. Nilai komoditi

kepiting bakau
2. Pangsa Pasar

Tinggi
3. Peluang Usaha

Besar
4. Kebijakan

Pemerintah

STRATEGI (S-O)
1. Meningkatkan kapasitas

produksi kepiting bakau
(S-1,2,3,4,&O-1,2,3,4)

2. Meningkatkan dan
mempertahankan mutu
produk kepiting bakau (S-
1,2,3,4&O-1,2,3,4)

STRATEGI (W-O)
1. Optimalkan Balai Budidaya

Laut  (BBL) (W-1,&O-
1,2,3,4)

2. Manfaatkan benih alam
(W-1,&O-1,2,3,4)

3. Melakukan sosialisasi
Peraturan Daerah Tentang
penertiban izin usaha yang
memanfaatkan
sumberdaya perairan (W-
1,2&O-1,2,3,4)
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Ancaman (
Threats)
1. Faktor Iklim
2. Keamanan

STRATEGI (S-T)
1. Membuat Kesepakatan

Antar Pembudidaya
Dalam Menjaga
Keamanan Keramba (T -
2,&S-1,2,3,4)

2. Hindari waktu penebaran
benih pada musim hujan
(T-1,2&S-1,2,3,4)

STRATEGI (W-T)
1. Meningkatkan

Pengetahuan Tentang
Budidaya kepiting bakau
(T-1,2,&W-1,2)

2. Cari benih dari luar daerah
(T-1,2,&W-1,2)

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan matriks SWOT tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa strategi
yang dapat dilakukan oleh petani  kepiting bakau untuk mengembangkan usahanya
dalam menghadapi persaingan dimasa yang akan datang:
Strategi  S – O (Strenghts – Opportunities)

Strategi ini disusun dengan menggunakan seluruh kekuatan dan peluang yang
dimiliki.  Beberapa strategi yang dapat diambil antara lain:
1. Meningkatkan kapasitas produksi kepiting bakau. Strategi ini diambil dengan

pertimbangan bahwa kekuatan yang berupa umur produktif, biaya pemasaran
rendah dan ketersediaan laut serta peluang yang berupa harga tinggi, dasar
perairan yang baik dan selera konsumen tinggi maka kekuatan dan peluang
tersebut sangat mendukung peningkatan volume produksi kepiting bakau.

2. Meningkatkan dan mempertahankan mutu produk. Strategi ini diambil dengan
pertimbangan bahwa peluang dan selera konsumen yang cukup tinggi dan
didukung oleh kekuatan yang berupa umur produktif dan biaya pemasaran yang
rendah maka upaya meningkatkan dan mempertahankan mutu produk harus
dilakukan sehingga keberadaan dipasaran internasional dapat dipertahankan dan
nantinya dapat meningkatkan penerimaan devisa.

Strategi W – O (Weakness – Opportunities)
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada, dengan

cara mengatasi kelemahan yang dimiliki. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu:
1. Optimalkan Balai Budidaya Laut dalam penyediaan bibit kepiting bakau. Strategi ini

diambil dengan mempertimbangkan bahwa kelemahan yang berupa kurangnya
ketersediaan benih yang disediakan BBL sehingga banyak pembudidaya yang
beralih untuk membudidayakan jenis kepiting bakau.

2. Manfaatkan benih yang ada di alam. Strategi diambil dengan pertimbangan bahwa
kurangnya bibit.

3. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang penertiban izin usaha yang
memanfaatkan sumberdaya perairan. Strategi ini diambil karena dilihat dari
kelemahan kurangnya SDM. Sesuai dengan jawaban responden bahwa
masyarakat setempat tidak mau menjadi nelayan.

Strategi S – T (Strenghts – Threats)
Strategi ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk

mengatasi ancaman yang dihadapi.  Adapun strategi yang dilakukan adalah:
1. Membuat kesepakatan antar pembudidaya dalam menjaga keamanan keramba.

Strategi ini diambil dengan pertimbangan bahwa ancaman yang berupa
pencemaran dan penurunan mutu lingkungan yang diakibatkan oleh musim dapat
diatasi dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan. Penurunan mutu
lingkungan akibat pencemaran dapat merangsang pertumbuhan berbagai jenis



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

194

organisme pathogen yang dapat menurunkan produksi kepiting bakau.  Sehingga
dengan memiliki umur yang produktif dan ketersediaan laut maka pengusaha dapat
mengikuti sosialisasi mengenai dampak pencemaran lingkungan.

2. Hindari penebaran benih pada musim hujan. Strategi ini diambil dengan
perhitungan bahwa ancaman pencemaran lingkungan bisa terjadi pada musim
hujan karna sampah yang terbawa oleh air dari daratan ke daerah keramba.

Strategi W – T (Weakness – Threats)
Strategi ini untuk mengatasi kelemahan yang berpadu dengan ancaman harus

segera diatasi. Untuk mengatasi dapat diambil strategi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengetahuan tentang budidaya kepiting bakau. Strategi ini diambil

karena melihat dari faktor ancaman.
2. Perubahan musim dapat mengakibatkan timbulnya pencemaran yang sangat

berpengaruh terhadap jumlah produksi kepiting bakau.  Untuk mengatasi tingkat
pencemaran terhadap kepiting bakau maka pengusaha harus meningkatkan
pengetahuan tentang kepiting bakau termasuk teknik budidaya dan jenis-jenis
penyakit yang biasanya menyerang kepiting bakau.

PENUTUP
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Marengan Laok Kecamatan

Kalianget Kabupaten Sumenep didapat hasil dari grafik matriks SWOT, koordinat
matriks SWOT menunjukkan pada kuadran I yaitu pertumbuhan artinya untuk
meningkatkan produksi dan pendapatan petani kepiting bakau di Desa Marengan Laok
Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, masyarakat harus memfokuskan dengan
memanfaatkan peluang yang ada dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki
daripada melihat kelemahan yang dimiliki dan ancaman yang akan terjadi. Disarankan
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengusahaan kepiting soka dan
penyediaan bibit kepiting bakau sehingga petani pembudidaya tidak kesulitan lagi
apabila membutuhkan bibit kepiting bakau.
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ABSTRAK
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan
seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada. Salah satu
tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dilihat dari pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB daerah
tersebut.Adanya ketimpangan kontribusi setiap sektornya terhadap nilai PDRB Provinsi
Maluku mengindikasikan masih adanya kesenjangan yang terjadi pada sektor-sektor
ekonomi Provinsi Maluku. Kesenjangan yang dimaksudkan adalah kesenjangan
pendapatan, kesenjangan tenaga kerja pada tiap sektornya yang akan selalu menjadi
masalah jika dibiarkan secara terus menerus. Tujuan ini untuk menganalisa sektor-
sektor mana yang memiliki keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang sehingga
dapat diketahui sektor mana yang menjadi sektor unggulan, potensial dan terbelakang
di Provinsi Maluku. Kemudian dengan analisis input-output dapat diketahui sektor
mana yang berdampak paling besar terhadap output, pendapatan dan kesempatan
kerja bagi sektor-sektor lainnya dan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada
setiap sektor jika terjadi perubahan pada struktur ekonomi di Provinsi Maluku. Dari
ketiga analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sektor manakah yang paling
berpengaruh positif terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya di Provinsi Maluku. Hasil
identifikasi sektor unggulan yang diperoleh dari hasil analisis keterkaitan antar sektor
ini berbeda dengan sektor penyumbang nilai terbesar pada PDRB Provinsi Maluku
yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam analisis keterkaitan antar sektor
menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor
terbelakang hal ini berkebalikan dengan kontribusi yang diberikan sektor perdagangan,
hotel dan restoran pada PDRB adalah yang tertinggi dibandingkan dengan sektor
lainnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa walaupun sektor perdagangan, hotel dan
restoran berkontribusi besar pada PDRB, namun sektor-sektor tersebut menggunakan
bahan baku/input yang digunakan tidak berasal dari Provinsi Maluku dan hasil/output
dari sektor perdagangan tersebut sebagian besar penggunanya bukan sektor-sektor
yang ada di Provinsi Maluku, melainkan digunakan daerah diluar Provinsi Maluku.

Kata kunci : Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Input-Output

SUPERIOR SECTOR ROLE TOWARD THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF
MALUKU PROVINCE

ABSTRACT
Regional economic development is a process of local government and the entire
community to manage the various resources available. One measure of the success of
economic development is viewed from the economic growth. The economic growth of
an area can be seen from the value of GDP of the area. The imbalance in the
contribution of each sector to the GDP value of Maluku province indicates the
persistence of disparities in economic sectors Maluku province. The gap is meant
income gap, employment gap in each sector that will always be a problem if left
continuously. The purpose is to analyze which sectors that have relevance to the
forward and backward linkages that can be known which sector became the leading
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sectors, potential and backward in Maluku province. Then, with input-output analysis
can know which sectors have the most impact on output, income and employment
opportunities for other sectors and to identify changes that occur in each sector if there
is a change in the economic structure in Maluku province. Of the three analysis we can
conclude which sector most positive influence on other economic sectors in the
province of Maluku. The results of the identification of the leading sectors were
obtained from analysis of the linkages between different sectors of the sector's largest
contributor in the GDP value of Maluku province, namely trade, hotels and restaurants.
In the analysis of linkages between sectors shows that the sectors of trade, hotels and
restaurants sector is underdeveloped it is contrary to the contributions made by trade,
hotel and restaurant at GRDP is the highest compared with other sectors. This reflects
that while trade, hotels and restaurants contributed a great deal in the GDP, but these
sectors using raw materials/inputs used are not derived from Maluku and
results/outputs of the trade sector the majority of its users is not sector specific in
Maluku province, but used the area outside of the province of Maluku.

Keyword : Economic Development, Economic growth, Input-Output

PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah

daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada
dan membentuk suatu pola kerjasama atau kemitraan untuk menciptakan suatu
lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam
daerah tersebut (Arsyad, 1999). Tolak ukur pembangunan dapat dilihat dari
pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar
penduduk, antar daerah dan antar sektor. Provinsi Maluku merupakan salah satu
daerah yang luas lautannya lebih besar dari pada daratannya dan  Provinsi Maluku
juga memiliki beberapa potensi yang cukup besar. Terdapat beberapa sektor unggulan
yang menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya kegiatan perekonomian di
Provinsi Maluku. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indicator keberhasilan
pembangunan suatu daerah yang dapat dilihat PDRB serta pendapatan perkapita.

Dalam melihat pertumbuhan ekonomi secara riil, dapat dilihat dari pertumbuhan
PDRB atas dasar harga konstan. Terdapat tiga sektor utama yang berkontribusi sangat
besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, yaitu sektor pertanian,
perdagangan, hotel dan restoran, jasa. Sektor-sektor tersebut pada setiap tahunnya
memiliki kontribusi yang begitu besar terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi
Maluku. Kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang diberikan oleh
ketiga sektor tersebut, belum diimbangi dengan pengaruh positif terhadap keenam
sektor lainnya. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidakseimbangan dalam proses
kegiatan perekonomian yang terjadi. Belum adanya pengaruh positif yang dapat
diberikan oleh sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi
Provinsi Maluku menjadi sebuah hal yang kurang baik untuk pembangunan ekonomi
daerah tersebut. Ketimpangan ini dapat diartikan bahwa sektor yang menjadi unggulan
suatu daerah akan selalu tumbuh berkembang, namun sektor yang merupakan sektor
potensial maupun terbelakang tidak mengalami perkembangan yang signifikan.
Dengan digunakannya analisis tabel Input-Output Provinsi Maluku tahun 2007 akan
dijabarkan sektor-sektor mana yang menjadi sektor unggulan, sektor potensial dan
sektor terbelakang di Provinsi Maluku atas hasil analisis keterkaitan antar sektor.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode analisis input-output yang akan digunakan

untuk menjawab masing-masing dari rumusan masalah penelitian yang ada. Analisis
input-output merupakan bentuk analisis antar sektor. Sistem input output ini di susun
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berdasarkan asumsi perilaku ekonomi yang merupakan penyederhanaan kerangka
untuk mengukur aliran masukan (input) dan keluaran (output) berbagai faktor kegiatan
ekonomi dalam suatu wilayah. Sistem penghitungan ini mengikuti arus barang dan jasa
dari satu sektor produksi ke sektor produksi lainnya (Nazara, Suahasil; 1997).
Seberapa besar ketergantungan suatu sektor terhadap sektor lainnya ditentukan oleh
besarnya input yang digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain
pengembangan suatu sektor tidak akan tercapai apabila tidak di dukung oleh input dari
sektor lain.

Analisis Keterkaitan Antar Sektor
Backward linkages (kaitan ke belakang) dan forward linkages (kaitan ke depan)

adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat keterkaitan suatu sektor
terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian. Kaitan ke belakang merupakan alat
analisis untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain
yang menyumbang input kepadanya. Peningkatan output sektor i akan meningkat
permintaan input untuk sektor tersebut yang berasal dari sektor itu sendiri dan dari
sektor lainnya, yang berarti harus ada peningkatan output sektor lainnya tersebut.
Keterkaitan bersumber dari mekanisme penggunaan input.

TBLj =
(1) 1

Dimana TBLj adalah total backward linkage untuk sektor j, bij adalah elemen
matriks kebalikan leontief baris ke i, kolom ke j, n adalah jumlah sektor.

Kaitan ke depan merupakan alat analisis untuk mengetahui derajat antara
suatu sektor yang menghasilkan output, untuk digunakan sebagai input bagi sektor-
sektor yang lain. Peningkatan output sektor i akan meningkatkan distribusi output untuk
sektor tersebut yang membuat sektor lain (sektor j) memiliki input yang lebih banyak,
sehingga sektor lain tersebut akan meningkatkan proses produksinya yang pada
gilirannya akan menghasilkan output yang lebih banyak. Keterkaitannya bersumber
dari mekanisme penggunaan output.

TFLi =
(2) 1

Dimana TFLi adalah total forward linkage untuk sektor i, bij adalah elemen
matriks kebalikan leontief ke i, kolom ke j, n adalah jumlah sektor.

Formula keterkaitan ke belakang dari suatu sektor dapat dinyatakan sebagai
berikut (Bulmer-Thomas, 1982;190): analisa Multiplier Effect merupakan alat analisis
untuk menghitung total nilai produksi dari semua sektor ekonomi yang diperlukan untuk
memenuhi nilai permintaan akhir dari output, pendapatan dan kesempatan kerja suatu
sektor. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis dampak persentase perubahan
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output, persentase saving. Analisis dampak digunakan untuk mengetahui dampak
perubahan permintaan akhir terhadap perekonomian. Dapat digunakan untuk simulasi
kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Perekonomian

Wilayah Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki struktur perekonomian
yang tentu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat terlihat
dengan jelas karena antara satu wilayah (kota dan kabupaten) dipisahkan oleh laut.
Luas wilayah yang pada umumnya dipisahkan oleh laut tentunya memiliki
pengembangan yang terpencar.

Kondisi perekonomian Provinsi Maluku bersifat terbuka, oleh karena itu aspek
keruangan (space) menjadi model ekonomi wilayah yang saling berinteraksi (linkages)
atau memiliki berbagai macam simpul-simpul jasa distribusi diantara satu wilayah
dengan wilayah lainnya. Model perekonomian seperti ini akan menjadi salah satu
model perekonomian yang berkarakteristik perekonomian wilayah kepulauan sehingga
di harapkan mampu dalam meningkatkan mobilitas faktor-faktor produksi dan menjadi
andalan untuk memacu perkembangan perekonomian wilayahnya. Dengan demikian
sektor-sektor yang berpotensi atau dominan terhadap produksinya serta memiliki nilai
tambah (value added) baik menurut lapangan usaha (sektor) maupun komponennya
akan menjadi daya tarik dan daya kepekaan yang tinggi (backward and forward
linkages) dan memberi dampak multiplier effek dari sektor-sektor unggulan tersebut
terhadap sektor lainnya.

Dalam penelitian ini tabel input-output digunakan untuk menganalisis multiplier
effect, keterkaitan antar sektor dan analisis dampaknya terhadap perubahan output
dan investasi. Sehingga dapat disimpulkan sektor-sektor mana sajakah yang memiliki
pengaruh positif terhadap perkembangan sektor lainnya. Hasil analisis keterkaitan ke
belakang dan ke depan tabel input output Provinsi Maluku tahun 2007 dapat dilihat
pada gambar di bawah ini:

Sumber: Diolah dari data input-output, 2007

Gambar 1
Keterkaitan Ke Belakang Sektor Perekonomian Provinsi Maluku
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Sumber: Diolah dari data input-output, 2007

Gambar 2
Keterkaitan Ke Depan Sektor Perekonomian Provinsi Maluku

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki keterkaitan ke
belakang maupun keterkaitan ke depan yang tinggi adalah sektor perdagangan, hotel
dan restoran. Analisis tersebut menyatakan bahwa input dari sektor pertanian dan
input sektor perdagangan, hotel dan restoran menggunakan sebagian besar input yang
digunakan untuk proses produksi (tenaga kerja, bahan baku, modal dan lain-lain)
adalah berasal dari sektor lain yang ada di Provinsi Maluku itu sendiri dan output yang
dihasilkan dipasarkan atau digunakan pada sektor-sektor lainnya di Provinsi Maluku
sebagai input dalam proses produksi.

Hasil analisis di atas juga menyimpulkan bahwa sektor yang memiliki
keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi merupakan sektor unggulan di
Provinsi Maluku, sedangkan yang hanya memiliki salah satu keterkaitan yang tinggi
merupakan sektor potensial, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-
jasa, sektor bangunan, sektor pertanian, dan sektor bank. Sedangkan sektor yang
tergolong dalam sektor terbelakang adalah, sektor pertambangan, sektor listrik, gas
dan air bersih, dan sektor industri.

Hasil identifikasi sektor unggulan yang diperoleh dari hasil analisis keterkaitan
antar sektor ini berbeda dengan sektor penyumbang nilai terbesar pada PDRB Provinsi
Maluku yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam analisis keterkaitan antar
sektor menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor
terbelakang hal ini berkebalikan dengan kontribusi yang diberikan sektor perdagangan,
hotel dan restoran pada PDRB adalah yang tertinggi dibandingkan dengan sektor
lainnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa walaupun sektor perdagangan, hotel dan
restoran berkontribusi besar pada PDRB, namun sektor- sektor tersebut menggunakan
bahan baku/input yang digunakan tidak berasal dari Provinsi Maluku dan hasil/output
dari sektor perdagangan tersebut sebagian besar penggunanya bukan sektor-sektor
yang ada di Provinsi Maluku, melainkan digunakan daerah diluar Provinsi Maluku.

PENUTUP
Jika dilihat dari hasil analisis keterkaitan antar sektor (linkages), berbeda

dengan sektor penyumbang nilai terbesar pada PDRB Provinsi Maluku yaitu sektor
perdagangan, hotel dan restoran. Dalam analisis keterkaitan antar sektor menunjukkan
bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor terbelakang hal ini
berkebalikan dengan kontribusi yang diberikan sektor perdagangan, hotel dan restoran
pada PDRB adalah yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut
mencerminkan bahwa walaupun sektor perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi
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besar pada PDRB, namun sektor- sektor tersebut menggunakan bahan baku/input
yang digunakan tidak berasal dari Provinsi Maluku dan hasil/output dari sektor
perdagangan tersebut sebagian besar penggunanya bukan sektor-sektor yang ada di
Provinsi Maluku, melainkan digunakan daerah diluar Provinsi Maluku. Identifikasi
subsektor unggulan dapat didasarkan pada besarnya PDRB, angka keterkaitan ke
depan, angka keterkaitan ke belakang, dan kesempatan kerja (jumlah tenaga kerja).
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PERBANDINGAN PENDAPATAN PENGGUNAAN MODIFIKASI KEMASAN
TRANSPORTASI DAN KEMASAN PETANI PADA BUAH JAMBU AIR CV

CAMPLONG DI KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

Iswahyudi, Mohammad Shoimus Sholeh
Fakultas Pertanian Universitas Islam Madura

moh.shoimus@gmail.com

ABSTRAK
Pendistribusian jambu air umumnya menggunakan kemasan sederhana dan bekas,
sehingga memungkinkan buah rusak selama transportasi. Perlakuan selama
transportasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk memudahkan
pengangkutan, selain itu untuk mengurangi kerusakan buah. Dengan penggunaan
modifikasi kemasan transportasi akan mengurangi dampak kerusakan, menjaga mutu
buah dan sifat fisik buah jambu air cv Camplong. Tujuan dari penilitian ini adalah
mengetahui perbedaan besaran biaya penerimaan dan pendapatan yang diterima
petani jambu air dengan menggunakan kemasan petani dan kemasan modifikasi.
Analisis besarnya perbedaan pendapatan dihitung dengan mengurangi penerimaan
dari total biaya dan dikurangi penyusutan buah. Dari hasil penelitian, penggunaan
kemasan modifikasi untuk buah jambu air cv Campolng lebih menguntungkan daripada
kemasan petani. Dalam satu kali tranportasi kemasan modifikasi mampu memuat 1449
kg, sedangkan kemasan petani 1380 kg. Dari segi biaya penggunaan kemasan petani
lebih kecil, tetapi biaya kerusakan buah jambu air lebih banyak rata-rata 21,87%,
sehingga penerimaan dan pendapatan bersih yang diterima petani lebih besar dengan
menggunakan kemasan modifikasi. Penggunaan kemasan modifikasi dapat digunakan
oleh petani dalam mengurangi kerusakan buah dan untuk meningkatkan pendapatan
petani. Petani masih bisa meningkatkan pendapatan dengan menaikkan harga jual jika
menggunakan kemasan modifikasi karena mempunyai value added, baik dari
penampilan kemasan, ketahanan kemasan, dan minimalis dari kerusakan buah.

Kata kunci: jambu air cv camplong, kemasan, transportasi, pendapatan

COMPARISON OF THE REVENUES’ USING MODIFICATION OF PACKAGING’S
TRANSPORTATION AND THE PACKAGING OF FARMER TO JAMBOO CV

CAMPLONG IN CAMPLONG SUB DISTRICT, SAMPANG

ABSTRACT
Generally the distribution of jamboo use a simple and used packaging, so it enables to
make damaged of the fruit during the transportation. The treatment that is done during
the transportation can be an important things that must be considered to facilitate the
transportation, in addition it can reduce the fruit damage. The using of modification
transportation packaging will reduce the impact of damages, and it can also save the
quality and physical properties of water jamboo cv Camplong. The purpose of this
research is to know the differences between revenue and income of fee amount that is
received by water jamboo using farmer’s packaging and modifications packaging.
Analysis of the differences magnitude’s income is calculated by decreasing of the
acceptance from the total cost and it is decreased by depreciation of the fruit. From the
result of the research, the using modification of packaging for jamboo cv Campolng are
more profitable than farmer’s packaging. In one mode transportation of modifications
packaging can be able to carry 1449 kg and farmer’s packaging can be able to carry
1380 kg. In terms the using cost’s farmer packaging is least, but the cost of damage’s



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

203

jamboo is more average 21.87%, so that the net income and the revenues that is
received by farmers is larger by using modifications packaging. The use of
modifications packaging can be used by farmers to reduce the fruit damage and to
increase farmers' income. The farmers can still increase the revenue by raising the
selling price if the use of modification packing because it has value added, both the
appearance of packaging, robustness packaging, and minimalism of the fruits damage.

Keywords: jamboo cv camplong, packaging, transportation, income

PENDAHULUAN
Kabupaten Sampang merupakan wilayah penghasil buah jambu air camplong.

Komoditi ini diminati oleh konsumen sehingga selalu selalu dilakukan pengiriman
hingga keluar Pulau Madura ketika musim panen raya. Menurut data BPS (2015),
produksi jambu air camplong pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut
adalah 2549. 4 ton, 3694. 7 ton, 2392 ton dan 2141.3 ton. Pangsa pasar dari jambu air
camplong ini cukup luas meliputi kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti;
Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Jakarta. Bebeberapa tahapan yang dilalui pada
sistem distribusi buah tropika, di mana produk tersebut dipindahkan dari tempat
tumbuhnya hingga sampai ke konsumen (Utama 2011). Salah satu rantai pascapanen
jambu air cv Camplong yang menyumbang kerusakan dan kehilangan cukup tinggi
adalah pada proses transportasi (Iswahyudi et al. 2015).

Pendistribusian jambu air umumnya menggunakan kemasan sederhana dan
bekas, sehingga memungkinkan buah rusak selama transportasi. Perlakuan selama
transportasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk memudahkan
pengangkutan, selain itu untuk mengurangi kerusakan buah. Oleh karena itu, kemasan
yang digunakan seharusnya dapat meminimalkan kerusakan, mempertahankan mutu
buah, dan efisien dari segi biaya.

Proses pengemasan yang dilakukan petani adalah menggunakan kemasan
sederhana bahkan menggunakan karton bekas dengan penyusunan buah dalam
kemasan tidak teratur, sehingga memberikan kerusakan buah 20-25 % pasca
transportasi. Kerusakan buah yang cukup tinggi akan berdampak pada konsumen dan
dalam jangkan panjang, mengurangi permintaan, sehingga dapat mengurangi
pendapatan petani.

Dengan modifikasi kemasan transportasi akan mengurangi dampak kerusakan
buah jambu air dan juga lebih menarik daripada kemasan petani. Penggunaan
modifikasi kemasan transportasi akan menambah cost yang harus dikeluarkan petani
dalam proses pengemasan produk dan bahan kemasan, akan tetapi harga dari
kemasan modifikasi lebih mahal dan kerusakan buahnya lebih sedikit.

Dari uraian diatas tujuan dari penilitian ini adalah mengetahui perbedaan
besaran biaya penerimaan dan pendapatan yang diterima petani jambu air dengan
menggunakan kemasan petani dan kemasan modifikasi. Modifikasi kemasan yang
sesuai dengan pasar tujuan diharapkan mampu menekan kerusakan dan
meningkatkan nilai jual jambu air baik di pasar tradisional maupun pasar institusi yang
dapat meningkatkan pendapatan petani. Penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui
hasil modifikasi kemasan untuk transportasi dan distribusi buah jambu air dengan
memperhatikan sifat fisik buah dan jenis kemasan sehingga dapat mengurangi tingkat
kerusakan jambu air selama transportasi serta layak atau menguntungkan secara
ekonomi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten

Sampang. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
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Kemasan Transportasi
Kemasan modifikasi kemasan berbahan karton bergelombang tipe flute BC

dengan kemasan tipe RSC (Regular Slotted Container) dan net foam. Karton
gelombang yang digunakan dalam perancangan kemasan adalah tipe flute BC. Tipe ini
dipilih karena tipe flute BC digunakan secara luas untuk kemasan transportasi dan
mudah dijumpai dipasaran dengan harga yang terjangkau serta masuk dalam standart
kemasan transportasi tujuan ekspor (Qanytah dan Ambarsari 2011; Chen et al. 2011).
Dalam satu kemasan dibagi menjadi 3 (tiga) tingkat atau disusun sampai 3 bagian,
dimana dalam 1 (satu) tingkat terdapat 15 buah jambu air cv Camplong. Untuk
penggunaan kemasan modifikasi dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1
Kemasan Modifikasi (Kemasan Partisi dan net foam)

Pada Gambar 1, dapat dilihat pola susunan dalam kemasan modifikasi. Dalam
barisan panjang menggunakan 2 sekat dan dalam barisan lebar menggunakan 4 sekat
yang berfungis sebagai pembatas antar buah. Tiap buah jambu air akan dibungkus
dengan net foam.

Kerusakan Mekanis
Kerusakan mekanis buah jambu dihitung dengan cara membagi berat jambu air

yang rusak perkemasan pascatransportasi dengan berat jambu air perkemasan dikali
100 persen kemudian di rata-rata dengan total kemasan dalam satu kali transportasi.
Diakatan terjadi kerusakan mekanis apabila terdapat memar seperti bintik bintik warna
gelap atau bercak warna, daging buah ada yang hancur dan daging sama kulit buah
tidak merata (penyok). Keusakan buah mekanis akan mengurangi berat buah jambu air
cv Camplong.

Analisis Pendapatan
Untuk menganalisis dan membandingkan pendapatan bersih dengan

penggunaan kemasan modifikasi dan kemasan petani. Dihitung dengan rumus sebagai
berikut:

PdB = TP – BP (1)
TP = TR – TC (2)
TR = P x Q (3)
TC  = BKP + BNF + BPt + BTK + BT +BPB (4)

Dimana PdB merupakan pendapatan bersih, TP adalah total pendapatan, BP
adalah biaya penyusutan atau kerusakan, TR adalah total penerimaan, TC adalah total
biaya, P adalah harga jambu air, Q adalah jumlah jambu air, BKP adalah biaya

Jumlah buah arah lebar
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kemasan partisi, BNF adalah biaya net foam, BPt adalah biaya plaster, BTK adalah
biaya tenaga kerja, BT adalah biaya transportasi dan BPB adalah biaya pembelian
buah.

Perbedaan kemasan modifikasi dan kemasan petani yaitu pada pada kemasan
petani nilai BNF sama dengan nol dan nilai BKP pada kemasan petani lebih kecil dari
pada kemasan modifikasi. BKP pada kemasan petani tanpa partisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemasan Transportasi Jambu Air

Kemasan modifikasi buah jambu air cv Camplong menggunakan kemasan
partisi dan net foam, serta disusun sedangkan kemasan petani hanya menggunakan
kertas kartun tanpa pola penyusunan buah seperti pada Gambar 1. Kemasan
modifikasi bertujuan untuk meminimalis kerusakan buah selama proses distribusi dan
menjaga mutu buah melihat jambu air sifat fisiknya cepat rusak karena kandungan
kadar air yang tinggi.

Kemasan disusun dan diatur dengan memaksimalkan luas bak bak pick-up
untuk meminimalisir goncangan yang terjadi pada kemasan terutama dalam proses
transportasi. Soleimani dan Ahmadi (2014) menyatakan bahwa getaran memiliki
dampak yang signifikan terhadap tingkat kerusakan produk pada waktu transportasi.
Tingkat getaran yang terjadi selama transportasi disebabkan banyak faktor, seperti:
jenis suspensi, kecepatan perjalanan, kondisi jalan, dan fitur kemasan.

(a) Kemasan Modifikasi (b) Kemasan Petani

Gambar 2
Kemasan Transportasi buah Jambu Air cv Camplong

Dari segi kemasan, kemasan modifikasi memiliki keunggulan yaitu lebih
menarik, penempatan buahnya teratur dan kerusakan buahnya minimalis.
Kekurangannya hanya dalam kapasitas. Untuk kemasan modifikasi hanya bisa
memuat jambu air 4,5 kg/ kemasan, sedangkan kemasan petani 7,5 kg/kemasan.

Perbedaan kemasan modifikasi dan kemasan partisi yaitu untuk kemasan
petani hanya menggunakan pembungkus karton saja dan tidak ada pola penyusunan
buah, sedangkan pada kemasan modifikasi menggunakan partisi sebagai pembatan
antar buah dan net foam sebagai pelindung atau pembunfkus buah, serta penyusunan
pola buah yang teratur.

Kerusakan Mekanis Buah Jambu Air
Proses transportasi merupakan tahap yang perlu perhatian penting terutama

untuk komoditas hortikultura segar terutama jambu air. Pada proses transportasi sering
terjadi benturan antar buah dan adanya gesekan antara buah dengan dinding
kemasan. Kulit jambu air sangat tipis yang rentan terhadap benturan dan juga
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kandungan airnya yang banyak mengakibatkan rentan rusak, Kerusakan mekanis yang
sering terjadi pada buah segar adalah memar, sehingga dapat mengurangi kualitas
produk, berat bersih produk dan pendapatan produsen. Memar juga disebabkan oleh
gaya statis dan dinamis buah didalam kemasan, yang melebihi kekuatan buah tersebut
(Zarifneshat et al. 2012).

Kerusakan pasca transportasi untuk jambu air cv Camplong yaitu luka memar,
kondisi kulit buah dan daging buah tidak merata, terdapat goresan dan ada juga yang
daging buahnya hancur. Hal tersebut akan mengurangi kualitas buah, sehinggan untuk
kemasan petani kerusakan buahnya rata-rata mencapai 21,87%. Sejalan dengan
analisa Jarimopas et al. (2007) bahwa kerusakan buah jambu air tertinggi
pascatransportasi disebabkan pengemasan yang kurang baik sehingga terjadi memar.
Presentase  kerusakan buah untuk kemasan modifikasi dan petani dapat dilihat pada
Gambar 3.

Gambar 3
Presentase Kerusakan Mekanis Buah Jambu Air Pascatransportasi

Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa kerusakan mekanis untuk kemasan
modifikasi sebesar 5.02%. Minimalnya kerusakan pada kemasan modifikasi karena
penggunaan pastisi sebagai pembatas antar bua jambu air cv Camplong untuk
menghindari gesekan atau benturan antar buah dan penggunaan net foam untuk
meminimalkan kerusakan buah seperti memar karena buah tidak langsung
berbenturan dengan kemasan karton, tetapi net foam sebagai pelingung atau sebagai
pembungkuas buah.

Biaya dan Pendapatan dengan Penggunaan Kemasan Modifikasi dan
Kemasan Petani

Perhitungan analisis biaya dilihat berdasarkan asumsi sistem distribusi dari
Sampang menuju Surabaya, diantaranya biaya kemasan, pembelian buah, tenaga
kerja dan transportasi. Harga beli jambu air cv Camplong mutu 1 pada petani adalah
Rp 12.000,00/kg dan harga jual di pasar adalah Rp 20.000,00/kg. Buah jambu air cv
Camplong ditransportasikan menggunakan pick-up L300 sewaan dengan kapasitas
angkut 2.540 kg dan dimensi bak 2425x1600x1500 mm dapat menampung 45
kemasan/layer.
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Tabel 1
Analisis Biaya dan Pendapatan Penggunaan Kemasan Modifikasi

dan Kemasan Petani

Komponen
Sekali Transportasi

Kemasan
Modifikas

Kemasan
Petani

Jumlah Kemasan 322 184
Berat Buah/Kemasan (Kg) 4,5 7,5
Kerusakan Fisik (%) 5,02 20,87
Berat Jambu air (Kg) 1449 1380
Biaya Kemasan (Rp) 1.288.000,00 561.000,00
Biaya Net Foam (Rp) 1.328.250,00 0
Biaya Tenaga Kerja (Rp) 805.000,00 280.500,00
Biaya Plaster (Rp) 128.800,00 74.800,00
Biaya Transportasi (Rp) 650.000,00 650.000,00
Pembelian Buah (Rp) 17.388.000,00 16.560.000,00
Total Biaya (Rp) 21.588.050,00 18.126.300,00
Total Penerimaan (Rp) 28.980.000,00 27.600.000,00
Total Pendapatan (Rp) 7.391.950,00 9.473.700,00
Biaya Penyusutan/loss (Rp) 872.877,60 3.621.672,00
Pendapatan Bersih (Rp) 6.522.550,40 5.852.028,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Untuk menghindari kerusakan kemasan yang berada paling bawah akibat
beban kemasan diatasnya, maka kemasan diatur dengan jumlah susunan yang tidak
melebihi kekuatan tekan maksimum kemasan. Kemasan petani dengan 4 tumpukan,
kemasan rancangan tanpa menggunakan partisi 4 tumpukan dan kemasan
menggunakan partisi 7 tumpukan. Perhitungan diperoleh bahwa perlakuan dengan
menggunakan kemasan partisi maupun tanpa partisi membutuhkan modal pembuatan
kemasan lebih besar dibandingkan kemasan petani. Akan tetapi kemampuan kemasan
hasil rancangan dalam mengoptimalkan penggunaan ruang angkut dalam satu kali
pengiriman dapat memberikan keuntungan lebih besar daripada kemasan petani.

Dari segi biaya, penggunaan kemasan petani lebih sedikit dari pada
penggunaan kemasan modifikasi. Biaya yang dikeluarkan dengan penggunaan
kemasan modifikasi lebih besar dibandingkan dengan kemasan petani yaitu dengan
selisih total biaya Rp 3.461.750, hal ini dikarenakan menambahnya cost untuk
pembelian bahan kemasan dan penambahan biaya tenaga kerja. Biaya
penyusutan/loss dari kemasan petani lebih banyak yaitu dengan selisih sebesar Rp
2.748.749,40, sehingga pendapatan bersih yang diperoleh dalam satu kali pengiriman
jambu air cv Camplong menggunakan kemasan dengan partisi dan net foam lebih
besar dibandingkan kemasan petani dengan selisih pendapatan bersih dalam 1 kali
pengiriman sebesar Rp. 667.044,40.

Kemasan primer net foam dijadikan pilihan agar kenampakan buah lebih bagus
dan lebih dapat dipasarkan di pasar modern. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
perlakuan kemasan rancangan partisi menggunakan net foam adalah layak dan
menguntungkan untuk mengemas jambu air cv Camplong dengan kapasitas 4.5 kg.

Adanya perbedaan penerimaan dan pendapatan bersih dengan penggunaan
kemasan modifikasi dan kemasan karena perbedaan banyaknya kemasan tiap satu
kali transportasi dan beratnya berat jambu air tiap kemasan. Maka dari itu untuk
melihat perbedaan pendapatan bersih tiap kemasan dan dengan berat jambu air yang
sama dengan penggunaan kemasan yang berbeda diambil rata-rata dari data tiap satu
kali transportasi pada Tabel 2.
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Tabel 2
Rata-rata Biaya dan Pendapatan Penggunaan Kemasan Modifikasi/

dan Kemasan Petani

Komponen
Satu Kemasan Penjualan 22,5 Kg

Kemasan
Modifikas

Kemasan
Petani

Kemasan
Modifikas

Kemasan
Petani

Jumlah Kemasan 1 1 5 3
Berat Buah/Kemasan (Kg) 4,5 7,5 4,5 7,5
Kerusakan Fisik (%) 5,02 20,87 5,02 20,87
Berat Jambu Air (Kg) 4,5 7,5 22,5 22,5
Biaya Kemasan Partisi (Rp) 4.000,00 3.000,00 20.000,00 9.000,00
Biaya Net Foam (Rp) 4.125,00 0 20.625,00 0
Biaya Tenaga Kerja (Rp) 3.000,00 1.500,00 12.500,00 4.500,00
Biaya Plaster (Rp) 400,00 400,00 2.000,00 1.200,00
Biaya Transportasi (Rp) 2.019,00 3.476,00 10.093,00 10.428,00
Pembelian Buah (Rp) 54.000,00 90.000,00 270.000,00 270.000,00
Total Biaya (Rp) 64.844,00 98.376,00 335.218,00 295.128,00
Total Penerimaan (Rp) 90.000,00 150.000,00 450.000,00 450.000,00
Total Pendapatan (Rp) 25.156,00 51.624,00 114.782,00 154.872,00
Biaya Penyusutan/loss (Rp) 2.710,80 19.683,00 13.554,00 59.049,00
Pendapatan Bersih (Rp) 22.445,20 31.941,00 101.228,00 95.823,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Perhitungan rata-rata biaya dan pendapatan dengan penggunaan kemasan
modifikasi dan kemasan petani bedasarkan data satu kali transoprtasi dapat dilihat
pada Tabel 2. dimana jika dibandingkan dengan penggunaan satu kemasan, total
biaya dengan kemasan petani lebih besar dari pada kemasan modifikasi karena
besarnya biaya pembelian buah. Meskipun kerusakan mencapai 21,87% atau Rp
19.683,00 untuk kemasan petani, akan tetapi penerimaan dan pendapatan bersih yang
diterima dengan penggunaan kemasan petani lebih besar dengan selisih masing-
masing Rp 26.468,00/kemasan dan Rp 9.495,80/kemasan. Jika dibandingkan
perkemasan, kemasan petani lebih menguntungkan.

Untuk perbandingan dengan penggunaan jumlah kemasan yang sama lebih
menguntungkan kemasan petani. Perbedaan biaya, penerimaan dan pendapatan
adanya perbedaan berat jambu air pada masing-masing kemasan. Kemasan petani
berisi 7,5 kg/kemasan dan kemasan modifikasi hanya 4,5 kg/kemasan. Kerusakan
21,87% pada kemasan petani jika dihitung perkemasan maka buah jambu air yang
layak untuk dikonsumsi menjadi 5,86 kg/kemasan.

Perhitungan dengan berat jambu air sama yaitu 22,5 kg untuk kemasan
modifikasi dan kemasan petani diperoleh biaya yang dikeluarkan untuk kemasan
modifikasi lebih besar karena untuk membutuhkan 5 kemasan sedangkan untuk petani
hanya 3 kemasan. Penggunaan harga dan berat yang sama menghasilkan penerimaan
yang sama baik kemasan modifikasi dan petani sebesar Rp 450.000,00. Pendapatan
yang diterima pasti lebih besar kemasan petani. Akan tetapi penyusutan untuk
kemasan modifikasi lebih kecil yaitu hanya sebesar 22,95% dari total penyusutan
kemasan petani dengan selisih Rp 45.495/22,5 Kg jambu air, sehingga pendapatan
bersih untuk kemasan modifikasi lebih besar dengan selisih sebesar Rp 5.405,00. Hal
ini menunjukkan jika penggunaan kemasan modifikasi dari segi ekonomi lebih
menguntungkan dengan penjualan berat jambu air cv Camplong yang sama.
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PENUTUP
Penggunaan kemasan modifikasi untuk buah jambu air cv Campolng lebih

menguntungkan daripada kemasan petani. Dalam satu kali tranportasi kemasan
modifikasi mampu memuat 1449 kg atau 322 kemasan, sedangkan kemasan petani
hanya 1380 kg atau 184 kemasan. Dari segi biaya penggunaan kemasan petani lebih
kecil, tetapi biaya kerusakan buah jambu air lebih banyak dibandingkan kemasan
modifikasi, sehingga penerimaan dan pendapatan bersih yang diterima petani lebih
besar dengan menggunakan kemasan modifikasi. Untuk penjualan rata-rata satu
kemasan, lebih menguntungkan dengan menggunakan kemasan petani. Dari segi
biaya penggunaan kemasan petani lebih besar, tetapi penerimaan dan pendapatannya
juga lebih besar dibandingkan kemasan modifikasi karena isi perkemasan lebih
banyak. Jika penjulan jambu air dihitung berdasarkan berat (kg) yang sama baik
kemasan modifikasi dan kemasan petani, maka penggunaan kemasan modifikasi lebih
menguntungkan. Meskipun penerimannya sama dengan biaya yang lebih besar,
namun penyusutan atau kerusakan buahnya lebih kecil. Pendapatan bersihnya lebih
besar dengan menggunakan kemasan petani. Dari segi satu kali tranportasi dan
penjualan dengan berat buah jambu air cv Camplong yang sama, penggunaan
kemasan modifikasi lebih menguntungkan bagi petani. Dari kemasan lebih menjaga
dan meminimalisir kerusakan fisik sebesar 5,02% dan mutu buah serta dari segi
pendapatan lebih mennguntungkan. Penggunaan kemasan modifikasi dapat digunakan
oleh petani dalam mengurangi kerusakan buah dan untuk meningkatkan pendapatan
petani. Dalam penelitian ini harga jual dengan penggunaan kemasan modifikasi dan
kemasan petani tiap kilogram sama. Petani masih bisa meningkatkan pendapatan
dengan menaikkan harga jual penggunaan jika menggunakan kemasan modifikasi
karena mempunyai value added, baik dari penampilan kemasan, ketahanan kemasan,
dan minimalis dari kerusakan buah.
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ABSTRAK
Perkebunan teh rakyat dapat dikelola menjadi destinasi agrowisata yang menjadi
tujuan utama wisatawan saat ini dan mendatang, baik dalam negeri maupun
mancanegara, sehingga dapat mendukung pemerintah dalam penyediaan lapangan
pekerjaan di perdesaan, pengembangan wilayah perdesaan, peningkatan pendapatan
daerah dan masyarakat perdesaan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan
penelitian ini untuk mendeskripsikan potensi agrowisata teh rakyat di Desa Pulosari,
Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan menggali produk wisata apa saja
yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut. Teknik penelitian yang digunakan
adalah studi kasus. Informan ditentukan secara purposive, dan data dianalisis secara
triangulasi. Potensi agrowisata teh yang dimiliki Kelompok tani Neglasari dan
masyarakat sekitar Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan adalah: a) tersedianya
sarana pokok yang sudah cukup memadai, dan objek wisata berupa perkebunan teh
serta atraksi wisata yang menarik yaitu seni dan budaya: singa depok, pencak silat,
dan upacara ritual panen, b) sarana pelengkap, terdiri dari wisata kuliner dan
penginapan yang difasilitasi oleh penduduk setempat. Produk wisata yang dapat
ditawarkan kepada wisatawan adalah: Paket I: fasilitas penginapan dan wisata: alam,
kuliner, ilmiah (komoditas tanaman teh), budaya (upacara ritual panen); Paket II:
fasilitas penginapan, wisata: kuliner, alam, ilmiah tanaman teh dan kegiatan
penunjang, yaitu wisata: ilmiah tanaman kopi dan hortikultura, budaya berupa
pertunjukan kesenian singa depok; Paket III: Paket II dilengkapi dengan wisata: ilmiah
hewan ternak yaitu sapi perah, budaya (upacara ritual panen, singa depok, dan pencak
silat).

Kata Kunci: Potensi, Agrowisata, Teh Rakyat, Nilai Tambah

STUDY OF DEVELOPMENT OF AGRO-TOURISM POTENTIAL
ON TEA SMALL-HOLDER

ABSTRACT
Tea Small-Holder can be managed as an agro-tourism destination which becomes a
very popular tourist destination in the present and future, domestically and also for
foreigners; that can support Government in providing jobs in the rural area; develop the
countries itself; increase regional income and rural communities, and also support the
environment conservation. The objective of this research is to describe agro-tourism
potential of Tea Small-Holder at Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten
Bandung, and search the potential products to be developed as a main tourism object.
Case study method was used in this research, whereas the informants were appointed
purposely and data were analyzed by triangulating method. Several potentials of tea
plantation which can be used as an agro-tourism of Kelompok Tani Neglasari and
people surrounding Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan are as follows: a) the
main facilities are already available and adequate enough and objects of tourism such
as tea plantation and tourist attractions such as art and culture e.g. Singa Depok,
Pencak Silat and harvest ritual; b) supplementary facilities such as culinary and lodging
facilities which provided by local villagers. Tourism products which can be offered by
the locals to the tourists are: Package I: lodging facility and tour of nature, culinary,
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knowledge (e.g. tea commodities), and culture (harvest ritual); Package II: lodging
facility and tour of nature, culinary, knowledge about tea, and in addition there are other
supporting activities, e.g. tour of knowledge related to coffee and horticulture; culture,
e.g. as Singa Depok performance; Package III : Package II equipped with knowledge of
farm animals e.g. livestock dairy cattle, and tour of culture, e.g. harvest ritual, Singa
Depok and Pencak Silat.

Keywords : Potential, Agro-tourism, Tea Small Holder, added value

PENDAHULUAN
Perkebunan teh rakyat keberadaannya masih menjadi penopang hidup petani

di Provinsi Jawa Barat, walaupun dari tahun ke tahun mengalami penyusutan sebagai
akibat adanya alih fungsi lahan  dengan komoditas lain. Hal ini disebabkan, tanaman
teh masih menjadi andalan, karena dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh Tim
UNPAD dan Perhimpunan Agronomi (Peragi) Komda Jawa Barat (2009) terungkap,
bahwa sebagian besar petani (90 persen) menyatakan, dari teh mereka memperoleh
penghasilan tetap walaupun kecil, dan itu membuat mereka tenang karena sambil
menunggu hasil panen dari tanaman padi dan palawija, mereka dapat memperoleh
penghasilan tetap dari teh.

Apabila dipandang dari sisi pelestarian lingkungan, maka tanaman teh memiliki
fungsi dapat menjaga tanah dari timbulnya longsor. Oleh karena itu, menjaga
keberlangsungan usaha teh rakyat menjadi sangatlah urgen, apalagi  luas perkebunan
teh di Jabar saat ini sebagian besar atau sekitar 51,3 persen merupakan perkebunan
teh rakyat yang melibatkan 79.560 kepala keluarga. Sisanya sekitar 26,5 persen
merupakan perkebunan teh  yang dikelola oleh PTPN dan 22,16 persen merupakan
perkebunan teh perusahaan swasta. (Kepala Dinas Perkebunan Jabar, 20 September
2013).1 Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan tingkat produktivitas Kabupaten
Bandung lebih unggul dibandingkan kabupaten lainnya yaitu mencapai 2,050 ton
(Tabel 1).

Tabel 1
Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Teh  Rakyat Kota/Kabupaten di Jawa

Barat Tahun 2012
Kota/Kabupaten Luas Areal (ha) Produksi (ton) Produktivi-tas

(ton/ha)
Bandung
Bandung Barat
Bogor
Ciamis
Cianjur
Garut
Majalengka
Purwakarta
Subang
Sukabumi
Sumedang
Tasikmalaya

1.701
1.657

42
897

14.232
4.518

672
4.516

533
9.886

535
9.447

3.245
1.742

20
332

7.028
4.937

200
5.398

599
7.695

255
10.89

2.050
1.250

600
691
913

1.604
686

1.379
1.250
1.206

789
1.662

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun, 2013

Perkebunan teh rakyat di Kabupaten Bandung ini tersebar di beberapa
kecamatan, secara berturut-turut dimulai dari kecamatan yang terluas, yaitu:
Kecamatan Pangalengan, Pasir Jambu, dan Ciwidey. Di Kecamatan Pangalengan
yaitu di Desa Pulosari, terdapat Kelompok Tani unggulan.
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Kelompok Tani ini bernama Neglasari yang di unggulkan di Provinsi Jawa
Barat, dan pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Kelompok Tani
Neglasari  dapat meningkatkan produktivitas tanaman tehnya setelah melakukan
recovery, yaitu Kelompok Tani Neglasari.

Tabel 2
Produktivitas Kelompok Tani Neglasari Sebelum dan Sesudah (Kg/th) Tahun I

(July 2011-2012)
Nama
petani

Produksi sebelum recovery Produksi setelah recovery
Jumlah
(kg/th)

Produkti-vitas
(kg/ha)

Jumlah (kg/th) Produkti-vitas
(kg/ha)

Wawan 15372,8 3535,7 16478,60 3790,08
Dadang 13643,1 3001,5 15622,00 3436,84
Rohmat 11639,2 2560,6 22894,00 5036,68
Ade 8602,0 1892,4 12499,90 2749,82
Cuncun 18269,4 4019,3 14445,20 3177,94
Reni 12469,2 2743,2 14429,40 3174,47
Isur 14100,9 3102,2 16401,60 3608,35
Amar 21253,1 4675,7 15458,20 3400,80
Dodo 10851,4 2387,3 13486,40 2967,01
Maman 19231,5 4230,9 24511,00 5392,42

Sumber:   Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung Kabupaten Bandung, 2013

Untuk membangun dan memberdayakan petani maka konsep sistem terpadu
dari mulai hulu sampai ke hilir harus dilakukan, Konsep sistem terpadu dapat dilakukan
melalui agrowisata teh rakyat. Konsep ini dapat menjadi kunci penyerapan tenaga
kerja muda sehingga mengurangi urbanisasi, peningkatan pendapatan masyarakat
lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan dapat  menciptakan ekonomi kreatif.
Selain tersebut di atas, agrowisata dapat meningkatkan nilai tambah perkebunan teh
rakyat, sama seperti seperti halnya agrowisata yang dimiliki oleh PBN (Perkebunan
Besar Negara) agrowisata PTPN VIII Gunung Mas, Malabar, Ciater, Rancabali, dan
sebagainya.

Pengembangan agrowisata teh rakyat harus sesuai dengan kapabilitas,
tipologi, dan fungsi ekologis masing-masing lahan, akan berpengaruh langsung
terhadap kelestarian sumberdaya lahan dan pendapatan petani serta masyarakat
sekitarnya. Pengembangan agrowisata teh rakyat secara tidak langsung akan
meningkatkan pendapat petani serta masyarakat sekitarnya, dan  akan terjadi
pelestarian sumberdaya lahan pertanian (khususnya tanaman teh). Dampak
selanjutnya adalah terjadinyapelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kegiatan ini secara tidak langsung akan meningkatkan persepsi positif petani serta
masyarakat di sekitarnya akan arti pentingnya pelestarian sumber daya lahan
pertanian.

Usaha mengembangkan perkebunan teh rakyat menjadi sebuah agrowisata,
harus dilihat dari potensi apa yang mereka miliki dan bagaimana potensi tersebut
dapat dikembangkan. Ini menjadi hal yang penting, karena penggalian potensi yang
dimiliki perkebunan teh rakyat akan dijadikan landasan untuk arah pengembangannya
yang berbasis lokal, yaitu sesuai dengan sumberdaya manusia dan alam yang ada di
wilayah yang bersangkutan, yang akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian
sumberdaya lahan dan pendapatan petani teh serta masyarakat sekitarnya.

Pengembangan agrowisata pada gilirannya akan menciptakan lapangan
pekerjaan, karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya.2
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Seperti y6ang telah disebutkan dalam tridharma perkebunan bahwa tanaman
perkebunan sebagai komoditas yang penting berkontribusi dalam:  1) Penciptaan
lapangan perkerjaan, 2) Pendapatan devisa untuk Negara, dan  3) Pemeliharaan
kelestarian alam dan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perkebunan teh rakyat harus mampu
mengembangkan sistem perkebunan dari hulu sampai ke tingkat hilir (agroindustri dan
agrowisata). Penelitian ini ingin mengkaji bagaimanakah potensi the rakyat di Desa
Pulosari Kecamatan Pangalengan bila akan dikembangkan menjadi sebuah
agrowisata, dan produk wisata seperti apa yang dapat ditawarkan berdasarkan
potensi yang dimiliki Kelompok Tani Neglasari dan masyarakat di sekitar Desa Pulosari
Kecamatan Pangalengan.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif. Alasan

digunakannya desain kualitatif ini adalah dikarenakan melalui desain ini peneliti dapat
mengeksplorasi dan mengumpulkan informasi secara detail, sehingga mendapatkan
informasi yang lengkap dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.
Sedangkan teknik yang digunakan adalah studi kasus (case study),  yaitu metode
penelitian deskriptif yang objek peristiwanya adalah peristiwa sekarang, hanya satu
unit kasus, dapat berupa kesatuan social tertentu, orang seorang, satu keluarga, satu
kelompok atau organisasi dalam suatu masyarakat, satu komunitas tertentu, dan
sebagainya yang merupakan penelitian yang bersifat eksploratif dan mendalam
(Rusidi, 2002). Lokasi penelitian adalah Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan
Kabupaten Bandung yang merupakan lokasi dari kelompok tani neglasari. Pemilihan
kelompok tani ini, berdasarkan pada kriteria kelompok tani yang sudah berkembang
dan maju yang telah mendapatkan penghargaan dari Gubernur (Dinas Perkebunan
Jawa Barat dan Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, 2014).

Informan dalam penelitian ini  dipilih secara sengaja dan ditentukan secara
purposive, informan tersebut yaitu: ketua kelompok tani Neglasari, staf  Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Barat, tokoh masyarakat desa, budayawan desa, dan staf
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apabila data yang diberikan informan belum
mencukupi (belum “jenuh”) maka untuk melengkapinya maka teknik penelusuran perlu
dilakukan dengan cara snowball sampling.

Penggalian data  sekunder juga dilakukan untuk melengkapi data primer, yaitu
dengan cara: mengumpulkan dan mempelajari data tertulis berupa dokumen-dokumen
atau transkip, koran, jurnal, bulletin, dan membuka akses melalui internet mencari
website yang terkait dengan penelitian ini. Data dan informasi yang diperoleh
selanjutnya dianalisis secara triangulasi. Triangulasi diperlukan dalam penelitian
kualitatif, dan data dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut
yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification (Huberman dan
Miles, 1992). Selanjutnya, Huberman dan Miles (1992) menyatakan bahwa penelitian
kualitatif memerlukan model analisis data interaktif. Model ini terdiri dari tiga hal utama,
yaitu: reduksi data, penyajian, data dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang
merupakan jalanan saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam
bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.
Gambar model interaktif yang dimaksud oleh Huberman dan Miles (1992) adalah:

2) Dinas kebudayaan dan pariwisata Jakarta, 2012
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Gambar 1
Model Analisis Interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi dan Kondisi Tempat penelitian

Letak Desa Pulosari berbatasan dengan desa-desa lain disekitar kecamatan
Pangalengan, yaitu:  sebelah utara dengan Desa Lamajang, sebelah timur dengan
Desa Pangalengan/ Margamekar, sebelah selatan dengan Desa Margaluyu, dan
sebelah barat dengan Desa Warnasari/Gambung. Lahan di Desa ini sebagian besar
digunakan sebagai lahan pertanian, yang terdiri dari lahan perkebunan teh rakyat (18,2
ha) dan kopi rakyat (421,32 ha) dan 306,53 ha lahan sawah, pekarangan, dan
tegal/ladang yang ditanami dengan: padi, kentang, kol, cabe, brokoli, dan tanaman
hortikultura lainnya, serta kayu-kayuan.3

Anggota Kelompok Tani Neglasari tersebar di beberapa Desa, bukan hanya di
Desa Pulosari saja tetapi juga di Desa-Desa sekitar Pulosari.  Untuk mencapai lokasi
perkebunan teh Kelompok Tani Neglasari sebagai daerah tujuan wisata tidak terlalu
sulit, karena lokasi perkebunan teh yang akan dijadikan sebagai agrowisata nantinya
tidak terlalu jauh dari terminal dan atau  kantor Kecamatan Pangalengan, dapat
ditempuh dengan jarak ± 2,5 km. Jalan raya untuk menuju Desa Pulosari dalam
keadaan baik sehinga tidak akan menghambat perjalanan wisata ke Kelompok Tani
Neglasari. Selanjutnya, sarana transportasi menuju lokasi pedesaan masih terhitung
sulit. Hal ini disebabkan tidak adanya transportasi umum/angkutan umum yang lebih
mudah dan murah. Selain itu, sebagian besar merupakan jalan yang menghubungkan
jalan utama dengan lokasi perkebunan baik perkebunan teh, kopi, pinus dan yang
menghubungkan dengan daerah Ciwidey dengan jalur perkebunan.

Untuk mencapai lokasi perkebunan teh kelompok tani Neglasari sebagai
daerah tujuan wisata tidak terlalu sulit, karena lokasi perkebunan teh yang akan
dijadikan sebagai agrowisata nantinya tidak terlalu jauh dari terminal dan atau kantor
Kecamatan Pangalengan, dapat ditempuh dengan jarak ± 2,5 km, melalui jalan
simpang tiga.

Potensi Obyek Wisata
Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Gamal Suwantoro (2004) menyatakan,
pada umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada: 1) adanya sumber daya
yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman,dan bersih, 2) adanya
aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya, 3) adanya ciri khusus/
spesifikasi yang bersifat langka, dan  4) objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi
karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.

Potensi obyek wisata yang dapat dikembangkan di Desa Pulosari adalah:
1) Perkebunan teh yang diusahakan oleh Kelompok Tani Neglasari, yang memiliki

kesejukan dan keindahan alam. Wisatawan dapat menikmati udara segar yang
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bebas dari polusi, hal yang langka dan mahal yang sudah tidak bisa didapatkan lagi
didaerah perkotaan.

2) Cara pemetikan teh yang benar, pemeliharaan kebun, dan pengolahan teh secara
tradisional, dapat menjadi obyek wisata yang menarik bagi wisatawan.

3) Wisatawan juga dapat melihat indahnya pemandangan danau cileunca yang
letaknya tidak jauh dan masih termasuk Desa Pulosari, dan dapat dilihat dari atas
perkebunan teh rakyat.

4) Adanya beberapa atraksi atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan,
yaitu:
a. Singa Depok, merupakan salah satu bentuk kesenian sunda yang biasa

diadakan ketika ada sebuah acara khitanan dan atau peringatan ulang tahun.
Singa depok ini sudah ada sejak ± 11 tahun yang lalu.

b. Pencak Silat, dalam atraksinya, seringkali pencak silat ini ditampilkan disela-sela
penampilan singa depok, sehingga menjadi sebuah rangkaian acara antara singa
depok dengan pencak silat hanya saja dimainkan oleh orang yang berbeda.

c. Upacara Ritual Panen, budaya yang masih dikembangkan di Desa Pulosari
adalah upacara ritual yang dilakukan sebelum menanam, menjelang panen, dan
setelah panen. Hal ini dilakukan sebagai permohonan pelindungan tanaman
yang ditanam, dan bukti syukur ketika selesai panen. Awalnya ritual ini dilakukan
secara bersama-sama di lapangan besar yang diikuti oleh seluruh masyarakat
desa pulosari. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, ritual ini mulai punah
terkikis.

5) Obyek wisata lainnya yang dapat menunjang adalah, wisata kuliner. Beberapa jenis
makanan khas lokal dapat disuguhkan kepada wisatawan, yaitu:
a. Kelompok Tani Neglasari dapat memperkenalkan olahan pucuk teh yang dapat

dijadikan sebagai salah satu menu dalam wisata kuliner.
b. Banyak petani teh yang sekaligus mempunyai peliharaan sapi yang dapat

menghasilkan susu perah setiap harinya. Susu yang dihasilkan diproduksi
menjadi berbagai bahan cemilan ringan diantaranya menjadi minuman susu
segar, permen susu, keju, tahu susu, dan keripik susu.

c. Tidak hanya tanaman teh yang dapat dijadikan obyek wisata, tetapi juga
tanaman kol, kentang, cabe, tomat, dan lain-lain yang dapat ditawarkan pada
wisatawan.

d. Beberapa jenis ternak peliharaan masyarakat yang ada di Desa Pulosari juga
dapat dijadikan sebagai obyek wisata, seperti: sapi, bebek, kambing, domba,
kelinci, dan ayam kampung serta broiler.

Obyek wisata yang ada pada suatu daerah tidak akan dapat menarik
wisatawan bila daerah yang bersangkutan tidak memiliki fasilitas penunjang rekreasi,
seperti penginapan, transportasi, air bersih, dan lain-lain. Di Desa Pulosari, fasilitas
penunjang rekreasi yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi
wisatawan adalah:
1) Jalan raya. Jalan raya menuju ke lokasi agrowisata perkebunan teh Neglasari

dalam kondisi yang baik, karena jalan tersebut merupakan jalan utama yang
menghubungkan Pangalengan dengan Pasir Malang, Cidaun Cianjur, dan
menghubungkan dengan luar kota lainnya. Selain itu, jalan tersebut merupakan
jalan yang menghubungkan ke tempat wisata lain salah satu wisata yang paling
dekat adalah situ Cileunca.

2) Penginapan. Fasilitas penginapan biasanya diperlukan bagi wisatawan yang akan
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menikmati obyek wisata, dan ini dapat
disediakan oleh masyarakat setempat yang dari hasikl wawancara menyatakan
kesanggupannya untuk menyediakan kamar-kamar untuk penginapan, dengan
konsep perumahan  pedesaan.
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3) Air bersih. Fasilitas air bersih yang didapatkan oleh masyarakat Desa Pulosari
dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti minum, mandi, cuci baju dan
yang lainnya bersumber langsung dari air pegunungan yang terletak di kampung
Riung gunung. Akan tetapi tidak semua penduduk mengandalkan air pegunungan,
malahan sebagian besar menggunakan sumur gali sebagai sumber airnya.

Produk atau Paket Wisata yang Dapat Dikembangkan
Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Kelompok Tani Neglasari dan juga

masyarakat yang ada di Desa Pulosari, maka obyek wisata dapat dikembangkan
menjadi beberapa paket wisata, dimana setiap paket wisata dapat merupakan
perpaduan antara wisata alam, wisata ilmiah, wisata budaya, dan wisata kuliner,
misalnya:
1) Paket I,  terdiri dari: wisata alam perkebunan teh yang dipadukan dengan cara

pemetikan teh, pemeliharaan kebun teh, pengolahan teh secara tradisional, wisata
kuliner (misalnya pembuatan minuman dari teh hijau dan makanan yang berbahan
dasar teh, dan lain-lain), atraksi singa depok, dan menikmati alam dari Situ
Cileunca.

2) Paket II, terdiri dari: wisata alam perkebunan teh dan kopi, pemeliharaan kebun,
cara panen, pengolahan kopi dan teh secara tradisional, atraksi singa depok, dan
menikmati alam dari SituCileunca.

3) Paket III, terdiri dari: wisata alam perkebunan teh/kopi dan kebun hortikultra, cara
panen kopi, pemeliharaan kebun, pengolahan teh/kopi secara tradisional, budidaya
tanaman hortikultura, wisata kuliner (seperti: keripik kentang, dodol tomat, dan lain-
lain), atraksi singa depok, dan menikmati alam dari SituCileunca.

4) Paket IV, terdiri dari: wisata alam perkebunan teh/kopi/kebun hortikultura, budidaya
ternak (sapi, bebek, kambing, domba, kelinci, dan ayam), pengolahan susu, wisata
kuliner (seperti makanan dan minuman  berbahan dasar susu: kerupuk susu, risoles
susu, permen susu, minuman susu segar dengan berbagai rasa, dan lain-lain),
atraksi singa depok, dan menikmati alam dari Situ Cileunca.

Penentuan harga untuk setiap paket wisata yang ditawarkan, harus
mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:
1) Karakteristik pengunjung (berwisata bersama keluarga, berwisata secara

rombongan, membawa makanan sendiri, membawa kendaraan sendiri, dan lain-
lain).

2) Aktivitas yang diinginkan pengunjung terkait dengan karakteristik pengunjung
tersebut dan yang menjadi tujuan mereka datang berkunjung.

3) Lamanya waktu kunjungan wisatawan.
4) Harga tiket yang diperhitungkan dimulai dari: tiket masuk, tiket parkir, tiket

penginapan, tiket untuk membayar pemandu di lapangan, dan lain-lain).
5) Biaya kebersihan dan keamanan.
6) dan lain-lain

Sebagai contoh, harga tiket masuk ke Wisata Petik Apel Kusuma Agrowisata
Batu di Malang (Oktober 2014):
 Paket 1: Tiket Masuk Wisata Petik 2 Apel/Jeruk / Strawberry, Roti Bakar, Jus Buah.

(Weekday Rp.45.000,-; Weekend Rp 50.000,-)
 Paket 2: Tiket Masuk, Wisata Petik 2 Apel / Jeruk / Strawberry, Nasi Goreng Apel /

Bakmi Goreng, Jus Buah. (Weekday Rp.55.000,-; Weekend Rp 60.000,-).

Pembinaan dan Pola Kemitraan Agrowisata Teh Rakyat
Tujuan dari pengembangan agrowisata teh rakyat adalah, menciptakan

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di wilayah yang bersangkutan,
meningkatkan pendapatan masyarakat desa pada umumnya dan petani teh
khususnya, mencegah urbanisasi anak-anak muda pedesaan, melestarikan lingkungan
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dan budaya setempat, memberikan edukasi bagi masyarakat lokal, menciptakan
ekonomi kreatif, dan lain-lain. Pengembangan agrowisata teh rakyat dapat terlaksana
dengan baik, dan petani teh serta masyarakat lokal dapat mandiri, maka pemerintah
harus mengadakan pembinaan yang kontinyu dalam ke pariwisataan, agar SDM yang
tersedia di desa dapat mengelola potensi obyek wisata yang mereka miliki dengan
baik.

Selama ini, Desa Pulosari telah mendapat pembinaan dalam program
pemberian bantuan bibit unggul dan pupuk, serta pelatihan-pelatihan yang selama ini
dilakukan pemerintah seperti misalnya: budidaya teh (pembibitan, pemupukan,
pemetikan,  penyiangan dan pengendalian gulma), dinamika kelompok, SLPHT
(Sekolah Lapangan Pelatihan Hama Terpadu), SKE (Sistem Kebersamaan Ekonomi),
pelatihan dinamika kelompok  dan kelembagaan, tetapi itu semua belum cukup, bila
pemerintah akan mengembangkan Desa Pulosari menjadi Desa Agrowisata teh, oleh
karena itu materi kepariwisataan menjadi program yang penting untuk meningkatkan
kesejahteraan petani teh dan masyarakat Desa Pulosari pada umumnya.

Metode pembinaan yang diperlukan petani teh maupun masyarakat sekitar
lokasi yang akan dijadikan wilayah pengembangan agrowisata teh rakyat, dapat
dilakukan dengan menggunakan metode Participatory Learning Methods (PLM).
Metode ini menurut Thoyib (2007) adalah, model pembelajaran partisipatif yang
menekankan pada proses pembelajaran, di mana kegiatan belajar dalam pelatihan
dibangun atas dasar partisipatif (keikutsertaan) peserta pelatihan dalam semua aspek
kegiatan pelatihan, mulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, sampai pada
tahap menilai kegiatan pembelajaran dalam pelatihan. Oleh karena itu, teknik
pembinaannya dengan menggunakan: simulasi, studi kasus, pemecahan masalah,
magang dan kunjungan lapangan ke tempat agrowisata yang telah berhasil
dibangun/dikembangkan. Selain pembinaan yang kontinyu untuk membuat petani teh
dan masyarakat setempat termotivasi, juga memahami, memiliki pengetahuan dan
keterampilan dalam menyelenggarakan agrowisata, maka rintisan kemitraan dengan
investor  perlu dilakukan.

Kemitraan diperlukan untuk membangun sarana dan prasarana penunjang
yang dibutuhkan dalam pengembangan agrowisata, seperti: perbaikan jalan menuju ke
lokasi wisata, pembangunan pintu gerbang, pembangunan pusat informasi dan tempat
parkir, musholla, perbaikan sistem penyediaan air bersih, arena bermain anak-anak,
dan lain-lain. Untuk itu diperlukan Kemitraan antara petani teh dan masyarakat
setempat dengan investor yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (misalnya: Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda),
dan dilindungi oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pola kemitraan yang memungkinkan untuk pengembangan agrowisata teh
rakyat di Desa Pulosari  adalah kolaborasi sinergis. Model ini dianggap sesuai karena
merupakan model kemitraan yang dapat memberdayakan petani teh dan masyarakat
sekitarnya. Untuk  menerapkan model kolaborasi sinergis, tidak cukup hanya
mengandalkan   hubungan yang terjalin secara harmonis saja,  tetapi juga  diperlukan
kohesivitas yang kuat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam
kolaborasi sinergis terjadi penggabungan berbagai potensi ekonomi yang saling terikat
dan tergantung satu sama lain.  Berdasarkan pendapat Prahalad (2002), dan Penrose
(1959) dalam Iversen, M (1996) diungkapkan jika dalam kolaborasi sinergis akan
terjadi kerjasana atas asset yang dimiliki. Dua bentuk kerjasama asset tersebut adalah
(1) sharing (saling berbagi) asset dan (2) transfer asset.

Melalui model ini maka diharapkan sense of belonging dari petani teh dan
masyarakat sekitar terhadap sumberdaya yang ada  dapat ditumbuhkan, dan
harmonisasi dan kohesivitas hubungan kedua belah pihak yang bermitra dapat terjaga
dengan baik untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, ketergantungan kelompok
tani dan masyarakat sekitar terhadap bantuan pemerintah menjadi berkurang karena
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disini pemerintah berperan sebagai mitra yang bersifat sebagai regulator, fasilitator dan
dinamisator.

Melalui kolaborasi sinergis akan dapat memberikan beberapa keuntungan bagi
kedua belah pihak, yaitu:
 dapat mengakomodasi keinginan kedua belah pihak yang bermitra.
 perbedaan kepentingan disatukan menjadi solusi saling menguntungkan.
 mengelola sumberdaya secara bersama-sama, artinya disini adalah:  kelompok tani

memiliki saham bersama dengan pihak mitranya (sharing asset).
 membangun terjadinya pembagian kekuasaan, sehingga kelompok tani sama-sama

memiliki hak untuk berbagi kekuasaan karena memiliki saham bersama.
 membangun kepercayaan dan sense of belonging kelompok tani dan mitra
 menumbuh kembangkan kemampuan kelembagaan kelompok tani karena terjadinya

perubahan paradigma kearah bisnis, sebagai akibat adanya transfer informasi dan
teknologi dari pihak mitra (perusahaan besar maupun pemerintah).

PENUTUP
Potensi agrowisata teh yang dimiliki Kelompok Tani Neglasari dan masyarakat

sekitar  Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan  adalah: a) tersedianya sarana pokok
yang sudah cukup memadai, dan  objek wisata berupa perkebunan teh serta atraksi
wisata yang menarik yaitu seni dan budaya yang masih dikembangkan adalah: singa
depok, pencak silat, dan upacara ritual panen, b) sarana pelengkap, terdiri dari wisata
kuliner dan penginapan yang difasilitasi oleh rumah-rumah penduduk setempat.
Walaupun demikian masih ada kekurangan dalam hal: a) prasarana umum, yaitu
jalan menuju ke perkebunan teh dan fasilitas sistem pengairan untuk mendapatkan air
bersih masih kurang baik, dan  b) hanya sedikit orang/pihak dari kelompok tani
Neglasari yang memiliki potensi untuk mengelola kegiatan agrowisata diwilayah ini.
Produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan adalah: 1) Paket I, terdiri dari
fasilitas penginapan dan kegiatan sebagai berikut: wisata alam,  wisata kuliner, wisata
ilmiah (komoditas tanaman teh), wisata budaya (atraksi wisata/upacara ritual panen).
2) Paket II,  terdiri dari penginapan, wisata kuliner, wisata alam, wisata ilmiah tanaman
teh dan ditambah dengan beberapa kegiatan penunjang, yaitu : wisata ilmiah tanaman
kopi dan hortikultura, wisata budaya, yakni berupa pertunjukan kesenian singa depok.
3) Paket III, terdiri dari Paket II dilengkapi dengan wisata ilmiah hewan ternak yaitu
sapi perah, wisata budaya (upacara ritual panen, singa depok, dan pencak silat).
Beberapa hal yang dapat disarankan untuk mengembangkan agrowisata di Desa
Pulosari, adalah: 1) perlu adanya perbaikan fasilitas umum yang dapat mendukung
kegiatan agowisata di Desa Pulosari, yaitu sistem pengairan air bersih yang belum
merata, dan perbaikan jalan raya menuju lokasi agrowisata. Selain itu, seni budaya
yang ada di Desa Pulosari harus dipelihara,  dikembangkan lagi dan dipromosikan ke
masyarakat luar agar lebih dikenal. 2) pengembangan produk pangan berbasis potensi
local secara inovatif  dapat dijadikan wisata  kuliner yang menarik dari Desa Pulosari,
seperti berbagai olahan dari pucuk teh baik, contohnya: kue berbahan dasar teh,
bubuk the hijau yang dikemas menarik, es krim rasa the, the late.dan lain-lain,
pengembangan cindera mata khas Desa Pulosari,  dan 3) perlunya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan SDM yang mengelola kegiatan agrowisata dengan cara
melakukan pelatihan tentang segala aspek yang berhubungan dan mendukung
kegiatan agrowisata, misalnya: a) tata cara menjadi pramuwisata atau pemandu wisata
yang baik, b) pelatihan berkomunikasi dengan wisatawan yang sopan dan santun, dan
dapat  menjelaskan secara rinci paket wisata yang ditawarkan dengan sabar sehingga
tidak mengecewakan.
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KOLABORASI USAHA DALAM WIRAUSAHA BUAH MANGGA
OFF GRADE OLAHAN

Gema Wibawa Mukti
Program Studi Agribisnis Universitas Padjadjaran

gema.wibawa@unpad.ac.id

ABSTRAK
Bisnis olahan buah mangga off grade sudah mulai dijalankan oleh para pelaku usaha
buah mangga di wilayah Provinsi Jawa Barat. Konsep yang diusung adalah social
technopreneurship dimana di dalamnya terdapat kolaborasi usaha yang sinergis mulai
dari petani, pedagang, pengolah dan juga pihak Komunitas Bisnis Kreatif yang
membantu dalam pemasaran produk akhir olahan buah mangga tersebut. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan proses kolaborasi usaha dalam
wirausaha buah mangga off grade olahan. Desain peneltian yang digunakan adalah
kualitatif. Desain ini digunakan untuk menjelaskan proses kolaborasi usaha yang
dilakukan oleh para pelaku bisnis olahan buah mangga off grade sehingga dari
penjelasan tersebut dapat tergambarkan proses kolaborasi usaha yang telah
dilakukan. Penerapan kolaborasi usaha dalam rantai usaha olahan buah mangga
telah berjalan namun dalam penerapannya belum optimal. Masih terdapat hambatan
dalam pelaksanaannya, Namun demikian perubahan pasar menimbulkan pemahaman
bahwa persaingan usaha dalam bidang agribisnis bukan lagi persaingan antar individu
pelaku usaha, namun telah berubah menjadi persaingan antar “gerbong” rantai pasok
pelaku usaha. Dengan sinergitas semua stakeholder yang ada maka usaha olahan
buah mangga ini dapat memiliki nilai tambah bagi para pelaku di dalamnya dan juga
masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Kata kunci: Wirausaha, Kolaborasi Usaha, Buah Mangga, Nilai Tambah

BUSINESS COLLABORATION IN THE ENTREPRENEURIAL
OF OFFGRADE PROCESSED MANGO

ABSTRACT
Business of offgrade processed mango has begun in the area of West Java Province.
The concept of offgrade processed mango business is social technopreneurship
contain a synergistic collaboration effort from farmers, traders, processors and also the
Creative Business Community that helps in marketing the final product of offgrade
processed mango. The purpose of this research was to investigate the application of
the collaboration process in an entrepreneurial of off grade processed mango. The
research design used in this study is qualitative, with case study research techniques.
This design is used to describe the process of collaborative effort of offgrade
processed mango which of these explanations can be illustrated collaboration process
which has been done. The Implementation of business collaboration in the supply
chain of processed mango has been running but the application has not been optimal.
There are still obstacles in its implementation, however the market changes lead to an
understanding that competition in the agribusiness sector is no longer a competition
between individual businesses, but it has turned into a competition between "carriages"
supply chain businesses. With the synergy of all stakeholders, the business of offgrade
processed mango can have an added value for the actors in it and also the people
whom involved in it.

Keywords: Entrepreneurship, Business Colaboration, Mango, Value added



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

221

PENDAHULUAN
Bisnis pertanian merupakan salah satu bisnis tertua di dunia yang akan terus

berkembang seiring dengan pertumbuhan umat manusia di muka bumi ini. Manusia
akan selalu membutuhkan pangan untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga dapat
dipastikan bisnis pertanian tidak akan pernah mati selama umat manusia masih ada di
muka bumi ini. Secara umum, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat besar
dalam pembangunan ekonomi negara. Sektor ini memiliki peranan yang besar dalam
menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mampu tetap bertahan sebagai
salah satu penghasil devisa terbesar bagi Negara dan juga menjadi pemicu utama
tumbuhnya sektor agroindustri dan perdagangan (Kementerian Pertanian, 2014).
Perkembangan sektor pertanian, khususnya agroindustri secara terstruktur dan
sistematis, diyakini dapat meningkatkan daya saing bangsa di peta persaingan
internasional (Baharsjah, 1993).

Dalam penelitian ini, fokus pengembangan agroindustri yang dimaksud lebih
dititikberatkan pada pengembangan agroindustri berbahan dasar buah – buahan.
Menurut Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian (2009),
Komoditas buah – buahan nasional yang memiliki potensi yang besar untuk
dikembangkan yaitu buah mangga, jeruk, nanas, dan markisa. Menurut Kementerian
Pertanian (2014), Sentra produksi Buah mangga di Indonesia pada periode tahun 1980
– 2013 sebagian besar berada di Pulau Jawa. Kebun Buah mangga pada sekitar
tahun 1997 hingga 2001, sempat berada pada luasan terendah, yaitu rata-rata 41.440
Ha atau berkurang sekitar 64,34% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Hal ini
dikarenakan masa krisis ekonomi dimana petani lebih memilih mengusahakan
komoditas lain yang pada saat itu lebih menguntungkan. Setelah periode tersebut, luas
panen buah mangga mengalami peningkatan dan kecenderungannya terus meningkat
hingga tahun 2016 ini. Kondisi ini seiring dengan adanya tren peningkatan konsumsi
buah mangga setiap tahunnya. Salah satu buah yang saat ini digemari masyarakat
adalah buah mangga.

Salah satu kelemahan dalam bisnis produk pertanian di Indonesia adalah
produksi yang sifatnya tidak kontinu atau musiman. Hal ini mengakibatkan harga jual
buah mangga menjadi sangat berfluktuatif. Konsumen pada umumnya menikmati buah
mangga hanya pada saat musim panen, di luar itu mereka kesulitan menemukan buah
mangga untuk di konsumsi. Namun sebaliknya, pada saat musim panen Buah
mangga, harga jual turun dan bahkan pernah mencapai persentase penurunan hampir
86% (Kementerian Pertanian, 2014). Seringkali pada masa - masa ini petani
kehilangan pendapatannya, ironisnya pada saat mereka seharusnya menikmati
keuntungan panen buah mangga. Petani hingga saat ini masih kesulitan dalam
mengakses pasar, sehingga pada saat panen raya, selalu terdapat buah mangga yang
tidak terjual atau terbuang (off grade). Buah mangga Off Grade ini bahkan pada saat
panen bisa mencapai 30 % dari total produksi, tentunya hal ini dapat merugikan petani.

Tentunya kondisi ini menuntut adanya pergeseran fokus kegiatan dari produk
primer ke berbagai produk bernilai tambah (Agroindustri) menjadi penting bagi
pengembangan bisnis pada komoditas buah mangga. Agroindustri Buah mangga
diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi masalah kerugian
petani buah mangga sebagai akibat dari rendahnya harga jual buah mangga di musim
panen, terutama untuk buah mangga (off grade) (Habibie, 1993). Agroindustri
merupakan salah satu bagian dari empat subsistem agribisnis, yaitu subsistem
pengolahan hasil pertanian (Soeharjo, 1991; Badan Agribisnis Deptan, 1995;
Soekartawi, 2000; Saragih, 2000; Said dan Intan, 2001). Pengertian agroindustri
pertama kali diungkap oleh Austin (1981), yaitu perusahaan yang memroses bahan
nabati (berasal dari tanaman) atau hewani (berasal atau yang dihasilkan oleh hewan).
Lebih lanjut Austin (1992) dalam Noor (2011) menyatakan bahwa agroindustri adalah
usaha mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi berbagai produk yang dibutuhkan
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oleh konsumen. Pengertian lainnya bahwa agroindustri adalah kegiatan yang saling
hubung (interelasi) antara produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan,
pendanaan, pemasaran, dan distribusi pertanian (Dominguez dan Adriano, 1994).

Pengertian lain agroindustri seperti yang dinyatakan oleh Sutalaksana (1993)
dalam Noor (2011) adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan produk primer hasil
pertanian sebagai bahan bakunya untuk diolah sedemikian rupa sehingga menjadi
produk baru, baik yang bersifat setengah jadi, maupun produk yang dapat segera
dikonsumsi. Pengertian serupa kemudian disempurnakan oleh Ditjen Bina Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Pertanian (2002), yang memaknai agroindustri sebagai industri
yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara
(intermediate product) maupun produk akhir (finish product).

Bisnis olahan buah mangga off grade sudah mulai dijalankan oleh para pelaku
usaha buah mangga  di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Konsep yang
diusung adalah social technopreneurship dimana di dalamnya terdapat kolaborasi
usaha yang sinergis mulai dari petani, pedagang, pengolah dan juga pihak Komunitas
Bisnis Kreatif yang membantu dalam pemasaran produk akhir olahan buah mangga
tersebut. Berlandaskan model bisnis ini, kolaborasi usaha para pelaku di dalamnya
memiliki prinsip memberikan nilai dan manfaat dalam setiap rantai yang dilalui produk
mulai dari awal berupa buah mangga hingga ke produk akhir berupa puree buah
mangga kemasan siap minum. Proses pengolahan buah mangga ini pada dasarnya
adalah memaksimalkan potensi buah mangga off-grade yang ditolak pasar tersebut
agar lebih bernilai dengan menggunakan teknologi pengolahan pasteurisasi dan
pencampuran dengan bahan-bahan lainnya diiringi dengan proses kreatif didalamnya
sebagai langkah penambahan nilai, sehingga bernilai jual lebih tinggi dan memberikan
manfaat yang lebih besar pula bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya. Kolaborasi
usaha yang dilakukan ini juga memiliki prinsip kolaborasi yang berpusat pada manusia
yang ada di dalamnya (people-centered development). Hal inilah yang kemudian
melandasi upaya pengembangan bisnis produk buah mangga off grade olahan
tersebut dengan wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (community-based
resources management).

Proses bisnis dimulai di petani yang menghasilkan buah mangga off grade di
berbagai sentra buah mangga di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cirebon, Indramayu,
Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning). Pengelolaan buah off grade menjadi
produk olahan buah mangga  dilakukan oleh para pengusaha olahan local di wilayah
Cirebon, dengan memanfaatkan sumber daya manusia di lingkungan tersebut. Dalam
prosesnya, mereka diberikan pelatihan khusus oleh pihak Perguruan Tinggi sehingga
kualitas produk dapat terjaga dengan baik dan dapat diterima oleh pasar.

Proses pengelolaan sumberdaya lokal dalam wirausaha produk olahan buah
mangga ini terletak pada proses produksi di tempat produksi yang memanfatkan
sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat sekitar dan proses distribusi
produk jadi melalui reseller mitra, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang dimotivasi agar
memiliki penghasilan sampingan dari penjualan produk olahan buah mangga ini. Untuk
pemasaran produk olahan ini dilakukan oleh komunitas bisnis di kota Bandung. Target
pasar yang dibidik adalah masyarakat perkotaan yang memiliki kesadaran akan produk
yang segar dan sehat, sehingga produk ini bisa dijual dengan harga relatif bagus
sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pelaku di dalamnya.

Kolaborasi usaha yang dilakukan para pelaku usaha dalam bisnis pengolahan
buah mangga off grade diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata untuk
seluruh pelaku yang terlibat, baik manfaat secara ekonomi, sosial, maupun dari sisi
lingkungan hidup. Penelitian ini menjadi menarik karena selain bermanfaat untuk para
pelaku yang terlibat, juga dapat berguna sebagai inspirasi bagi pelaku usaha yang
sejenis di tempat lain sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang lebih
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besar lagi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan
proses kolaborasi usaha dalam wirausaha buah mangga off grade olahan.

METODE PENELITIAN
Objek dalam penelitian ini adalah proses kolaborasi usaha yang dilakukan oleh

para pelaku usaha yang terlibat dalam wirausaha buah mangga off grade olahan. Para
pelaku yang terlibat di dalamnya adalah petani buah mangga, petani pengumpul,
pabrik pengolahan buah mangga segar, komunitas bisnis kreatif, Perguruan Tinggi dan
juga pihak pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain
peneltian kualitatif, yang tertuju pada pemecahan masalah sekarang dengan
melakukan penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan
(Sugiyono, 2012). Desain ini digunakan untuk menjelaskan proses kolaborasi usaha
yang dilakukan oleh para pelaku bisnis olahan buah mangga off grade sehingga dari
penjelasan tersebut dapat tergambarkan proses kolaborasi usaha yang telah
dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dari
penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi dengan pihak petani buah mangga,
petani pengumpul, pabrik pengolahan buah mangga  segar dan komunitas bisnis
kreatif, serta FGD dengan pihak – pihak terkait tersebut. Data sekunder diperoleh dari
literatur kepustakaan yang relevan dan data-data yang berasal dari instansi-instansi
atau lembaga-lembaga terkait seperti Kantor Dinas Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultura provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian, Balai
Besar Pascapanen (BB Pascapanen), Balai Besar Pengembangan Mekanisasi
Pertanian (BBP Mektan), dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik yang
dibahas.

Teknik penelitian yang digunakan berupa studi kasus (case study) yaitu
penelitian yang terinci tentang seseorang atau suatu unit selama kurun waktu tertentu.
Penentuan informan ditentukan dengan cara sengaja (purposive) dengan penentuan
sumber data yaitu pelaku yang terlibat dalam aktivitas bisnis olahan buah mangga off
grade. Pemetaan dan penelusuran dilakukan untuk melihat ada tidaknya kolaborasi
antar pelaku di dalamnya.

Rancangan analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk
mengetahui gambaran tentang proses kolaborasi usaha dalam wirausaha buah
mangga off grade olahan . Analisis ini digunakan karena dalam penelitian ini yang
menjadi kajian utama adalah sekelompok manusia, suatu set kondisi dan suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada saat ini (Nazir, 2005) sehingga dapat
diperoleh deskripsi yang komprehensif mengenai kondisi nyata yang ada di lapangan.

Data-data kualitatif yang yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam
bentuk table dan diagram dan dianalisis secara deskriptif. Data yang dicari dalam
penelitian ini diantaranya adalah perubahan dari para pelaku yang ada di dalamnya :
1) Kolaborasi usaha para pelaku usaha yang terlibat dalam usaha olahan buah

mangga off grade (interaksi dalam jaringan sosial/kerja).
2) Perubahan perilaku atau kesadaran pelaku usaha yang terlibat dalam usaha

olahan buah mangga off grade.
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Sumber: Fujikake, 2008

Gambar 1
Tiga Tipe Bentuk Perubahan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Spesifik Para Pelaku Usaha

Pelaku  yang terlibat dalam agroindustri produk olahan buah mangga off grade
adalah petani buah mangga, petani pengumpul, pabrik pengolahan buah mangga
segar dan komunitas bisnis kreatif. Kegiatan spesifik dari masing – masing pelaku
dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Petani Buah mangga
Kegiatan yang dilakukan oleh petani adalah melakukan proses penanaman
hingga panen. Petani lebih fokus pada aktivitas produksi buah mangga , tanpa
memikirkan aktivitas lainnya.

b. Petani Pengumpul
Kegiatan yang dilakukan oleh petani pengumpul adalah melakukan proses
sortasi dan grading buah mangga  yang didapat dari petani (Grade A, B dan C)
kemudian melakukan penyimpanan, pemeraman, bongkar muat dan distribusi
buah mangga ke pasar

c. Pabrik Pengolahan
Kegiatan yang dilakukan oleh pabrik pengolahan buah mangga adalah
mengolah bahan baku menjadi puree buah mangga, penyimpanan puree buah
mangga dalam cold storage, kendali mutu, bongkar muat, distribusi puree
kepada konsumen yaitu komunitas bisnis kreatif.

d. Komunitas Bisnis Kreatif
Kegiatan yang dilakukan di komunitas bisnis kreatif ini adalah melakukan
pencampuran bahan baku puree menjadi produk minuman, mengemas puree
buah mangga menjadi puree buah mangga siap minum, pelabelan, kendali
mutu, penyimpanan, creative branding, kemudian penjualan kepada konsumen
akhir di wilayah perkotaan (Bandung, Jakarta, Bogor dan Tangerang.
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Tabel 1
Aktivitas Pelaku Dalam Usaha Olahan Buah Mangga Off Grade

Aktivitas
Pelaku

Petani Buah
mangga

Pedagang
Pengumpul

Pabrik pengolah Komunitas
Bisnis Kreatif

Input yang
diperlukan

Bibit, Lahan,
Pupuk,
Pestisida,
Tenaga Kerja

Buah
mangga
grade A, Off
Grade (B dan
C)

Buah mangga off
grade B-C, Alat
Washing, Alat
Pengirisan, Pulper,
Screener,
Pasteurizer,
Kemasan, Cold
Storage, Tenaga
Kerja, Gedung
Pabrik

Puree Buah
mangga, Alat
mixing, Bahan
tambahan,
Kemasan, Label

Output
yang
dihasilkan

Buah mangga Buah
mangga

Puree Buah
mangga

Puree Buah
mangga Siap
Minum (botolan)

Sumber : Data (Diolah)

Dalam kolaborasi usaha, sebaiknya antar pelaku memahami atau mengetahui
kebutuhan dari masing – masing sehingga aliran bisnis dari masing – masing pelaku
dapat berjalan dengan lancar sehingga aktivitas usaha secara keseluruhan dapat
berjalan dengan lancar pula. Kebutuhan dari masing – masing pelaku berbeda – beda.
Petani membutuhkan ketersediaan sarana produksi yang tepat dan ketersediaannya
terjamin, pedagang pengumpul membutuhkan buah mangga  dari petani yang kontinu,
pabrik pengolah membutuhkan buah  grade B dan C sedangkan pihak komunitas
bisnis kreatif membutuhkan puree buah mangga yang kualitasnya bagus.

Tabel 2
Kualitas Buah Mangga Menurut Pelaku
Petani Pengumpul Pengolah

Warna buah Kemerahan Kemerahan Kemerahan
Ukuran buah Besar Besar Besar
Bentuk buah Bulat, sedikit berlekuk Bulat, berlekuk Bulat, sedikit

berlekuk
Tingkat kemasakan 75% 70-75% 70-75%
Sumber : Data (Diolah)

Setiap pelaku harus mengetahui spesifikasi buah mangga  yang dibutuhkan
oleh pelaku lainnya. Pihak pabrik pengolah pun harus memahami kualitas puree yang
dibutuhkan oleh pihak komunitas bisnis kreatif, sehingga dapat diolah menjadi produk
minuman siap minum yang berkualitas. Apabila hal ini dapat dicapai maka konsumen
akhir pun akan merasa puas dan tingkat permintaan akan terus meningkat. Apabila
masing – masing pelaku dapat memahami hal tersebut, maka performa bisnis dari
semua pelaku bisnis di dalamnya dapat terjaga dengan baik dan secara otomatis
volume usaha dari masing – masing pelaku pun akan terus meningkat.
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Tabel 3
Kebutuhan Kualitas Puree Buah mangga di Setiap Pelaku/Pengguna

Pengolah Pengemasan Konsumen
Warna Puree Cerah Cerah Cerah
Rendeman 40-50% 40-45% -
Rasa Manis Manis Manis
Tekstur Tergantung pesanan Lembut Lembut
Sumber: Data (diolah)

Dalam kolaborasi usaha, tentunya setiap pelaku memiliki informasi masing –
masing, dimana satu pelaku mungkin dapat menakses suatu informasi namun pelaku
yang lain tidak dapat mengakses informasi tersebut. Tentunya aliran informasi ini harus
berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan usaha secara system dapat berjalan
dengan baik.

Tabel 4
Jenis Informasi Di Tiap Pelaku Usaha Yang Terlibat

Pelaku Petani Pengumpul Pengolah Komunitas
Jenis
alur infor
-
Masi

Spesifikasi
dan jumlah
buahmangga
yang
diinginkan
oleh pihak
pengepul/
Pengolah

Spesifikasi dan
jumlah buah
mangga  yang
diinginkan oleh
pabrik pengolah

Kualitas puree
buah mangga
yang diinginkan
oleh pihak
komunitas bisnis
kreatif, food
standard

Kualitas minuman
puree yang
diinginkan
konsumen, bentuk
kemasan,
ketepatan waktu
pengiriman dan
ekspektasi
konsumen.

Sumber : Data (Diolah)
Keterangan : Gradasi warna biru menunjukkan petani berwarna paling muda artinya
memiliki akses terhadap informasi paling rendah

Model ideal mengenai aliran informasi ini adalah setiap pelaku dapat
mengakses informasi secara mudah. Dalam hal ini diperlukan kolaborasi yang kuat,
silaturahmi yang erat antar pelaku usaha, namun tetap masing – masing memahami
posisi, hak dan kewajiban nya masing – masing. Jika hal ini telah tercapai tentunya
dapat  menjadikan usaha ini sebagai usaha yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

KETERKAITAN ANTAR PELAKU
Keterkaitan antar pelaku dalam usaha olahan buah mangga  terbagi menjadi

dua bentuk keterkaitan, yaitu pelaku usaha yang telah menjalin hubungan terus
menerus atau juga hubungan yang sifatnya transaksional. Petani sebagai produsen
utama dan pedagang pengumpul pada dasarnya telah melakukan kerjasama usaha
dari awal, sedangkan bagi pengolah dan komunitas bisnis usaha ini baru dirintis dan
masih bersifat transaksional.
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Gambar 2
Hubungan Antar Pelaku Usaha Olahan Buah mangga Off Grade

Secara umum, hubungan antar pelaku usaha olahan buah mangga off grade
berupa hubungan vertikal, yaitu hubungan antara petani sebagai produsen dengan
para pemasoknya, mulai dari pedagang pengumpul, pabrik pengolah dan komunitas
bisnis kreatif. Hubungan antar pelaku berbeda – beda karena ada perubahan bentuk
produk di setiap pelaku. Untuk petani dan pengumpul, bentuk hubungannya bisa
berupa vertikal atau horizontal. Hubungan vertikal ketika petani dan pengumpul
melakukan transaksi jual beli dan hubungan horizontal ketika mereka sama – sama
menjual produk yang sama kepada pihak pabrik pengolah.

Menurut Khonsa (2015), Pabrik pengolah memiliki peran terbesar dalam
memberikan nilai tambah terhadap produk yaitu sebesar 44,17 %, sedangkan
persentase terendah dimiliki oleh pengumpul sebesar 7,52 %. Untuk petani dan pihak
komunitas bisnis memberikan nilai tambah yang hampir sama besar yaitu sekitar 24 %.
Namun demikian, Pengumpul menerima persentase keuntungan yang  paling besar
yaitu sebesar 58,89%. Sedangkan pengolah dan pihak komunitas bisnis hanya
memperoleh persentase keuntungan sekitar 5 %. Hal ini disebabkan oleh rendahnya
biaya yang harus ditanggung oleh pedagang pengumpul, yaitu dalam hal distribusi
barang, sedangkan pengolah yang mengolah buah mangga menjadi puree
mengeluarkan biaya tinggi karena merubah nilai atau kegunaan buah mangga menjadi
puree yang lebih tahan lama. Petani sebagai produsen mendapatkan tingkat
keuntungan sebesar 31,43 %, dimana petani menjual hasil panen nya langsung
kepada pihak pengumpul.

KOLABORASI USAHA PELAKU USAHA DALAM USAHA OLAHAN BUAH
MANGGA OFF GRADE

Persaingan usaha saat ini sudah tidak lagi melibatkan pelaku usaha sebagai
individu, namun telah melibatkan para pelaku usaha yang ada dalam satu rantai pasok
usaha tersebut. Petani, pedagang pengumpul, pabrik pengolah dan komunitas bisnis
kreatif telah menjadi satu “gerbong” yang bersaing dengan “gerbong” lainnya dari
negara atau tempat lain. Daya saing produk menjadi sangat ditentukan oleh kolaborasi
yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berada dalam “gerbong” bisnis dari jenis
usaha tersebut.
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Kolaborasi para pelaku yang berada di dalamnya menjadi suatu hal yang tidak
bisa dihindarkan jika ingin bersaing dengan para pelaku bisnis yang sama atau juga
berbeda di tempat atau negara lain. Alur informasi diantara pelaku harus berjalan
dengan baik, dimana setiap pelaku dapat mengakses informasi tersebut sama baiknya.
Dalam usaha olahan buah mangga off grade, kolaborasi telah berjalan antara pihak
komunitas bisnis kreatif dan pengolah. Informasi antara kedua pelaku ini telah berjalan
dengan baik, namun untuk petani dan pedagang pengumpul belum berjalan dengan
optimal. Kolaborasi di tingkat petani dan pedagang pengumpul hanya terjadi pada saat
transaksi terjadi, namun setelah itu tidak terjadi hubungan, artinya kolaborasi yang
terjadi bersifat jangka pendek, jika ada kepentingan saja. Hubungan antara pedagang
pengumpul dengan pengolah berjalan dengan baik. Mereka bertukar informasi dan
berhubungan tidak hanya pada saat aktivitas transaksi saja, namun di luar itu juga
mereka terus berhubungan dengan baik.

Kolaborasi antara pengolah dan pihak komunitas bisnis kreatif telah berjalan
dengan baik, namun belum berjalan dengan optimal, artinya masih ada informasi yang
tertahan di kedua belah pihak. Keterbukaan informasi belum berjalan sepenuhnya,
namun diantara keduanya telah terdapat hubungan yang baik mesikipun masih sering
terjadi miskomunikasi. Hal ini terjadi karena adanya masalah jarak antara Bandung dan
Cirebon, sehingga komunikasi menggunakan telepon dirasakan masih kurang
sehingga sering terjadi masalah komunikasi. Namun demikian, kolaborasi keduanya
telah berjalan dengan baik sehingga proses atau aktivitas bisnis diantara keduanya
dapat tetap berjalan dengan baik.

PERUBAHAN PERILAKU PELAKU USAHA DALAM USAHA OLAHAN BUAH
MANGGA OFF GRADE

Kolaborasi yang terjalin diantara petani, pedagang pengumpul, pabrik pengolah
dan komunitas bisnis kreatif telah mengubah cara berusaha dari para pelaku tersebut.
Secara umum petani masih melakukan aktivitas usahatani seperti sebelumnya, namun
saat ini mereka telah memahami perubahan pasar yang terjadi. Namun petani belum
mampu merespon hal tersebut karena ada keterbatasan modal dari petani. Ada
anggapan bahwa petani melakukan usahatani karena kebiasaan dari orang tua mereka
atau lingkungannya, namun sebenarnya petani melakukan usahatani karena mereka
mengejar keuntungan dari usahataninya tersebut, namun karena adanya keterbatasan
modal mereka belum berubah dalam usaha mereka. Perubahan tersebut misalnya
menerapkan teknologi dalam aktivitas usahatani mereka, namun karena kepemilikan
pohon buah mangga yang masih sedikit dan modal yang terbatas mereka belum
menerapkan teknologi tersebut di lahan mereka.

Secara umum, berdasarkan pengamatan di lapangan, petani belum
menerapkan proses pencatatan usahatani, karena mereka merasa belum memerlukan
hal tersebut. Untuk pedagang pengumpul mereka mulai melakukan pencatatan arus
kas, namun masih berupa pencatatan sederhana. Perubahan yang dirasakan lebih
baik terjadi di pengolah dan komunitas bisnis kreatif. Aktivitas di pengolah yang
sebelumnya hanya menerima barang dari pengumpul, mengolah dan kemudian
menjualnya kepada masyarakat sekitar/pengunjung yang datang ke pabrik
pengolahan. Saat ini pihak pengolah telah melakukan aktivitas
pencatatan/dokumentasi usaha, membuat SOP, pembukuan keuangan, pemasaran
hingga forecasting tingkat permintaan. Hal ini dapat mereka lakukan karena hubungan
dengan pihak komunitas bisnis telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.
Kolaborasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah adanya keterbukaan
informasi. Pihak komunitas bisnis kreatif terbuka mengenai harga jual dan juga HPP
yang mereka keluarkan, sehingga pihak pengolah mengetahui tingkat keuntungan
pihak komunitas bisnis, demikian pula sebaliknya. Kolaborasi ini ternyata membuat
aktivitas bisnis keduanya dapat berjalan dengan nyaman, karena masing – masing
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pihak memiliki “prasangka” baik terhadap mitra bisnis nya. Namun demikian, dalam
perjalanannya memang masih banyak kendala teknis, diantaranya informasi yang
kurang berjalan dengan baik.

Perubahan perilaku para pelaku usaha dengan menggunakan model Fujikake
berbeda-beda di setiap pelaku usaha
a. Petani Buah mangga  dapat digolongkan pada tipe 1, yaitu pelaku usahan yang

berusaha untuk mencapai tujuan dari usaha yang mereka lakukan, yaitu
memperoleh profit, produknya terjual, dan terjadi perubahan pendapatan (ekonomi)
dari petani.

b. Pedagang pengumpul digolongkan ke tipe 1, yaitu usaha yang bertujuan profit.
Dalam aktivitas usaha, pedagang pengumpul melibatkan petani, mereka juga mulai
membantu petani agar dapat menjual hasil panen nya kepada mereka, namun
pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan agar pasokan buah mangga  kepada
mereka dapat terjaga.

c. Pabrik Pengolah digolongkan ke tipe 2, yaitu usaha ini tidak hanya sekedar
pencapaian tujuan usaha (profit) karena mereka sudah mulai memikirkan
bagaimana cara usaha tersebut bermanfaat bagi sesama dan masyarakat sekitar,
terjadi perubahan yang bersifat ekonomi (profit dan nilai tambah) dan sosial
(keberdayaan pelaku serta efek langsung dan tidak langsung kepada
pemberdayaan masyarakat sekitar)

d. Komunitas Bisnis Kreatif digolongkan ke tipe 3, dimana usaha yang mereka
lakukan tidak hanya sekedar pencapaian tujuan usaha (profit), namun mulai
memberikan manfaat kepada pelaku usaha lainnya. Informasi pasar yang mereka
miliki mulai dibagi kepada pelaku lainnya, sehingga semua pelaku memiliki
kepastian pasar yang mendorong usaha mereka lebih baik. Usaha ini juga
memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar karena multiplier effect yang
ditimbulkan oleh usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis kreatif ini.

Tabel 5
Perubahan Perilaku Pengusaha Dalam Usaha Olahan

Buah Mangga Off Grade
Petani Pengumpul Pengolah Komunitas Bisnis

Kreatif
Sebelum
Kolaborasi
Usaha

a) Belum
Menerapka
n teknologi

b) Belum
Melakukan
Pencatatan
Usahatani

Melakukan
Pencatatan
Transaksi
sederhana

a) Pembukuan
sederhana
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REKOMENDASI PENGEMBANGAN KOLABORASI USAHA OLAHAN BUAH
MANGGA OFF GRADE

Dalam sebuah usaha, akses terhadap informasi menjadi sesuatu yang sangat
penting. Aliran informasi diantara pelaku usaha harus berjalan dengan baik sehingga
semua pelaku yang terlibat di dalamnya dapat memaksimalkan pekerjaannya sehingga
produk akhir yang dihasilkan dapat optimal. Para pelaku usaha yaitu petani, pedagang
pengumpul, pabrik pengolah dan kominitas bisnis kreatif harus memiliki pandangan
yang sama tentang pasar dan prospek bisnis ke depannya. Mereka dapat duduk
bersama dalam suatu forum, sehingga dapat diperoleh informasi yang sama mengenai
pasar dan prospek usaha olahan buah mangga  off grade.

Keterbukaan informasi merupakan insentif bagi para pelaku usaha karena
mereka menjadi lebih nyaman dalam menjalankan usahanya. Pasar utama dari usaha
olahan buah mangga  ini adalah konsumen perkotaan yang menginginkan produk
minuman berbahan dasar buah mangga yang sehat, enak dan praktis. Tentu hal ini
harus dipahami oleh semua pelaku sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi
ekspektasi konsumen. Implikasi dari pemenuhan permintaan konsumen, maka setiap
pelaku harus melakukan aktivitas yang mendukung hal tersebut, seperti :

a. Petani :
Penerapan SOP yang disepakati oleh pengumpul, pengolah dan komunitas
bisnis kreatif sehingga buah mangga yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi
yang dibutuhkan. Proses pencatatan atau dokumentasi usahatani yang bisa
dibantu oleh pihak pedagang pengumpul sebagai pelaku usaha yang paling
dekat rantai  nya dengan petani

b. Pedagang Pengumpul :
Pedagang pengumpul mulai melakukan pencatatan data basis produksi,
dimana pedagang pengumpul mengetahui kapasitas produksi petani binaan
nya, sehingga mereka dapat melakukan forecasting dengan akurat dan menjadi
dasar bagi mereka dalam melakukan transaksi jual beli dengan pihak
pembeli/pabrik pengolah.

c. Pabrik Pengolah :
Pihak pengolah memiliki basis pengumpul, sehingga mereka bisa memprediksi
hari produksi dan menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan konsumen.
Mereka juga harus melakukan koordinasi dengan pihak komunitas bisnis
mengenai kualitas puree buah mangga yang harus dipenuhi sehingga dalam
proses pemenuhannya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas produk yang
tepat. Pihak pengolah juga harus memperbaiki kualitas SDM agar dapat
mengurangi human error yang selama ini sering terjadi, terutama adanya
kesalahan menginterpretasikan informasi yang didapat dari pihak pembeli.

d. Komunitas Bisnis Kreatif :
Pihak Komunitas Bisnis harus mulai menambah investasi alat agar permintaan
konsumen yang semakin tinggi dapat dipenuhi. Selama ini pemberlian puree
dari pihak pengolah hanya sebatas kapasitas mesin, bukan berdasar
permintaan konsumen. Tentunya dalam jangka panjang hal ini dapat berakibat
menurunnya kepercayaan konsumen dan juga pemasok kepada pihak
Komunitas bisnis. Hal lain yang dapat dilakukan adalah membangun
komunikasi dengan semua pelaku yang terlibat agar tercipta aliran informasi
yang lancar dan dapat menciptakan kolaborasi usaha yang kondusif seiring
dengan tingkat kepercayaan berbisnis yang tinggi dengan masing-masing
pelaku.

PENUTUP
Penerapan kolaborasi usaha dalam rantai usaha olahan buah mangga  telah

berjalan namun dalam penerapannya belum optimal. Masih terdapat hambatan dalam
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pelaksanaannya, seperti budaya mencatat yang masih belum terbentuk di petani dan
pedagang pengumpul, informasi yang belum berjalan dengan lancar diantara para
pelaku dan keterbatasan produksi dari masing – masing pelaku. Namun demikian,
perubahan pasar atau konsumen ternyata telah merubah perilaku para pelaku usaha
dalam usaha olahan buah mangga ini, dimana ada perubahan usaha yang mulai
berorientasi kepada konsumen dan pemahaman bahwa persaingan usaha dalam
bidang agribisnis bukan lagi persaingan antar individu pelaku usaha, namun telah
berubah menjadi persaingan antar “gerbong” rantai pasok pelaku usaha. Tentunya,
untuk mensiasati hal ini, diperlukan kolaborasi diantara semua pelaku usaha, dan juga
dengan pihak Perguruan Tinggi serta Pemerintah daerah. Dengan sinergitas semua
stakeholder yang ada maka usaha olahan buah mangga ini dapat memiliki nilai tambah
bagi para pelaku di dalamnya dan juga masyarakat yang terlibat di dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya  penulis sampaikan kepada

petani buah mangga , Pedagang pengumpul di Kabupaten Cirebon, Majalengka dan
Indramayu. Kepada Pabrik pengolah, dan juga komunitas bisnis kreatif yang
mengusahakan produk minuman olahan berbahan dasar buah mangga . Juga ucapan
terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Majalengka
yang telah membantu dalam penyediaan data. Ucapan terima kasih juga tidak lupa
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PENGKAJIAN ANALISIS USAHATANI BAWANG MERAH AKIBAT
PENGGUNAAN PUPUK HARA MIKRO

Ratih Kusumasari Ndaru, Lilia Fauziah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur

ratihbinndaru@gmail.com

ABSTRAK
Masa depan agribisnis bawang merah saat ini cukup baik, hal itu ditunjukkan oleh
permintaan konsumen yang mulai tinggi. Peluang permintaan tinggi inilah dapat
digunakan petani bawang merah untuk meraup laba. Sehingga petani bawang merah
perlu memahami cara bercocok tanam yang baik, guna mendapatkan keuntungan
yang maksimal. Tujuan peneltian adalah mendapat rakitan kombinasi penggunaan
pupuk tepat guna dengan harapan hasil panen meningkat. Metode percobaan
dilakukan dengan 9 perlakuan diulang 3 kali. Bila terjadi perbedaan dilanjutnya uji BNT.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian pupuk tanaman bawang merah dengan
dosis sesuai rekomendasi yaitu Urea 200 Kg + SP 36 200 Kg + ZA 450 Kg yang
dikombinasikan pupuk mikro padat dengan dosis pemberian 1350 g/aplikasi/Ha dapat
meningkatkan hasil umbi kering sebesar 3,18 t/Ha daripada tanpa kombinasi pupuk
mikro padat. Hal itu otomatis meningkatkan keuntungan petani.

Kata kunci: Usahatani, Pemupukan, Pupuk Mikro, Hasil Produksi

RESEARCH OF ONION AGRIBUSINESS FOR APPLICATION OF
MICRO FERTILIZER

ABSTRACT
The prospects of onion agribusiness is peachy, it was started shown by high consumer
demand. This high demand opportunities may be used onion farmers to make a profit.
So the onion farming need to pay attention of any method to get agribusiness profit.
The purpose of a research is obtaining assembled combination of appropriate fertilizer
use with increasing crop yields. Methods experiments were conducted with 9 treatment
was repeated 3 times, when there is a difference than continued by LSD. The results
showed, onion crop fertilizer with a dose as recommended ie 200 kg Urea + SP 36 200
kg + 450 kg ZA combined by solid micro fertilizer with dose 1350 g / applications / Ha
can improve dry tuber yield about 3.18 t / ha than without the combination of solid
micro fertilizer. It automatically increase farmers' profits.

Keywords: Farming, Fertilizing, Micro Fertilizer, Production Results

PENDAHULUAN
Masa depan agribisnis bawang merah saat ini cukup baik, hal itu ditunjukkan

oleh permintaan konsumen yang setiap tahun meningkat. Permintaan akan produk
dapat melonjak tajam terutama menjelang hari raya keagamaan, atau pada saat
musim hujan. Saat musim hujan petani umumnya lebih banyak menanam padi,
sehingga produksi bawang merah turun, hal tersebut yang meyebabkan kenaikan
harga bawang merah sangat tinggi bisa mencapai Rp.50.000,-.

Berdasarkan hasil produksi nasional bawang merah, pada tahun 2010
mencapai 1.048.934 ton, 2011 turun 893.124 ton, 2012 naik 964.221 ton, tahun 2013
naik 1.010.773 ton dan pada tahun 2014 naik kembali 1.233. 984 ton.( Bps , 2014),
sedangkan untuk kebutuhan konsumsi bawang merah tahun 2010 berada di 25,289
kg.kap/th, tahun 2011 turun 23,621 kg.kap/th, tahun 2012 naik 27,636 kg.kap/th, tahun
2013 turun kembali 20,649 kg.kap/th, dan tahun 2014 kembali naik 24,872 kg.kap/th
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(BPS, 2011). Namun permintaan yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan pasokan
yang cukup. Peluang inilah yang dapat digunakan petani bawang merah untuk meraup
laba yang cukup tinggi.

Usahatani merupakan pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja
permodalan dan skill lainnya untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif
dan efesien. Efisiesi usahatani dapat diukur dengan cara menghitung efisiensi teknis,
efisensi harga dan efisiensi ekonomis (Soekartawi,1995). Bagi seorang petani, analisis
pendapatan membantunya untuk mengukur apakah usahataninya pada saat itu
berhasil atau tidak. Suatu usahatani dikatakan berhasil apabila situasi pendapatannya
memenuhi syarat cukup untuk membayar semua pembelian sarana produksi, cukup
untuk membayar bunga modal yang ditanam, dan cukup untuk membayar upah tenaga
kerja yang dibayar atau bentuk-bentuk upah lainnya untuk tenaga kerja yang tidak
diupah.

Tujuan dari peneltian ini adalah mendapat rakitan teknologi penggunaan pupuk
yang tepat guna pada tanaman bawang merah dengan harapan hasil panen bawang
merah meningkat. Berangkat dari alasan tersebut maka dilaksanakan pengkajian
analisis usahatani bawang merah akibat penggunaan pupuk hara mikro.

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan
jenis tanah latosol. Percobaan dilakukan mulai Juni sampai dengan September 2015.

Bahan dan Metoda
Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah  Pupuk Urea, SP-36, ZA,

KCl, dan  Pupuk Hara Mikro Padat Majemuk, benih bawang merah “Philipine” dan
pestisida. Percobaan dilaksanakan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 9
perlakuan percobaan dan diulang 3 kali, teknologi pemupukan secara lengkap
disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
Perlakuan pupuk mikro pada bawang merah di  Karangplosos,

Malang pada MK 2015

No. Perlakuan
Dosis Pupuk (Kg/Ha) Pupuk Mikro

(g/Aplikasi/Ha)Urea SP-36 KCL
1. Kotrol 0 0 0 0
2. Rekomendasi 100 % 60 130 100 0
3. Rekomendasi 100 % + 1 Dosis 60 130 100 300
4. Rekomendasi 100 % + 2 Dosis 60 130 100 600
5. Rekomendasi 100 % + 3 Dosis 60 130 100 1200
6. Rekomendasi 75 % 45 97,5 75 0
7. Rekomendasi 75 % + 1 Dosis 45 97,5 75 300
8. Rekomendasi 75 % + 2 Dosis 45 97,5 75 600
9. Rekomendasi 75 % + 3 Dosis 45 97,5 75 1200

*dosis sekali aplikasi 1,5 g/ L, sejumlah 300 L/aplikasi/Ha. Larutan disemprot setiap minggu,
mulai 30 HST sampai panen.

Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diawali dengan uji ANOVA ,

dan apabila terdapat beda nyata maka akan dilakukan uji lanjut BNT 5%. Tujuan uji
lanjut BNT untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar tiap individu perlakuan.
Nilai BNT inilah yang menjadi pembeda antar rata-rata dua populasi sampel, bila rata-
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rata dua populasi sampel lebih kecil atau sama dengan nilai BNT, maka dinyatakan
tidak berbeda signifikan.

Analisis usahatani menggunakan analisis kelayakan R/C Ratio untuk  melihat
apakah usahatani ini menguntungkan atau layak, dengan penambahan teknologi
pemupukan. Perhitungan penerimaan didapat dari hasil produksi dikalikan harga dan
dibagi total biaya. Perhitungan tersebut dilakukan tiap-tiap perlakuan yang mempunyai
nilai hasil paling tinggi, dengan rumusan sebagai berikut:

R/C = Penerimaan : Total Biaya (Tetap + Variable)
R = Peneriamaan
C = Biaya
Kriteria Uji : jika R/C > 1, layak untuk diusahakan

Jika R/C < 1, tidak layak diusahakan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah umbi yang tertinggi adalah pada perlakuan G, dengan nilai 15,1 t/Ha,

dan paling rendah pada perlakuan A (kontrol) dengan nilai 10,0 t/Ha. Setelah itu secara
berurutan jumlah umbi pada setiap perlakuan adalah perlakuan E (14,5 t/Ha); F (14,4
t/Ha);  C (13,4 t/Ha); D (13,0 t/Ha); H (13,0 t/Ha); I (12,0 t/Ha); dan perlakuan B (12,0
t/Ha). Pemberian hara mikro perpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap penambahan
jumlah umbi.

Gambar 1
Grafik Hasil Pengamatan Jumlah Umbi

Interaksi Pupuk Mikro dengan Hasil Produksi
Hasil panen basah sebagai berikut,  panen basah terbanyak ada pada

perlakuan E, dengan nilai 20,6 t/Ha, dan paling rendah pada perlakuan A (kontrol)
dengan nilai 14,8 t/Ha. Setelah itu secara berurutan hasil panen basah pada setiap
perlakuan adalah perlakuan D (19,7 t/Ha); G (19,4 t/Ha);  F (18,2 t/Ha); I (17,7 t/Ha); H
(16,7 t/Ha); B (16,6 t/Ha); dan perlakuan C (16,5 t/Ha).

Hasil panen setelah kering di angikan selama 3 hari adalah sebagai berikut.
Hasil paling tinggi adalah pada perlakuan E, dengan nilai 17,9 t/Ha, dan paling rendah
pada perlakuan A (kontrol) dengan nilai 13,3 t/Ha. Setelah itu secara berurutan hasil
panen kering pada setiap perlakuan adalah perlakuan D (17,2 t/Ha); G (17,1 t/Ha);  I
(16,0 t/Ha); F (15,9 t/Ha); H (14,8 t/Ha); B (14,7 t/Ha); dan perlakuan C (14,6 t/Ha).
Sehngga dapat disimpulkan bahwa pemberian hara mikro tidak begitu perpengaruh
nyata pada terhadap hasil panen basah maupun panen kering.
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Gambar 2
Grafik Hasil Pengamatan Hasil/ Produksi Bawang Merah

Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis uji BNT disimpulkan bahwa pemberian hara mikro

saja tidak begitu berpengaruh nyata terhadap hasil panen basah maupun panen
kering.  Namun untuk hasil uji statistik pada hasil bawang merah panen kering
menunjukkan bahwa dengan pemberian kombinasi antara pupuk yang mengandung
hara makro ditambah penambahan hara mikro memiliki hasil yang lebih baik. Teknologi
rakitan pemberian dosis pupuk mikro dengan varian dosis yang semakin meningkat,
menghasilkan produksi bawang merah juga semakin meningkat. Hal tersebut karena,
selain memerlukan pupuk yang mengandung hara makro untuk pertumbuhan tanaman
juga memerlukan penambahan pupuk mikro.

Tabel 2
Pengaruh pada berbagai dosis pupuk N, P, K terhadap Hasil Produksi dan

Jumlah Umbi bawang merah (Karangploso, MK 20115)
Perl
akua

n

Dosis Pupuk Makro (Kg/Ha) Dosis Pupuk
mikro

(gr/ aplikasi /
Ha)*

Produksi
Basah

t/Ha

Produks
i Kering

t/Ha

Jumlah
Umbi

Urea SP-36 ZA KCl

A 0 0 0 0 0 14,8 c 13,3 b 10,0 ab
B 200 200 450 200 0 16,6 bc 14,7 ab 12,0 b
C 200 200 450 200 450 16,5 bc 14,6 ab 13,4 ab
D 200 200 450 200 900 19,7 ab 17,2 a 13,0 a
E 200 200 450 200 1350 20,6 a 17,9 a 14,5 b
F 150 150 337,5 150 0 18,2 abc 15,9 ab 14,4 b
G 150 150 337,5 150 450 19,4 ab 17,1 a 15,1 b
H 150 150 337,5 150 900 16,7 bc 14,8 ab 13,0 ab
I 150 150 337,5 150 1350 17,7 abc 16,0 ab 12,1 ab

*dosis sekali aplikasi 1,5 g/ L, sejumlah 300 L/aplikasi/Ha. Larutan disemprot setiap minggu,
mulai 30 HST sampai panen.

Selain ketiga unsur makro N, P dan K, dalam pertumbuhan tanaman juga
diperlukan unsur hara mikro salah satunya Zinc (Zn) dan Boron (B) dalam jumlah
tertentu. Fungsi unsur mikro Zn adalah memberi dorongan terhadap pertumbuhan
tanaman karena diduga Zn dapat berfungsi untuk membentuk hormon tumbuh dan
fungsi unsur B adalah mengangkut karbohidrat kedalam tubuh tanaman dan
menghisap unsur kalsium. Selain itu boron berfungsi dalam perkembangan bagian-
bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Pada tanaman penghasil biji unsur ini
berpengaruh terhadap pembagian sel. Dan yang paling nyata ialah perannya terhadap
munaikkan mutu tanaman sayuran dan tanaman buah.Bila kekurangan unsur boron
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Gambar 2
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Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis uji BNT disimpulkan bahwa pemberian hara mikro

saja tidak begitu berpengaruh nyata terhadap hasil panen basah maupun panen
kering.  Namun untuk hasil uji statistik pada hasil bawang merah panen kering
menunjukkan bahwa dengan pemberian kombinasi antara pupuk yang mengandung
hara makro ditambah penambahan hara mikro memiliki hasil yang lebih baik. Teknologi
rakitan pemberian dosis pupuk mikro dengan varian dosis yang semakin meningkat,
menghasilkan produksi bawang merah juga semakin meningkat. Hal tersebut karena,
selain memerlukan pupuk yang mengandung hara makro untuk pertumbuhan tanaman
juga memerlukan penambahan pupuk mikro.

Tabel 2
Pengaruh pada berbagai dosis pupuk N, P, K terhadap Hasil Produksi dan

Jumlah Umbi bawang merah (Karangploso, MK 20115)
Perl
akua

n

Dosis Pupuk Makro (Kg/Ha) Dosis Pupuk
mikro

(gr/ aplikasi /
Ha)*

Produksi
Basah

t/Ha

Produks
i Kering

t/Ha

Jumlah
Umbi

Urea SP-36 ZA KCl

A 0 0 0 0 0 14,8 c 13,3 b 10,0 ab
B 200 200 450 200 0 16,6 bc 14,7 ab 12,0 b
C 200 200 450 200 450 16,5 bc 14,6 ab 13,4 ab
D 200 200 450 200 900 19,7 ab 17,2 a 13,0 a
E 200 200 450 200 1350 20,6 a 17,9 a 14,5 b
F 150 150 337,5 150 0 18,2 abc 15,9 ab 14,4 b
G 150 150 337,5 150 450 19,4 ab 17,1 a 15,1 b
H 150 150 337,5 150 900 16,7 bc 14,8 ab 13,0 ab
I 150 150 337,5 150 1350 17,7 abc 16,0 ab 12,1 ab

*dosis sekali aplikasi 1,5 g/ L, sejumlah 300 L/aplikasi/Ha. Larutan disemprot setiap minggu,
mulai 30 HST sampai panen.

Selain ketiga unsur makro N, P dan K, dalam pertumbuhan tanaman juga
diperlukan unsur hara mikro salah satunya Zinc (Zn) dan Boron (B) dalam jumlah
tertentu. Fungsi unsur mikro Zn adalah memberi dorongan terhadap pertumbuhan
tanaman karena diduga Zn dapat berfungsi untuk membentuk hormon tumbuh dan
fungsi unsur B adalah mengangkut karbohidrat kedalam tubuh tanaman dan
menghisap unsur kalsium. Selain itu boron berfungsi dalam perkembangan bagian-
bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Pada tanaman penghasil biji unsur ini
berpengaruh terhadap pembagian sel. Dan yang paling nyata ialah perannya terhadap
munaikkan mutu tanaman sayuran dan tanaman buah.Bila kekurangan unsur boron
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Gambar 2
Grafik Hasil Pengamatan Hasil/ Produksi Bawang Merah

Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis uji BNT disimpulkan bahwa pemberian hara mikro

saja tidak begitu berpengaruh nyata terhadap hasil panen basah maupun panen
kering.  Namun untuk hasil uji statistik pada hasil bawang merah panen kering
menunjukkan bahwa dengan pemberian kombinasi antara pupuk yang mengandung
hara makro ditambah penambahan hara mikro memiliki hasil yang lebih baik. Teknologi
rakitan pemberian dosis pupuk mikro dengan varian dosis yang semakin meningkat,
menghasilkan produksi bawang merah juga semakin meningkat. Hal tersebut karena,
selain memerlukan pupuk yang mengandung hara makro untuk pertumbuhan tanaman
juga memerlukan penambahan pupuk mikro.

Tabel 2
Pengaruh pada berbagai dosis pupuk N, P, K terhadap Hasil Produksi dan

Jumlah Umbi bawang merah (Karangploso, MK 20115)
Perl
akua

n

Dosis Pupuk Makro (Kg/Ha) Dosis Pupuk
mikro

(gr/ aplikasi /
Ha)*

Produksi
Basah

t/Ha

Produks
i Kering

t/Ha

Jumlah
Umbi

Urea SP-36 ZA KCl

A 0 0 0 0 0 14,8 c 13,3 b 10,0 ab
B 200 200 450 200 0 16,6 bc 14,7 ab 12,0 b
C 200 200 450 200 450 16,5 bc 14,6 ab 13,4 ab
D 200 200 450 200 900 19,7 ab 17,2 a 13,0 a
E 200 200 450 200 1350 20,6 a 17,9 a 14,5 b
F 150 150 337,5 150 0 18,2 abc 15,9 ab 14,4 b
G 150 150 337,5 150 450 19,4 ab 17,1 a 15,1 b
H 150 150 337,5 150 900 16,7 bc 14,8 ab 13,0 ab
I 150 150 337,5 150 1350 17,7 abc 16,0 ab 12,1 ab

*dosis sekali aplikasi 1,5 g/ L, sejumlah 300 L/aplikasi/Ha. Larutan disemprot setiap minggu,
mulai 30 HST sampai panen.

Selain ketiga unsur makro N, P dan K, dalam pertumbuhan tanaman juga
diperlukan unsur hara mikro salah satunya Zinc (Zn) dan Boron (B) dalam jumlah
tertentu. Fungsi unsur mikro Zn adalah memberi dorongan terhadap pertumbuhan
tanaman karena diduga Zn dapat berfungsi untuk membentuk hormon tumbuh dan
fungsi unsur B adalah mengangkut karbohidrat kedalam tubuh tanaman dan
menghisap unsur kalsium. Selain itu boron berfungsi dalam perkembangan bagian-
bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Pada tanaman penghasil biji unsur ini
berpengaruh terhadap pembagian sel. Dan yang paling nyata ialah perannya terhadap
munaikkan mutu tanaman sayuran dan tanaman buah.Bila kekurangan unsur boron
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paling nyata tampak pada tepi-tepi daun yaitu gejala klorosis, mulai dari bagian bawah
daun. daun yang baru muncul terlihat kecil dan tanaman agak kerdil cabang tumbuh
sejajar. kuncup-kuncup mati dan berwarna hitam. (Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

Analisa Usaha Tani

Tabel 3
Hasil Analisis Usaha Tani

Uraian satuan Harga
satuan

(Rp.000)

kontrol Dosis Rekomendasi
100 %

Dosis Rekomendasi
100 % + pupuk mikro

dosis 3 kali
rekomendasi

Dosis
/ ha

Total
(Rp.000)

Dosis/
ha

Total
(Rp.000)

Dosis/
ha

Total
(Rp.000)

Saprodi
Benih Kg 20 1.000 20.000 1.000 20.000 1.000 20.000
Pupuk
Petroganik Paket 4.500 1 4.500 1 4.500 1 4.500
ZA Kg 1,5 0 - 450 675 450 675
Urea Kg 1,8 0 - 200 360 200 360
SP Kg 2,4 0 - 200 480 200 480
KCl Kg 3 0 - 200 600 200 600
Mikro Kg 35 0 - 0 - 6,75 236,25
Pestisida
Antracol Kg 95 10 950 10 950 10 950
Daconil Kg 230 10 2.300 10 2.300 10 2.300
Duppont
Ammate

Kg 253 2 506 2 506 2 506

Pelekat Botol 30 10 300 10 300 10 300
Amistrartop Botol 182,8 10 1.828 10 1.828 10 1.828
Biaya Saprodi 30.384 32.499 32.735,25
Tenaga Kerja
Pengolahan
tanah

HOK 35 100 3.500 100 3.500 100 3.500

Perataan
tanah

HOK 35 50 1.750 50 1.750 50 1.750

Tanam HOK 35 30 1.050 30 1.050 30 1.050
Pemupukan HOK 35 20 700 20 700 20 700
Pembumbun
an &
penyiangan

HOK 35 60 2.100 60 2.100 60 2.100

PHT manual HOK 35 40 1.400 40 1.400 40 1.400
Penyiraman HOK 25 150 3.750 150 3.750 150 3.750
Pengendalia
n HPT

Boron
gan

5.250 5.250 5.250 5.250

Panen,
prosesing,
dan
pengangkuta
n

Boron
gan

8.580 8.580 8.580 8.580

Biaya tenaga kerja 20.080 20.080 20.080
Total biaya
produksi

58.464 60.579 60.815,25

Produksi Kg 7,5 13,31 14,69 17,870
Pendapatan 99.825 110.175 134.025

Keuntungan 41.361 49.596 73.209,75

R/C ratio 1,71 1,82 2,20
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R/C ratio memperlihatkan tingkat keuntungan teknologi baru dari penggunaan
pupuk makro dan mikro.  Semakin tinggi nilai R/C rasio dari 0 semakin besar
keuntungan petani. Perlakuan yang di analisis ada 3, yaitu perlakuan kontrol (tanpa
pupuk), dosis pupuk NPK rekomendasi 100%  dan dosis pupuk NPK 100% + 3 kali
dosis pupuk mikro.

Hasil perlakuan yang pertama, dengan dosis kontrol yaitu tanpa penggunaan
pupuk makro dan mikro. Didapati nilai RC ratio sebesar 1,71, yang artinya usahatani
bawang merah tersebut menguntungkan dengan laba yang didapat sebesar Rp.
41.361.000,-, dengan produksi kering 13.310 Kg. Harga jual bawang merah pada saat
itu (bulan September) Rp. 7500/kg. Hasil perlakuan kedua yaitu dengan dosis pupuk
NPK rekomendasi 100% ,nilai B/C ratio sebesar 1,82. Nilai yang lebih besar dari dosis
kontrol, yang artinya usahatani bawang merah ini lebih mengutungkan dengan hasil
laba sebesar Rp. 49.596.000,-. Hasil produksi yang didapat sebesar 14.690 Kg. Serta
perlakuan ketiga dengan dosis pupuk NPK 100% + 3 kali dosis pupuk mikro dengan
nilai B/C ratio yang didapat jauh lebih besar yaitu 2.20, yang artinya usahatani dengan
cara ini mendapatkan keuntungan paling besar dengan laba yang didapat mencapai
Rp. 73.209.750,- , hasil produksi tanaman sebesar 17.870 Kg.

Dari perbandingan hasil R/C ratio dapat dilihat bahwa usahatani bawang merah
dengan penggunaan rekomendasi 100 % + pupuk mikro 3 kali dosis lebih besar
keuntungannya, diharapakan dapat dijadikan rujukan rakitan teknologi untuk petani
bawang merah dalam meningkatkan jumlah produksi bawang merahnya, Sehingga
bisa meningkatkan jumlah keuntunggan yang didapat dalam tiap kali tanam.

PENUTUP
Pemberian pupuk untuk tanaman bawang merah dengan dosis sesuai

rekomendasi yaitu Urea 200 Kg + SP 36 200 Kg + ZA 450 Kg yang dikombinasikan
dengan pupuk mikro padat dengan dosis pemberian 1350 g/aplikasi/Ha dapat
meningkatkan hasil umbi kering sebesar 3,18 t/Ha daripada tanpa kombinasi pupuk
mikro padat. Hal itu otomatis meningkatkan keuntungan petani sebanyak Rp.
23.613.750,- dibandingan tanpa kombinasi pupuk mikro padat sehingga pupuk mikro
berpotensi sebagai alternatif pupuk pelengkap untuk tanaman bawang merah.

UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini merupakan kerjasama Uji Efektifitas Pupuk Mikro Padat Majemuk

“DITYAGROW B” antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur dengan
PT. Ditya Chemindo.
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KARAKTERISTIK STRATEGI PEMASARAN PETERNAK KECIL SAPI
POTONG DI KABUPATEN BANGKALAN

Mardiyah Hayati, Andrie Kisroh Sunyigono, Mulaab
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK
Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak
perekonomian Indonesia sejak masa krisis sampai sekarang. UMKM memiliki
keunggulan dalam bidang pemanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya,
diantaranya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran.
Sehingga UMKM Indonesia sangat berperan dalam penyedia lapangan kerja
(menyerap 70% tenaga kerja), pemain penting dalam pengembangan kegiatan
ekonomi lokal dan pemberdayaan, masyarakat, serta pencipta pasar baru dan sumber
inovasi, dan penyumbang neraca pembayaran melalui ekspor. Permasalahan umum
UMKM adalah rendahnya produktivitas penguasaan teknologi, pasar dan pemasaran,
lemahnya kewirausahaan, dan terbatasnya akses terhadap permodalan. Masalah
eksternal UMKM diantaranya besarnya biaya transaksi, kelangkaan bahan baku dan
kelembagaan. Pemasaran merupakan ujung tombak dari UMKM, dengan pemasaran
yang baik produk UMKM dapat terserap oleh pasar. Salah satu cara pengembangan
UMKM yang berhubungan dengan pemasaran adalah membangun jejaring (jaringan
yang kuat), dalam hal ini diperlukan aktivitas bisnis yang tidak mengenal batas.
Aktivitas bisnis dan pemasaran yang tidak mengenal batas hanya dapat dilakukan
dengan “e-Commerce”.

Kata kunci: UMKM, Pasar, Pemasaran, e-Commerce

BUILDING SUPERIOR SMEs with “e-Commerce”

ABSTRACT
Small Medium and Micro Enterprises (SMEs) is one of the economies of Indonesia
since the crisis until now. SMEs have an advantage in the field of natural resource
utilization and labor-intensive, such as agriculture, plantation, animal husbandry,
fisheries, trade and restaurants. Indonesian SMEs so very important role in job provider
(absorbing 70% of the workforce), an important player in the development of local
economic activity and empowerment, community, as well as the creator of new markets
and sources of innovation, and a contributor to the balance of payments through
exports. A common problem is the low productivity of SMEs mastery of technology,
markets and marketing, weak entrepreneurship, and limited access to capital. External
problems of SMEs including transaction costs, scarcity of raw materials and
institutional. Marketing is the spearhead of SMEs, with a good marketing SME products
can be absorbed by the market. One way of MSME development related to marketing
is to build a network (a powerful network), in this case the necessary business activity
that knows no boundaries. Business and marketing activity that knows no boundaries
can only be done with the "e-Commerce".

Keywords: SMEs , Market , Marketing , e - Commerce

PENDAHULUAN
Krisis moneter yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia pada

tahun 1997/1998, menyebabkan banyak perusahaan besar yang gulung tikar. Hal ini
salah satunya dikarenakan peningkatan harga bahan baku industry yang bersumber
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dari impor. Meningkatnya harga bahan baku ini membuat perusahaan tidak sanggup
membeli sehingga tidak dapat berproduksi. Sehingga krisis moneter yang berlanjut
menjadi krisis ekonomi menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun
Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) mampu bertahan dalam badai krisis ini,
bahkan cenderung bertambah karena para korban PHK membuka usaha untuk
bertahan hidup. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan salah satu
motor penggerak perekonomian Indonesia pada masa krisis. Bahkan sampai sekarang
UMKM menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi.

Ada banyak kegiatan UMKM, yang meliputi berbagai kegiatan ekonomi
diantaranya sector pertanian, industry pengolahan, perdagangan, rumah makan dan
hotel, dan lain-lain, dimana sebagian besar berbentuk usaha kecil. Biro Pusat Statistik
pada tahun 1996 mencatat bahwa dari38,9 Juta UKM, sector pertanian berjumlah 22,5
juta (57,9%), sector industry pegolahan = 2,7 juga (6,9 %), sektor perdagangan, rumah
makan dan hotel = 9,5 juta (24%) dan sisanya bergerak dibidang lain, (Widyanto,
2012).

Keunggulan yang dimiliki UMKM umumnya dalam bidang yang memanfaatkan
sumberdaya alam dan padat karya, diantaranya pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Keunggulan yang
dimiliki Usaha menengah meliputi penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan,
persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Sedangkan usaha besar memiliki
keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan.

Tabel 1
Rata-Rata Struktur PDB menurut Skala Usaha Tahun2000-2003

Sumber: Kementrian Koperasi dan UKM, 2005

Tabel 1. Menunjukkan bahwa rata-rata struktur PDB pada usaha kecil dan
menengah adalah pada usaha pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
sebesar 94.83. Usaha-usaha ini meliputi semua aspek kehidupan manusia  mulai dari
produksi pangan dan konsumsi. Contohnya pada produksi, banyak UMKM yang
bergerak dalam bidang produksi seperti budidaya sayur, buah, tusaha ternak sapi,
kamping, ayam, dll. Pada sector konsumsi juga banyak UMKM yang berperan aktif,
seperti usaha pengolahan hasil pertanian, seperti industry tempe, tahu, susu, rumah
pemotongan hewan, dll.

UK UM UB Struktur

1 Pertanian, Peternakan,
Kehutanan dan Perikanan

85,74 9,09 5,17 16,89

2
Pertambangan dan
penggalian 6,73 2,96 90,30 12,20

3 Industri Pengolahan 15,14 12,98 71,89 25,10
4 Listri, gas dan air bersih 0,52 6,80 92,68 1,73
5 Bangunan 43,88 22,57 33,55 5,93

6
Perdagangan, Hotel dan
Restoran 75,60 20,81 3,59 16,15

7
Pengangkutan dan
Komunikasi 36,69 26,64 36,67 5,50

8
Keuangan, Perewaan dan
Jasa Perusahaan 16,80 46,47 36,73 6,64

9 Jasa-Jasa 35,59 7,16 57,25 9,86
PDB 40,55 15,22 44,24 100,00
PDB Non Migas 46,22 17,19 36,60 87,74

Rata-rata 2000-2003
LAPANGAN USAHA
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PENGERTIAN UMKM
UU No. 20 Th 2008, mengelompokkan UMKM menjadi:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro adalah usaha dengan omset pertahun
kurang dari 300 juta

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini. Usaha Kecil dengan omset lebih besar dari 300 juta sampai
dengan 2,5 milyar

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Menengah dengan omset
lebih dari 2,5 Milyar, dan Usaha Besar omsetnya lebih dari 50 Milyar.

PERAN UMKM DI INDONESIA
Peran UMKM Indonesia diantaranya adalah :

1. Penyedia lapangan kerja terbesar,
2. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan

pemberdayaan, masyarakat,
3. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, dan penyumbang neraca pembayaran

melalui  ekspor masyarakat.
Pasca krisis ekonomi, peran UMKM dapat dilihat  dari pertambahan jumlah

UMKM, peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, sumbangan PDB dan
peningkatan nilai eksport. Jumlah UMKM dan jumlah tenaga kerja yang terserap
UMKM mengalami penurunan pada saat krisis tahun 1998. Namun pada tahun 2000
sampai tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Meskipun terjadi penurunan jumlah
UMKM disaat krisis, namun sumbangan terhadap PDB dari sektor UMKM tetap
meningkat. Demikian pula dengan nilai ekspor UMKM terus mengalami pertumbuhan.
Dimana Nilai Ekspor UMKM hanya didasarkan pada data di sektor pertanian (pertanian,
perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan), industry pengolahan, (BPS,
2014). Hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan disaat krisis dan
berpotensi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di masa datang.
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Tabel 2
Perkembangan UMKM Periode Tahun 1997-2012

Sumber: BPS, 2104

Peran UMKM berdasarkan kelompok usaha dan penyerapan tenaga kerja
disajikan dalam Tabel 3, dimana terlihat bahwa usaha mikro mampu menyerap 70%
jumlah tenaga kerja sedangkan usaha besar hanya 0,55%. Apabila dilihat dari  tenaga
kerja per unit usaha, usaha mikro hanya mampu menyerap 1-2 orang Tenaga kerja per
unit. Namun oleh karena jumlah usaha mikro mencapai hampir 60 ribu unit, maka
penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro menjadi sangat besar.

Tabel 3
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha

Kontribusi UMKM bagi perekonomian dari beberapa Negara di Asia dapat
dilihat pada Gambar 1. Dilihat dari sumbangan PDB, penyerapan tenaga kerja,
Indonesia menduduki peringkat pertama apabila dibanding dengan Malaysia, India dan
Thailand. Namun dari nilai Ekspor, Indonesia kalah dengan ketiga Negara tsb.

Sumber : Rusyamsi. I, 2014

Gambar 1
Perbandingan Kontribusi UMKM

No. Indikator 1997 1998 2000 2005 2010 2012

1 Jumlah UMKM 39,765,110 36,813,578 39,784,036 47,017,062 53,823,732 56,534,592

2 Pertumbuhan Jumlah
UMKM

-8.02 7.47 15.34 12.65 4.8

3 Jumlah Tenaga Kerja
UMKM

65,601,591 64,313,573 72,704,416 83,586,616 99,401,775 107,657,509

4 Pertumbuhan Jumlah
Tenaga Kerja UMKM

-2 11.54 13.01 15.91 7.67

5 Sumbangan PDB
UMKM (harga konstan)

363,200.44 552,945.40 760,089.45 979,712.50 1,282,571.80 1,504,928.20

6 Pertumbuhan
sumbangan PDB UMKM

34.31 27.25 22.42 23.61 14.78

7 Nilai Ekspor UMKM 39,277.07 69,315.40 75,448.61 110,338.06 175,894.89 208,067.00

8
Pertumbuhan Nilai
Ekspor UMKM 47.34 8.13 31.62 37.27 15.46

Usaha Jumlah Penyerapan TK % Penyerapan
TK

TK/unit
Usaha

Besar 2,243 438,000 0.55 195
Menengah 61,986 8,755,000 11.01 141
Kecil 973,510 10,542,000 18.44 11
Mikro 41,353,530 59,740,000 70 1.5



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

244

UMKM penyumbang ekpor terbesar adalah dari sektor pertanian (pertanian,
perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan), industry pengolahan. 68%
pelaku usaha bergerak di sector pertanian, baik usaha penyedia sarana produksi,
usaha tani dan juga perdagangan pertanian. Salah satu usaha yang layak
dikembangkan adalah sub sector peternakan. Dimana berdasarkan sensus pertanian
2013, rumah tangga usaha pertanian Subsektor Peternakan memiliki jumlah rumah
tangga usaha terbanyak kedua (12 969 210 ruta) setelah Subsektor Tanaman Pangan,
(Gambar 2.).

Pengembangan usaha peternakan ini penting untuk dilakukan mengingat
kebutuhan daging nasional mencapai 500.000 ton per tahun, sedangkan pasokan
daging dalam negeri masih rendah hanya mampu memenuhi 60% saja. Sehingga
untuk mencukupi kebutuhan daging nasional, pemerintah masih bergantung pada
impor daging dan bakalan sapi potong, (Ditjennak, 2012).

Impor daging dan bakalan yang dilakukan secara terus menerus, akan
menghambat upaya swasembada daging yang telah dicanangkan pemerintah. Maka
guna memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dan menjaga stabilitas harga daging
nasional perlu dilakukan upaya mendorong usaha budidaya sapi potong. Usaha sapi
potong merupakan satu usaha yang memiliki prospekyang baik untuk dikembangkan,
karena: (1) sumber daya alam yang dimiliki Indonesia cukup untuk pengembangan
usaha ternak sapi, (2) Usaha ternak sapi bukan usaha baru, sehingga sulit untuk
dikembangkan. Usaha ini sudah banyak dilaksanakan sebagai upaya untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan (3) Usaha sapi potong juga sejalan
dengan upaya pelestarian sumber daya lahan. (4) Peternakan dapat diandalkan untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi, menekan pengangguran.

Sumber: BPS, 2013

Gambar 2
Perbandingan Rumah Tangga Usaha Pertanian

PERMASALAHAN UMUM UMKM
Permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya

produktivitas yang disebabkan oleh masalah rendahnya sumberdaya manusia. Sumber
daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang rendah, rendahnya tingkat
pendidikan para pelaku UMKM berpengaruh terhadap kecakapan, pola pikir
seseorang. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap memahapan akuntasi
pada UMKM, (Kholis. I. N, 2013). Selain tingkat pendidikan usia pelaku usaha juga
mempengaruhi jalannya UMKM. Dimana usia antara 30-45 Tahun *, menunjukkan
kemampuan bekerja seseorang. Semakin tua sesorang maka tenaganya semakin
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lemah dan kemampuan dia bekerja juga akan semakin berkurang. Hartono, 2014
mendapati bahawa usia perusahaan tidak berpengaruh terhadap jalannya UMKM.
Kemampuan mengelola Usaha yang masih rendah. Rendahnya kualitas SDM UMKM
dalam manajemen, dan organisasi.

Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan penguasaan teknologi. Pelaku
UMKM masih menggunakan teknologi yang sederhana dan tradisional. Tehnologi yang
tradisonal dan sederhana akan mempengaruh terhadap hasil produksi UMKM. Hasil
produksi yang tidak standart baik ukuran maupun kwalitas adalah salah satu akibat
dari penggunaan teknologi yang sederhana dan tradional. Desain kemasan yang
sderhana. Untuk mendesain dan cetak kemasan yang bagus dibutuhkan biaya yang
mahal. Semakin banyak cetak kemasan maka akan semakin murah, namun untuk
mencetak dalam jumlah banyak juga UMKM tidak mampu karena keterbatasan dana.

Pasar dan pemasaran menjadi salah satu permasalahan UMKM. Ujung tombak
dari suatu usaha adalah pemasaran, para pelaku UMKM mampu memproduksi namun
lemah dalam memasarkan. Masalah pasar meliputi belum tersinerginya pasar Lokal,
Mahalnya Biaya Logistik, Belum tersedianyanya fasilitas Infrastruktur yang baik dan
memadai dan Kurangnya e-Commerce **. Lemahnya kewirausahaan dari para pelaku
UMKM, juga menjadi pemersalahan UMKM. Dengan Kewirausahaan, pelaku UMKM
memiliki karakter yang inovatif, pantang menyerah dan berorientasi pada pemuasan
konsumen.

Hal yang paling penting dari semua permasalahan adalah terbatasnya akses
UMKM terhadap permodalan, modal merupakan kebutuhan utama dari UMKM, tanpa
modal maka UMKM tidak dapat melalukan ekspansi. Yang menjadi permasalahan
terkait dengan modal dan pembiayaan yaitu Modal yang kecil, Sulitnya Akses
terahadap modal (pembiayaan), Persyaratan dan administrasi, Hanya 1.7% UMKM
yang memiliki rekening Bank, Tidak ada sumber pembiayaan non bank.

Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah
besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung, kelangkaan
bahan baku dan kelembagaan. Masalah kelembagaan diantaranya Belum memiliki ijin
usaha (bersifat Informal) dan Program UMKM ada dibanyak kementrian/lembaga
belum terintegrasi. Menyangkut perolehan legalitas formal atau ijin usaha merupakan
persoalan UMKM di Indonesia, hal ini dikarenakan tingginya biaya yang harus
dikeluarkan dalam pengurusan izin usaha.

Karakteristik UMKM: (1) Skala Usaha Kecil sacara individual sulit bersaing
dengan UB dalam aktivitas bisnis yang sama, (2) padat karya  konsekuensi dr aktivitas
yang menghasilkan produk yang berciri hand made. Yang bersandar pada keahlian
dan ketrampilan shg hasilnya kurang presisi dan sulit distandarisasi, keunggulannya
produknya “unik”. (3) berbasis SDA lokal : berorientasi pada produk menghasilkan
produk dg keunggulan komparatif pd masing2 daerah, (4) Pelaku usaha banyak : tidak
ada barrier to entry teknologi, managemen, perlindungan HAKI. Baik karena
mendorong kompetisi namun produsen menghadapi kekuatan monopsonis, (5)
Menyebar : Konsep global production dpt terpenuhi, (Taufik, 2004)

Pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan cara ; (1) menghasilkan
Produk yang memiliki keunikan melalui Inovasi, (2) Efisiensi biaya : rekayasa
kelembagaan => kolektif (kelompok usaha bersama), (3) Respon yang cepat terhadap
pasar => life cycle yang singkat, (4) Membangun jejaring (jaringan yang kuat) =
diperlukan aktivitas bisnis yang tdk mengenal batas.

MENGAPA ‘e-COMMERCE’
Terbukanya pasar karena berbagai perjanjian Perdagangan (salah satunya

MEA): penurunan tarif masuk, pertumbuhan kelas menengah, market size lebih dari
591 juta orang, dll
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Sumber: Noviandari, 2015

Gambar 3
Pasar Retail e-Commerce di ASEAN

Sumber: Noviandari, 2015

Gambar 4
Fakta Utama Pembeli On-line di 6 Negara ASEAN
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Sumber: Noviandari, 2015

Gambar 5
Potensi Pasar ASEAN

Mengapa ‘e-Commerce’ : Modal Kecil, Tidak mengeluarkan biaya promosi,
Perluasan Jaringan melalui Sosmed, Tidak butuh Karyawan, Produk UMKM dapat
bersanding dengan Produk bermerk yang sudah ada, Pasar yang Luas, Buka 24 jam.
Hal-hal yang perlu dilakukan UMKM agar siap dengan e-commerce ini adalah :
meningkatkan kemampuan SDM dibidang TI, dengan mengikuti perbagai pelatihan
dan mempelajari teknik pemasaran secara online : krn era digital ini membelah target
pasar (digital natives dan digital imigrant), Gambar 6. Selanjutnya menguatkan
Branding produk dengan meningkatkan value yang unik, karena Brand menciptakan
pelanggan melalui brand loyalty.

PENUTUP
Terbukanya pasar dunia menyebabkan UMKM Indonesia menghadapi

persaingan secara terbuka dengan usaha-usaha sejenis dari berbagai Negara
dibelahan dunia lain. Namun demikian, terbuka kesempatan yang sama bagi produk-
produk UMKM untuk masuk ke Negara lain. Salah satu upaya untuk membangun
UMKM yang unggul di era pasar bebas saat ini adalah dengan melalui e-Commerce.
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ABSTRAK
Industri susu nasional menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan.
Proporsi daya dukung nasional hanya 27% dari total kebutuhan susu nasional
sedangkan sisanya 73% masih dipenuhi dari impor. industri susu nasional menghadapi
beberapa permasalahan. Di sektor hulu permasalahan yang dihadapi adalah
kurangnya bibit sapi perah, produktifitas rendah, biaya pakan tinggi, skala pemilikan
rendah dan mutu SDM yang rendah. Permasalahan di sektor tengah adalah teknis
budidaya, sistem recording rendah, permasalahan ketersediaan lahan, modal usaha
terbatas dan belum padunya kerjasama lintas sektoral. Sedangkan di sektor hilir
adalah rendahnya harga susu dan harga jual pedet yang tidak stabil. Berdasarkan hasil
kajian diperoleh hasil: 1) proses utama pada rantai komoditas industri susu terdiri dari
empat tahapan yaitu penyediaan input, pemerahan, pengumpulan dan prosesing dan
pemasaran, 2) Hasil analisis animal welfare dan psiko-sosial peternak didapat hasil
bahwa peternak kurang memperhatikan kesejahteraan peternak. Kondisi sosial
ekonomi yang kurang baik adalah faktor yang mendorong peternak kurang perduli
terhadap kondisi sapi perahnya, 3) Nilai R/C usaha sapi perah adalah 1,29 yang berarti
usaha ternak yang dilakukan sudah layak. Selanjutnya, dalam pengembangan usaha
sapi perah dibutuhkan upaya untuk mengintegrasikan keempat tahapan utama pada
rantai industri susu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan
sistem infromasi manajemen sapi perah sehingga semua aspek ekonomi, social,
lingkungan dan kesejahteraan ternak dapat dikontrol dengan baik.

Kata Kunci: Susu, animal welfare,psiko-sosial, kinerja

PENDAHULUAN
Industri susu nasional menunjukkan perkembangan yang kurang

menggembirakan. Proporsi daya dukung nasional hanya 27% dari total kebutuhan
susu nasional sedangkan sisanya 73% masih dipenuhi dari impor (Direktorat Budidaya
Ternak, 2012). Nilai ekspor sektor peternakan tahun 2014 sebesar 1.330 US$ dan
impor komoditas peternakan 3.029 US$. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi defisit
neraca perdagangan sektor peternakan sebesar 1.699 Juta US$. Salah satu penyebab
besarnya defisit perdagangan tersebut adalah semakin meningkatnya volume impor
daging dan produk turunannya serta impor susu.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2015) menunjukkan bahwa dalam
lima tahun terakhir (2011-2015), produksi susu nasional menurun rata-rata 1,98% per
tahun. Pada tahun 2011 produksi susu adalah 974.69 ribu ton dan menurun menjadi
858,74 ribu ton pada 2015. Fenomena ini berbanding lurus dengan penurunan
populasi sapi perah pada kurun waktu yang sama yaitu 597.213 ekor pada 2011
menjadi 525.171 ekor pada 2015. Salah satu hal yang menyebabkan berkurangnya
populasi sapi perah adalah dorongan pemotongan sapi perah untuk dijual dagingnya
yang harganya cenderung meningkat tajam.
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Dari sisi permintaan, tingkat konsumsi nasional meningkat dari 11.09 liter
percaput pada 2012 menjadi 14,6 liter percaput pada 2014. Kenaikan konsumsi akan
mendorong permintaan susu meningkat. Defisit impor semakin tinggi mengingat tingkat
konsumsi susu masyarakat Indonesia masih jauh lebih rendah. Negara tetangga
seperti Malaysia tingkat konsumsi susunya adalah 50,9 liter percaput, Singapura 44,5
liter percaput dan Thailand 33,7 liter percaput. Sehingga trend permintaan susu akan
berpotensi meningkat karena tingkat kesejateraan penduduk juga meningkat yang
ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita dari Rp. 27 juta pada 2010
menjadi Rp. 36,5 juta pada 2013 (Badan Pusat Statistik, 2014). Disamping itu tekanan
jumlah penduduk yang semakin besar dengan peningkatan sebesar 3% yaitu
237.641.326 jiwa pada 2010 menjadi 245.862.034 jiwa pada 2014.

Akibatnya adalah permintaan akan susu semakin meningkat. Karena sisi
penawaran masih kurang mampu memenuhi kebutuhan nasional maka
ketergantungan terhadap susu impor semakin tinggi. Volume dan nilai impor susu akan
terus meningkat yang tentunya akan semakin menguras devisa Negara.

Indonesia sebagai Negara yang mempunyai keanekaragaman potensi
sumberdaya alam termasuk sumberdaya peternakan mempunyai potensi untuk
mendorong pertumbuhan sektor peternakan khususnya sapi perah. Namun demikian
Yusdja (2005) dan Ermawati (2011) memperkuat pendapat di atas bahwa industri susu
nasional menghadapi beberapa permasalahan. Di sektor hulu permasalahan yang
dihadapi adalah kurangnya bibit sapi perah, produktifitas rendah, biaya pakan tinggi,
skala pemilikan rendah dan mutu SDM yang rendah. Permasalahan di sektor tengah
adalah teknis budidaya, sistem recording rendah, permasalahan ketersediaan lahan,
modal usaha terbatas dan belum padunya kerjasama lintas sektoral. Sedangkan di
sektor hilir adalah rendahnya harga susu dan harga jual pedet yang tidak stabil.

Oleh karena itu analisis perilaku peternak sangat dibutuhkan dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi. Analisis tersebut diharapkan mampu meningkatkan
peran dan kontribusi dari peternak dalam meningkatkan   produktifitas usaha sapi
perah.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menganalisis rantai komoditas industri susu,
2) menganalisis perilaku peternak sapi perah, 3) mengukur dan menganalisis kinerja
ekonomi industri susu, dan 4) mendeskripsikan strategi pengembangan peternak kecil
berbasis IT.

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah Desa Balung Anyar Kecamatan Lekok Pasuruan

sebagai daerah sentra produksi sekaligus sebagai salah satu pasar terbesar industri
susu nasional. Sampel dalam penelitian ini adalah semua aktor yang terlibat yaitu
penyedia input, peternak, koperasi/lembaga pemasaran dan industri pengolahan susu
(IPS).

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif. Pada tahap awal akan dijelaskan kegiatan utama pada rantai komoditas sapi
perah. Metode ini juga menjelaskan karakteristik peternak kecil. Selanjutnya dijelaskan
pula kinerja industri susu pada lokasi penelitian. Pada bagian akhir akan dijelaskan
strategi pengembangan peternak kecil berbasis IT.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses utama pada rantai komoditas industri susu terdiri dari empat tahapan

yaitu penyediaan input, pemerahan, pengumpulan dan prosesing dan pemasaran.
Gambar 1 menunjukkan tahapan-tahapan tersebut.
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Gambar 1
Proses Utama pada Rantai Komoditas Industri Susu

Pada tahap penyediaan input, beberapa input harus tersedia dalam jumlah dan
waktu  yang sesuai yaitu sapi laktasi, pakan, obat-obatan, kandang dan alat angkut.
Beberapa responden peternak memahami betul proses untuk menseleksi sapi laktasi
yang baik dan memperlakukan sapi laktasi tersebut dengan baik. Namun demikian
karena keterbatasan dana maka peternak kecil tidak bisa maksimal dalam merawat
ternaknya sehingga produktifitasnya masih rendah yaitu 8 liter per ekor per hari..

Peternak harus menyediakan pakan  yang cukup bagi ternaknya untuk
menjamin agar ternak tersebut dapat tumbuh berkembang dengan baik. Jenis pakan
yang dipergunakan adalah konsentrat, gamblog, ampas tahu dan hijauan. Obat-obatan
juga penting bagi sapi perah dalam menjamin kesehatan sapi untuk mampu
memproduksi susu yang baik dengan jumlah yang optimal. Peternak memberikan
vitamin dan juga jamu tradisional bagi sapi mereka. Peternak juga harus menjaga
ternaknya agar tidak terserang penyakit.

Tahap kedua adalah tahapan yang paling penting yaitu pemerahan. Peternak
memerah sapi laktasinya dua kali dalam sehari yaitu pagi (pukul 5 pagi) dan sore
(pukul 4 sore) setiap hari selama masa laktasi sapi tersebut. Teknik pemerahannya
masih menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan alat bantu perah. Setelah
diperah, air susu dimasukkan ke dalam milk-can dan dikirim ke tempat penampungan
susu yang dalam hal ini adalah koperasi karya amanah.

Tahap ketiga adalah proses pengumpulan susu. Proses ini dimulai dari
peternak sapi perah mengirim susu ke tempat penampungan susu. Sebagian besar
peternak mengirim susu ke koperasi karya amanah yang berjarak sekiar 1 s/d 4 km
dari rumah peternak. Ada juga sebagian kecil peternak yang menjual susuya ke
tengkulak susu. Umumnya adalah peternak yang susunya tidak memenuhi kualitas
akan dijual ke tengkulak. Selanjutnya susu dipindah dari tempat penampungan susu ke
dalam kamar pendingin untuk menurunkan susu agar perkembangan bakteri dapat
diminimalisir. Selanjutnya setelah mencapai suhu yang dikehendaki dan jumlahnya
sudah cukup maka susu akan di ambil dan dikirim ke koperasi pengumpul untuk
selanjutnya dijual ke industri pengolahan susu.

Tahap terakhir pada rantai komoditas ini adalah tahap pemrosesan susu
menjadi produk olahan baik cair, padat maupun produk turunan lainnya. Tahapan ini
dilakukan oleh industri pengolahan susu. Yang perlu diketahui bahwa nilai tambah
yang paling besar pada rantai komoditas industri susu adalah diterima oleh aktor pada
tahap keempat ini.

A. Analisis Perilaku Peternak Sapi Perah
Analisis perilaku peternak sapi perah difokuskan pada bagaimana perilaku

peternak terhadap kondisi atau kesejahteraan sapi perah (animal welfare) dan kondisi
psiko-sosial peternak sapi perah. Kedua hal tersebut dianalisis untuk mengetahui
bagaimana kondisi eksisting yang ada dilapangan. Selanjutnya dapat diduga apakah
faktor tersebut berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas susu yang dihasilkan.

Analisis Kondisi/Kesejahteraan Sapi Perah
Terdapat enam aspek yang diamati untuk mengetahui kondisi atau

kesejahteraan sapi perah (animal welfare). Aspek yang pertama adalah jenis lantai bilik
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sapi perah. Sebagian besar lantai bilik adalah lantai tanah karena keterbatasan modal
yang dimiliki. Sehingga dari aspek ini masih jauh dari kondisi ideal yaitu matras, karet
atau beton.

Aspek kedua adalah pembuangan kotoran ternak. Di lokasi penelitian kotoran
ternak dibuang langsung ke sungai melalui saluran-saluran yang ada. Namun masih
banyak juga kotoran ternak yang kurang ditangani dengan baik sehingga berdampak
pada kesehatan ternak. Mereka menggunakan air untuk membersihan kotoran ternak
yang justru mendorong lalat dan hewan-hewan kecil untuk mengganggu ternak.

Ketersedian air adalah aspek ketiga yang diteliti. Kondisi ideal yang diharapkan
adalah terdapat aliran air 10 liter per menit agar kebutuhan sapi dapat terpenuhi dan
lingkungan kandang dapat terjaga kebersihannya. Untuk aspek ini semua peternak
tidak mampu untuk memenuhi persyaratan ini mengingat Desa Balung Anyar adalah
daerah kering yang relatif kekurangan air.

Perawatan kuku menjadi aspek berikutnya yang diamati. Kondisi ideal kuku
sapi perah harus dirawat sebanyak dua kali setahun. Sebagian besar peternak
menjawab bahwa mereka jarang merawat kuku sapinya kecuali apabila terjadi masalah
dengan kuku sapi tersebut. Demikian juga dengan aspek penanganan persalinan sapi
perah juga masih ditangani secara tradisional.

Aspek keenam adalah kondisi kandang. Secara umum kondisi kandang masih
kurang representatif. Ukuran relatif kecil  dan banyak yang menempel dengn rumah
induk peternak. Kondisi lingkungan juga kurang ideal untuk tumbuh kembang ternak
dengan baik. Letak sapi yang dekat dengan rumah peternak juga mengakibatkan
masalah kesehatan bagi keluarga peternak.

Analisis Psiko-Sosial Peternak
Analisis psiko-sosial peternak dilakukan untuk mengidentifikasi dan

mengevaluasi bagaimana persepsi dan perilaku peternak terhadap usaha ternak sapi
perah yang dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan kajian terhadap empat aspek.

Dua aspek pertama yang dikaji adalah terciptanya iklim/lingkungan kandang
yang nyaman dan sehat serta perlakuan terhadap ternak yang lebih baik. Dari hasil
wawancara, rata-rata menjawab bahwa mereka masih kurang memperhatikan kedua
aspek tersebut. Kondisi sosial ekonomi peternak sangat mempengaruhi kondisi ini.
Jangankan berusaha untuk membuat kandang yang nyaman, memberi makan sapi tiga
kali sehari saja sudah cukup memberatkan bagi peternak. Apalagi pada musim
kemarau dimana tidak tersedia lagi sumber pakan di sekitar mereka.

Peternak juga masih belum mampu menciptakan kondisi dan lingkungan rumah
yang lebih baik, sehat dan nyaman. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa peternak
masih dalam kondisi kurang sejahtera. Pendapatan yang diperoleh sangat minim.
Produktifitas sapi laktasi peternak masih sangat rendah yang otomatis akan
berdampak pada pendapatan mereka. Kondisi diatas menyebabkan peternak kurang
perduli terhadap kondisi ternaknya. Mereka hanya melakukan tindakan penyembuhan
apabila sapinya diindikasikan terserang penyakit tertentu.

B. Kinerja Ekonomi Industri Susu
Pembahasan kinerja ekonomi industri susu akan dibagi menjadi dua yaitu

kinerja peternak sapi perah dan kinerja koperasi susu. Secara umum kinerja peternak
sapi perah dilokasi penelitian mempunyai nilai R/C sebesar 1,29. Artinya usaha sapi
perah sudah relative bagus dan profitable. Namun satu hal yang harus digaris bawahi
adalah tingkat produktifitasnya masih rendah yaitu 8 liter per sapi per hari. Rata-rata
penerimaan per peternak adalah Rp. 115.754.063 per tahun dan total biaya Rp.
87.797.024 per tahun.

Dari aspek koperasi. Kinerja koperasi dapat dianalisis dari dua sudut pandang
yaitu Upstream sebagai penyedia input, perawatan kesehatan dan bantuan
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permodalan sedangan downstream adalah pembelian susu peternak. Salah satu
kelemahan dari koperasi adalah pada kurangnya fungsi pembinaan kepada peternak.
Sedangkan untuk kinerja ekonomi koperasi susu adalah terjadi penambahan anggota
yang cukup signifikan, harga pokok penjualan berkisar antara 62%-73% dari hasil
penjualan, SHU naik sekitar 0,12%. Permasalahan yang dihadapi adalah fakta
kenaikan harga susu tidak sebanding dengan kenaikan harga input.

C. Strategi Pengembangan Peternak Kecil Berbasis IT
Dalam pengembangan peternak kecil, selain aspek teknis budidaya.

Pengembangan berbasis Informasi dan Teknologi juga mutlak dibutuhkan untuk
mengakselerasi perkuatan rantai komoditas industri susu. Penggunaan Sistem
informasi dan manajemen Sapi Perah minimal terdiri dari beberapa sub-sistem yang
mengolah data usaha ternak sapi perah menjadi bahan masukan bagi peternak,
koperasi dan pemerintah dalam mengambi keputusan. Adapun informasi yang
disediakan oleh sistem informasi ini adalah: asset, komponen biaya tetap, komponen
biaya variable, jenis input, jenis dan kondisi sapi dan analisis ekonomi.

SIM sapi perah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan
keputusan dan juga menghasilkan beberapa dokumen pelaporan transaksi usaha.
Peternak yang sebelumnya jarang melakukan sistem pembukaan manual, dengan SIM
ini dapat melakukan pembukaan elektronik yang terintegrasi dengan sub-sistem
lainnnya pada rantai komoditas industri sapi perah. Laporan kas akan memberikan
informasi pada peternak terkait dengan pengeluaran kas, penerimaan kas dan saldo
kas yang diperoleh peternak. Dengan demikian peternak bisa mengambil kebijakan
terkait efektifitas pelaksanaan usaha mereka.

Disamping itu dihasilkan pula laporan rugi laba dan neraca usaha ternak. Hal ini
merupakan hal baru bagi peternak. Selama ini mereka tidak pernah mengevaluasi
usaha ternak mereka. Dengan adanya laporan rugi laba dan neraca, maka peternak
bisa mengetahui sisi kelemahan yang harus diperbaiki dan potensi untuk
pengembangan usaha.

PENUTUP
Proses utama pada rantai komoditas industri susu terdiri dari empat tahapan

yaitu penyediaan input, pemerahan, pengumpulan dan prosesing dan pemasaran.
Hasil analisis animal welfare dan psiko-sosial peternak didapat hasil bahwa peternak
kurang memperhatikan kesejahteraan peternak. Kondisi sosial ekonomi yang kurang
baik adalah faktor yang mendorong peternak kurang perduli terhadap kondisi sapi
perahnya. Nilai R/C usaha sapi perah adalah 1,29 yang berarti usaha ternak yang
dilakukan sudah layak. Dalam pengembangan usaha sapi perah dibutuhkan upaya
untuk mengintegrasikan keempat tahapan utama pada rantai industri susu. Salah satu
upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem infromasi manajemen sapi
perah sehingga semua aspek ekonomi, social, lingkungan dan kesejahteraan ternak
dapat dikontrol dengan baik.
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PELAKU USAHA HOME INDUSTRY ABON SAPI DAN BAWANG GORENG
KHAS KOTA PALU

Marhaeni, Haerani
Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Tadulako Palu

marhaeniaddas@ymail.com

ABSTRAK
Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi sumberdaya manusia suatu
bangsa. Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas membutuhkan banyak
faktor yang harus diperhatikan, di antaranya unsur gizi, kesehatan, pendidikan,
informasi, teknologi, dan jasa pelayanan lainnya. Produk peternakan (telur, susu dan
daging) merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan dalam penciptaan
sumberdaya manusia yang berkualitas, dapat diolah menjadi produk olahan yang akan
meningkatkan nilai guna dan hasil guna bagi produsen maupun masyarakat umumnya.
Tujuan ini untuk menganalisa peningkatan teknologi dan manajemen usaha abon
daging sapi maupun bawang goreng, baik pengolahan, pengepakan, maupun
pemasaran untuk meningkatkan minat dan loyalitas konsumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas produk abon daging dan bawang goring khas Kota Palu
sangat mempegaruhi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, yang berarti bahwa
konsumen menilai kualitas sudah baik. Dengan demikian produsen harus
mempertahankan kualitas saat ini atau mencari inovasi untuk lebih meningkatkan
kualitas produk, sehingga akan makin meningkatkan kepuasan konsumen dan mereka
akan meningkatkan pembeliannya.

Kata Kunci : Pengrajin, Abon daging sapi, Bawang goreng, Khas Palu

HOME BUSINESS INDUSTRY PLAYERS ABON BEEF AND FRIED ONIONS
SPECIAL OF PALU CITY

ABSTRACT
Food is the most basic requirements for human resources of a nation. The
development of quality human resources requires a lot of factors that must be
considered, including elements of nutrition, health, education, information, technology,
and other services. Livestock products (eggs, milk and meat) is a source of animal
protein that is needed in the creation of quality human resources, can be processed
into refined products that will enhance the effectiveness and efficiency value for
producers and the general public. The purpose is to analyze the increase in technology
and business management shredded beef and fried onions, good processing,
packaging, and marketing to encourage and increase customer loyalty. The results
showed that the quality of the products shredded meat and fried onions typical of Palu
city greatly affect the satisfaction felt by consumers, which means that consumers
judge the quality is good. Thus producers should maintain the current quality or finding
innovations to further improve product quality, which will further enhance customer
satisfaction and they will increase their purchases

Keyword : Craftsmen, Shredded beef, fried onions, Special of Palu

PENDAHULUAN
Produk peternakan yaitu daging, telur dan susu merupakan sumber utama zat

gizi bagi masyarakat terutama untuk memenuhi tersedianya protein bagi masyarakat.
Peningkatan produk peternakan olahan diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
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protein hewani bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat.

Pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan konsumsi pangan berasal produk ternak, melalui peningkatan pemilikan
ternak, pengolahan hasil ternak, dan peningkatan konsumsi pangan hewani asal
ternak. Menurut Saliem, dkk (2002), untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan
ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Ketersediannya
terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk
menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu.

Produk pangan asal ternak merupakan sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Untuk itu produk peternakan
perlu dikembangkan dengan penganekaragaman pangan dengan pengoptimalan
pangan lokal, serta pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.

Produk ternak baik daging, telur dan susu merupakan komoditas yang memiliki
peluang pengembangan, melalui industri pengolahan hasil ternak. Bahan pangan yang
berasal dari daging tergolong bahan pangan yang digemari oleh masyarakat
Indonesia, karena bahan pangan olahan yang berasal dari hewani termasuk bahan
pangan yang memiliki nilai gizi cukup tinggi (Laksono, 2011).

Produk hasil ternak untuk menjadi pangan dilakukan dengan pengolahan baik
secara tradisional maupun menggunakan teknologi hasil ternak. Dalam lingkup
teknologi pascapanen peternakan, teknologi pangan mempunyai peranan penting
dalam pemanfaatan hasil ternak sebagai bahan pangan sejak saat panen hingga
menjadi hidangan siap konsumsi oleh masyarakat. Secara umum bahan pangan yang
dapat diolah untuk dimakan digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu : (1) bahan
makanan mudah rusak (perishable foods) seperti sayuran buahan, ikan, daging dan
susu segar; (2) bahan makanan yang tidak mudah rusak dalam waktu tertentu
(groceries foods atau semi-perishable foods); dan (3) bahan makanan kemasan
(convenience food ) seperti corned beef, sosis dan abon (Dwiloka, 2003).

Teknik-teknik penanganan dan pengolahan hasil ternak diharapkan dapat
mengamankan hasil produksi terhadap penurunan mutu, agar dapat meningkatkan
kualitas dan nilai tambah hasil ternak baik dari segi bobot, bentuk fisik, rupa dan gizi,
maupun rasa, serta bebas dari jazat renik patogen serta residu bahan kimia, sehingga
produk aman (food safety) dan dapat memenuhi persyaratan pasar dalam dan luar
negeri serta agroindustri pengolahan. Legowo (2007) menyebutkan ada tiga tantangan,
yaitu: pertama, penyediaan pangan yang bermutu dan bergizi tinggi dengan harga
terjangkau oleh masyarakat; kedua, penyediaan pangan yang aman ditunjang dengan
kondisi lingkungan dan sarana yang memadai; dan ketiga, memperkokoh pasar
domestik produk pangan agar tidak hanya dibanjiri produk pangan impor.

Drescher et al (2012) menjelaskan bahwa kategori produk pangan olahan
termasuk produk daging olahan terdiri dari produk olahan tradisional (traditional
processed), semi-olahan (semi-processed), dan proses lebih lanjut (further processed).
Daging olahan dapat berbentuk produk siap untuk makan ataupun dimasak lebih lanjut
seperti digoreng ataupun diproses lagi menjadi produk siap makan sesuai dengan
katagori pengolahan. Produk pangan hasil teknologi penanganan, pengawetan dan
pengolahan hasil daging sapi baik secara tradisional maupun modern, antara lain:
abon, dendeng, baso, sosis, kornet, nuget, burger, dan daging asap. Produk pangan
hasil pengolahan secara teknologi tradisional antara lain yaitu abon daging sapi.

Abon daging sapi (shredded meat) adalah salah satu produk pangan hasil
ternak yang diolah melalui teknologi hasil ternak secara tradisional, yang cukup
digemari di beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Abon merupakan sebutan di
Indonesia, sedangkan di luar negeri sebagaimana dijelaskan Huda et al (2012) yaitu
serunding di Malaysia, mahu di Filipina, moo yong di Thailand, heo kho tieuw di
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Vietnam, dan rousong di China. Sedangkan Esti dan Sediadi (2000) dan Margono,
Suryati, dan Hartinah (1993) menjelaskan bahwa abon adalah salah satu produk
olahan daging sapi secara tradisional oleh masyarakat Asia yang terbuat dari serat
daging sapi, biasanya awet disimpan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dalam
kemasan yang kedap. Lebih lanjut dijelaskan bahwa abon selain terbuat dari bahan
dasar daging (sapi, kambing, kuda, babi dan domba), juga ada beberapa abon yang
pembuatannya berbahan dasar dari ikan (shredded fish), seperti ikan tuna, ikan
tongkol dan ikan lele.

Usaha abon daging sapi sekarang ini merupakan salah satu industri
rumahtangga (home industry) yang berkembang dengan pesat yang mulai digemari
masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di daerah perkotaan karena sesuai
dengan gaya hidup masyarakat yang bersifat praktis sesuai dengan dinamika dan
aktivitas kehidupan yang serba cepat. Abon dibuat dengan cara dan variasi bumbu
yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar satu produsen
dengan produsen lainnya dalam satu daerah, sebagaimana di Kota Palu Provinsi
Sulawesi Tengah yaitu dengan komposisi bumbu dan rempah-rempah yang khas
daerah sehingga digemari masyarakat di daerah ini.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sehingga jenis

data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Pengukuran data
dilakukan menggunakan skala Likert sesuai petunjuk Singarimbun dan Effendi (1995)
dan Sugiyono (2000), yang mana ciri khas dari skala Likert yaitu bahwa makin tinggi
skor yang diperoleh dari seorang responden merupakan indikasi bahwa responden
tersebut sikapnya makin positif terhadap obyek yang diteliti. Untuk itu akan
menggunakan lima skor pilihan, mulai dari skor 1 sampai 5 dengan kategori jawaban
respoden sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Penentuan Skor Berdasarkan Kategori Jawaban Responden

Jawaban responden Skor Jawaban

Sangat Sesuai/Setuju

Tidak Sesuai/Setuju

Cukup Sesuai/Setuju

Sesuai/Setuju

Sangat Sesuai/Setuju

1

2

3

4

5

Sumber: Sesuai petunjuk Singarimbun dan Effendi (1995) dan Sugiyono, (2000).

PENGUJIAN INSTRUMEN
Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing item dalam
instrumen penelitian mampu mengukur variabel penelitian yang ditetapkan. Validitas
menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa yang diukur (Ancok
1995 dalam Singarimbun dan Efendi 1995). Sedangkan menurut Sugiyono (2000),
mengemukakan bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data
yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid
tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi
(r) product moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai kritisnya, di
mana r dapat digunakan rumus (Arikunto, 2006):
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rxy =
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Dimana rxy adalah skor korelasi, n adalah banyaknya sampel, X adalah skor
item pertanyaan, Y adalah skor total item.

Bila nilai korelasi lebih besar dari 0.3 maka dinyatakan valid dan sebaliknya
dinyatakan tidak valid, sehingga harus dilakukan validasi kembali.

Uji  Reliabilitas
Instrumen reliabel adalah instrumen yang bila  digunakan beberapa kali untuk

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan reabilitas data yang sama. Reliabilitas
adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya
atau dapat diandalkan. Untuk menguji digunakan Alpha Cronbach dengan rumus :

r11= 
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Dimana r11 adalah reliabilitas instrumen (koefisien alpha cronbach), K adalah
banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, b

2 adalah jumlah varians butir, t
2

adalah varians total.
Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan

reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Jika instrumen penelitian ternyata valid dan andal,
maka layak dilanjutkan dengan analisis statistik infrensial (Arikunto, 2006 dan
Sugiyono, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Industri rumah tangga produk abon sapi khas Kota Palu mulai berkembang

pada tahun 1980. Sebelumnya memproduksi bawang goreng khas Kota palu, yaitu
bawang goreng yang mengggunakan jenis bawang batu yang hanya tumbuh di satu
lembah di daerah Palu. Kelebihan bawang ini, selain wanginya lebih tajam, rasanya
gurih, juga kadar airnya rendah sehingga keping bawangnya sangat renyah jika
digoreng.

Hasil Uji  Instrumen Penelitian
Untuk menguji hipotesis dan sebelum melakukan analisis lebih lanjut, perlu

dilakukan uji instrument penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas terhadap 12 variabel
yang dianalisis yaitu Kualitas Produk (X1), Kesesuaian Harga (X2), Keberadaan
Promosi (X3), Tempat Penjualan (X4), Proses Pembuatan (X5), Kualitas Pelaku Usaha
(X6), Bukti Fisik (X7), Sosial Budaya (X8), Pribadi Masyarakat (X9), Psikologi Manusia
(X10), Kepuasan Konsumen (Y1) serta Loyalitas Konsumen (Y2). Hasil Analisis dapat
dilihat pada tabel 2 menyajikan hasil Uji Validitas dan Reliabilitas dapat dilihat dirinci
pada tabel 3.
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Tabel 2
Uji Instrumen Penelitian Variabel Kualitas Produk (X1)

Variabel Indikator Validitas Reliabilitas

X1 X1.1 0.790 0.690

X1.2 0.772

X1.3 0.797
Sumber: Diolah dari data primer

Suatu variabel dinyatakan valid jika nilai korelasi validilitas di atas 0,3
sebagaimana Tabel 2. memperlihatkan semua indikator pada variabel kualitas produk
(X1) memiliki nilai korelasi di atas 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir
pertanyaan variabel kualitas produk (X1) pada kuisioner adalah valid. Sedangkan nilai
reliabilitas dilihat dari nilai koefisien Alpha Cronbach, menunjukkan bahwa variabel
kualitas produk (X1) memiliki nilai koefisien di atas 0.6, sehingga variabel kualitas
produk (X1) dinyatakan reliabel. Dengan demikian, data variabel Kualitas Produk (X1)
yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengukuran dinyatakan valid
dan reliabel, sehingga data yang diperoleh dinyatakan layak untuk digunakan dalam
analisis lebih lanjut.

Tabel 3
Uji Instrumen Penelitian Variabel Kesesuaian Harga (X2)

Variabel Indikator Validitas Reliabilitas

X2 X2.1 0.815 0.694

X2.2 0.782

X2.3 0.766
Sumber : Diolah dari data primer

Tabel 3. memperlihatkan semua indikator pada variabel Kesesuaian Harga (X2)
memiliki nilai korelasi di atas 0.3. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan
pada variabel Kesesuaian Harga (X2) adalah valid. Berdasarkan nilai koefisien Alpha
Cronbach (Putra, 2012), variabel Kesesuaian Harga (X2) memiliki nilai koefisien di atas
0.6, sehingga variabel Kesesuaian Harga (X2) dinyatakan reliabel. Dengan demikian,
variabel Kesesuaian Harga (X2), dinyatakan valid dan reliabel, sehingga layak untuk
digunakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk abon daging dan bawang
goring khas Kota Palu sangat mempegaruhi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen,
yang berarti bahwa konsumen menilai kualitas sudah baik. Dengan demikian produsen
harus mempertahankan kualitas saat ini atau mencari inovasi untuk lebih
meningkatkan kualitas produk, sehingga akan makin meningkatkan kepuasan
konsumen dan mereka akan meningkatkan pembeliannya.

Apabila perusahaan dapat mengelola produk dengan baik maka akan lebih
mudah bagi perusahaan untuk merebut peluang bisnis yang ada dibandingkan dengan
perusahaan yang tidak begitu memperhatikan atribut yang ada pada produk, karena
kualitas produk merupakan pilihan pertama bagi konsumen yang benar–benar
memahami arti pentingnya sebuah produk.

Selain faktor kualitas ternyata menunjukkan begitu dominan pengaruh faktor
harga terhadap kepuasan konsumen, sehingga penetapan harga yang tetap
memberikan keuntungan bagi produsen. Produsen dapat menetapkan harga yang
lebih rendah sekalipun memberikan keuntungan per satuan lebih sedikit, namun
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memberikan kepuasan yang tinggi bagi konsumen supaya akan meningkatkan jumlah
pembelian. Dengan jumlah pembelian yang tinggi, maka akan meningkatkan
keuntungan total yang lebih tinggi bagi produsen abon daging sapi dan bawang goreng
khas Kota Palu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepuasan konsumen memberikan
koefisien standar sebesar 0,480 yang artinya 48,0 persen loyalitas konsumen dalam
pembelian abon daging sapi dan bawang goreng khas Kota Palu dipengaruhi oleh
kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen juga merupakan faktor yang paling besar
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, memberi implikasi bagi produsen abon daging
sapi dan bawang goreng khas Kota Palu untuk menjaga, mempertahankan, dan
meningkatkan kepuasan konsumen untuk setia, selalu dan berulangkali membeli,
sehingga pada akhirnya akan makin meningkatkan pendapatan usaha abon daging
sapi dan bawang goreng khas Kota Palu.

PENUTUP
Berdasarkan variabel-variabel produk, harga, promosi, proses, tempat, pelaku

usaha dan  bukti fisik, serta perilaku masyarakat berdasarkan variabel-variabel sosial
budaya, pribadi dan psikologi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen dalam membeli abon daging sapi dan bawang goreng khas Kota Palu.
Selain itu berpengaruh juga secara langsung terhadap loyalitas konsumen menjadi
pelanggan abon daging sapi dan bawang goreng khas Kota Palu.
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MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM BANK
SAMPAH DESA TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

Mentary Putri Kusaini, Bagus Adi Wijaya, Hendita Doni Prasetya
Prodi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,

Universitas Negeri Surabaya
mentarysaja@gmail.com

ABSTRAK
Permasalahan lingkungan tidak pernah lepas dari pengolahan sampah. Berbagai
macam cara seperti Bank Sampah menjadi salah satu cara dalam menanggulangi
masalah tersebut. Melalui program Bank Sampah, pemberdayaan perempuan tercipta.
Hal ini yang terjadi di Desa Trawas Kabupaten Mojokerto, dimana melalui Program
Bank Sampah, perempuan menjadi sadar lingkungan dan mempunyai ruang untuk
berkarya di sektok publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan
mengidentifikasi model pemberdayaan perempuan melalui program Bank Sampah di
Desa Trawas Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan model penelitian
kualitatif dengan pendekatan PRA menekankan bahwa masyarakat sasaran memiliki
kemampuan untuk melakukan kontrol bahkan mengubah program yang telah
dikeluarkan oleh para perencana pembangunan. Hasil penelitian ini adalah
Trashion,yang merupakan produk hasil dari olahan sampah anorganik yang didesain
menjadi kostum untuk acara tertentu. Pengembangan produk yang dihasilkan dari
Bank Sampah menjadi model pemberdayaan perempuan Desa Trawas yang dapat
menunjang kemandirian dan kreatifitas serta membuat perempuan lebih melek
lingkungan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Bank Sampah, Desa Trawas, Trashion

THE EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH THE TRASH BANK
IN TRAWAS MOJOKERTO

ABSTRACT
Problem of environment are never out of trash processing.Various ways as trash bank
been one way in reducing the problem.Through the trash bank, women empowerment
created.This what happened in Trawas Mojokerto, where through the trash bank,
woman becomes an environmental conscience and in a to work in public sector. The
purpose of this research is to assess and identify empowerment models women
through the trash bank in the village trawas kabupaten mojokerto.This research use the
model the qualitative study with the approach PRA stressed that the target have the
ability to check even changed program that has been issued by the development
planning. The research is trashion, that is a product result of processed inorganic
waste designed to costumes for a particular event. Product of development women
resulting from trash bank in Trawas are amenable to independence and creativity and
leaving her more literate eviroment.

Key Words: Women Development, Trash Bank, Trawas, Trashion

PENDAHULUAN
Pemahaman terhadap lingkungan tidak sekedar berlaku pada masyarakat kota

namun pada masyarakat desa pula, banyak pula masyarakat yang mengolah ulang
limbah-limbah rumah tangga yakni sampah non-organik akan  menjadi sesuatu yang
bernilai ekonomis, inilah yang terjadi pada masyarakat desa Trawas, Kabupaten
Mojokerto yang membuat program Bank Sampah, partisipasi masyarakat cukup tinggi,
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namun memang tidak sedikit pula masyarakat yang acuh tak acuh terhadap program
yang digagas Ketua RW 03 melalui organisasi lingkungan hidup. Minimnya kesadaran
masyarakat terhadap lingkunan yang memang lebih menekankan nilai budaya lokal
menjadi panutan sebagian masyarakat desa. Maka dari itu perlu adanya membuka
kesadaran bagi setiap masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, yang nantinya hal
tersebut mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap generasi-generasi
yang akan datang.

Hal tersebut tidak luput dari adanya budaya patriarki yang telah mendarah-
daging pada masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan, tentunya dominasi
laki-laki terhadap perempuan juga tinggi sehingga peran perempuan dalam ruang
publik terbatasi. Dimulai dengan munculnya gerakan feminism liberal yang mengajukan
solusi untuk menyelesaikan  permasalahan pembangunan, yaitu menghentikan
marginalisasi perempuan dengan memperjuangkan perubahan hukum dan peraturan
yang memungkinkan bagi perempuan untuk memiliki akses dan kontrol yang sama
terhadap pekerjaan dan imbalan ekonomi7.

Banyak perempuan desa yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami
penindasan dari kaum laki-laki, terbukti dari tingginya aktivitas rumah tangga yang
dilimpahkan pada kaum perempuan membuat dirinya tereksploitasi dalam rumah
tangga. Setelah menjalani kegiatan di sektor publik lalu menapaki kegiatan pada sektor
domestik. Apakah semua peran rumah tangga dibebankan pada perempuan? dalam
budaya patriarki tentunya iya, namun berbeda dalam kehidupan bermasyarakat,
pastilah ditentukan pada masing-masing peran yang dilakoninya.

Munculnya program bank sampah yang merupakan sebagai pemberdayaan
terhadap masyarakat Desa Trawas RW 03, secara tidak langsung program tersebut
ditujukan pada kaum perempuan walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa
program tersebut ditujukan pula pada kaum laki-laki. Perempuan desa yang sebagaian
besar menjadi seorang ibu rumah tangga merupakan sasaran utama, karena ibu
rumah tangga yang memiliki aktivitas terhadap kegiatan rumah tangga terkait
memasak, mencuci pakaian, merawat anak. dll. tentunya sebagaian besar limbah
rumah tangga dihasilkan oleh aktivitas ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangganya.

Program ini tentunya akan membuat pihak-pihak terkait sadar akan keadaan
lingkungan yang mereka singgahi, keikutsertaan perempuan dalam hal ini juga
membawa dampak positif terkait penyetoran sampah non-organik tentu tidak ada
ruginya bagi ibu rumah tangga, dan hal tersebut mampu mendukung ekosistem yang
ada dan pula nantinya sampah-sampah non-organik mampu diolah kembali menjadi
pernak-pernik maupun dijual. Sedangkan sampah organik tidak menjadi kendala yang
berarti.

Kegiatan tersebut mampu menjadi sektor publik perempuan, sehingga
perempuan merasa tidak terbatasi oleh budaya patriarki yang telah ada, tidak hanya
kebebasan yang didapat adapun kegiatan-kegiatan lainnya seperti lomba-lomba yang
diselenggarakan oleh sebagaian besar kaum perempuan, walaupun ada kaum laki-laki
yang berpartisipasi hal ini tidak menjadi masalah antar gender. Pemberdayaan yang
diadakan membawa perubahan kecil terhadap peran laki-laki dan perempuan,
sehingga masyarakat peka terhadap peran ruang publik bagi perempuan, adanya
kegiatan yang mendukung peran-peran perempuan terhadap kepedulian lingkungan
yang nantinya akan memberikan dampak terhadap ekosistem. Perempuan yang lebih
aktif dalam kegiatan rumah tangga dan mereka aktif pula pada kegiatan lingkungan,
hal tersebut menjadi seimbang antara limbah yang dihasilkan pada kegiatan rumah
tangga dan tanggung jawab mengurangi dampak lingkungan seperti pemilahan dan
penyetoran sampah yang dilakukan.

7 Fakih, Mansour. 2009. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta : InsistPress.
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Untuk memperkuat latar belakang dan sebagai pembanding dengan penelitian
yang sejenis, maka berikut adalah penelitian terdahulu dengan tema pemberdayaan
perempuan untuk membedakan usulan penelitian ini dengan penelitian yang sudah
ada. Yakni, penelitian pertama oleh Hastuti dan Dyah Respati yang berjudul “Model
Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan
Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah
Istimewa Jogyakarta), Penelitian ini bertujuan merumuskan model pemberdayaan
perempuan miskin berbasis pemanfaatan lahan upaya pengentasan kemiskinan di
perdesaan. Mengingat sumberdaya perdesaan dan perempuan miskin merupakan
elemen penting dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Penelitian di Lereng
Merapi Selatan, DIY dilakukan melalui studi pustaka, observasi, penjajagan,
wawancara menggunakan instrumen dan wawancara mendalam, serta Focus Group
Discussion (FGD). Analisis kuantitatif dengan persentase dipaparkan dalam tabel
frekuensi. Nilai frekuensi relatif diperoleh dari frekuensi tiap kelas dibagi jumlah
keseluruhan observasi kali 100. Analisis deskripsi kualitatif meliputi reduksi data,
penyajian dan verifikasi. Diperlukan model pemberdayaan perempuan miskin agar
perempuan miskin secara aktif mampu berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya
perdesaan. Penguatan perempuan miskin merupakan inti pemberdayaan perempuan
dan akan optimal apabila perempuan diberi kesempatan setara dengan laki-laki dalam
pemanfaatan sumberdaya perdesaan. Pada tahap penelitian tahun pertama dilakukan
pengembangan dan uji coba model pemberdayaan perempuan miskin berbasis
pemanfaatan sumberdaya perdesaan daerah penelitian. Setelah model dikembangkan
selanjutnya dilakukan implementasi ke wilayah penelitian. Dari implementasi model
dilakukan analisis sebagai bagian dari umpan balik penelitian agar model yang
dikembangkan efektif dengan jangkauan wilayah lebih luas untuk pengentasan
kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan
sumberdaya perdesaan.8

Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Lilly Rochaya pada tahun 2005
yang berjudul “Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Keterampilan
Kewirausahaan Dengan Bimbingan Dalam Pengembangan Kerajinan Tangan Payette
Pada Majelis Ta’lim Perempuan Parung-Bogor” merupakan pem-berdayaan
masyarakat, karena yang dibina di Majelis Talim Perempuan Parung-Bogor pada
hakekatnya adalah anggota masyarakat yang perlu diberdaya-kan agar dapat
berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Hal tersebut dapat juga
dikatakan sebagai pembinaan dan pengembangan sosial, karena pembinaan itu
merupakan proses sosialisasi yang terencana dan sistemik, dilakukan untuk
kepentingan sistem sosial yang memang memerlukan penanganan khusus melalui
jalur pendidikan luar sekolah. penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah model
pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat meningkatkan
kualitas SDM kemudian menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. didapatkan
temuan bahwa metode pembelajaran pen-didikan keterampilan kewira-usahaan dalam
pengembangan kerajinan tangan payette dengan  bimbingan dapat digunakan untuk
meningkatkan kemampuan peserta dalam keterampilan kewirausahaan lebih baik
dibandingkan dengan metode pembelajaran tanpa bimbingan. Bila dicermati proses
pem-belajaran pendidikan keterampilan kewirausahaan dalam pengembangan
kerajinan tangan payette dengan bimbingan, maka hal tersebut sangat mungkin karena
didalam proses pembelajaran peserta dilatih dan dibimbing supaya trampil
menghasilkan produk dengan kualitas baik. Bimbingan inilah yang berperan besar
dalam pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran pendidikan

8 Hastuti dan Dyah Restapati. 2009. “Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan
Sumberdaya Pedesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah
Istimewa Jogyakarta)”. Jogyakarta : Universitas Negeri Jogyakarta
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kewirausahaan dengan bimbingan dalam pengembangan kerajinan tangan payette
lebih tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan peserta berwirausaha meng-
hasilkan produk atau menjual jasa9.

Penelitian ini menggunakan konsep model pemberdayaan bottom-up. Dilihat
dari proses dan mekanismenya perumusan program pembangunan masyarakat,
pendektan pemberdayaan cenderung menggunakan alur dari bawah ke atas. Dalam
hal ini perumusan program yang akan dilaksanakan ditentukan oleh identifikasi
masalah dan kebutuhan dari dan oleh masyrakat sendiri. Sehubungan dengan hal ini
proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat dapat melalui
dua kemungkinan. Pertama, identifikasi masalah dan kebutuhan dari masyarakat
tersebut kemudian direspon oleh masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk
program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.
Dengan demikian melalui mekanisme jenis yang pertama ini dapat dikatakan bahwa
proses pembangunan masyarakat berasal dari, oleh dan untuk masyarakat. Dilihat dari
pemikiran yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sebetulnya
model ini yang paling ideal karena menggambarkan kapasitas masyarakat dalam
mengelola masa depannya. Model ini juga terjadi melalui proses belajar sambil
menyesuaikan dinamika kehidupan dan lingkungan yang berkembang. Dengan
demikian proses ini lebih teruji. Disamping itu, melalui proses ini terbentuk pola
tindakan bersama yang melembaga dan masyarakat juga dapat memperoleh
pengetahuan serta kearifan lokal. Yang kedua, identifikasi masalah dan kebutuhan dari
bawah ini kemudian diakomodasi oleh pemerintah baik daerah maupun pusat dalam
hal ini dinas-dinas terkait, untuk dimasukan sebagai mata program dalam perencanaan
pembangunan. 10

Dalam mekanisme yang bersifat bottom-up, perencanaan pembangunan yang
digunakan dalah model perencanaan partisipatif. Isu yang akan menjadi mata program
dalam perencanaan digali dari bawah yang diyakini sebagai masalah dan kebutuhan
nyata masyarakat. Model perencanaan partisipatif diharapkan memiliki beberapa
keuntungan. Masyarakat sendiri yang dianggap paling tahu kebutuhan, permasalahan
dan potensi yang dimiliki, dengan demikian program yang dirumuskan akan lebih tepat
sasaran karena mempunyai relevansi yang tinggi terhadap permasalahan, kebutuhan
dan kondisi nyata dilapangan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
akan membuat masyakat merasa ikut memiliki, karena ikut menentukan program,
sehingga merasa ikut bertanggung jawab akan keberhasilannya. Lebih dari itu, melalui
cara ini masyaraakat juga memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengasah diri
agar lebih memiliki kepekaan terhadapa persoalan yang dihadapi dan mempunyai
kemampuan merancang masa depannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik menjadi rumusan masalah
yakni: Bagaimana model pemberdayaan perempuan melalui program Bank Sampah di
Desa Trawas Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan
mengidentifikasi model pemberdayaan perempuan melalui progam Bank Sampah di
Desa Trawas Kabupaten Mojokerto.

METODE PENELITIAN
Sifat Penelitian

Penelitian ini secara metodologi menggunakan model penelitian kualitatif, yaitu
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

9 Lilly Rochaya. 2005. Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Keterampilan
Kewirausahaan Dengan Bimbingan Dalam Pengembangan Kerajinan Tangan Payette Pada Majelis
Ta’lim Perempuan Parung-Bogor.  Jurnal : Anggota Organisasi Wanita Islam Internasional.

10 Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 75-77
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subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Secara holistik,
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy,
2009:6). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan PRA
menekankan bahwa masyarakat sasaran memiliki kemampuan untuk melakukan
kontrol bahkan mengubah program yang telah dikeluarkan oleh para perencana
pembangunan.

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal pengajuan penelitian ini

disetujuai. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Trawas RW3. Alasan
mengapa peneliti memilih RW 3 karena tempat kegiatan bank sampah ini terletak di
RW 3 dan nasabah yang paling banyak terdapat di RW 3. Selama penelitian tercatat 4
kali peneliti berkunjung ke Desa Trawas. Setiap berkunjung kurang lebih 6 jam peneliti
menghabiskan waktu di lokasi penelitian untuk melakukan wawancara. Pada
kunjungan pertama, peneliti mendatangi rumah Bapak Sisyantoko sebagai pendiri LSM
Wi-Hasta dan penggagas program Bank Sampah di Desa Trawas RW 3.Kunjungan
kedua, di basecamp LSM Wi-Hasta yakni LSM pendamping Bank Sampah Bersehri.
Kunjungan ketiga, peneliti melakukan wawancara di rumah ibu Indah. Disini peneliti
mewawancari pengurus dan nasabah dari Bank Sampah. Kunjungan ke empat berada
dirumah mas Trimul untuk pengambilan data.

Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan, yaitu

Masyarakat Desa Trawas. Pencarian Subjek penelitian menggunkan teknik snowball
atau dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah
diwawancarai atau dihubungi sebelumnya, demikian seterusnya. Dalam penelitian
kualitatif, snowball adalah salah satu metode yang paling umum digunakan. Melalui
teknik snowbal subjek atau sampel dipilih berdasarkan rekomendasi orang ke orang
yang sesuai dengan penelitian dan adekuat unutk diwawancarai. Pertama tim peneliti
akan mencari key-informan. Informan kunci disini adalah ketua RW 3 Desa Trawas
sebagai penggagas program Bank Sampah di Desa tersebut. Kemudian peneliti akan
meminta rekomendasi informan selanjutnya untuk dapat dimintai informansi mengenai
pertisipasi masyarakat terkait adanya program Bank Sampah di Desa Trawas tersebut.
Hasil sementara dari rekomendasi oleh Ketua RW 3 Desa Trawas untuk informan
selanjutnya adalah Mas Trimul selaku ketua We-Hasta LSM pendamping dari program
Bank Sampah, selanjutnya Pengurus Program Bank Sampah dan Nasabah Bank
Sampah.

Teknik Pegumpulan Data
Berdasarkan analisis model Miles dan Huberman, analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya
sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu  reduksi data, display atau penyajian
data dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Sugiyono (2010: 63) menyatakan
pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik
pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam
dan dokumnetasi. Mengacu pada pengertian tersebut, peneliti mengartikan teknik
pengumpulan data sebagau suatu cara untuk memperoleh data melalui beberapa
langkah atau tahapan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pertama, peneliti akan melakukan observasi terlebih dahulu yakni dengan
berkunjung ke desa Trawas dan melihat aktifitas yang berkaitan dengan program bank
sampah yang ada di desa tersebut. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti mencari
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informan kunci untuk dapat diwawancarai dan memberikan rekomendasi untuk calon
informan selanjutnya.

Kedua, setelah melakukan observasi peneliti menyusun daftar pertanyaan
sebagai bahan rujukan untuk proses wawancara. Wawancara akan dilakukan secara
in-dept dengan cara door to door atau mengunjungi setiap informan yang sudah
ditentukan dan sudah direkomendasikan oleh key-informan sebagai informan
selanjutnya agar data yang didapat akurat. Wawancara juga dilakukan pada saat
kegiatan transaksi nasabah di Bank Sampah. Pada saat wawancara peneliti
menggunakan bantuan alat perekam agar memudahkan peneliti dalam merekap data
yang didapat selama wawancara. Dalam proses observasi dan wawancara peneliti
juga tidak lupa untuk mendokumentasikan hasil dari observasi dan wawancara
tersebut, baik dalam bentuk gambar, video atau rekaman suara. Hal ini sangat
dibutuhkan oleh peneliti untuk mendukung data – data yang didapat selama melakukan
penelitian. Untuk data sekunder peneliti menggunakan data Nasabah Bank Sampah
dan data jumlah penduduk per kepala keluarga RW 3 Desa Trawas serta data – data
yang terkait dengan program Bank Sampah seperti slide show tentang Sistem Bank
Sampah.

Teknik Analisis Data
Tiga tahap analisis, penjelasan sebagai berikut: Pertama, reduksi data

merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan
kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti mampu
menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang
berkaitan dengan subjek yang diteliti (Iskandar, 2010:223).

Kedua, display atau penyajian data. Data yang telah diperoleh tidak langsung
dipaparkan secara keseluruhan namun harus dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan
fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan penyajian data penelitian agar dapat
dianalisis dengan cara menyusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh
dapat menjelaskan dan menjawab masalah yang diteliti. Hasil data penelitian tersebut
dituangkan kedalam field note, kemudian peneliti memilih atau mengedit data yang
berkaitan dengan fokus penelitian  dalam bentuk temuan data.

Ketiga, mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data
dan display data sehingga data dapat disimpulkan.Selanjutnya, ialah mengadakan
pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Metode ini
dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu: (1) membandingkan data hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan
orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3)
membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan
apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif
seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan,
(5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dan
tahap terakhir setelah tahap-tahap tersebut adalah tahap penafsiran data yaitu
mengkritisi teori dari data yang ada sesuai dengan tinjauan teori yang telah diberikan
(Lexy, 2006:330).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berangkat dari model pembangunan Bottom-up yang sejatinya merupakan

pembangunan yang bersifat partisipasi masyarakat terkait perencanaan-perencanaan
yang telah diusulkan oleh beberapa pihak demi membangun dan mengembangkan apa
yang menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Bank Sampah yang telah menjadi
pemberdayaan pertama dan telah dilakukan oleh masyarakat Desa Trawas yang
berkaitan dengan partisipasi warga untuk mengurangi jumlah sampah yang dianggap
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merusak lingkungan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat
bahwa dengan adanya kegiatan tersebut timbul beberapa kreatifitas masyarakat.
dengan membangun mental dan pastisipasi tentunya, hal ini diharapkan mampu
membuka dan menjadi modal untuk pembangunan.

Dengan proses belajar yang lebih terbuka membuat masyarakat tidak menutup
mata terkait apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi keinginan bersama.
Partisipasi tidak mengikat semua masyarakat dan mencoba untuk meningkatkan
kesetaraan antar gender pada masyarakt desa. Sehingga lebih leluasa untuk
menyampaikan usulan-usulan baru yang memang menjadi sebuah potensi bersama.
Program Bank Sampah memang tidak bias gender namun pada kenyataannya lebih
diutamakan pada partisipasi perempuan desa yang sebagian besar menjadi ibu rumah
tangga, yang bekerja penuh pada sektor domestik. Berawal dari sosialisasi pertama
program tersebut yang ikut dalam kegiatan ibu-ibu PKK, hal ini membuat dan
membentuk bahwa program tersebut menjadi sebuah program pemberdayaan
perempuan.

Limbah rumah tangga sebagai besar dihasilkan karena kegiatan dari sektor
domestik. Terbukti dengan adanya sampah-sampah organik maupun anorganik yang
dihasilnya, mulai dari sampah plastik, kertas, maupun sampah dari hasil olahan
makanan. Dengan adanya Bank Sampah maka mereka lebih diperuntukkan untuk
memahami lingkungan, sehingga mereka memiliki kegiatan lain yakni memilih sampah
yang mampu didaur ulang maupun yang bisa menjadi sebuah keuntungan. Bank
Sampah diadakan juga bukan karena faktor sampah pula, ada juga karena faktor tidak
adanya peran perangkat desa mengatasi masalah sampah yang dihasilkan sehingga
timbulah kegiatan tersebut dan didampingi oleh LSM yang bergerak pada bidang
lingkungan yakni We-Hasta.

Setelah berjalan cukup lama, timbulah potensi-potensi lainnya yang memacu
masyarakat untuk berkembang, selain mengurangi sampah adapula yang mengolah
maupun menjual untuk mendapatkan keuntungan, hal ini juga sebagai hasil
pembangunan dari Program Bank Sampah yang telah ada. Muncul ide-ide kreatif dari
masyarakat, namun sayang hal tersebut juga tidak didukung beberapa masyarakat
terkait minimnya modal yang dimiliki, namun hal tersebut tidak menyurutkan potensi
beberapa warga yang ingin membangun kembali dari hasil selama mengikuti kegiatan
Bank Sampah tersebut, yakni mengolah beberapa sampah plastik maupun kertas
menjadi sebuah kerajinan tangan seperti membuat Baju-baju dari bahan sampah
anorganik. Dengan menyebut Trashion mereka mampu mengubah limbah menjadi
keuntungan yang mampu menarik beberapa minat masyarakat lainnya untuk ikut
berkecimpung dan tidak membatasi minat warga lainnya. Memang hal tersebut
menjadi wajar ketika yang memiliki ide-ide kreatif tersebut didominasi oleh perempuan
yang sejatinya lebih berperan aktif dalam kegiatan Bank Sampah. Dan secara
langsung bahwa hal itu membuktikan adanya bias gender terhadap objek
pemberdayaan yang dilakukan.

Melihat konteks tersebut, tentunya pembangunan lebih diarahkan kepada para
perempuan yang kurang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, melalui identifikasi
yang awalnya penglolaan sampah belum sepenuhnya terkendali sehingga
memunculkan ide Bank Sampah dan membuka ide-ide kreatif lainnya. Dukungan dari
pemerintah pun masih kurang, namun tidak jarang pula CSR masuk demi menunjang
kegiatan tersebut, seperti Unilever membantu memberi modal yang berupa buku
tabungan Bank Sampah.

Permasalah dalam masyarakat sendiri menjadi sebuah kendala yang harus
dihadapi, untuk menemukan solusi bersama, dengan kebutuhan yang sama akan
menjadi mudah apabila penggalian potensi didukung oleh pihak-pihak yang memiliki
modal besar. Rancangan-rancangan kedepan juga ditentukan soal perealisasi agar
mampu membangun potensi yang ada. Dengan kondisi geografis yang mendukung,
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tentunya menjadi aset utama dan sebagian wilayah didominasi oleh persawahan akan
lebih baik bila membuat sebuah pengolahan sampah organik, yang bisa dimanfaatkan
sebagai pupuk kompos. Perlunya komposter yang merupakan alat pengubah sampah
organik menjadi sebuah pupuk yang alangkah baiknya bisa digunakan bersama, untuk
membantu aktivitas pertumbuhan lingkungan hidup yang ada, maupun taman-taman
kecil yang dimiliki oleh warga mampu didesain menjadi desa wisata untuk
meningkatkan pendapatan maupun menunjang kebutuhan baik dalam proses
memberikan gambaran melek linkungan tidak sekedar berupa mengurangi sampah
anorganik. Sebagai bagian sampah organik maupun anorganik mampu mendatangkan
sebuah ide-ide kreatif terkait sebagai sumber pembangunan bottom-up.

Berdasarkan analisi diatas, dapat disimpulkan menjadi kategori-kategori
sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan masyarakat

Dalam identifikasi masalah ditemukan permasalah sampah yang sulit untuk
dikendalikan, masalah sampah ini berkaitan dengan budaya membuang sampah
sembarang seperti di sungai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Trawas.
Melihat hal ini, kemudian masyarakat membutuhkan solusi yang dapat mengelola
sampah mereka agar dapat meminimalisir dari kebiasaan membuang sampah di
sungai. Solusi pertama yang ditawarkan adalah mencari tukang sampah keliling untuk
mengambil sampah rumah tangga setiap hari yang kemudian di buang di tempat
pembuangan sampah terakhir. Solusi ini kemudian tidak dapat direalisasikan karena di
Desa Trawas tidak terdapat tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Solusi yang
kedua adalah pembentukan program Bank Sampah yang digagas oleh ketua RW 03.
Program Bank Sampah ini kemudian menjadi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan
untuk solusi permasalah sampah.

Dalam menjalankan program Bank Sampah, rekrutment ditujukan pada
perempuan yakni ibu-ibu Desa Trawas yang didampingi oleh LSM Wi-Hasta. LSM Wi-
Hasta sebagai pendamping program Bank Sampah bertugas untuk mensosialisasikan
program Bank Sampah kepada masyarakat, kemudia melakukan training atau
pelatihan simulasi berjalannya Bank Sampah pada saat transaksi sampai rekapitulasi.
Dari program Bank Sampah ini kemudian muncul potensi-potensi berupa baru yang
dapat dikembangkan dengan menfaatkan sampah yang telah dikumpulkan oleh
masyarakat dan di setor di Bank Sampah. Ide-ide kreatif tersebut adalah pengelolaan
sampah anorganik menjadi kerajinan tangan seperti tudung saji, tas dan hiasaan
dinding. Tidak hanya sebagai kerajinan tangan, namun sampah-sampah anorganik
tersebut dapat menghasilkan produk yang lain yakni Trashion (Trash and Fashion).
Trashion ini adalah kostum yang dapat digunakan pada acara-acara teertentu seperti
festifal, pawai kebudayaan atau acara lainnya.
2. Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan Produk Trashion

Berawal dari masalah sampah yang terjadi di Desa Trawas, dibentuklah
program Bank Sampah sebagai solusi permasalahan sampah. Selama program ini
berlangsung muncul ide kreatif dari pengurus dan nasabah bank sampah untuk
mengelola sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis dengan kemasan yang
menarik selain menjual sampah anorganik kepada pengepul. Kemudian, munculah
Trashion sebagai produk baru yang mulai banyak pemintanya. Trashion adalah kostum
dengan bahan dasar sampah anorganik atau sampah daur ulang yang didesaign
sesuai dengan tema yang di pesan oleh pelanggan untuk kebutuhan acara tertentu.
Trashion mulai dilirik oleh para penyelenggara acara seperti parade budaya, festival,
atau perhelatan akbar lainnya. Melihat mulai banyaknya peminat, Trashion mulai
dikembangkan oleh perempuan-perempuan pengurus dan nasabah bank sampah
dengan bekerja sama dengan para pemuda dan pemudi untuk dilibatkan ide dan
tenaga dalam membuat produk. Trashion sebagai produk baru hasil dari program bank
sampah sebagai model pemberdayaan perempuan di Desa Trawas diharapkan
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mampu meningkatkan kemandirian perempuan dalam beraksi dilingkungan sekitar dan
dapat melakukan kegiatan yang produktif. Hal ini sebabkan, para pengurus dan
nasabah bank sampah sebagaian besar adalah ibu rumah tangga yang hanya
mengandalkan pengahasilan dari suami untuk pemenuhan kebutuhan.PENUTUP

Sistem informasi manajemen sapi perah yang telah dihasilkan memberikan
kemudahan bagi peternak dalam mengambil keputusan dalam proses produksi.
Peternak mendapat informasi yang cukup terkait dengan struktur biaya baik tetap dan
variabel sehingga dapat diambil keputusan yang tepat dalam mengendalikan
pengeluaran usaha ternaknya. Demikian juga dengan informasi produksi susu dan
hasil ikutan lainnya dapat memberikan informasi terkait dengan rencana
pengembangan usaha ternak.

Selain itu sistem informasi ini juga menyediakan laporan arus kas dan laporan
rugi laba yang selama ini belum pernah dilakukan oleh peternak. Desain SIM yang
berbasis WEB juga memudahkan peternak untuk menginput semua transaksinya real
time sehingga akan diperoleh informasi yang selalu akurat dan uptodate.

PENUTUP
Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Trawas mengenai model

pemberdayaan perempuan melalui program Bank Sampah, hasil yang didapat adalah
pertama, masalah yang terjadi di Desa Trawas yakni masalah sampah dengan budaya
membuang sampah di sungai dan pekerangan belakang rumah yang dilakukan oleh
masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya jasa pengakutan sampah
keliling dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Desa Trawas. Permasalah ini
kemudian memunculkan ide untuk membentuk program Bank Sampah sebagai salah
satu solusi dalam mengatasi masalah sampah. Program Bank Sampah ini lebih
ditujukan pada pemberdayaan perempuan Desa Trawas yang sebagian besar tidak
mempunyai pekerjaan dalam artian sebagai ibu rumah tangga, sehingga perempuan
mempunyai aktifitas yang produkrtif. Kedua, muncul model pemberdayaan dengan
pengembangan produk dari olahan sampah anorganik yang telah dikumpulkan di Bank
Sampah menjadi Trashion. Trashion merupakan produk hasil olahan sampah
anorganik yang didesain menjadi kostum untuk acara tertentu. Pengembangan produk
yang dihasilkan dari Bank Sampah menjadi model pemberdayaan perempuan Desa
Trawas yang dapat menunjang kemandirian dan kreatifitas serta membuat perempuan
lebih melek lingkungan. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat saran yang
ditujukan kepada masyarakat Desa Trawasa khususnya perempuan pengurus dan
nasabah Program Bank Sampah, serta LSM Wi-Hasta dan Pemerintah Desa. Berikut
adalah saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
pengembangan model pemberdayaan perempuan Desa Trawas: Untuk Pengurus dan
Nasabah Bank Sampah Desa Trawas RW 03. Dalam pengembangan produk yang
dihasilkan oleh program bank sampah seperti produk Trashion sebaiknya lebih
memperhatikan kualitas produk dan mengembangan desain yang lebih bervariatif.
Untuk LSM Wi-Hasta. Sebagai LSM pendamping lebih berperan pada pembuka jalan
untuk mempromosikan produk dari hasil pemberdayaan melalui program Bank
Sampah, salah satunya yakni produk Trashion, serta memberikan pelatihan kepada
pengurus dan nasabah Bank Sampah untuk mengembangkan kreatiftasnya dan
melatih kemandirian dalam mengelola suatu produk. Untuk Pemerintah Desa saran
untuk pemerintah desa adalah untuk lebih memperhatikan kebutuhan desa dan ikut
berpartisipasi serta mendukung kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan khususnya
pada pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh RW 03 melalui program bank
sampah.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan Program Rumah
Pangan Lestari (RPL) di Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu,
2) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RPL di Desa Pujiharjo
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan 3) mempelajari faktor-faktor apa
saja yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RPL di
Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini
dilaksanakan di Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi
Lampung. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 66 orang yang didapat dengan
menggunakan metode proporsional random sampling, dan metode analisis yang
digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, tabulasi, dan statistik. Hasil
yang didapat dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam program RPL di
Desa Pujiharjo sudah cukup tinggi dengan nilai modus sebesar 36,41 persen, dan
faktor-faktor yang berhubungan dengan partsipasi masyarakat dalam Program RPL
yaitu frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan dengan diperoleh nilai r parsial 0,395
dan t hitung 3,43 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 bila dibandingkan pada
tingkat kepercayaan 99 persen yaitu α= 0,01 yang artinya nilai signifikansi < dari α=
0,01 maka terima H1 dan tolak H0, yaitu terdapat hubungan yang nyata antara
frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan dengan partisipasi masyarakat dalam
Program RPL dan motivasi masyarakat.dengan diperoleh nilai r parsial 0,443 dan t
hitung 3,95 dengan nilai siginifikansi 0,000 bila dibandingkan pada tingkat kepercayaan
95 persen yaitu α= 0,05 yang artinya nilai signifikansi < dari α= 0,05 maka terima H1
dan tolak H0, yaitu terdapat hubungan yang nyata antara motivasi masyarakat dengan
partisipasi masyarakat dalam Program RPL.

Kata kunci: Program Rumah Pangan Lestari (RPL), partisipasi

PENDAHULUAN
Pertanian merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi cukup besar

terhadap perekonomian Indonesia yang merupakan penyumbang terbesar ke dua
setelah sektor industri Sektor pertanian meliputi beberapa subsektor antara lain
tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
Pangan merupakan kebutuhan pokok utama yang harus dipenuhi oleh setiap makhluk
hidup.

Permintaan produksi tanaman pangan setiap tahun terus meningkat sebagai
akibat dari pertambahan penduduk dan permintaan bahan baku industri yang selalu
bekembang.  Oleh karena itu produksi tanaman pangan harus ditingkatkan agar
ketahanan pangan dapat terwujud. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan dan produksi di sektor pertanian  adalah program Rumah Pangan Lestari
(RPL).  Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu program Kementerian Pertanian
dalam rangka optimalisasi lahan pekarangan yang ramah lingkungan dalam suatu
kawasan.

Pelaksanaan Program RPL di Propinsi Lampung sudah dilaksanakan pada tiga
kabupaten yaitu kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan.  Lebih
jelasnya pelaku Progam RPL di Propinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1
Pelaku Program RPL di Propinsi Lampung

No Kabupaten Kecamatan Desa Jumlah Rumah
Tangga Pelaku
Program RPL

Tahun
Dilaksanakan

Program
1. Pringsew

u
1. Pagelaran Pujiharjo 199 2012

Sukoharj
o 3

75 2013

Gemah
Ripah

185 2013

2. Tulang
Bawang

1. Menggala Kagunga
n
Rahayu

143 2013

Tulang
Bawang

2. Banjar
Baru

Panca
Mulia

157 2013

3 Lampung
Selatan

1. Natar Pancasil
a

189 2013

Lampung
Selatan

2. Jati Agung Marga
Karya

195 2013

Sumber: BPTP Propinsi Lampung Tahun, 2014

Untuk menunjang pembangunan pertanian dalam Program RPL, diperlukan
partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah.  Partisipasi adalah keikutsertaan atau
keterlibatan individu sebagai masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan yang
berlangsung dalam masyarakat tersebut. Rolalisasi (2008), mengatakan bahwa
partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan modal sosial yang ada
di masyarakat. Partisipasi masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya
kepedulian masyarakat terhadap pemukiman di sekitarnya serta meningkatnya
keterlibatan dalam organisasi sosial. Berdasarkan uraian dan perumusan masalah
maka dari penelitian ini dapat ditentukan tujuan penelitiannya ialah (1) mengetahui
pelaksanaan Program RPL di desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupateen
Pringsewu, (2) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RPL di Desa
Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, dan (3) mempelajari faktor-
faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam
Program RPL di Desa Pujiharjo Kecamatan pagelaran Kabupaten Pringsewu.

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu Desa Pujiharjo

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan pertimbangan bahwa desa
tersebut merupakan yang terlebih dahulu melaksanakan Program RPL di Provinsi
Lampung dan desa terebut memiliki anggota kelompok tani yang berperan aktif dalam
pelaksanaan Program RPL.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat atau rumah tangga yang
menerapkan Program RPL yang berdomisili di Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu dan ikut dalam kelompok tani dengan populasi 199 orang.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan masyarakat.
Data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan-laporan, publikasi artikel dan
pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta lembaga atau instansi
terkait.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan
statistika non parametrik korelasi Rank Spearman. Metode analisis deskriptif
digunakan untuk menjawab tujuan pertama dan kedua, dan metode korelasi Rank
Spearman digunakan untuk menjawab tujuan ke tiga. dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
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= 6∑ −
Keterangan:
rs =  Koefisien korelasi

di   =  Perbedaan setiap pasangan rank
n   =  Jumlah sampel

Rumus rs ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian ini
akan melihat korelasi (keeratan hubungan) antara variabel – variabel dan dibagi dalam
klasifikasi tertentu.  Hal ini sesuai dengan fungsi rs yang meru-pakan ukuran asosiasi
dua variabel yang berhubungan, diukur sekurang – kurangnya dengan skala ordinal
(berurutan), sehingga objek atau individu yang dipelajari dapat diberi peringkat dalam
rangkaian berurutan.

Apabila terdapat rangking kembar (lebih dari satu), maka menggunakan faktor
koreksi (T), yaitu:

Keterangan:
∑ x2 =  Jumlah kuadrat variabel x yang dikoreksi
∑ y2 =  Jumlah kuadrat variabel y yang dikoreksi
∑T    =  Jumlah berbagai harga T untuk semua kelompok yang berlainan dan

memiliki observasi bernilai sama
T       = Banyaknya observasi yang bernilai
n        =  jumlah responden

Selanjutnya dilakukan uji t, penggunaan uji t dilakukan karena jumlah sampel
yang digunakan lebih dari sepuluh responden, dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

Kaidah pengambilan keputusan pengujian  hipotesis adalah sebagai berikut:
1. Jika thitung > t (α) tabel (n-2), terima H1 pada t (α) = 0,01 atau 0,05, berarti

terdapat hubungan yang nyata antara kedua variabel yang diuji.
2. jika thitung ≤ t (α) tabel (n -2), tolak H1 pada t (α) = 0,01 atau 0,05, berarti tidak

terdapat hubungan yang nyata antara kedua variabel yang diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum Responden

Jumlah responden secara keseluruhan yaitu berjumlah 66 orang yang
menerapkan program RPL di Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Pringsewu.  Responden dalam penelitian ini berasal dari anggota kelompok tani:
Kelompok Tani Puji Santoso, Kelompok Puji Mulyo, Puji Lestari dan Kelompok Tani
Puji Makmur.
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1. Umur
Apabila ditinjau dari segi umur, ternyata responden dalam penelitian ini berusia

antara 30 tahun hingga 60 tahun.  Sebaran responden berdasarkan umur dapat dilihat
pada Tabel 2.

Tabel 2
Responden berdasarkan umur

Umur (tahun) Klasifikasi Jumlah responden
(orang)

Persentase

30-40 Muda 9 13,63
41-51 Separuh Baya 39 59,09
52-62 Tua 18 27,27
Jumlah 66 100,00
Rata-rata 47,65 tahun (Separuh Baya)

Tabel 2 menunjukkan bahwa 9 orang (13,63%) memiliki kisaran umur antara 30
- 40 tahun, 39 orang (59,09%) memiliki kisaran umur antara 41-51 tahun dan 18 orang
(27,27%) memiliki kisaran umur antara 52-62 tahun.

Menurut Mantra (2004), usia produktif  secara ekonomi dapat dibagi menjadi
tiga kelompk yaitu, kelompok umur 0-14 tahun merupakan kelompok usia belum
produktif, kelompok umur 15-64 tahun merupakan kelompok usia produktif, dan
kelompok umur diatas 65 tahun merupakan kelompok usia yang tidak lagi produktif.
Berdasarkan umur rata – rata masyarakat di Desa Pujiharjo menunjukkan bahwa
sebagian besar masyarakat berada pada kelompok usia yang produktif, sehingga
masyarakat mampu mengembangkan potensinya dengan aktif mencari informasi dan
cenderung terbuka terhadap inovasi baru untuk melakukan kegiatan usahataninya.

Pelaksanaan Program RPL di Desa Pujiharjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Pringsewu

RPL adalah suatu model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan
(RT/RW, dusun, Desa, Kecamatan). Dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang
ramah lingkungan, untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga dalam
mengurangi belanja rumah tangga atau peningkatan pendapatan yang pada akhirnya
meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat. RPL adalah rumah
tangga yang memanfaatkan  pekarangan  secara  optimal  untuk budidaya tanaman
sayuran, pangan, ternak dan ikan, menggunakan teknologi hemat lahan secara
berkesinambungan  untuk  memenuhi kebutuhan  pangan  dan  gizi  sehari  hari,  serta
menambah pendapatan keluarga.

Program RPL ini telah dilaksanakan di Desa Pujiharjo pada tahun 2012
tahapan kegiatan dalam pengembangan RPL di Desa Pujiharjo meliputi :
1. Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi pengumpulan informasi awal tentang potensi
sumberdaya dan kelompok sasaran, selanjutnya melakukan pertemuan dengan
dinas/instansi terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok
sasaran dan lokasi, kemudian berkoordinasi dengan Badan Katahanan Pangan di
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan yang terakhir memilih pendamping yang
menguasai teknik pemberdayaan masyarakat.
2. Pembentukan Kelompok

Kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam
satu kelompok tani, RT, RW atau satu dusun/kampong.  Pendekatan yang digunakan
adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat dan
perangkat desa.
3. Sosialisasi
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Sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan
membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.
Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap kelompok sasaran dan pemuka masyarakat
serta petugas pelaksana instansi terkait.
4. Perencanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan perencanaan pemanfaatan lahan
pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran dan obat keluarga,
ikan dan ternak, serta pengelolaan limbah rumah tangga.  Selain itu dilakukan
penyusunan rencana kerja untuk satu tahun.  Kegiatan tersebut dilakukan bersama –
sama dengan kelompok dan dinas instansi terkait.
5. Pelatihan

Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan di lapang.  Jenis pelatihan yang
dilakukan diantaranya teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, toga,
teknik budidaya ikan dan ternak, pengelolahan hasil dan pemasaran serta teknologi
pengeloaan limbah rumah tangga.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.  Evaluator dapat dibentuk oleh
kelompok.  Evaluator dapat juga berfungsi sebagai motivator bagi pengurus, anggota
kelompok dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan pengelolaan
sumberdaya yang tersedia di lingkungannya agar berlangsung lestari.

Manfaat yang didapat oleh masyarakat Desa Pujiharjo  yaitu penghematan
biaya/pengeluaran  keluarga untuk  konsumsi  pangan  yakni  berkisar  antara Rp.
50.000,00  s.d.  Rp.300.000,00  per  keluarga.  Besarnya  nilai  penghematan  masih
terbatas, karena masih terbatasnya jumlah tanaman yang diusahakan masing-masing
keluarga.  Selain itu hambatan yang dialami dalam program ini pada saat musim
kemarau, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dikarenakan kurangnya kebutuhan
air yang maksimal sehingga mengakibatkan tanaman menjadi layu bahkan mati.

Variabel Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat dalam
Program RPL

Tabel 3
Sebaran Responden Berdasarkan Pengetahuan

tentang Program RPL
Selang (Skor) Klasifikasi Jumlah Responden

(orang)
Persentase

5,000 – 7,208 Rendah 4 6,06
7,209 – 9,417 Sedang 37 56,06

9,418 – 1,625 Tinggi 25 37,87
Jumlah Modus 8,79 (Sedang) 66 100

Tabel 3, menunjukkan bahwa sebagian responden memilik pengetahuan yang
sedang tentang program RPL yaitu dengan persentase sebesar 56,06% .  Artinya
masyarakat yang ikut dalam program RPL sudah mempunyai pengetahuan yang baik
tentang program RPL.  Tingginya pengetahuan ini disebabkan karena memiliki
pengetahuan yang titnggi tentang Program RPL yaitu responden mengetahui tujuan
dari program RPL yaitu salah satu program Kementrian Pertanian dalam rangka
optimalisasi lahan pekarangan yang ramah lingkungan dalam suatu kawasan, serta
mengetahui tentang program yang diberikan oleh pemerintah.  Jadi semakin tinggi
pengetahuan yang dimiliki responden maka dapat berhubungan dengan partisipasi
responden terhadap Program RPL.
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Tabel 4
Sebaran Responden Berdasarkan Frekuensi Kegiatan Penyuluhan

Selang (Skor) Klasifikasi Jumlah Responden
(orang)

Persentase

3,00 – 5,70 Kurang Aktif 2 3,04
5,71 – 8,40 Cukup Aktif 26 39,39
8,41 – 11,10 Aktif 38 57,57

Jumlah Modus 10,6 (Aktif) 66 100,00

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden aktif dalam kegiatan
penyuluhan yaitu sebesar 57,57 % atau 38 orang, sedangkan responden yang cukup
aktif dalam kegiatan penyuluhan yaitu sebesar 39,39 % atau 26 orang dan responden
yang kurang aktif sebesar 3,04% atau 2 orang.  Hal ini menunjukkan bahwa responden
sudah baik intensitasnya dalam mengikuti kegiatan penyuluhan Program RPL, yaitu
responden telah mengikuti kegiatan penyuluhan lebih dari 3 kali per bulan.  Frekuensi
responden dalam mengikuti kegiatan penyuluhan akan berhubungan dengan
partisipasi masyarakat  dalam mengikuti Program RPL.

Tabel 5
Sebaran Responden Berdasarkan Motivasi Petani

Selang (Skor) Klasifikasi Jumlah Responden (orang) Persentase
3,00 – 4,87 Rendah 11 16,66
4,88 – 6,74 Sedang 30 45,45
6,75 – 8,42 Tinggi 25 37,89

Jumlah Modus 7,32 (Tinggi) 66 100,00

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdiri 25 orang responden (37,87 %) memiliki
motivasi yang tinggi dalam mengikuti Program RPL, sedangkan 30 orang responden
(45,45 %) memiliki motivasi yang sedang, dan 11 orang (16,66%) memiliki motivasi
yang rendah dalam mengikuti Program RPL.  Berdasarkan keadaan di lapang motivasi
masyarakat berasal dari dalam diri mereka sendiri, karena mereka menganggap
dengan adanya program RPL mereka bisa mendapatkan tanaman pangan secara
mandiri.  Ada beberapa responden yang termotivasi dari teman, hal itu dikarenakan
mereka mendapatkan informasi bahwa dengan melakukan program RPL dapat
mengurangi biaya pengeluaran konsumsi pangan.

Tabel 6
Sebaran responden berdasarkan sifat kosmopolit

Selang (Skor) Klasifikasi Jumlah Responden (orang) Persentase
7,00 – 11,04 Tidak Kosmopolit 49 74,24

11,05 – 15,08 Kurang Kosmopolit 15 22,72
15,09 – 19,12 Kosmopolit 2 3,04

Jumlah Modus 11,20 (Kurang Kosmopolit) 66 100

Tabel 6 menunjukkan bahwa 49 orang responden (74,24 %) memiliki sifat yang
tidak kosmopolit dan 15orang responden (22,72%) memiliki sifat  yang kurang
kosmopolit.  Berdasarkan keadaan dilapang, responden tidak pernah mengadakan
pertemuan atau anjangsana dengan tokoh masyarakat. Hampir semua responden
jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan media-media elektronik dan media
cetak untuk dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan informasi.  Ada beberapa
masyarakat yang tidak mempunyai televisi dan radio serta tidak pernah membaca
surat kabar, hal itu disebabkan karena masyarakat tidak mempunyai waktu untuk
menonton televisi serta membaca surat kabar atau majalah – majalah yang berkaitan
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dengan pertanian.  Masyarakat lebih memanfaatkan waktu luangnya digunakan untuk
beristirahat.

Tabel 7
Sebaran responden berdasarkan luas lahan pekarangan

Selang (Skor) Klasifikasi Jumlah Responden
(orang)

Persentase

1,00 – 1,53 Sempit 36 54,54
1,54 – 2,06 Sedang - -
2,07 – 2,59 Luas 30 45,46

Jumlah Modus 0,79 (Sempit) 66 100

Tabel 7 menunjukkan bahwa 36 responden (54,54%) masuk ke dalam
klasifikasi yang memiliki luas lahan pekarangan yang sempit, sedangkan 30 responden
(45,46%) termasuk ke dalam klasifikasi luas.  Berdasarkan keadaan di lapang
masyarakat yang memiliki luas lahan pekarangan yang sempit mereka hanya
formalitas dalam mengikuti program RPL karena dengan pekarangan yang sempit
akan menyusahkan dalam menata atau menanam tanaman yang dianjurkan oleh dinas
setempat, sehingga tanaman yang ditanam di pekarangan masih tergolong sedikit.

Partsispasi Masyarakat dalam Program RPL
Ndraha (1990), mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk

membantu berhasilnya program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti
mengorbankan kepentingan sendiri. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam
program RPL dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 8
Sebaran responden partisipasi masyarakat dalam program RPL

Selang (Skor) Klasifikasi Jumlah Responden
(orang)

Persentase

15,73-22,57 Rendah 7 10,61
22,58-29,41 Sedang 15 22,72
29,42-36,26 Tinggi 44 66,67

Jumlah Modus 36,14 (Tinggi) 66 100

Tabel 8, menunjukkan bahwa 44 orang atau (66,67%) menyatakan tingkat
partisipasi masyarakat terhadap Program RPL termasuk ke dalam klasifikasi tinggi,
sedangkan 15 orang atau (22,72%) termasuk ke dalam klasifikasi sedang, dan 7 orang
atau (10,61%) dengan partisipasi rendah, artinya masyarakat sudah mempunyai
kemauan yang tinggi untuk ikut dalam Program RPL.  Begitu juga jika dilihat dari
modus partisipasi petani dalam program RPL termasuk dalam klasifikasi tinggi yaitu
36,14%.

Pengujian Hipotesis
1. Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Program RPL dengan Partisipasi

Masyarakat dalam Program RPL
Hasil pengujian hipotesis hubungan antara pengetahuan tentang Program RPL

dengan partisipasi masyarakat dalam Program RPL diuji dengan korelasi Rank
Spearman diperoleh nilai r parsial 0,217 dan t hitung 1,776, jika nilai signifikansi 0,79
bila dibandingkan pada tingkat kepercayaan 95% yaitu sebesar α= 0,05 yang artinya
nilai signifikansi > dari α= 0,05 maka tolak H1 dan terima Ho, artinya tidak terdapat
hubungan yang nyata antara pengetahuan tentang program RPL dengan partisipasi
masyarakat dalam program RPL.
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Pengetahuan meliputi apa yang diketahui responden tentang RPL, siapa yang
memberikan program, tujuan Program RPL yaitu keterampilan keluarga dan
masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman pangan, buah,
sayuran dan tanaman obat keluarga, pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil
serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos.

2. Hubungan Antara Frekuensi Mengikuti Kegiatan Penyuluhan dengan
Partisipasi Masyarakat dalam Program RPL

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara frekuensi kegiatan penyuluhan
dengan partisipasi masyarakat dalam program RPL diuji dengan korelasi Rank
Spearman diperoleh nilai r parsial 0,395 dan t hitung 3,43, jika nilai signifikansi 0,003
bila dibandingkan pada tingkat kepercayaan 99% yaitu α =0,01 atau tingkat
kepercayaan 95% yaitu α= 0,05 yang artinya nilai signifikansi < dari α= 0,05 maka
terima H1 dan tolak Ho, yaitu terdapat hubungan yang nyata antara frekuensi
mengikuti kegiatan penyuluhan dengan partisipasi masyarakat dalam Program RPL.

Berdasarkan keadaan di lapangan intensitas kehadiran masyarakat pada saat
mengikuti penyuluhan rata-rata tergolong tinggi yaitu lebih dari 3 kali/bulan dan
partisipasi petani dalam Program RPL tinggi.  Adanya hubungan yang nyata antara
frekuensi mengikuti penyuluhan dengan partisipasi masyarakat dalam Program RPL
disebabkan karena materi penyuluhan yang diberikan cukup menarik dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dalam menerapkan program RPL. Jadi dengan
semakin seringnya masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan maka akan semakin
tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam program RPL.

3. Hubungan Motivasi Masyarakat Dengan Partisipasi Masyarakat dalam
Program RPL

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara motivasi masyarakat dengan
partisipasi masyarakat dalam Program RPl diuji dengan korelasi Rank Spearman
diperoleh nilai r parsial 0,443 dan t hitung 3,95, jika nilai signifikansi 0,000 bila
dibandingkan pada tingkat kepercayaan 99% yaitu α =0,01 atau tingkat kepercayaan
95% yaitu α= 0,05 yang artinya nilai signifikansi < dari α= 0,05 maka terima H1 dan
tolak Ho, yaitu terdapat hubungan yang nyata antara motivasi masyarakat dengan
partisipasi masyarakatpa dalam Program RPL.

Motivasi merupakan dorongan responden untuk mau melakukan sesuatu.  Hasil
penelitian di lapangan menunjukkan bahwa motivasi responden termasuk dalam
klasifikasi tinggi.  Motivasi mengikuti Program RPL berasal dari dalam diri mereka
sendiri, karena mereka menganggap dengan adanya program RPL mereka bisa
mendapatkan tanaman pangan secara mandiri dan dapat mengurangi biaya
pengeluaran pangan.

4. Hubungan Antara Sifat Kosmopolit dengan Partisipasi Masyarakat dalam
Program RPL

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara sifat kosmopolit dengan partisipasi
masyarakat terhadap Program RPL diuji dengan korelasi Rank Spearman diperoleh
nilai nilai r parsial -0,059 dan t hitung -0,472,  jika nilai signifikansi 0,639 bila
dibandingkan pada tingkat kepercayaan 95% yaitu sebesar α= 0,05 dan tingkat
kepercayaan 99% yaitu α =0,01 yang artinya nilai signifikansi > dari α= 0,05 maka tolak
H1 dan terima Ho, yaitu tidak terdapat hubungan yang nyata antara sifat kosmopolit
dengan partisipasi petani masyarakat dalam Program RPL.

Secara statistik menyebabkan hubungan antara sifat kosmopolit dengan
partisipasi masyarakat dalam Program RPL tidak ada hubungan nyata.  Berdasarkan
keadaan dilapang, responden tidak pernah mengadakan pertemuan atau anjangsana
dengan tokoh masyarakat, selain itu ada hampir semua responden jarang atau bahkan
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tidak pernah menggunakan media – media elektronik untuk dimanfaatkan sebagai
sarana hiburan dan informasi.

5. Hubungan Antara Luas Lahan Pekarangan dengan Partisipasi Masyarakat
dalam Program RPL

Hasil pengujian hipotesis hubungan antara luas lahan pekarangan dengan
partisipasi masyarakat terhadap Program RPL diuji dengan korelasi rank Spearman
diperoleh nilai r parsial -0,223 dan t hitung -1,829,  jika nilai signifikansi 0,072 bila
dibandingkan pada tingkat kepercayaan 95% yaitu sebesar α= 0,05 dan tingkat
kepercayaan 99% yaitu α = 0,01 yang artinya nilai signifikansi > dari α= 0,05 maka
tolak H1 dan terima Ho, yaitu tidak terdapat hubungan yang nyata antara luas lahan
pekarangan dengan partisipasi masyarakat dalam Program RPL, artinya semakin
sempit luas lahan pekarangan maka semakin rendah partisipasi masyarakat untuk
memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sarana media tanam atau budidaya
tanaman pangan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa luas lahan pekarangan memiliki hubungan
dengan partisipasi masyarakat dalam Program RPL, artinya semakin luas pekarangan
maka akan semakin cepat mengadopsi inovasi karena dengan pekarangan yang luas
mereka memiliki kesempatan untuk menanam lebih banyak tanaman pangan untuk
memenuhi kebutuhan sehari – hari.

PENUTUP
Program RPL telah dilaksanakan di Desa Pujiharjo sejak tahun 2012, adapun

tahapan kegiatan dalam pengembangan Program RPL dimulai dari persiapan,
pembentukan kelompok, sosialisasi, perencanaan kegiatan, pelatihan, dan evaluasi.
Partisipasi masyarakat terhadap program RPL di Desa Pujiharjo Kecamatan
PagelaranKabupaten Pringsewu termasuk ke dalam klasifikasi tinggi.  Hal ini
dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat responden dalam perencanaan,
pelaksanaan, menilai atau mengevaluasi, dan menerima manfaat dari Program RPL.
Faktor – faktor yang berhubungan dengan partisipasi petani padi sawah dalam
Program RPL yaitu frekuensi mengikuti kegiatan penyuluhan dan motivasi petani,
sedangkan faktor yang tidak berhubungan adalah pengetahuan tentang Program RPL,
sifat kosmopolit dan luas lahan pekarangan.
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PENINGKATAN KUALITAS PETIS DENGAN METODE
QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) DI UD. HSN DESA KONANG

KECAMATAN GALIS KABUPATEN  PAMEKASAN

Rakhmawati 1 , Askur Rahman 1, Yatim Sutrisni 2

1 Staf Pengajar Program Studi Teknologi Industri Pertanian, FP UTM
2 Mahasiswa Program Studi Teknologi Industri Pertanian, FP UTM

rakhma_ub@yahoo.co.id

ABSTRAK
Petis merupakan hasil olahan dari sebuah industri yang bahan bakunya menggunakan
sari ikan laut, petis ini digunakan ibu rumah tangga sebagai bahan bumbu masak.
Salah satunya dapat dibeli di UD. HSN. UD. HSN terletak di desa Konang, Kecamatan
Galis, Kabupaten Pamekasan. Tujuan penelitian ini adalah 1). Mengetahui kualitas
petis UD HSN dibandingkan dengan pesaingnya berdasarkan persyaratan pelanggan.
2). Mengetahui kualitas petis UD HSN dibandingkan dengan pesaingnya berdasarkan
persyaratan teknis. Persyaratan pelanggan UD. HSN yaitu rasa, tekstur, warna,
aroma, daya simpan lama, harga, desain kemasan dan praktis. Analisis kompetitif
terhadap kualitas petis menggunakan metode QFD dengan cara menentukan matriks
HOQ. Hasil dari penilaian kompetitif teknik menunjukan bahwa UD. HSN lebih baik
dalam hal % sari ikan tuna, % glucose, jumlah air garam, suhu pemanasan, lama
pengadukan.dibandingkan dengan petis syifa’. Berdasarkan penilaian kompetitif
pelanggan UD. HSN lebih unggul dalam hal rasa, warna, dan aroma.

Kata Kunci : Petis, QFD, Matriks HOQ UD HSN

PENDAHULUAN
Petis merupakan produk hasil perikanan yang umumnya terbuat dari hasil

samping rebusan ikan/udang/kepala udang, berbentuk kental dengan rasa asin, manis
dan manis pedas. Penyedap yang bahan utamanya udang, ikan, dan daging bukan
hanya menambah rasa enak, tetapi juga mengandung protein karbohidrat dan
beberapa unsur mineral yaitu fosfor, kalsium dan zat besi (Fariza 2014).

Menurut Anggarianto et all (2011) Petis merupakan hasil olahan dari sebuah
industri yang bahan bakunya menggunakan sari ikan laut, petis ini digunakan ibu
rumah tangga  sebagai bahan bumbu masak. Petis merupakan hasil samping dari
proses pengolahan masakan yang mengandung ikan yang dipanasi hingga airnya
habis dan bentuknya menjadi seperti pasta atau lebih padat lagi. Petis merupakan
produk pangan yang awet, karena kadar gulanya cukup tinggi. Daya tahan petis yaitu
berkisar selama 6-12 bulan. (Anggarianto et al, 2011).

Perkembangan industri petis di madura cukup pesat, hal ini disebabkan
tingginya permintaan pasar terhadap konsumsi petis. Di Madura sebanyak  8 UD, yaitu
UD HSN, UD. HSH, UD. HMS, UD. SALEM, UD. Ratna, UD. HJ Diya, UD.
Pesongsongan dan UD. Salopeng

UD. HSN merupakan industry pengolahan petis ikan yang sedang
berkembang. Agar mampu bersaing dan produknya tersebar luar dipasaran, UD HSN
harus memperhatikan kualitas petis yang dihasilkan dengan cara memenuhi harapan
pelanggan. Petis yang berkualitas adalah yang disukai oleh pelanggan. Oleh karena itu
perusahaan harus mengetahui persyaratan mutu dari pelanggan petis, sehingga nanti
dapat memperbaiki kualitas produknya dengan cara memperbaiki proses produksinya
untuk menghasilkan petis yang disukai pelanggan.

Kualitas produk salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing
produk, selain biaya produksi yang menentukan harga jual produk dan ketepatan
waktu produksi yang bisa menentukan kemampuan dalam mendistribusikan produk
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dalam waktu yang tepat. Menurut Palit (2005) perbaikan sistem pengendalian kualitas
diharapkan dapat menurunkan tingkat kecacatan yang diinginkan perusahaan untuk
kepuasan konsumen. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah mengadakan
penelitian untuk mengukur, menilai dan nenafsirkan keinginan, sikap dan tingkah laku
konsumen terhadap suatu produk.

Dalam petis ikan, nilai gizi yang terkandung didalamnya cukup tinggi. Oleh
karena itu, petis ikan digunakan sebagai salah satu penunjang makanan, yang sehari-
hari banyak dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat. Kandungan atau nilai gizi
petis ikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Wijaya (2011) QFD merupakan alat yang digunakan dalam
pengembangan produk. Quality Function Deployment (QFD). pada proses peningkatan
kualitas petis ini dapat memberikan berbagai informasi mengenai kebutuhan dan
keinginan konsumen, kebutuhan perbaikan produk dan keperluan produsen. Metode ini
juga dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi kompetisi dari segi teknis dan
sudut pandang konsumen, sehingga dapat ditetapkan orientasi jangka panjang, dan
dapat dilakukan perbaikan produk yang terus menerus.

Tujuan Penelitian adalah : 1). Mengetahui kualitas petis UD HSN dibandingkan
dengan pesaingnya berdasarkan persyaratan pelanggan 2). Mengetahui kualitas petis
UD HSN dibandingkan dengan pesaingnya berdasarkan persyaratan teknis.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di industri petis UD. HSN yang berlokasi di daerah

Konang Galis Pamekasan. Penelitian ini dimulai pada bulan maret-juni 2014.
Tahapan penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian ini

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan membandingkan dengan beberapa
studi pustaka dan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Data yang sudah diperoleh  akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan
metode QFD. Alat perencanaan utama dalam QFD adalah rumah mutu yang sering
disebut dengan House Of Quality (HOQ).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil UD. HSN

UD. HSN merupakan industry pengolahan petis ikan yang sedang berkembang
yang terletak di Dusun Konang Tengah Desa Konang Kecamatan galis Kabupaten
Pamekasan. Industry ini berdiri pada tanggal 20 Desember 2012 yang dirintis oleh Hj.
Hasanah dan selanjutnya diteruskan oleh suaminya yaitu H. Dolla. Perusahaan ini
dibangun dengan  luas tanah 1100 m2.

Industry petis yang umurnya cukup relative muda di Kabupaten Pamekasan ini
memproduksi 3 kali dalam seminggu yang jumlahnya menghasilkan 300 drum dalam
setiap minggunya. UD. HSN mempekerjakan 8 orang, industry ini melayani konsumen
berdasarkan pemesanan, akan tetapi UD. HSN menyediakan stock petis setiap harinya
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. H. Abdullah mengemas petisnya dengan
menggunakan plastik, koplok dan palet. Tergantung dari permintaan konsumen. Harga
yang dipatok cukup murah mulai dari Rp. 2.500,00 sampai harga Rp. 220.000,00.
Pemasaran UD ini masih di area jawa timur. Perusahaan ini sudah memiliki izin dari
pemerintah dan departemen kesehatan RI dengan No SP : 07/13/34/2013

Penyusunan matriks House Of Quality (HOQ)
1. Mengidentifikasi persyaratan pelanggan (What)

Persyaratan pelanggan dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada
pelanggan UD. HSN. Sebelum penyebaran kuesioner dilakukan beberapa
penyusunan atribut yang sekiranya nanti menjadi salah satu persyaratan pokok
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konsumen yang harus ada. Persyaratan pelanggan yaitu : rasa, tekstur, warna,
aroma, daya simpan lama, harga, desain kemasan dan praktis.

2. Mendaftarkan Persyaratan Teknik (How)
Hasil wawancara diperoleh daftar aktivitas teknik pada UD. HSN. Atribut

pada persyaratan teknik adalah : % sari ikan tuna, % glucose, jumlah air garam,
Suhu Pemanasan, Lama Pemanasan, Lama Pengadukan, Lama Pendiaman,
Volume Petis, Jenis Kemasan, Ketebalan Kemasan, Kode Produksi, Tanggal
Kadaluarsa, Izin Depkes.

3. Pengembangan Matrik Hubungan Antara Persyaratan Pelanggan (What) dan
Persyaratan Teknik (How) (Relation Matrix)

Langkah selanjutnya dalam penyusunan HOQ adalah membandingkan
persyaratan pelanggan dengan persyaratan teknik. Hubungan yang terjadi antara
persyaratan pelanggan dengan persyaratan teknik dapat merupakan hubungan
yang kuat, sedang atau lemah. Selain itu, mungkin saja tidak ada hubungan

4. Menentukan kepuasan konsumen dan perbandingan kinerja antar perusahaan
(Why)

Untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap pelayanan yang
diberikan, maka konsumen mengisi kuesioner yang telah disediakan. Untuk
mendapatkan data responden yang akurat, setiap konsumen pernah
mengkonsumsi petis HSN.

5. Menentukan keterkaitan antara karakteristik proses yang satu dengan yang
lainnya (Trade roof)

Hubungan ini dapat dinyatakan dengan hubungan kuat positif (++) apabila
salah satu karakteristik proses naik maka akan berdampak kuat pada kenaikan
proses yang berkaitan tersebut. Hubungan kuat (+) pengaruhnya akan sama
dengan hubungan kuat positif hanya saja dampak yang dihasilkan tidak sekuat
hubungan kuat positif. Hubungan negatif (-) apabila hubungan mengalami
penurunan tapi karakteristik mengalami kenaikan. Hubungan kuat negatif (- -)
apabila dampak yang dihasilkan lebih kuat dari hubungan negatif (Marimin 2004).

6. Menentukan nilai kepentingan dan nilai relatif
Dalam HOQ dijelaskan, pada sisi kanan adalah karakteristik perusahaan

yang dipilih sesuai dengan tingkat kepentingan pelanggan, nilai sasaran, faktor
skala kenaikan, point penjualan dan bobot absolut produk dan teknik sesuai
rating yang telah diperoleh.

bobot absolut setiap persyaratan pelanggan beserta urutan prioritasnya dapat
dilihat pada Tabel 2.

Persyaratan pelanggan rasa dan harga menempati urutan prioritas pertama,
kedua adalah praktis, Prioritas ketiga adalah warna, daya simpan lama dan desain
kemasan, prioritas keempat Harga dan tekstur, Prioritas kelima adalah aroma.

Nilai bobot absolut setiap persyaratan teknik dapat dilihat pada Tabel 3.
Sedangkan persyaratan teknik yang menempati urutan pertama yaitu Izin Depkes,
kedua Kode produksi, ketiga tanggal kadaluarsa, keempat ketebalan kemasan, kelima
jenis kemasan, keenam % sari ikan tuna, ketujuh % glucose dan jumlah air garam,
kedelapan lama pemanasan, kesembilan adalah lama pendiaman, kesepuluh suhu
pemanasan dan lama pengadukan, kesebelas volume petis.

Nilai bobot relatif persyaratan teknik dapat dilihat pada Tabel 4. Urutan pada
persyaratan teknik berdasarkan bobot relatif persyaratan teknik adalah ketebalan
kemasan, % sari ikan tuna, % glucose, jenis kemasan, kode produksi, izin depkes,
lama pemanasan, volume petis, jumlah air garam, tanggal kadaluarsa, suhu
pemanasan, lama pengadukan dan lama pendiaman.

Setelah semua langkah-langkah penyusunan matriks HOQ selesai maka
diperoleh matriks HOQ secara lengkap seperti pada Gambar 1.
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Tabel 1
Komposisi Kandungan Gizi Pada Petis Ikan

Tabel 2
Bobot Absolut Persyaratan Pelanggan

Tabel 3
Bobot Absolut Persyaratan Teknik
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Tabel 4
Bobot Relatif Persyaratan Teknik

Persyaratan
Teknis

Nilai
Hubungan
What dan How
(a)

Bobot
Absolut
teknik
(b)

Bobot
relatif

(axb)

Presentase
(%)

Prioritas

% Sari Ikan
Tuna

46 9,38 431,5 11,78 2

% glucose 46 7,98 367,1 10,02 3
Jumlah air
garam

21 7,98 167,6 4,58 9

Suhu
Pemanasan

27 6,00 162 4,42 11

Lama
Pemanasan

39 7,50 292,5 7,98 7

Lama
Pengadukan

25 6,00 150 4,09 12

Lama
Pendiaman

17 6,38 108,5 2,96 13

Volume Petis 36 6,00 216 5,89 8
Jenis Kemasan 36 10,0 360 9,83 4
Ketebalan
Kemasan

30 18,8 564 15,39 1

Kode Produksi 9 37,5 337,5 9,21 5
Tanggal
Kadaluarsa

9 18,8 169,2 4,63 10

Izin Depkes 9 37,5 337,5 9,21 6
Jumlah 3663,4 100

Gambar 1
Matriks House Off Quality (HOQ)
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PENUTUP
Persyaratan pelanggan petis UD. HSN adalah rasa, tekstur, warna, aroma,

daya simpan lama, harga, desain kemasan dan praktis. Sedangkan persyaratan teknis
UD. HSN adalah % sari ikan tuna, % glucose, jumlah air garam, suhu pemanasan,
lama pemanasan, lama pengadukan, lama pendiaman, volume petis, jenis kemasan,
ketebalan kemasan, kode produksi, tanggal kadaluarsa dan izin produksi. Prioritas
persyaratan pelanggan UD. HSN yang pertama yaitu rasa, praktis, warna, daya
simpan, desain kemasan, tekstur, harga dan aroma. Prioritas persyaratan teknik UD.
HSN adalah ketebalan kemasan, % sari ikan tuna, % glucose, jenis kemasan, kode
produksi, izin depkes, lama pemanasan, volume petis, jumlah air garam, tanggal
kadaluarsa, suhu pemanasan, lama pengadukan dan lama pendiaman. Sanitasi di UD
HSN harus diperbaiki karena banyak bahan mentah atau bahan jadi (petis) berjatuhan.
Tidak ada ruangan khusus untuk pemasakan petis sehingga debu dari luar bisa ikut
serta pada saat produksi petis. K3 di UD HSN tidak memadai sehingga hampir pada
proses pengadukan atau pada saat menuang petis saat panas di pengadukan
selanjutnya jatuh di kaki atau tangan karyawan. UD HSN harus bisa bersaing dengan
para pesaing perusahaan petis yang terdapat Di Madura, yaitu salah satu contoh dari
segi ketebalan kemasan dimana para pesaing sudah memakai kemsan yang tidak
mudah rusak terhadap petis.
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PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KONSEP URBAN
FARMING DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH, KECAMATAN ANTAPANI,

KOTA BANDUNG

Rani Andriani Budi Kusumo, Anne Charina, Gema Wibawa Mukti, Yayat Sukayat
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

raniandriani081@gmail.com

ABSTRAK
Di daerah perkotaan, terbatasnya lahan pekarangan menjadi kendala sebagian besar
penduduknya untuk melakukan aktivitas pertanian.Di Kelurahan Antapani Tengah,
Kecamatan AntapaniKota Bandung, seiring dengan meningkatnya harga lahan di
perkotaan, luas pekarangan rumah pun menjadi terbatas.Dengan kondisi tersebut,
bertani secara sederhana dapat dilakukan di daerah perkotaan, dengan metode urban
farming (pertanian perkotaan). Penelitian ini bertujuan untuk : : 1) Menggambarkan
kegiatan urban farming di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota
Bandung; 2) Menganalisis kendalan pelaksanaan kegiatan urban farming di Kelurahan
Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung; 3) Menganalisis dampak
kegiatan urban farming. Penelitian ini merupakan action research untuk mengevaluasi
dampak kegiatan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan di daerah perkotaan
melalui konsep pertanian perkotaan yang berkelanjutan.Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif, dengan responden 16 orang anggota PKK dan data dianalisis
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan baru 55% anggota PKK yang
melakukan kegiatan urban farming secara mandiri di lahan pekarangan ataupun
secara berkelompok di Kebun PKK.Faktor yang menjadi kendala keberlangsungan
kegiatan ini adalah sumberdaya manusia, pengetahuan teknis budidaya pertanian dan
juga akses terhadap sarana produksi pertanian.Kegiatan ini berdampak positif pada
kemudahan memperoleh sayuran; penghematan pengeluaran rumah tangga untuk
membeli sayuran.

Kata Kunci: Urban Farming, Rumah Tangga, Dampak

LAND USE THROUGH THE CONCEPT OF URBAN FARMING IN
CENTRAL DISTRICT OF BANDUNG CITY

ABSTRACT
In urban areas, the limited yards constraint predominately to carry out agricultural
activities. In Central Antapani Distric ofBandung City, along with the increasing price of
land in urban areas, spacious yard of the house is very limited. Under these conditions,
it is simple to do farming in urban areas, with urban farming method (urban agriculture).
This study were aims to: 1) Describe the activities of urban farming in Central Antapan
Districti; 2) Analyze the obstacle of urban farming implementation in Central Antapani
District; 3) analyze the impact of urban farming. This research was an action research
to evaluate the impact of urban farming technical training. This study was a qualitative
research, with respondents 16 members of the PKK and the data were analyzed
descriptively. The results showed 55% of new members of the PKK who do urban
farming activities independently in their yards or in group in the Gardens PKK. Factors
that constrain the sustainability of this activity is the human resources, technical
knowledge of agriculture and also access to agricultural inputs. While the impact of this
activity were: 1) an ease of access for members of PKK groups to obtain vegetable
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products; 2) reduction in household expenditure to purchase vegetable products. In the
long term, these activities can improve household food security.

Keywords: Urban Farming , Household, Impact

PENDAHULUAN
Kita sadari bahwasanya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan

merupakan bagian penting dari Hak Asasi Manusia,.Isu mengenai ketahanan pangan
dan kemandirian pangan merupakan hal yang menjadi perhatian sejalan dengan laju
pertumbuhan  penduduk dan adanya pemanasan global. Oleh karena itu perlu
dilakukan upaya peningkatan swasembada dan diversifikasi pangan untuk mencapai
ketahanan dan kemandirian pangan.

Perwujudan ketahanan pangan perlu memperhatikan sistem hierarki mulai dari
tingkat global, nasional, regional, wilayah, rumah tangga dan individu (Simatupang,
2006). Lebih jauh, Rachman dan Ariani (2007) menyebutkan bahwa tersedianya
pangan yang cukup secara nasional maupun wilayah merupakan syarat keharusan
dari terwujudnya  ketahanan pangan nasional, namun itu saja tidak cukup, syarat
kecukupan yang harus dipenuhi adalah terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat
rumah tangga/individu (Saliem, 2011).

Potensi Negara kita untuk mencapai ketahanan dan kemandirian pangan
sangat tinggi, jika dikaitkan dengan sumber daya hayati yang sangat kaya.Namun
ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran
pemenuhan gizi (Saliem, 2011).Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan
ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatkan
sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya
tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh
rumah tangga.

Pekarangan memiliki peran dalam menunjang kondisi sosial ekonomi rumah
tangga.Menurut Sayogyo dalam Ashari et al (2012) pekarangan sering disebut
lumbung hidup, warung hidup atau apotek hidup.Pekarangan dapat menyediakan
beragam bahan pangan dan juga obat-obatan yang berguna memenuhi kebutuhan
konsumsi keluarga.Secara umum, lahan pekarangan di Indonesia belum dimanfaatkan
secara maksimal, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan global.
Sekitar 10,3 juta ha atau 14% luas pekarangan nasional belum dimanfaatkan dari
seluruh luas lahan pertanian. Pemerintah sedang menggalakkan budaya pertanian
pada masyarakat.Pada umumnya budaya ini sudah ada di pedesaan, namun sudah
mengalami pergeseran. Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk melibatkan
rumah tangga dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui diversifikasi pangan
berbasis sumberdaya lokal, dan konservasi tanaman pangan untuk masa depan perlu
diaktualisasikan dalam menggerakkan kembali budaya menanam di lahan pekarangan,
baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Di perkotaan, terbatasnya lahan pekarangan menjadi kendala sebagian besar
penduduknya untuk melakukan aktivitas pertanian. Konsep pertanian kota atau urban
farming sangat cocok untuk diterapkan didaerah perkotaan yang padat penduduk.
Kegiatan tersebut pada dasarnya berhubungan dengan pemanfaatan lahan minimalis
atau pemanfaatan lahan pekarangan rumah.Komoditas yang dibudidayakan dalam
pertanian perkotaan hendaknya memperhatikan unsur-unsur pemenuhan pangan dan
gizi keluarga, pelestarian sumber pangan lokal serta kemungkinan pengembangannya
secara komersial berbasis kawasan. Komoditas yang dapat dikembangkan antara lain :
sayuran, tanaman obat dan rempah, serta tanaman buah-buahan yang cocok untuk
dibudidayakan sesuai kondisi agroklimat setempat. Kegiatan urban farming antara lain
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, keanekaragaman
konsumsi rumah tangga dan sebagai penghijauan di perkotaan
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Fenomena tersebut juga dijumpai di Kelurahan Antapani Tengah , Kecamatan
AntapaniKota Bandung, dengan luas wilayah sekitar 100,5 Ha, hampir 80% dari luasan
tersebut digunakan sebagai pemukiman penduduk. Dengan semakin mahalnya harga
lahan di perkotaan, kepemilikan lahan pekarangan menjadi sangat terbatas.Satu
rumah tangga rata-rata hanya memiliki lahan pekarangan kurang dari 10 m2.Dengan
kondisi tersebut, bertani secara sederhana dapat dilakukan di daerah perkotaan,
dengan metode urban farming (pertanian perkotaan).

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk : 1)
Menggambarkan kegiatan urban farming di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan
Antapani Kota Bandung; 2) Menganalisis kendalan pelaksanaan kegiatan urban
farming di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung; 3)
Menganalisis dampak kegiatan urban farming terhadap kondisi sosial ekonomi
masyarakat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani

Kota Bandung.Penelitian ini merupakan action research untuk mengevaluasi dampak
kegiatan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan di daerah perkotaan melalui konsep
pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yangdilakukan dengan teknik studi

kasus.Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki,
menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari
pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui
pendekatan kuantitatif.Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kasus. Studi kasus adalah suatu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu
aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus yang baik harus
dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki.
Untuk itu data Studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan
mengenalnya secara baik (Nawawi, 2001).

Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara mendalam kepada informan
yaitu Lurah dan Ketua PKK Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota
Bandung.Diskusi Kelompok Terbatas (FGD) juga dilakukan dengan peserta yang
pernah mengikuti pelatihan “Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Metode Urban
Farming”.

Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif untuk menganalisis kegiatan

yang dilakukan oleh kelompok PKK Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani
Kota Bandung,  menganalisis kendala dalam penerapan urban farming, dan dampak
dari penerapan urban farming. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam
meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.Adapun tujuan dari analisis deskriptif ini
adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, dan faktual mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki Nazir (2005).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Antapani
Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, khususnya anggota PKK yang berjumlah
16 orang, yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan mengenai Urban Farming yang
dilaksanakan oleh tim Fakultas Pertanian Universitas Padjadajran sebagai bagian dari
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Mayoritas responden (75%) adalah ibu rumah tangga. Sebagian besar ibu-ibu
yang aktif dalam kegiatan PKK memang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, hanya
25% responden yang bekerja, sebagai PNS ataupun berwirausaha. Sasaran kegiatan
pelatihan Urban Farming di Kelurahan Antapani Tengah memang para wanita.Hal ini
bertujuan agar para ibu rumah tangga lebih kreatif dalam peningkatan konsumsi rumah
tangga yang lebih bervariatif lagi dan mampu menahan biaya pengeluaran untuk
membeli sayuran. Dari hasil penelitian di lapangan, didapatkan gambaran umum
terhadap 16 responden yang dilihat dari karakteristik usia dan tingkat pendidikan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hampir sebagian besar

responden yang mengikuti kegiatan urban farming sebagian besar berada padausia
produktif (Tabel 1). Pada beberapa literatur, banyak disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 – 64 tahun (Lembaga
Demografi UI).

Meskipun sebagian besar responden berada pada usia produktif, namun
sebagian besar responden berada pada usia lanjut (> 51 tahun). Hal tersebut berkaitan
dengan kemampuan responden untuk mengadopsi inovasi. Umur responden akan
mempengaruhi kemampuan fisik dan respon terhadap hal-hal yang baru dalam
menjalankan usaha taninya. Menurut Kartasapoetra (1991), petani dengan usia lanjut
akan lebih sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara
berfikir, cara kerja dan cara hidup. Umur juga akan mempengaruhi kemampuan fisik
dan respon terhadap hal-hal yang baru.

Tabel 1
Karakteristik Reponden Berdasarkan Kelompok Umur

Umur Jumlah Responden (orang) Persentase (%)
30 – 40 tahun 2 12,50

41 – 50 tahun 4 25,00

51 – 60 tahun 5 31,25

61 – 64 tahun 3 18,75

>64 tahun 2 12,50

Total 16 100,00

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan bagian penting dalam pengembangan sumber daya

manusia.Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan
pembangunan pertanian disuatu negara.Mardikanto dalam Sutarto (2008)
menjabarkan bahwa pendidikan merupakan proses imbal balik dari setiap pribadi
manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman dan alam semesta.
Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal. Tingkat
pendidikan baik formal maupun non formal akan mempengaruhi cara berfikir yang
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diterapkan pada usaha yaitu dalam rasionalisasi usaha dan kemampuan
memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden (orang) Persentase (%)
Tamat SMP/Sederajat 2 12,50
Tamat SMA/Sederajat 7 43,75
Diploma 4 25,00
Sarjana 1 6,25
Total 16 100,00

Pada Tabel 2 di atas dapat dilihat sebagian besar responden (75%) memiliki
tingkat pendidikan yang relatif tinggi (minimal lulus SMA).Dalam beberapa penelitian,
tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan menerima hal baru. Dalam
kegiatan pelatihan urban farming sebagian besar peserta cepat menangkap dan
mempraktekkan materi yang diberikan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan
motivasi anggota PKK untuk melaksanakan kegiatan urban farming secara
mandiri.Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Urban Farming Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota
Bandung

Kegiatan urban farming diawali dengan pelatihan mengenai urban
farming.Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan praktek di lokasi mitra. Materi
yang diberikan meliputi : 1) Konsep urban farming; 2) Pemanfaatan lahan pekarangan;
3) Teknis bercocok tanam di lahan sempit dengan sistem vertikultur dan Tabulampot,
mulai dari persiapan media tanam, penyemaian benih, penyapihan, pemeliharaan,
pemberantasan hama dan penyakit hingga pemanenen.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebelum kegiatan pelatihan belum
banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman
sayur, buah-buahan ataupun tanaman obat, baru sekitar 30 % masyarakat yang
memanfaatkan lahan pekarangan untuk kegiatan urban farming.

Masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah melakukan kegiatan urban farming
di pekarangan rumahnya dan juga di demplot yang berlokasi di kantor kelurahan. Di
pekarangan masing-masing, kebanyakan warga menanam sayuran dengan sistem
vertikultur atau sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau
bertingkat, dan juga dengan sistem tabulampot (tanaman buah dalam pot).Komoditas
sayuran yang biasa ditanam adalah bawang daun, seledri, kangkung, cabai rawit,
cabai besar, selada, sosin, yang merupakan jenis sayur yang sering dikonsumsi
sehari-hari.Tujuan warga menanam sayur-mayur di pekarangan memang belum
berorientasi komersil, baru sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan
menghemat pengeluaran belanja sayur.

Terbatasnya lahan pekarangan tidak menyurutkan sebagian warga untuk
bercocok tanam.Warga memanfaatkan ruang yang ada asalkan tanaman yang mereka
tanam mendapatkan sinar matahari yang maksimal (Gambar 1).Masyarakat merasa
cukup terbantu dengan adanya pengetahuan baru bahwa di lahan terbatas, sistem
vertikultur dapat memudahkan bagi masyarakat dalam bercocok tanam. Kegiatan ini
pemanfaatan lahan pekarangan sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk
kemandirian pangan yang berdasarkan kepada keputusan peraturan Walikota
Bandung Nomor: 376 tahun 2011, tentang percepatan penganekaragaman konsumsi
pangan berbasis sumber daya lokal.
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Gambar 1
Tanaman Sayuran di Pekarangan

Selain di pekarangan warga, kegiatan urban farming yang dikelola oleh
kelompok PKK juga dilakukan di lahan kantor Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan
Antapani Kota Bandung. Awalnya kebun tersebut merupakan demplot yang dibentuk
pada saat kegiatan pelatihan dilaksanakan.Demplot digunakan sebagai sarana belajar
dan berbagi pengalaman antara kelompok PKK dan pelakana kegiatan pelatihan. Alat
dan bahan yang diberikan pada setiap demplot berupa rak vertikultur susun vertikal
sebanyak 30 buah, rak vertikultur susun horizontal sebanyak 3 buah, bibit tanaman
sayuran, wadah tanam untuk tabulampot sebanyak 10 buah, bibit tanaman buah-
buahan, keranjang takakura, media tanam, pupuk dan pestisida nabati. Hingga saat ini,
demplot kebun PKK telah beberapa kali mengasilkan produk sayur-mayur, seperti
sosin, selada keriting, cabai merah, cabai rawit, daun bawang, seledri, buncis serta
paria. Hasil panen tersebut biasanya dibagikan kepada anggota PKK, dan rencana ke
depannya kebun PKK akan dikelola secara komersil untuk memasarkan produk
sayuran organik (Gambar 2).

Gambar 2
Demplot Kebun PKK

Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Urban Farming
Dalam menerapkan kegiatan urban farming, terdapat berbagai kendala yang

menghambat kegiatan ini terus berkembang. Saat ini, hanya sekitar 55% peserta
pelatihan (anggota kelompok PKK)yang terlibat secara aktif dalam kegiatan urban
farming, baik yang dilakukan secara individu di pekarangan rumah masing-masing
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ataupun secara berkelompok di kebun PKK. Dari hasil diskusi kelompok, dapat
diidentifikasi berbagai macam kendala sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberlangsungan kegiatan ini,
karena sumber daya manusialah yang akan mengembangkan atau menjalankan
kegiatan ini. Kendala Sumber daya manusia dalam kegiatan urban farming di
Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung lebih berkaitan
dengan kurangnya motivasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan ini.Gaynor
(2006) menyatakan bahwa motivasi yang dialami penduduk untuk melakukan kegiatan
urban farming bervariasi dan tergantung pada pergesaran konteks lingkungan,
ekonomi, dan budaya. Seperti pada penduduk perkotaan di Australia mereka
melakukan kegiatan urban farming dan menghasilkan produk pangan yang segar,
sehat, dan berbeda dari produk pangan komersial. Motivasi mereka adalah memenuhi
kebutuhan hidup sendiri dan penduduk perkotaan lainnya, terkait koenteks ekonomi
dan budaya karena mereka berhasil melangsungkan kehidupan mereka dengan
memanfaatkan alamnya sendiri yang juga mengantarkan mereka memenuhi
kebutuhan perekonomian.

Antusiasme anggota PKK pada saat pelatihan memang tergolong baik, hal ini
terlihat dari hasil post test yang dilakukan setelah pelatihan berlangsung yang diukur
dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota PKK setelah
pelatihan.Namun hal tersebut ternyata tidak lantas mendorong mereka untuk
melakukan kegiatan urban farming secara mandiri setelah rangkaian kegiatan
pelatihan selesai dilaksanakan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa alasan mereka untuk tidak mengikuti
kegiatan ini adalah mereka beranggapan lebih memilih untuk membeli sayuran ke
pasar atau pusat perbelanjaan bahan pokok sayuran.Memang sudah menjadi
karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih memilih hal yang praktis, termasuk
dalam memperoleh bahan makanan.Membeli sayuran ke pasar atau pusat
perbelanjaan dirasa lebih praktis dibandingkan harus menanam, dan memelihara
tanaman sayur sebelum dapat dikonsumsi.Selain itu karakter masyarakat perkotaan
cenderung individual dan cenderung menjadi follower. Mereka ingin melihat hasilya
lebih dulu dari anggota lain yang telah melakukan kegiatan ini.
2. Informasi Teknis Budidaya

Kendala lainnya dalam kegiatan Urban Farming ini adalah akses terhadap
informasi teknis budidaya. Meskipun pada saat pelatihan sebagian informasi seperti
bagamana teknis budidaya yang baik, bagaimana cara untuk mengatasi hama penyakit
dengan menggunakan pestisida organik sudah diberikan, namun pada saat
mempraktekkannya secara mandiri, tanpa pendampingan, anggota PKK merasa
kesulitan jika menemui hambatan seperti serangan hama penyakit misalnya.Keadaan
seperti itu membuat mereka khawatir apabila tanaman mereka terjangkit penyakit,
karena tanaman tersebut akan langsung dikonsumsi oleh masyarakat.

Di Kelurahan Antapani Tengah memang tidak ada petugas Penyuluh
Pertanian.Hal tersebut membuat sebagian anggota PKK bingung ketika menghadapi
masalah yang berhubungan dengan dunia pertanian.
3. Akses Memperoleh Sarana Produksi Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara, akses masyarakat ke took sarana produksi
pertanian juga menjadi kendala dalam kegiatan urban farming. Memang di sekitar
lokasi kegiatan tidak terdapat took yang menjual saprotan, sehingga warga merasa
kesulitan terutama pada saat ingin membeli benih tanaman. Sedangkan sarana
produksi pertanian yang lain seperti media tanam, pupuk ataupun pestisidaa organik
relatif mudah dibeli di pedagang tanaman hias yang ada di sekitar lokasi ataupun
dibuat sendiri, karena sebelumnya anggota PKK sudah mendapat pelatihan cara
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membuat kompos dari limbah rumah tangga dan juga cara membuat pestisida nabati
dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Dampak Kegiatan Urban Farming
Dampak dari kegiatan ini yang dapat terukur diantaranya adalah kemudahan

akses mendapatkan sayuran dan juga penghematan pengeluaran rumah
tangga.Meskipun belum seluruh anggota mitra menerapkan konsep urban farming
secara individu di pekarangan rumahnya masing-masing, namun pada sebagian
anggota PKK yang sudah mencoba mempraktekkan nya dampak tersebut sudah bisa
dirasakan.
1. Kemudahan akses mendapatkan sayuran

Bagi anggota PKK, kegiatan penerapan urban farming yang mereka lakukan
mampu memberikan perubahan dalam hal akses mendapatkan sayuran.Sebelumnya
anggota mitra harus membeli sayuran ke warung atau pasar, namun setelah
menerapkan konsep urban farming di pekarangan rumah, mereka dapat mengurangi
frekuensi pembelian sayur ke warung atau pasar, karena jika membutuhkan mereka
dapat langsung memanen sayur mayur di pekarangan.
2. Efisiensi pengeluaran untuk belanja sayuran

Berdasarkan hasil survei, anggota PKK merasakan perubahan yang signifikan
dalam hal penghematan biaya untuk belanja sayuran dibandingkan dengan sebelum
mengikuti kegiatan penerapan urban farming.Setiap individu anggota PKK biasanya
menanam beberapa jenis tanaman dipekarangan rumah mereka seperti sawi, selada
bokor, kailan, kangkung, kacang panjang, cabe rawit, mentimun, terung, dan tomat.

Target dalam kegiatan ini selain untuk penganekaragaman konsumsi keluarga
adalah setiap keluarga mampu menghemat biaya pengeluaran keluarga dalam
membeli sayuran.Dari gambar berikut dapat dilihat bahwa rata-rata anggota PKK
mampu menghemat pengeluaran sebesar 50 % untuk membeli sayuran.Penghematan
biaya yang terendah dikarenakan sebagian anggota masih membutuhkan sayuran
yang tidak dapatmereka tanam, seperti bayam, kubis bunga, brokoli, dan wortel,
karena sayuran terebut tidak cocok ditanam di wilayah perkotaan. Sedangkan
pengehematan yang tertinggi dikarenakan kebutuhan sayuran keluarganya sudah
tercukupi dari sayuran yang mereka tanam, dan hanya membeli beberapa sayuran
yang tidak ada di pekarangan mereka, seperti bayam dan wortel

Gambar 3
Perbandingan Pengeluaran Rata-rata Per Hari Anggota PKK untuk

Membeli Sayuran
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frekuensi pembelian sayur ke warung atau pasar, karena jika membutuhkan mereka
dapat langsung memanen sayur mayur di pekarangan.
2. Efisiensi pengeluaran untuk belanja sayuran

Berdasarkan hasil survei, anggota PKK merasakan perubahan yang signifikan
dalam hal penghematan biaya untuk belanja sayuran dibandingkan dengan sebelum
mengikuti kegiatan penerapan urban farming.Setiap individu anggota PKK biasanya
menanam beberapa jenis tanaman dipekarangan rumah mereka seperti sawi, selada
bokor, kailan, kangkung, kacang panjang, cabe rawit, mentimun, terung, dan tomat.

Target dalam kegiatan ini selain untuk penganekaragaman konsumsi keluarga
adalah setiap keluarga mampu menghemat biaya pengeluaran keluarga dalam
membeli sayuran.Dari gambar berikut dapat dilihat bahwa rata-rata anggota PKK
mampu menghemat pengeluaran sebesar 50 % untuk membeli sayuran.Penghematan
biaya yang terendah dikarenakan sebagian anggota masih membutuhkan sayuran
yang tidak dapatmereka tanam, seperti bayam, kubis bunga, brokoli, dan wortel,
karena sayuran terebut tidak cocok ditanam di wilayah perkotaan. Sedangkan
pengehematan yang tertinggi dikarenakan kebutuhan sayuran keluarganya sudah
tercukupi dari sayuran yang mereka tanam, dan hanya membeli beberapa sayuran
yang tidak ada di pekarangan mereka, seperti bayam dan wortel

Gambar 3
Perbandingan Pengeluaran Rata-rata Per Hari Anggota PKK untuk

Membeli Sayuran
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Kegiatan urban farming sangat berdampak positif.Hal ini dikarenakan kegiatan
urban farming mampu mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga.Selain itu
pengaruh dari kegiatan ini pun sangat terasa apabila ada harga sayuran sedang
melonjak, karena mereka sudah menanamnya sendiri di rumah.

Target dari kegiatan ini memang belum untuk tahap komersil, sehingga belum
dapat diukur secara ekonomis, tetapi manfaatnya dapat dirasakan bagi para anggota
PKK seperti mengurangi biaya pengeluaran membeli sayur walaupun sedikit, dan bisa
menutupi kekurangan bahan sayuran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.

PENUTUP
Kegiatan urban farming yang dilakukan di Kelurahan Antapani Tengah,

Kecamatan Antapani Kota Bandung dilakukan secara individu dengan memanfaatkan
lahan di pekarangan rumah warga, dan juga dilakukan secara berkelompok di Kebun
PKK yang berlokasi di Kantor Kelurahan Antapani Tengah.Masih terdapat kendala
yang menjadi penghambat keberlangsungan kegiatan ini, terutama yang berkaitan
dengan motivasi dan peran serta warga dalam kegiatan urban farming. Kegiatan ini
berdampak positif bagi warga karena mempermudah akses mendapatkan sayur mayor
dan juga menghemat pengeluaran rumah tangga untuk berbelanja sayur mayor.
Kegiatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan untuk
kedepannya, lahan pekarangan dapat dijadikan sebagai ladang usaha dalam
menciptakan penghasilan tambahan. Diperlukan motivator dan penggerak untuk
membangkitkan motivasi warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, diantaranya
dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk membuat gerakan urban
farming secara lebih meluas
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KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) UNTUK MENINGKATKAN
PERMODALAN BISNIS PERTANIAN MELALUI KELOMPOK TANI

Renny Oktafia
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ABSTRAK
Melalui SRG, petani lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa harus
membawa barang hasil pertanian ke mana-mana, tetapi dengan mudahnya cukup
menunjukan dokumen pengganti bernama resi gudang. SRG dapat digunakan sebagai
tempat penyimpanan sementara (stock) komoditas dalam menghadapi kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi. SGR ini dihubungkan melalui kelompok tani, karena
pengelolaan dengan melalui kelompok tani akan lebih efektif dan efisien daripada
langsung kepada masing-masing petani. Resi gudang yang telah dimiliki oleh petani
dapat diperjualbelikan di pasar komoditas maupun dapat dijadikan sebagai jaminan
petani dalam mendapatkan pembiayaan di LKMS. Pembiayaan inilah nanti yang akan
digunakan untuk modal dalam mengolah kembali lahan pertanian, setelah selesai
masa panen.

Kata kunci : Sistem Resi Gudang, Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro Syariah

ABSTRACT
Through SRG, farmers easier trade transactions without having to bring agricultural
products to everywhere, but easily enough to show document named substitute
warehouse receipts. SRG can be used as a temporary storage area (stock) commodity
in the face of the possibilities that happen. SGR is connected through farmer groups,
since management through farmer groups would be more effective and efficient than
directly to each farmer. Warehouse receipt which has been owned by farmers can be
bought and sold on commodity markets and can be used as collateral to obtain
financing farmers in LKMS. Financing is later to be used for capital reprocess
agricultural land, upon completion of the harvest.

Keywords: Warehouse Receipt System, Farmers Group, Islamic Micro Finance
Institutions

PENDAHULUAN
Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam membangkitkan

perekonomian. Pertanian mendorong pembangunan nasional. Pertumbuhan di
beberapa subsektor yang cukup signifikan di tengah kondisi perekonomian Indonesia
yang sedang melambat saat ini. Sektor perekonomian pada tahun 2015 tumbuh 8
persen di kuartal I, namun turun di kuartal II. Tapi ini masih tumbuh positif. Ini
membuktikan kalau sektor pertanian bisa tumbuh dan mendorong pembangunan
nasional.

Tingginya pertumbuhan di beberapa subsektor pertanian ini mampu menyerap
sepertiga tenaga kerja yang ada di Indonesia. Makanya tidak heran jika sektor
pertanian mejadi pendongkrak perekonomian di Indonesia. Potensi yang sangat besar
yang dimiliki sektor pertanian tersebut, maka menjadikan sektor pertanian sebagai
program prioritas dan pendorong perekonomian (BPS, 2015).

Permasalahan umum pertanian di Indonesia adalah jatuhnya harga pada saat
musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena
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sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai. Kondisi ini
dimanfaatkan para tengkulak dan rentenir untuk mengambil untung besar, sehingga
para petani merasa dirugikan dengan keadaan seperti ini. Permasalahan tersebut oleh
pemerintah kemudian dicoba untuk mengatasi problem yang sedang dialami oleh
masyarakat petani melalui Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut dengan SRG).

Dengan adanya SRG ini, petani tidak terlalu terburu-buru menjual hasil panen,
sebab mereka masih dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi, dan dapat
menjadikan dokumen resi gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di
bank.Pada saat harga pasaran telah membaik, petani dapat menjual barang dan
melunasi kredit, serta mendapat sisa uang hasil penjualan.

Melalui SRG, petani lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa
harus membawa barang hasil pertanian ke mana-mana, tetapi dengan mudahnya
cukup menunjukan dokumen pengganti bernama resi gudang. Dokumen resi gudang
dapat dialihkan, diperjual belikan, dijadikan jaminan kredit, dan dijadikan bukti untuk
mengambil barang di gudang. Melalui cara tersebut, resi gudang dapat berpindah
tangan berkali-kali sehingga dapat meningkatkan volume transaksi perdagangan dan
keuangan yang pada akhirnya diharapkan juga dapat mendorong kemajuan
perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani serta adanya SRG ini
manfaat yang luar biasa bagi para petani maupun lembaga keuangan umumnya.

Mayoritas yang bergerak di sektor pertanian merupakan sektor bisnis dengan
skala mikro, sehingga melalui SRG dapat diperoleh pembiayaan pertanian dari
lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini disebabkan karena pada umumnya sektor
mikro ini tidak bankable, yang dimaksud tidak bankable adalah bahwa sektor mikro
tidak dapat mengakses pembiayaan dari pihak perbankan, dimana ada beberapa
persyaratan dari pihak perbankan tidak dapat dipenuhi oleh pelaku bisnis mikro. Dalam
Islam sendiri praktek SRG ini telah diceritakan dalam Al-Qur’an Surat Yusuf  ayat 43-
53.

METODE PENELITIAN
Obyek Penelitian

Penelitian ini mengacu pada studi literatur, sehingga objek penelitian ini adalah
aplikasi Sistem Resi Gudang (SRG) itu sendiri melalu pendekatan kelompok tani untuk
direkontruksi dalam rangka meningkatkan permodalan serta pendapatan petani di
Indonesia.

Data Sekunder yang dibutuhkan
Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber

literatur yang menjelaskan konsep dan ketentuan tentang Sistem Resi Gudang.
Sebagian besar data yang dipakai adalah data sekunder dari berbagai sumber buku –
buku dan jurnal permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik memperoleh data
Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan dari
berbagai perpustakaan. Selain itu penulis mendapatkan literatur dari berbagai website.
Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, hasil seminar, UU, dan lain-lain seperti
tertera pada pembahasan data sekuder.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data kualitatif, sehingga metodologi penelitian yang

dipilih adalah metodologi penelitian kualitatif.
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Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian

eksplanasi deskriptif (penelitian yang bersifat menerangkan) dengan acuan studi
literatur (Nabudin, 2003).

Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif memiliki beberapa macam analisis data. Salah satu

diantaranya adalah analisis content. Penulis memilih teknik analisis ini dengan
menggunakan pendekatan cooperative approach karena kesesuaian tahapan analisis
untuk diterapkan dalam penelitian ini. Tahapan kegiatan analisis konten adalah
sebagai berikut: menemukan lambang atau simbol, klarifikasi data berdasarkan
lambang atau simbol serta prediksi atau analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Resi Gudang Menurut Islam

SRG apabila ditelaah lebih dalam lagi, menawarkan sistem yang dapat
menekan praktik ikhtikar (penimbunan). ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang
dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas
keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga
yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal.
Selaras dengan teori supply-demand bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga
akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.

Hadirnya SRG di masyarakat/petani merupakan harapan untuk meminimalisir
pratktik penimbunan. Sistem resi gudang ini dapat memperkuat daya tawar-menawar
petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda
penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan
menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang memenuhi
persyaratan.

SRG dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara (stock)
komoditas dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bahkan hal ini
telah jauh dijelaskan dalam kisah nabi Yusuf dalam meramalakan mimpi raja yang
tersirat dalam Al-Quran surah "Yusuf" ayat 43 hingga ayat 53 (Al-Qur’an dan
Terjemahannya :1989).

َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَیاَي َساٍت َیا َأیَُّها اْلَمألَوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َیْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َیاِب

(٤٣)ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّْؤَیا َتْعُبُروَن  (٤٤)َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحالٍم َوَما َنْحُن ِبَتْأِویِل األْحالِم ِبَعاِلِمیَن  َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما َوادََّكَر َبْعَد ُأمٍَّة 

َأَنا ُأَنبُِّئُكْم ِبَتْأِویِلِه َفَأْرِسُلوِن (٤٥) ُیوُسُف َأیَُّها الصِّدِّیُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن َیْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر 

(٤٦)َوُأَخَر َیاِبَساٍت َلَعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم َیْعَلُموَن  ا َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإال َقِلیال َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنیَن َدَأًبا َفَم

(٤٧)ِممَّا َتْأُكُلوَن  ُثمَّ َیْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َیْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإال َقِلیال ِممَّا ُتْحِصُنوَن (٤٨) ُثمَّ َیْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم 

اُس َوِفیِه َیْعِصُروَنِفیِه ُیَغاُث النَّ الِيت َوقَاَل اْلَمِلُك ائـُْتوِين بِِه فـََلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل قَاَل اْرِجْع ِإَىل رَبَِّك فَاْسأَْلُه َما بَاُل النِّْسَوِة ال

(٥٠)َقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ ِإنَّ َريبِّ ِبَكْيِدِهنَّ َعِليٌم  قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ رَاَوْدُتنَّ  يُوُسَف َعْن نـَْفِسِه قـُْلَن َحاَش لِلَِّه َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن 

َذِلَك لِيَـْعَلَم َأينِّ َملْ َأُخْنُه بِاْلَغْيبِ (٥١)ُسوٍء قَاَلِت اْمَرأَُة اْلَعزِيِز اآلَن َحْصَحَص احلَْقُّ أَنَا رَاَوْدتُُه َعْن نـَْفِسِه َوإِنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقَني 

٥٢)نَّ اللََّه ال يـَْهِدي َكْيَد اْخلَائِِنَني َوأَ 
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Artinya:
43. raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku
bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor
sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir
lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku
tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."
44. mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali
tidak tahu menta'birkan mimpi itu."
45. dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada
Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu
tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, Maka utuslah aku (kepadanya)."
46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang
Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang
gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh
bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada
orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."
47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa;
Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk
kamu makan.
48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali
sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan
(dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."
50. raja berkata: "Bawalah Dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu datang kepada
Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan Tanyakanlah kepadanya
bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya
Tuhanku, Maha mengetahui tipu daya mereka."
51. raja berkata (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu[755] ketika kamu
menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?" mereka berkata: "Maha
sempurna Allah, Kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari padanya". berkata
isteri Al Aziz: "Sekarang jelaslah kebenaran itu, Akulah yang menggodanya untuk
menundukkan dirinya (kepadaku), dan Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang
benar."
52. (Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar Dia (Al Aziz) mengetahui bahwa
Sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya
Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.
53. dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu
itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Hal ini mengisyaratkan pentingnya menjaga stock pangan sebagai pengganti
ketika pasok pangan mengalami kelangkaan. Disamping itu SRG juga mampu
Memperkecil kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik.

B. Implementasi Sistem Resi Gudang Dalam Penyaluran Permodalan
Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemeritah No 36 tahun

2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 9 tahun 2006 tentang sistem resi
gudang bahwa:
(1). Resi gudang dapat dijadikan hak jaminan untuk pelunasan utang.
(2). Hak jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kedudukan

untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.
(3). Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.
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Resi gudang yang dapat dijadikan sebagai agunan kredit ialah resi gudang
yang telah tercatat di pusat registrasi dalam hal ini yaitu PT. Kliring Berjangka
Indonesia dan diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapatkan persetujuan
sebagai pengelola gudang oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi) sebagai Pengawas Sistem Resi Gudang.

Objek jaminan sistem resi gudang terdiri dari delapan komoditi sesuai dengan
yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No 26 tahun 2007
tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi
gudang yaitu:
1. Gabah
2. Beras
3. Jagung
4. Kopi
5. Kakao
6. Lada
7. Karet dan
8. Rumput laut

Selanjutnya mengenai penetapan komoditas yang dapat dijadikan agunan
dalam sistem resi gudang akan dilakukan berdasarkan pertimbangan dengan
pemerintah daerah, instansi terkait atau asosiasi terkait dengan komoditas tertentu,
dengan memperhatikan persyaratannya. Persyaratan yang dimaksud agar barang
dapat disimpan di gudang untuk dapat diterbitkan resi gudang, paling sedikit harus
memenuhi syarat :

1. Memiliki daya simpan sekurang-kurangnya tiga bulan
2. Memenuhi standart mutu tertentu
3. Jumlah minimum barang yang disimpan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26/M-
DAG/PER/6/2007, maka komoditas tertentu tersebut yang telah memenuhi persyaratan
akan diterbitkan resi gudang setelah adanya penyerahan barang yang dimaksud
kepada pengelola gudang. SGR ini dihubungkan melalui kelompok tani, karena
pengelolaan dengan melalui kelompok tani lebih efektif dan efisien daripada langsung
kepada masing-masing petani.
Mekanisme Sistem Resi Gudang :
1. Barang-barang komoditas petani seperti padi, jagung, sagu dan lain-lain di suatu

wilayah membentuk sebuah kelompok tani (Manajemen kelompok tani) yang
dikoordinatori oleh satu orang ketua kelompok petani.

2. Pada saat musim panen tiba, masing-masing petani memperoleh hasil panen
mereka. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut mengumpulkan
hasil panen mereka di gudang yang ada di wilayah tersebut.

3. Pengelola gudang yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas akan
menerbitkan resi gudang yang akan diberikan kepada para petani sebagai bukti
bahwa hasil panen mereka disimpan di dalam gudang tersebut.

4. Resi gudang yang telah dimiliki oleh petani dapat diperjualbelikan di pasar
komoditas maupun dapat dijadikan sebagai jaminan petani dalam mendapatkan
pembiayaan di LKMS.

5. Setelah pihak LKMS melakukan studi kelayakan maka secara umum, kemudian
dapat menyalurkan dananya dengan melalui tiga akad dalam pembiayaannya yaitu
salam, istishna dan murabahah.

6. Para petani dapat mengajukan pembiayaan baik untuk modal pembibitan dan
peningkatan teknologi para petani dengan persyaratan menunjukan bukti resi
gudang yang telah diterbitkan oleh pengelola gudang tersebut.

7. Pengelola dana Manajemen kelompok tani memberikan dana yag dibutuhkan para
petani dengan menerima bukti resi gudang. Setelah berjalan beberapa waktu (3-4
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bulan), yaitu pada masa harga hasil panen di pasar cukup tinggi, pemilik dana
serta manajer/pengurus kelompok tani menjual hasil panen milik petani. Penjualan
bisa saja dilakukan dengan sistem lelang untuk mendapatkan harga tertinggi. Dari
hasil penjualan tersebut petani dapat menebus dan mengembalikan pinjaman ke
lembaga keuangan.

Gambar 1
Mekanisme Sistem Resi Gudang

PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Sistem

Resi Gudang (SRG) dapat meningkatkan akses permodalan petani/kelompok tani
karena SRG dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan pembiayaan dari
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). 2) Pemanfaatkan SRG oleh petani
diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bisnis pertanian yang mereka jalankan. 3)
SRG dapat meningkatkan kesejahteraan petani, karena harga komoditas petani pada
saat panen  akan tetap terjaga. 4)SRG dapat mengurangi aktivitas penimbunan
komoditas pertanian yang merugikan petani dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 9

Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 26.M-DAG/6/2007 Tentang Barang Yang Dapat
Disimpan di Gudang Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
http://www.bappebti.go.id/pdf/annualreport08.pdf
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MODEL BISNIS PEMBELIAN KOLEKTIF (CROWDFUNDING)
JUAL BELI SALAM (PESANAN) PETANI DAN WARGA PERUMAHAN

M. Ruslianor Maika
Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
mr.maika@umsida.ac.id

ABSTRAK
Kebanyakan model bisnis crowdfunding telah digunakan oleh start up company
secara online, padahal model bisnis ini juga mampu menjadi solusi offline
terutama bagi petani dalam memproduksi beras dengan sebuah konsep yang
bebas dari Riba yaitu jual beli salam. Metode pembelian kolektif (crowdsourcing) jual
beli salam ini akan dideskripsikan secara rasional bagaimana posisi model bisnis
permodalan petani saat ini dalam sebuah kanvas yang sangat kompetitif dan
menuntun kita untuk mendesain ulang model bisnisnya dengan menciptakan,
menghasilkan dan menangkap nilai melalui 9 blok bangunan bisnis. Hasilnya petani
memperoleh modal kerja murah dan peningkatan aliran pendapatan dengan transaksi
Salam.

Kata kunci: crowdsourcing, funding, jual-beli salam, model bisnis, sharing economy

ABSTRACT
Mostly, business model crowdfunding allows start up company to share the project
accross online ecosystem, even though offline ecosystem may allows such as solution
for farmer to produce rice with a concept of non-Riba called Salam Trading. Collective
purchasing (crowdfunding) salam describes the rationale of how farmers creates,
delivers and captures value with 9 bulding blocks. The results allows farmers to receive
low cost funds and raises the revenue streams with Salam.

Keywords: crowdsourcing, funding, jual-beli salam, model bisnis, sharing economy

PENDAHULUAN
Menurut Afandi 2013, salah satu kendala yang mengakibatkan sektor pertanian

di Indonesia belum berkembang dengan dengan baik adalah keterbatasan modal.
Padahal sektor pertanian adalah sektor perekonomian yang utama, hal itu dikarenakan
Indonesia merupakan salah satu Negara agrasis terbesar di dunia.

Keterbatasan modal membuka peluang masuknya rancangan solusi yang baru
untuk memberikan fasilitas permodalan khusus bagi petani. Perbankan nasional,
secara teori memiliki potensi sangat besar sebagai salah satu sumber
pembiayaan sektor pertanian. Lembaga ini memiliki core bussiness menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke pelaku usaha dalam bentuk kredit /
pembiayaan. Secara konseptual, prospek perbankan nasional untuk mendukung
pembiayaan sektor pertanian masih sangat terbuka .Hal ini dapat dilihat dari dua sisi
pandang, yaitu dari potensi jumlah dana dan assets yang dimiliki perbankan nasional
serta dari sisi melimpahnya potensi sektor pertanian di Indonesia. (Roziq, Hisamuddin,
Wahyuni, Purnawanti, 2014).

Hanya saja melimpahnya potensi sektor pertanian di Indonesia tidak
mendorong industri perbankan untuk membuat produk pembiayaan pada sektor
pertanian khususnya pertanian sawah. Bank terutama Bank Syariah memiliki sebuah
konsep model bisnis khusus untuk membantu permodalan petani yaitu bai’ as salam.
Dasar penetapan jual beli salam yang khusus pada sektor pertanian adalah
Hadist Bukhari No 2.087 dimana telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid
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telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ibnu Abi Al Mujalid dan telah
menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Waki' dari
Syu'bah dari Muhammad bin Abi Al Mujalid telah menceritakan kepada kami
Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah  berkata, telah
mengabarkan kepada saya Muhammad atau 'Abdullah bin Abi Al Mujalid berkata;
'Abdullah bin Syaddad bin Al Haad berselisih dengan Abu Burdah tentang sistim jual
beli salaf/salam kemudian mereka mengutus aku kepada Ibnu Abi Aufaa
radliallahu 'anhu, lalu aku tanyakan kepadanya, maka dia berkata: "Kami pernah
mempraktekkan salaf/salam di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu
Bakar, 'Umar pada biji gandum, padi, anggur kering (kismis) dan kurma". Aku juga
menanyakan hal ini kepada Ibnu Abzaa lalu dia berkata seperti itu pula.

Sayangnya jual beli salam dengan sumber hukum yang jelas di dalam Al-Quran
dan Hadist kurang mendapat perhatian serius baik dari pemerintah sebagai pemegang
regulasi maupun dari industri bank syariah sendiri sebagai pemain dalam transaksi
salam. Terbukti Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan pada tahun 2015 dalam kurun waktu 2009- Jan 2015 nilai transaksi salam
masih berada pada angka 0 rupiah. Meskipun dalam statistik Bank Perkreditan
Rakyat Syariah ditemukan adanya pembiayaan dengan akad salam, namun secara
nominal dalam kurun waktu 2009-Jan 2015 nilainya paling besar 197 juta dan paling
kecil diangka 16 juta pada Jan 2015.

Semestinya bentuk penerapan konsep jual beli salam yang efektif merupakan
budaya gotong royong yang dapat membuka peluang skema sharing economy
antara petani dan warga perumahan. Istilah sharing economy sendiri menurut
www.oxforddictionaries.com adalah An economic system in which assets or services
are shared between private individuals, either free or for a fee, typically by means of
the Internet atau istilah masyarakat Indonesia disebut sebagai Patungan, dimana
menurut kbbi.web.id patungan adalah bersama-sama membeli, menyewa, dan
sebagainya; bersama-sama mengumpulkan uang untuk suatu maksud.

Kedepan model bisnis gotong royong/patungan atau sharing economy
melalui skema bisnis jual beli salam dapat menumbuhkan semangat baru
bagi petani dan diharapakan fokus petani kedepan adalah meningkatkan
produktifitas lahan pertaniannya bukan pada kebingungan mencari modal bertani.

Tujuan penelitian sharing economy ini adalah men-design ulang model bisnis
yang berjalan saat ini dan salah satu pendekatan model bisnis yang cukup popular
adalah model bisnis kanvas yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan
Yves Pigneur tahun 2010. Model bisnis kanvas terdiri dari 9 elemen yaitu
segmen nasabah, proporsi nilai, channels, hubungan nasabah (pembeli), aliran
pendapatan, sumberdaya utama, aktifitas utama kemitraan utama dan struktur biaya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplorasi pustaka dan sebagian

melakukan survei lapangan. Tahapan penelitian dilakukan dalam dua tahap, tahap
satu Analisa model bisnis petani,jual beli salam dan sharing economy serta
membuat model bisnis kanvas petani saat ini, tahap kedua adalah membuat model
bisnis kanvas petani melalui skema jual beli salam.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa model bisnis kanvas terdiri dari 9
elemen yaitu segmen nasabah, proporsi nilai, channels, hubungan nasabah (pembeli),
aliran pendapatan, sumberdaya utama, aktifitas utama kemitraan utama dan struktur
biaya. Bisnis model kanvas akan mendeskripsikan secara rasional bagaimana petani
dapat meng-creates, men-delivers dan meng-creates nilai dalam jual beli salam
sehingga mampu menjadi model sharing economy antara petani dan warga
perumahan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Kebutuhan Modal Petani

Analisa kebutuhan modal petani merujuk pada penelitian sebelumnya
terhadap biaya produksi petani di Kabupaten Indramayu periode 2012/2013 pada
musim tanam pertama (MT-1) atau musim penghujan (Desember 2012 – Maret
2013) dan musim tanam kedua (MT-2) atau musim kemarau (April – Juli 2013),
melalui wawancara sejumlah 120 orang, jumlah luas lahan garapan 164,55 ha, dan
rata-rata luas garapan 1,37 ha per responden petani. Hasil perhitungan analisis
kebutuhan modal adalah :

Tabel 1
Total Biaya Variable, Total Biaya Tetap, Total Biaya dan Total Biaya per Ha

Sumber : Ambarsari, Yunianto, Ismadi, dan Setiadi, 2014

Total biaya rata yang dibutuhkan oleh setiap petani dalam masa panen
pertama adalah RP. 19.039.051,22 dan rata-rata kebutuhan modal petani dalam dua
periode masa panen adalah sekitar Rp. 18. 456.817,14 atau sekitar Rp. 4.614.204,28
per bulan.

Jumlah profitabilitas responden petani padi pada musim tanam petama (MT-1),
yaitu Desember 2012 sampai Maret 2013 sebesar 12.661,83 persen dengan rata-rata
profitabilitas sebesar 105,52 persen yang nilainya sama dengan 26,38 persen per
bulan adalah lebih besar dari eqivalen tingkat imbalan/bagi hasil deposito 6 bulanan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bulan maret 2014 sebesar 10.73 persen, berarti
usahatani padi di musim tanam pertama menguntungkan atau profitable maka
usahatani padi layak untuk dikembangkan. Pada musim tanam kedua (MT-2), yaitu
April–Juli 2013 bahwa jumlah profitabilitas usahatani  padi  sebesar 11.555,96
persen  dengan rata-rata profitabilitas  sebesar 96,30 persen yang nilainya sama
dengan 24,07 persen per bulan adalah lebih besar dari eqivalen tingkat imbalan/bagi
hasil deposito 6 bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bulan Juli 2014 sebesar
10.89 persen, berarti usahatani padi di musim tanam kedua menguntungkan atau
profitable maka usahatani padi layak untuk dikembangkan.

Analisa Jual Beli Salam Produk Pertanian (PADI)
Salam adalah transaksi atas sesuatu yang disifatkan dalam jaminan yang

bertempo dengan harga yang diserahkan (dibayar) di tempat transaksi. Allah SWT
membolehkannya sebagai keluasaan kepada kaum muslim dalam memenuhi
kebutuhan mereka. Dan dinamakan (salaf), yaitu penjualan yang pembayarannya lebih
dahulu dan barangnya diserahkan beberapa waktu kemudian (pesanan, dengan
pembayaraan di depan)."Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia
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melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu
yang diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h.
36).

Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan
pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment
atau forward buying atau future sale) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas,
tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam
perjanjian.

Dalam model  bisnis petani  padi, jual  beli salam bisa dilakukan dengan
skema seorang pembeli melakukan pesanan pada tanggal 27 Maret 2016 berupa
beras sejumlah 1 ton dengan kualitas atau jenis beras pandan wangi dan akan
diserahkan pada tanggal 31 Juli 2016 di rumah petani dengan harga per kg
beras adalah 3500. Atas akad/kontrak tersebut pembeli menyerahkan sejumlah
uang sebesar Rp. 3500 x 1000 kg = Rp. 3.500.000 kepada petani. Dengan uang
tersebut petani dapat menggunakannya sebagai modal kerja untuk menggarap
sawahnya sehingga menghasilkan padi sesuai dengan akad/kontrak yang sudah
disepakati. Namun solusi dengan satu pembeli untuk jumlah pembelian 1 ton beras
adalah untuk pembeli yang akan melakukan penjualan kembali atas beras yang
sudah dipesan.

Ada beberapa kekurangan yang penulis dapat dari skema pembeli (pedagang)
yang melakukan pesanan beras seperti contoh diatas, yaitu (1) Rantai distribusi
akan menjadi panjang hingga sampai kepada konsumen (2) terbatasnya informasi
harga padi ketika menjual hasil sawahnya (Ariwibowo, 2013), (3) adanya
pembayaran menunggak dari pedagang tengkulak (Ariwibowo, 2013).

Karenanya menurut Ariwibowo (2013), berdasarkan analisis margin pemasaran
dapat diketahui bahwa nilai tambah pemasaran komoditas padi yang melalui pedagang
tengkulak, penggilingan padi, pedagang pengepul dan pengecer adalah sekitar Rp.
4.503,- per Kg. Keuntungan yang seharusnya diperoleh petani jika menjual padi dan
sudah menjadi beras langsung ke konsumen. Sehingga salah satu alternatif agar
petani padi sawah dapat memperoleh nilai tambah dalam pemasaran hasil panen padi
sawah adalah dengan menjual padi menjadi beras secara langsung ke konsumen.

Analisa Potensi sharing economy Petani dan Warga perumahan
Konversi lahan pertanian ke nonpertanian merupakan isu sentral pembangunan

pertanian yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi pangan,
aspek sosial ekonomi dan aspek lingkungan. Fenomena konversi lahan ini pada
dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor
pertanian dengan sektor nonpertanian yang muncul akibat adanya tiga fenomena
ekonomi dan sosial yaitu keterbatasan sumber daya alam, pertambahan penduduk dan
pertumbuhan ekonomi (Dwipradnyana, 2014). Salah satu faktor penyebab Alih fungsi
secara bertahap oleh pemiliknya karena adanya desakan untuk pemenuhan kebutuhan
akan tempat tinggal (perumahan) dan keperluan tempat usaha untuk meningkatkan
pendapatan padahal dari segi fungsinya lahan lahan tersebut masih optimal untuk
usaha tani.

Menurut Dwipradnyana (2014) dalam Nasution, dkk., (2000) salah satu dari
enam faktor yang berperan penting sehingga menyebabkan  konversi lahan ke
non pertanian adalah Struktur biaya produksi pertanian. Biaya produksi dan aktivitas
budidaya lahan sawah yang semakin mahal dan cenderung memperkuat proses
konversi lahan. Senada dengan analisa jual beli salam diatas, panjangnya rantai
distribusi menyebabkan tipisnya margin yang diperoleh bagi petani sehingga
struktur biaya yang naik agak sulit diantisipasi bagi petani kecuali pola distribusinya
dirubah.
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Kedua pokok masalah diatas yaitu konversi lahan pertanian menjadi
perumahan dan biaya produksi yang naik selanjutnya akan menjadi sebuah peluang
besar bagi para petani yang masih mempertahankan lahan pertaniannya untuk terus
memproduksi beras melalui metode sharing economy jual beli salam.

Penulis lakukan  analisa perumahan yang ditempati  oleh  penulis yang
mulai dipasarkan tahun 2013. Dari total 60 kepala keluarga 90% berumur
dibawah 40 tahun. Artinya penduduk perumahan masih tergolong keluarga muda
dengan jumlah anak rata-rata 2 orang dan dari kelompok anak-anak tertua berumur
15 tahun. Total 60 kepala keluarga rata-rata menghabiskan beras 12 Kg beras per
kepala keluarga per bulan. Ada potensi pembelian beras sebesar 720 Kg per bulan
yang perlu dikelola oleh petani atau kelompok tani untuk dilakukan jual beli salam
seperti contoh diatas. Jika minimal dalam satu hektar sawah menghasilkan 5 ton
gabah dan susut 60% setelah dilakukan pengeringan dan penggilingan maka
dalam 1 ha sawah dapat menghasilkan 2 ton beras, artinya untuk memenuhi 60 kepala
keluarga dalam 1 cluster perumahan hanya dibutuhkan 2 hektar sawah saja.

Selanjutnya keberlanjutan produksi beras oleh petani akan di integrasikan
dengan model jual beli salam yang halal dalam Islam, model bisnis ini akan
menjadi salah satu model bisnis “sharing economy” yang baru-baru ini mendapat
perhatian luas oleh para pakar ekonomi, bisnis dan sosial. Karenanya visi dari
pada sharing economy adalah visi keberlanjutan, Meskipun menurut Wosskow
(2014), mendefinisikan sharing economy sebagai platform online yang dapat
membantu individu atau organisasi untuk berbagi akses terhadap asset, sumber daya,
waktu dan kemampuan kepada individu atau organisasi lain, namun tidak menutup
masuknya platform sharing economy kepada platform yang lebih kecillagi yaitu antara
petani dan warga perumahan. Sedangkan menurut Matofska (2015), The Sharing
economy is a socio-economic ecosystem built around the sharing of human and
physical resources. It includes the shared creation, production, distribution, trade and
consumption of goods and services by different people and organisations dan salah
satu dari 10 komponen penyusunnya adalah future dimana sharing economy
menyajikan sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sistem berpikir dan
kebutuhan untuk pendekatan sistemik untuk berubah adalah penting untuk
keberhasilan sharing economy.

Maka untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi petani,
warga perumahan yang bersebelahan dengan lahan pertanian padi membuat
pendekatan yang massif dan sistemik melalui model jual beli salam, yaitu warga
akan memesan sejumlah beras tertentu dengan standart yang sudah disepakati oleh
petani dan warga perumahan, namun sebelumnya warga perumahan akan
membayar dimuka sejumlah uang harga tertentu yang sudah disepakati diawal.

Model Bisnis Kanvas Petani Padi
Berdasarkan hasil penelitian Ariwibowo (2013), Tiga pola distribusi beras di

Kecamatan Pati, yaitu pola distribusi pertama, Dari petani ke pedagang tengkulak ke
penggilingan padi ke pedagang pengepul ke pedagang pengecer ke konsumen; kedua,
Dari petani ke pedagang tengkulak ke penggilingan padi ke pedagang pengecer ke
konsumen; ketiga, Dari petani ke penggilingan padi ke pedagang pengepul ke
pedagang pengecer ke konsumen.
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Gambar 1
Pola Distribusi Komoditas Padi Sawah Kecamatan Pati

Dapat disimpulkan bahwa model bisnis petani padi saat ini tidak
mendukung terjadinya model bisnis sharing economy yang dapat meng-organize, men-
deliver dan meng- capture nilai lebih bagi petani, karena pola distribusi diatas
merupakan skema jual beli putus yang tidak ada ikatan dalam sebuah sistem yang
dapat menciptakan nilai (value creaton). Selanjutnya model bisnis diatas akan
dijelaskan lebih rinci dalam kanvas melalui 9 komponen penyusun model  bisnis
kanvas yang telah dijelaskan diatas yaitu segmen nasabah, proporsi nilai,
channels, hubungan nasabah (pembeli), aliran pendapatan, sumberdaya utama,
aktifitas utama kemitraan utama dan struktur biaya.
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Segmentasi Pelanggan (Customer Segments)
Tanpa pelanggan yang menguntungan sulit untuk petani terus bertahan untuk

tetap memproduksi padi dari sawah yang digarap. Hasil analisa pola distribusi beras
mulai dari petani hingga ke konsumen menempatkan tengkulak dan penggilingan padi
sebagai pelanggan para petani dalam menjual hasil panen padinya. Dengan
pengkategorian segmentasi pelanggan menjadi dua yaitu tengkulak dan penggilingan
padi maka margin pemasaran diketahui bahwa nilai tambah pemasaran komoditas
padi yang melalui pedagang tengkulak, penggilingan padi, pedagang pengepul dan
pengecer adalah sekitar Rp. 4.503,- per Kg. Keuntungan yang seharusnya diperoleh
petani jika menjual padi dan sudah menjadi beras langsung ke konsumen. Sehingga
salah satu alternatif agar petani padi sawah dapat memperoleh nilai tambah dalam
pemasaran hasil panen padi sawah adalah dengan menjual padi menjadi beras secara
langsung ke konsumen (Ariwbowo, 2013).

Karenanya perubahan segmetasi pelanggan dari tengkulak dan penggilingan
padi menjadi warga perumahan akan menambah aliran pendapatan petani. Menurut
Osterwalder dan pigneur (2010), pelanggan merupakan inti dari model bisnis.
Tanpa pelanggan yang menguntungkan, tidak ada organisasi dapat bertahan dengan
lama. Petani menciptakan nilai sharing economy melalui metode jual beli salam beras
kepada warga perumahan. Warga perumahan merupakan pelanggan yang sangat
penting dan menguntungkan karena dengan memotong jalur distribusi seperti diatas
petani akan meningkatkan keuntungan atas komoditas pertanian yang diproduksi
berupa beras. Warga perumahan juga akan merasa terbantu dengan penyedian beras
yang masih baru melalui metode jual beli salam yang sesuai syariah Islam dari petani
sehingga tujuan sharing economy dapat tercapai dengan membangun ekosistem
socio-economy antara petani dan lahan pertanian dengan warga perumahan.

Preposisi Nilai (Value Proposition)
Pada gambar 2 diatas  diketahui bahwa kombinasi produk dan layanan

yang dilakukan petani atas padi yang diproduksinya hanya sebatas transaksi jual beli
Gabah saja. Sebagaimana dijelaskan dalam Ambarsari, Yunianto, Ismadi, dan
Setiadi (2014), rata-rata keuntungan bersih seorang responden petani per hektar per
bulan adalah Rp.3.691.592,52. Dengan merubah segmentasi pelanggan petani
menjadi warga perumahan maka tujuan keberlanjutan dalam visi sharing economy
akan mudah tercapai, karenanya hubungan antara petani dan warga perumahan
menjadi poin penting yang akan dibahas selanjutnya sebagai bagian dari inovasi model
bisnis.

Menurut Matofska (2015), pada komponen ketiga pembentukan ekosistem
ekonomi yang berkelanjutan adalah value and systems of Exchange, sharing economy
antara petani dan warga perumahan merupakan hybrid economy karena ada berbagai
bentuk pertukaran, insentif dan penciptaan nilai melalui fitur collective purchasing.
Artinya ada pertukaran beras dan uang melalu metode jual beli salam, petani
mendapatkan tambahan insentif atas usahanya yang langsung menjual beras dan
tidak lagi menjual gabah dan warga perumahan menciptakan akses permodalan yang
murah bagi petani sebagai wujud nilai gotong royong kepada petani.

Saluran (Channels)
Melalui sebuah saluran (channels), petani memilih segmen pelanggan

tengkulak dan penggilingan padi sebagai pembeli hasil produksi sawahnya untuk
menyalurkan value proposition berupa Gabah kering yang telah dianalisa diatas
terdapat potensi keuntungan Rp. 4.503,- yang dapat diperoleh petani hanya dengan
dengan merubah segementasi pelanggan dan preposisi nilai dari model bisnis yang
ada saat ini.
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Sebagaimana dijelaskan dalam point keempat komponen pembentukan
ekosistem ekonomi yang berkelanjutan menurut Metofska (2015), dalam sharing
economy, sumberdaya berupa beras didistribusikan melalui sebuah sistem yang efisien
dan adil melalui jual beli salam. Jual beli salam beras warga perumahan merupakan
sebuah model collective purchasing yang merupakan salah satu fitur distribusi
dalam sharing economy. Dengan begitu, petani menerapkan fungsi channels dalam
konsep model bisnis Osterwalder dan Pigneur (2010) dimana channles memiliki
beberapa fungsi penting yaitu Allowing customers to purchase specific products and
services. Jual beli salam sebagaimana pengertian diatas adalah jual beli dengan
tempo yang pembayaran dilakukan dimuka dan penyerahan barang dilakukan setelah
selesai diproduksi dengan spesifikasi yang sudah disepakati diawal.

Hubungan Pelanggan (Customer Relationship)
Tidak adanya  bangunan  hubungan yang  baik  antara  pelanggan yang

sudah tersegmen kedalam dua kelompok yaitu tengkulak dan penggilingan padi
dengan petani menyebabkan para petani menghadapi beberapa permasalahan
dalam pemasaran hasil padi sawah yang sudah jadi beras. Permasalahan yang
umum ditemui pada petani adalah terbatasnya informasi harga padi ketika mereka
menjual hasil padi sawahnya. Selain permasalahan tersebut, pembayaran menunggak
yang dilakukan oleh pedagang tengkulak ternyata masih ditemui di wilayah ini.
Keadaan ini memperlihatkan adanya keterpisahan petani dari tata niaga
komoditas gabah atau padi. Dengan demikian, adanya disparitas antara harga
padi atau gabah dan konsumen. Sangat tinggi hasil yang diterima oleh
pedagang tengkulak, pedagang pengepul, dan pedagang pengecer tidak akan
dinikmati oleh petani. (Ariwibowo, 2013). Karenanya perlu  dibangun hubungan
antara petani dan pelanggan untuk mewujudkan visi inovasi sharing economy
sebagaimana dibahas diatas dalam rangka meningkatkan semangat para petani untuk
terus meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya.

Komponen pertama yang merupakan bagian daripada ekosistem sharing
economy adalah people. The participants of a Sharing economy are
individuals, communities, companies, organizations and associations, all of whom are
deeply embedded in a highly efficient sharing system, to which all contribute and
benefit from. Petani dan pelanggan membangun sebuah komitmen yang kuat untuk
saling mendukung sehingga menciptakan sebuah sistem yang yang tidak terpisahkan
dan berbeda dengan sistem lama yang meniadakan peran hubungan pelanggan dalam
menciptakan nilai tambah terhadap usaha- usaha pertanian.

Aliran Pendapatan (Revenue Streams)
Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010), jika pelanggan adalah inti dari model

bisnis jual beli salam, maka aliran pendapatan adalah arterinya. Petani harus paham
nilai apa yang diinginkan dan harus ditawarkan kepada pelanggan sehingga mereka
dengan rela untuk membayar. Nilai gotong royong berupa collective purchasing (jual
beli salam) yang merupakan fitur dari distribusi sharing economy dapat meningkatkan
nilai baik dari sisi petani dalam bentuk pendapatan yang meningkat sebesar Rp. 4.503
per kg beras.

Bandingkan dengan aliran pendapatan yang hanya dalam bentuk jual beli
gabah, petani banyak dirugikan yaitu besarnya resiko usaha tani missal dari
kegagalan panen dan pembayaran menunggak dari tengkulak tidak sebanding dengan
posisi tawar petani atas komoditas padi yang diproduksinya, akhirnya petani hanya
menjadi objek transaksi antara tengkulak dan atau penggilingan padi. Menurut
Syahza, 2003 dalam Ariwibowo (2013) disparitas antara harga gabah dan beras
yang tinggi merupakan akibat dari panjangnya rantai distribusi komoditas
pertanian. Keadaan ini akan menyebabkan besarnya biaya distribusi marjin
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pemasaran yang tinggi, sehingga ada bagian yang harus dikeluarkan sebagai
keuntungan pedagang. Kendati pada umumnya petani tidak terlibat dalam rantai
pemasaran produk, sehingga nilai tambah pengolahan dan perdagangan produk
pertanian hanya dinikmati oleh pedagang. Hal ini cenderung memperkecil bagian yang
diterima petani dan memperbesar biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen.
Selanjutnya menurut Ariwibowo (2013), petani harus meningkatkan kemampuan dalam
kegiatan pemasaran. Bersatunya petani dalam kelompok akan memudahkan tata
niaga padi dan beras dengan melakukan penjualan beras langsung kepada konsumen
akhir seperti warga perumahan.

Sumberdaya Utama (Key Resources)
Hasil analisa sumber daya utama yang dimiliki oleh petani adalah sawah baik

sewa mapun milik sendiri dan modal kerja yang diperoleh dari keuntungan penjualan
gabah setiap masa panen. Bahkan menurut Ariwibowo (2013), Perlu adanya
sosialisasi dari lembaga institusi publik untuk membantu para petani dalam hal
permodalan, seperti memfasilitator antara petani dengan lembaga permodalan baik itu
bank, koperasi atau lembaga lain sehingga para petani tidak lagi meminjam bantuan
dari non Bank, dalam hal ini rentenir. Artinya masih banyak ditemui pada petani,
keuntungan yang didapat daripada mengelola/memproduksi padi/beras tidak
sepenuhnya  disisihkan  untuk  kebutuhan modal kerja penggarapa sawah pertanian
mereka, kecenderungannya adalah meminjam kepada pihak ketiga dalam hal ini
rentenir.

Ada dua kelemahan pada sisi petani sebagai produsen padi/beras dalam
mengelola sumber daya utama yang dimiliki yaitu (1) keuntungan yang minim karena
pelanggan yang tidak tersegmen pada pelanggan yang menguntungkan dan preposisi
nilai yang hanya sebatas jual beli putus kepada segmen pelanggan yang tidak
menguntungkan, (2) akibat dari keuntungan yang minim, petani cenderung mencari
pembiayaan dana atas modal kerja untuk memproduksi padi/beras kepada rentenir.
Sebagaimana diketahui rentenir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang dan bunga yang dikenakan
atas pinjaman biasanya tinggi. Petani menanggung beban tingkat pengembalian
pinjaman modal kerja yang tinggi dengan keuntungan minim perlu dilakukan
perubahan yang disruptive melalui model bisnis collective purchasing (crowdfunding)
dengan skema jual beli salam.

Menurut Valanciene dan Jegeleviciute (2013), crowdfunding adalah metode
baru berbasis internet dalam menambah modal dengan mengumpulkan sejumlah
kecil uang dari berbagai individu. Meskipun kebanyakan metode crowdfunding
banyak yang berbasis internet namun untuk skala kecil seperti penelitian ini juga
dapat diaplikasikan. Pendekatan ini menarik bagi individu atau organisasi, karena tidak
hanya menyediakan tambahan modal untuk usaha kecil, yang mana sangat terbatas
dalam hal keuangan, tapi juga bertindak sebagai alat untuk menguji pemasaran. Maka
jelas collective purchasing (crowdfunding) jual beli salam beras dari petani kepada
warga akan memecahkan kebuntuan dua kelemahan petani yang telah dibahas diatas.
(1) keuntungan akan berlipat sebagai mana telah dibahas diatas, (2) akses modal
untuk memproduksi padi/beras oleh petani di dapat dengan murah dan sesuai dengan
kaidah syariah.

Aktivitas Utama (Key Resources)
Hasil analisa aktifitas utama para petani sawah adalah sebatas mengurusi

sawah masing-masing, mulai dari mengolah tanah, menanam, memupuk dan
memanen padi menjadi gabah. Seumur dengan Indonesia merdeka saja, petani
sawah padi bahkan tidak masuk dalam kategori usaha yang mendapat prioritas
dalam rencana penyaluran  dana Bank-Bank di Indonesia, bahkan Bank Syariah
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sekalipun tidak banyak membukukan transaksi salam khusus pertanian sawah
sebagaimana telah dibahas diatas.

Telah dijelaskan diatas bahwa salah satu fitur sharing economy yang menjadi
fokus bahasan penelitian ini adalah collective purchasing atau pembelian
secara kolektif. Bagaimana hubungannya dengan jual beli salam. Warga
perumahan secara kolektif memesan beras kepada petani menggunakan akad
salam, selanjutnya warga melakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati,
selanjutnya petani dalam tempo waktu tertentu akan mengirim beras kepada warga
perumahan, selanjutnya warga perumahan menerima barang sesuai dengan pesanan.

Gambar 3
Skema Jual Beli Salam

Hubungan Utama/Kunci (Key Partnership)
Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010), blok ini mendeskripsikan hubungan

dari penyalur dan rekan yang dapat membuat model bisnis bekerja. Bekerja sama
dengan tengkulak dan penggilingan padi dalam menjual hasil panen petani (1) tidak
optimal dalam hal skala ekonomi, (2) mengandung resiko dan penuh ketidakpastian
dan (3) petani cenderung tidak meningkatkan kapabilitas sebagai produsen.

Karenanya petani perlu merubah cara pandang lama dengan menggunakan
cara pandang sharing economy. Petani dituntut untuk menetapkan segmentasi
produknya kepada para warga perumahan yang berdampingan dengan lahan
pertanian. Warga perumahan tidak hanya sebagai pelanggan yang membeli beras
dari petani, lebih dari itu dengan terbentuknya suatu ekosistem socio-economy tersebut
maka warga perumahan juga sebagai investor. Karenanya petani perlu meningkatkan
hubungan strategis dengan para pihak yang masuk dalam proses produksi gabah
menjadi beras seperti pemotong padi, jasa angkutan padi, jasa bongkar muat padi,
penggilingan padi, pengemasan beras dan pengiriman beras. Semua kegiatan tersebut
bisa dilakukan oleh petani sendiri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
transaksi collective purchasing (crowdfunding) salam.
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Gambar 4
Model Bisnis Kanvas Petani yang Baru

Cost Structure (Struktur Biaya)
Struktur biaya ini menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan

model bisnis petani sawah. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2010), meng-create dan
men-deliver sebuah nilai, menjaga hubungan dengan pelanggan bahkan sampai
mendapatkan aliran pendapatan pun dikenakan biaya.

Dalam hal model bisnis petani saat ini ada tiga komponen biaya yang terjadi
diantaranya (1) biaya tetap sawah (2) biaya variable sawah dan (3) biaya modal kerja.
Biaya tetap sawah menurut Ambarsari, Yunianto, Ismadi, dan Setiadi (2014), adalah
biaya yang tidak dipengaruhi oleh besarnya produksi. Biaya tetap meliputi pajak/PBB,
sewa lahan, iuran desa, penyusutan alat (cangkul, arit, pedangan, kenca/jarak tanam,
handsprayer, ember, timbangan, traktor, pompa air, karung, motor/sepeda),
pemeliharaan (lantai jemur, gudang penyimpanan gabah, dan lain-lain) dan bunga
modal (jumlah biaya variabel dan biaya tetap dikalikan bunga pinjaman bank per
musim tanam).

Biaya Variabel adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya
produksi. Biaya variabel meliputi biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan
operasional. Biaya sarana produksi meliputi pembelian benih, pupuk, pestisida (zat
pengatur tumbuh dan obat pembasmi hama dan penyakit). Biaya tenaga kerja meliputi
pengolahan tanah, pembenihan, penanaman, pemeliharaan (penyulaman, penyiangan,
pemupukan, dan penyemprotan), dan pasca panen (panen, perontokan,
pengangkutan, dan pengeringan). Biaya operasional meliputi transportasi yang
menggunakan bensin.

Biaya modal kerja ini sangat penting untuk dibahas karena sudah dibahas
diatas bahwa margin hasil pertanian dengan model bisnis jual beli gabah masih berada
pada level diatas suku bunga bank, artinya menurut Ambarsari, Yunianto, Ismadi, dan
Setiadi (2014), usahatani padi menguntungkan bagi petani dan layak untuk
dikembangkan. Namun pada sisi lain, ada masalah yang sangat penting yaitu, masih
ditemuinya (1) pembayaran menunggak yang dilakukan oleh pedagang tengkulak
sehingga menyulitkan petani untuk memulai kembali menggarap sawahnya, (2)
pembiayaan modal kerja dari rentenir dengan bunga yang tinggi. Sehingga dari dua
jurnal yang menjadi rujukan penulis pada umumnya selalu memberikan  saran pada
akhir pembahasan berupa (1) Perlu adanya sosialisasi  dari lembaga institusi publik
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diatas bahwa margin hasil pertanian dengan model bisnis jual beli gabah masih berada
pada level diatas suku bunga bank, artinya menurut Ambarsari, Yunianto, Ismadi, dan
Setiadi (2014), usahatani padi menguntungkan bagi petani dan layak untuk
dikembangkan. Namun pada sisi lain, ada masalah yang sangat penting yaitu, masih
ditemuinya (1) pembayaran menunggak yang dilakukan oleh pedagang tengkulak
sehingga menyulitkan petani untuk memulai kembali menggarap sawahnya, (2)
pembiayaan modal kerja dari rentenir dengan bunga yang tinggi. Sehingga dari dua
jurnal yang menjadi rujukan penulis pada umumnya selalu memberikan  saran pada
akhir pembahasan berupa (1) Perlu adanya sosialisasi  dari lembaga institusi publik
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untuk membantu para petani dalam hal permodalan, seperti memfasilitator antara
petani dengan lembaga permodalan baik itu bank, koperasi atau lembaga lain
(Ariwibowo, 2013), (2) program bantuan kredit dengan subsidi bunga sehingga dapat
menambah modal untuk usahatani padi.

Solusi sederhana untuk menekan struktur biaya pada model bisnis petani
sawah diatas adalah melalui fitur sederhana dari sharing economy yaitu pembelian
pesanan (salam) kolektif beras dari warga perumahan kepada petani sawah disekitar
perumahan. Melalui metode jual beli Salam (pesanan), petani mendapat dana murah
di depan tanpa ada beban biaya modal baik dari menunggaknya pembayaran
tengkulak, besarnya bunga rentenir dan atau beban bunga/bagi hasil dari bank atau
lembaga keuangan lainnya. Sudah dibahas diatas bahwa model bisnis jual beli
salam adalah membayar secara penuh pesanan beras warga perumahan kepada
petani diawal sebagai modal petani untuk menggarap sawah, kemudian petani
menyerahkan beras dalam tempo waktu tertentu dan dengan spesifikasi tertentu yang
telah disepakati diawal.

PENUTUP
Sharing esharing economyconomy menjadi hal penting saat ini untuk

dikembangkan, karena dengan sharing economy kita dapat membentuk sebuah
ekosistem socio-economic untuk berbagi. Fitur sharing economy yang men-
disruptive innovation model bisnis petani saat ini adalah collective purchasing Salam
(pesanan), warga perumahan membeli beras dengan collective purchasing Salam
kepada petani dan petani pada jangka waktu tertentu akan mengirim beras kepada
warga perumahan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati diawal. Imbasnya
dari model bisnis ini, (1) petani menaikan aliran pendapatannya dari semula hanya
menjual gabah kepada pihak ketiga menjadi menjual beras, (2) akses modal kerja
menggarap sawah menjadi murah karena tanpa melalui bank atau lembaga keuangan
apalagi melalui rentenir, cukup melakukan akad jual beli salam dengan warga
perumahan, (3) menciptakan ekosistem socio-economic antara petani dan warga
perumahan dimana membangkitkan kembali budaya yang mulai menghilang yaitu
gotong royong.
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ANALISIS PENYALURAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI
(KKP-E) DARI BANK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI DAN

KEUNTUNGAN PETERNAK SAPI POTONG DI KOTA METRO

Tiar Agustina Tamba , M Irfan Affandi , Umi Kalsum
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

tiartat@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi peternakan
sapi potong di Kota Metro, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan
peternakan sapi potong di Kota Metro, dan mengetahui perbedaan produksi dan
keuntungan pada peternak sapi pengguna KKP-E dengan bukan pengguna KKP-E.
Penelitian dilakukan di Kota Metro Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro
Utara Provinsi Lampung. 62 responden diperoleh dengan menggunakan metode
purposive sampling dengan alat bantu kuisioner. Metode analisis yang digunakan
adalah regresi Cobb-Douglass, regresi berganda, uji beda (uji T) dan analisis laba rugi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi
peternakan sapi potong di Kota Metro adalah pakan konsentrat, pakan hijauan, tenaga
kerja, jumlah ternak dan penggnaan KKP-E, faktor-faktor yang mempengaruhi
keuntungan peternakan sapi potong di Kota Metro adalah harga pakan hijauan, biaya
tenaga kerja, harga peralatan kandang, jumlah ternak dan penggnaan KKP-E. Pada
produksi dan keuntungan terdapat perbedaan antara petani penggemukan sapi potong
pengguna KKP-E dan petani bukan pengguna KKP-E. Keuntungan yang diperoleh
petani pengguna KKP-E lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh
petani bukan pengguna KKP-E.

Kata kunci: Analisis Keuntungan, Analisis Produksi, KKP-E, Sapi Potong.

PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian

nasional.  Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang
nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan, bio energi,
penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan serta pelestarian
lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.  Berbagai peran
strategis pertanian yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian
nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat
pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja serta
memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Kementerian
Pertanian, 2009).

Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan
nasional, tujuan sistem ketahanan pangan adalah menjamin tersedianya pangan dan
gizi.  Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang
cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan
tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun.  Dalam hal ini, petani
memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, di mana petani adalah
produsen pangan sekaligus kelompok konsumen terbesar (Suryana, 2004).

Menurut Ashari (2009), walaupun perannya sangat strategis, sektor pertanian
masih menghadapi banyak permasalahan, diantaranya keterbatasan permodalan
petani dan pelaku usaha pertanian lain.  Permasalahan mendasar bagi pengembangan
usaha pertanian adalah lemahnya permodalan pelaku usaha pertanian baik dalam
pemilikan maupun akses terhadap permodalan melalui lembaga keuangan perbankan.
Lemahnya kepemilikan modal disebabkan oleh kecilnya skala usaha sehingga tidak
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mempunyai kemampuan untuk melakukan akumulasi modal, sementara lemahnya
akses petani kecil terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur
dan persyaratan yang tidak sederhana yang harus dipenuhi oleh petani.

Kredit pertanian memiliki peranan yang sangat signifikan dalam sejarah
pelaksanaan program pembangunan pertanian di Indonesia.  Selain sebagai faktor
pelancar, kredit juga berfungsi sebagai simpul kritis pembangunan yang efektif,
sehingga kredit pertanian tetap harus tersedia. Sejarah kredit pertanian diawali
dengan adanya kredit program untuk Padi Sentra pada tahun 1963 dan dilanjutkan
dengan Program Bimas pada tahun 1966 dan 1969 menjadi Bimas Gotong Royong
(Kementerian Pertanian, 2014).

Sub sektor peternakan dalam mewujudkan program pembangunan peternakan
secara operasional diawali dengan pembentukan atau pinataan kawasan melalui
pendekatan sistem dan usaha agribisnis. Pembangunan kawasan agribisnis berbasis
peternakan merupakan salah satu alternatif program terobosan yang diharapkan dapat
menjawab tantangan dan tuntutan  pembangunan peternakan yaitu meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Mandaka dan Hutagaol, 2005).

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Penelitian dilakukan

di Kota Metro, Kecamatan Metro Timur dan Metro Utara. Lokasi penelitian ditentukan
secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kota Metro merupakan
jumlah pengguna KKP-E terendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang
masuk dalam kawasan Bank BRI Cabang Metro.

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini adalah petani rakyat yang
terdapat di Metro Timur dan Metro Utara berjumlah 62 petani.  10 responden petani
pengguna KKP-E dan 52 petani bukan pengguna KKP-E. Menurut Arikunto (2002),
apabila subyek penelitian kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga
penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan petani.
Data sekunder driperoleh dari studi literatur, laporan-laporan, publikasi artikel dan
pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta lembaga atau instansi
terkait.

Metode yang digunakan untuk analisis data adalah metode tabulasi dan
komputasi. Data yang diperoleh diolah secara komputasi dan dianalisis secara
kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji faktor-faktor produksi, faktor-
faktor keuntungan dan perbedaan produksi dan keuntungan antar petani pengguna
KKP-E dan bukan pengguna KKP-E.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, alat analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linier Cobb-Douglass.  Model persamaan regresi
pertama terdiri dari produksi (Y), pakan konsentrat (X1), pakan hijauan (X2), obat-
obatan (X3), tenaga kerja (X4), peralatan kandang (X5), jumlah ternak (X6),
pengalaman beternak (X7) dan penggunaan KKP-E (D1).  Model fungsi produksi
pertama adalah:

Y= f(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,D1) (1)

Berdasarkan teori, variabel dapat mempengaruhi perubahan intersep, sudut
atau keduanya.  Oleh karena itu, model persamaan regresi pertama dibuat dengan
adanya variabel dummy sebagai variabel bebas sehingga persamaan regresinya
sebagai berikut:

Y =aX1
b1X2

b2X3
b3X4

b4X5
b5X6

b6X7
b7

[eu+b8D1+b9D1lnX1+b10D1lnX2+b11D1lnX3+b12D1lnX4+
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b13D1lnX5+ b14D1lnX6+b15D1X7] (2)

Untuk memudahkan estimasi maka persamaan dirubah menjadi bentuk
logaritma sebagai berikut:

Ln Y  =ln a + b1lnX1 + b2lnX2 + b3lnX3 + b4lnX4 +
b5lnX5 + b6lnX6 + b7lnX7 + b8D1 +
b9D1lnX1 + b10D1lnX2 + b11D1lnX3 +
b12D1lnX4 + b13D1lnX5 + b14D1lnX6 +
b15D1lnX7 + u (3)

Kedua, jika peubah dummy D1 berpengaruh nyata, yang berarti terdapat
perbedaan rata-rata produksi antara pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E,
maka model dianalisis secara terpisah tanpa memasukkan variabel dummy,
persamaan model sebagai berikut:

Yj= f(X1j1,2, X2j1,2,X3j1,2, X4j1,2, X5j1,2, X6j1,2, X7j1,2) (4)

Untuk memudahkan perhitungan maka persamaan diatas perlu diubah menjadi
persamaan dalam model linear melalui transformasi yang sesuai atau yang disebut
dengan transformasi logaritmik sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

Ln Y= ln a + b1lnX1j1,2 + b2lnX2j1,2 + b3lnX3j1,2 + b4lnX4j1,2 +
b5lnX5j1,2 + b6lnX6j1,2 +b7lnX7j1,2+ u (5)

Keterangan:
a = intersep
b = koefisien
X1 = pakan konsentrat
X2 = pakan hijau
X3 = obat-obatan
X4 = tenaga kerja
X5   = peralatan kandang
X6   = jumlah ternak
X7   = pengalaman beternak
D      = penggunaan KKP-E (1= pengguna KKP-E,

0=bukan pengguna KKP-E)
U     = kesalahan
E     = logaritma natural (2,718)
j1 = pengguna KKP-E

j2 = bukan pengguna KKP-E

Model analisis yang akan digunakan untuk menduga faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap keuntungan, skala usaha dan tingkat efisiensi ekonomi relatif
adalah menggunakan analisis regresi berganda. Dikatakan berganda karena
persamaan regresinya terdiri lebih dari satu variabel independen dan satu variabel
dependen. Adapun bentuk dari persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai
berikut:

Y= α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6 +D (6)
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Keterangan:

α = parameter input variabel yang diduga
β = parameter input tetap yang diduga

X1 = pakan konsentrat yang dinormalkan
X2 = pakan hijau yang dinormalkan
X3 = obat-obatan yang dinormalkan
X4 = tenaga kerja yang dinormalkan
X5 = peralatan kandang yang dinormalkan
X6 = jumlah ternak
X7 = pengalaman beternak
D = koefisien peubah dummy penggunaan

KKP-E
D= 1 untuk peternak pengguna KKP-E dan
D= 0 untuk peternak bukan pengguna KKPE

Alat analisis yang digunakan untuk uji beda pendapatan petani ternak sapi
adalah deskriptif (kuantitatif).  Sampel diambil dari dua varian yang berbeda, maka
sebelum dilakukan uji beda terlebih dahulu dilakukan analisis varian.  Pengujian
homogenitas varians melalui perhitungan nilai F-Bahren Fisher, dilakukan untuk
membuktikan apakah varian tersebut sama atau berbeda.  Hipotesis yang digunakan
yaitu:

H₀ = τ x² =  τ y², berarti kedua varian sama.
H₁ = τ x² ≠ τ y², berarti kedua varian berbeda.= dbx (nx-1 ; ny-1)= dbx (ny-1 ; nx-1)

Keterangan :
Fx  =Nilai F hitung dari sampel pendapatan

petani penerima KKP-E
Fy   =Nilai F hitung dari sampel pendapatan

petani bukan penerima KKP-E
Sx²  =Simpangan baku rata-rata pendapatan

petani penerima KKP-E
Sy²  =Simpangan baku rata-rata pendapatan

petani bukan penerima KKP-E
dbx  =Derajat bebas untuk variabel X
dby  =Derajat bebas untuk variabel Y

Diantara Fx dan Fy dipilih nilai yang lebih besar dari satu kemudian diberi nama
Fh (F-hitung). Selanjutnya nilai Fh dibandingkan dengan nilai 0,1 pada dbx dan dby
sesuai dengan Fx dan Fy yang dipilih.Jika Fh > 0,1, maka terima H₀.  Jika Fh < 0,1,
maka tolak H₀. Setelah diketahui varian sama atau berbeda selanjutnya dilakukan
pengujian perbedaan pendapatan secara rata-rata dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: m1 = m2 (Tidak ada perbedaan pendapatan
peternakan petani penerima KKP-E dan petani
bukan penerima KKP-E)

H₁: m1 ≠ m2 (Ada perbedaan pendapatan
peternakan petani penerima KKP-E dan petani
bukan penerima KKP-E)
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Kriteria pengambilan keputusan:
1. Jika nilai sig (2-tailed)> 0,1, maka terima

H₀ artinya tidak ada perbedaan pendapatan
peternakan antara petani penerima KKP-E
dan petani bukan penerima KKP-E.

2. Jika nilai sig (2-tailed)< 0,1, maka tolak H₀ artinya ada perbedaan pendapatan
peternakan antara petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E.

Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha dalam satu tahun dapat dilihat
dengan analisis laba rugi.  Keberhasilan suatu usaha dapat dijadikan indikator
produktifnya modal yang digunakan.  Laporan laba rugi berguna dalam menentukan
pembayaran pajak, menganalisis kemungkinan perubahan luas usaha, mengevaluasi
hasil kegiatan operasional perusahaan, dan mengukur daya bayar utang perusahaan.
Ada tiga bagian yang terdapat dalam lapoaran laba rugi, yaitu semua penerimaan,
pengeluaran, dan pendapatan bersih atau semua kerugian bersih.  Laporan laba rugi
harus disusun sebaik mungkin dan sebenar mungkin (Kadarsan, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden

Petani responden berumur 28-60 tahun, dengan rata-rata umur pengguna KKP-
E yaitu 45,3 tahun dan rata-rata umur petani bukan pengguna KKP-E adalah 45,6
tahun. Pada petani pengguna KKP-E sebagian besar responden mencapai tingkat
sekolah menengah atas dengan presentase 40% sedangkan pada petani bukan
pengguna KKP-E sebagian besar tingkat pendidikan mencapai tingkat sekolah dasar
pertama dengan presentase 36%. Rata-rata pengalaman beternak petani pengguna
KKP-E adalah 7,6 tahun dan rata-rata pengalaman beternak petani bukan pengguna
KKP-E adalah 2,5 tahun.

Rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani penerima KKP-E dan bukan
penerima KKP-E berjumlah tiga sampai empat orang. Rata-rata luas kandang sebsar
327,6 m2 dan petani bukan penerima KKP-E mayoritas berkisar kurang dari 20 m2.
Status kepemilikkan lahan petani penerima KKP-E seratus persen adalah milik sendiri.
peternak pengguna KKP-E memiliki sejumlah ternak sapi komunal dan ternak sapi
pribadi, sedangkan petani bukan pengguna KKP-E tidak memiliki ternak sapi komunal.

Analisis Produksi Cobb-Douglass
Pada peternakan penggemukan sapi potong, terdapat variabel-variabel yang

secara langsung mempengaruhi produksi penggemukan sapi potong. Hasil analisis
regresi menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,952 yang berarti bahwa
setelah disesuaikan, 95,2% variasi produksi sapi potong dapat dijelaskan oleh variabel-
variabel bebas yang ada dalam model, sedangkan sisanya sebesar 4,8 % dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.  Berdasarkan analisis Cobb-
Douglass dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1
Hasil Regresi Analisis Produksi Petani Penggemukan Sapi Potong

Variabel Koefisien
regresi

Sig
. VIF

Intercept 4.045 0.000
Pakan  Konsentrat
(LnX1) 0.166 0.053* 2.661

Pakan Hijauan (LnX2) -0.023 0.825 3.333
Tenaga Kerja (LnX3) 0.131 0,000** 4.955
Jumlah Ternak (LnX4) 0.001 0.995 3.845
Pengalaman Beternak
(LnX5) -0.070 0.104 1.148

Penggunaan KKP-E 1.299 0.000** 6.430
F-hitung 200.580
Sig. F-hitung 0,000
R-squared 0,956
Adjusted R-squared 0,952

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Pada Tabel 1. Dapat dilihat variabel-variabel  yang mempengaruhi produksi,
yaitu: Pakan Konsentrat (X1) berpengaruh nyata terhadap produksi sapi potong
dengan taraf kepercayaan 90%.  Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,166
dan bertanda positif, artinya setiap kenaikan input pakan konsentrat sebesar satu
persen maka akan meningkatkan produksi yang diterima sebesar 16,6%.  Menurut
Syafrial, dkk (2007) pakan konsentrat merupakan variabel penting bagi peternakan
sapi potong karena pakan konsentrat merupakan pakan untuk memenuhi kebutuhan
gizi yang tidak dapat dipenuhi oleh pakan hijauan dan mendukung penggemukan sapi
potong.

Pakan hijauan (X2) tidak berpengaruh nyata terhadap produksi penggemukan
sapi potong pengguna KKP-E, hal ini disebabkan pakan hijauan sebagian besar adalah
jerami padi yang merupakan limbah hasil pertanian para peternak.  Menurut Didy, 2009
dalam penelitiannya menyatakan bahwa jerami padi berfungsi mengenyangkan dan
merangsang mikroba selulolitik untuk mencerna serat kasar.  Jerami memiliki sifat
mudah mengenyangkan sehingga pemberian pakan hijauan atau jerami tidak boleh
lebih banyak dari pakan konsentrat.

Tenaga kerja (X3) berpengaruh nyata terhadap produksi penggemukan sapi
potong pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E karena nilai signifikan < 0,10
dengan taraf kepercayaan 99%.  Nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai 0,131
dan bernilai positif, artinya setiap penambahan satu persen tenaga kerja produksi
penggemukan sapi potong akan meningkatkan produksi sebesar 13,1%. Dahri (2014)
mengemukakan hasil yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu Kredit KKP-E
memiliki dan signifikan terhadap curah kerja peternak guna mendukung peningkatan
pendapatan petani.

Jumlah ternak (X5) berpengaruh tidak nyata terhadap produksi penggemukan
sapi potong pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E, hal ini dikarenakan jumlah
sapi yang digemukkan masih sedikit. Pengalaman beternak (X5) tidak berpengaruh
nyata terhadap produksi penggemukan sapi potong pengguna KKP-E dan bukan
pengguna KKP-E, hal ini disebabkan rata-rata petani penggemukan sapi potong
melakukan aktivitas penggemukan sapi potong 2-3 tahun dan disamping itu,
penggemukan sapi potong hanya merupakan pekerjaan sampingan.
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Penggunaan KKP-E (dummy variabel) (D) berpengaruh nyata terhadap
produksi penggemukan sapi potong pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E
karena nilai nilai signifikan < 0,10 dengan taraf kepercayaan 99%.  Nilai koefisien
regresi yang diperoleh bernilai 1,299 dan bernilai positif, artinya setiap penambahan
satu persen penggunaan KKP-E akan meningkatkan produksi sebesar 129,9%.  Ayu
(2013) mengemukakan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu penggunaan KKP-
E dapat meningkatkan pendapatan petani.

Analisis Keuntungan
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda maka diketahui variabel-

variabel yang secara langsung mempengaruhi keuntungan peternakan penggemukan
sapi potong.

Tabel 2
Hasil Regresi Analisis Keuntungan Petani Penggemukan Sapi Potong

Variabel

Petani Penggemukan Sapi Potong
Koefisie
n
regresi

Sig
. VIF

Intercept 136.716 0.000**
Biaya Pakan  Hijauan (X1) -63.799 0.001** 1.291
Upah Tenaga Kerja (X2) -105.023 0.000** 2.142
Biaya Peralatan Kandang (X3) -129.574 0,077* 2.009
Jumlah Ternak (Z1) 0.057 0.000** 4.870
Pengalaman Beternak (Z2) -2.305 0.120 3.883
Penggunaan KKP-E (D) 53.810 0.000** 9.507
F-hitung 355.426
Sig. F-hitung 0,000
R-squared 0,975
Adjusted R-squared 0,972

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Pada Tabel 1. Dapat dilihat variabel-variabel  yang mempengaruhi keuntungan,
yaitu pakan hijauan (X1) berpengaruh nyata terhadap keuntungan sapi potong dengan
taraf kepercayaan 99%.  Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 63,799 dan
bertanda negatif, artinya setiap kenaikan input pakan hijauan sebesar satu persen
maka akan menurunkan keuntungan yang diterima sebesar 63,799.  Seperti
dikemukakan Didy (2009) dalam penelitiannya bahwa penggunaan pakan hijauan yang
terlalu banyak akan mengurangi produksi ternak sapi dan berpengaruh terhadap
keuntungan petani.

Tenaga kerja (X2) berpengaruh nyata terhadap keuntungan penggemukan sapi
potong pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E karena nilai signifikan < 0,10
dengan taraf kepercayaan 99%.  Nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai 105,023
dan bernilai negatif, artinya setiap penambahan satu persen tenaga kerja
penggemukan sapi potong akan menurunkan keuntungan sebesar 105,023.

Peralatan Kandang (X3) berpengaruh nyata terhadap keuntungan
penggemukan sapi potong pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E dengan taraf
kepercayaan 90%.  Nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai 129,574 dan bernilai
negatif, artinya setiap penambahan satu persen tenaga kerja penggemukan sapi
potong akan menurunkan keuntungan sebesar 129,574.
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Jumlah ternak (X4) berpengaruh nyata terhadap keuntungan penggemukan
sapi potong pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E dengan taraf kepercayaan
99%.  Nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai 0,057 dan bernilai positiftif, artinya
setiap penambahan satu persen tenaga kerja penggemukan sapi potong akan
meningkatkan keuntungan sebesar 0,057.  Dahri (2014) pada penelitiannya
mengemukakan hasil yang sama dengan penilitian ini yaitu jumlah ternak sapi
mempengaruhi pendapatan petani ternak sapi.

Penggunaan KKP-E (dummy variabel) (D) berpengaruh nyata terhadap
keuntungan penggemukan sapi potong pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E
karena nilai nilai signifikan < 0,10 dengan taraf kepercayaan 99%.  Nilai koefisien
regresi yang diperoleh bernilai 53,810 dan bernilai positif, artinya setiap penambahan
satu persen penggunaan KKP-E akan meningkatkan produksi sebesar 53,810.

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,972
yang berarti bahwa setelah disesuaikan, 97,2% variasi keuntungan sapi potong dapat
dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang ada dalam model.

Analisis Uji Beda (Uji T)

Tabel 3
Uji Independent T-Test Produksi Petani Penggemukan Sapi Potong

Produksi

Petani Penggemukan Sapi Potong
Levene’s test for

equality of variances
T-test for equality of

Means
F Sig Sig. (2-tailed)

Equal variances assumed 110.813 0,000 0.000
Equal variances not
assumed

0.000

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Pada hasil yang diperoleh dari analisis produksi Cobb-Douglass kemudian
dilakukan uji beda atau uji t dengan SPSS yaitu Uji Independent T-Test.
Hasil dari uji independent t-test dapat dilihat pada tabel 3.

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai Sig pada tabel test Levene lebih
kecil dari 0,05 yang artinya data yang digunakan bersifat heterogen, oleh sebab itu
untuk mengetahui hasil uji independent t-test maka dilihat dari kolom Equal Variances
not assumed. Pada tabel dapat diketahui Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,000 dimana
nilai tersebut lebih kecil dari 0,05.  Berdasarkan hasil uji independent t-test tersebut
maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan produksi antara kelompok tani
pengguna KKP-E dan bukan pengguna KKP-E.

Pada analisis uji beda (uji t) pada hasil analisis fungsi keuntungan dapat dilihat
pada tabel 2. bahwa nilai Sig pada tabel test Levene lebih kecil dari 0,05 yang artinya
data yang digunakan bersifat heterogen, oleh sebab itu untuk mengetahui hasil uji
independent t-test maka dilihat dari kolom Equal Variances not assumed.

Pada tabel dapat diketahui Sig.(2-tailed) memiliki nilai 0,000 dimana nilai
tersebut lebih kecil dari 0,05.  Berdasarkan hasil uji independent t-test tersebut maka
dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan produksi antara kelompok tani pengguna
KKP-E dan bukan pengguna KKP-E.



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

326

Tabel 4
Uji Independent T-Test Produksi Petani Penggemukan Sapi Potong

Keuntungan

Petani Penggemukan Sapi Potong
Levene’s test for

equality of variances
T-test for equality of

Means
F Sig Sig. (2-tailed)

Equal variances assumed 4.075 0,048 0.000
Equal variances not
assumed

0.000

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Keuntungan peternakan sapi potong adalah selisih antara penerimaan dengan
total biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu tahun.  Produksi yang rendah dapat
disebabkan oleh bakalan yang kecil jumlah bakalan yang sedikit, serta pemberian
pakan yang dimiliki terbatas.  Berikut adalah rata-rata produksi, dan keuntungan
peternakan sapi potong petani penerima KKP-E dan petani bukan penerima KKP-E

Kegiatan penggemukan sapi potong memerlukan waktu kurang lebih 4-5 bulan
untuk satu kali proses produksi penggemukan sapi.  Rata-rata bobot sapi hasil
penggemukan petani pengguna KKP-E pada 77 sapi adalah sebesar 20890 kg atau
271,3 kg/ ekor.  Pendapatan petani atas biaya tunai sebesar Rp 95.350.000,00  atau
Rp 1.238.311,69/ ekor, sedangkan R/C ratio atas biaya tunai sebesar 1,129.  Hal ini
berarti bahwa untuk setiap Rp 1,00 yang diinvestasikan dalam usaha penggemukan
sapi potong petani pengguna KKP-E akan memperoleh sebesar Rp 1,129.

Rata-rata bobot sapi hasil penggemukan sapi potong petani bukan pengguna
KKP-E pada 159 sapi adalah 35700 kg atau 224.53 kg/ ekor.  Pendapatan petani atas
biaya tunai sebesar Rp 249.061.000,00  atau Rp1.566.421,38/ ekor, sedangkan R/C
ratio atas biaya tunai sebesar 1,2113.  Hal ini berarti bahwa untuk setiap Rp 1,00 yang
diinvestasikan dalam usaha penggemukan sapi potong petani bukan pengguna KKP-E
akan memperoleh sebesar Rp 1,2113.

Harga jual sapi potong pada bulan September 2015 yaitu Rp 39.000,00 – Rp
40.000,00 per kilogram.  Sapi potong tersebut biasa dijual dengan menunggu pesanan
dari pembeli.  Pembeli biasanya sudah merupakan pembeli tetap namun juga terdapat
beberapa pembeli baru.

Berdasarkan analisis laba rugi dapat diketahui bahwa ada perbedaan
pendapatan dan keuntungan. Produksi yang dihasilkan akan mempengaruhi
penerimaan dan keuntungan ternak sapi potong.  Semakin tinggi produksi dan harga
jual output, maka semakin tinggi pula penerimaan dan keuntungan peternakan sapi
potong.

Dengan menggunakan rumus B/C ratio maka dapat diketahui keuntungan atas
biaya total peternak penerima KKP-E sebagai berikut:

B/C ratio = ( )( )
B/C ratio = . .. .
B/C ratio = 0,9440

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan peternak
penerima KKP-E justru tidak layak kurang dari 1 yaitu sebesar 0,944.  Pada petani
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bukan penerima KKP-E dapat diketahui keuntungan atas biaya total dengan
menggunakan rumus B/C ratio, sebagai berikut:

B/C ratio = ( )( )
B/C ratio = . .. .
B/C ratio = 0,9051

Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan rumus B/C ratio, dapat
diketahui bahwa usaha ternak yang dilakukan oleh petani bukan penerima KKP-E juga
tidak layak yaitu kurang dari 1, dan hasil yang diperoleh lebih kecil dibandingkan
dengan petani penerima KKP-E.

PENUTUP
Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi peternakan sapi potong di Kota

Metro adalah pakan konsentrat, pakan hijauan, tenaga kerja, jumlah ternak, dan
penggunaan KKP-E. Faktor- faktor yang mempengaruhi keuntungan peternakan sapi
potong di Kota Metro adalah harga pakan hijauan, harga tenaga kerja, harga peralatan
kandang, jumlah ternak dan penggunaan KKP-E.  Pada produksi dan keuntungan
terdapat perbedaan antara petani penggemukan sapi potong pengguna KKP-E dan
petani bukan pengguna KKP-E.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi biofisik, sosial ekonomi hutan rakyat dan
upaya peningkatan pendapatan usahatani hutan rakyat di Desa Kalisalak Sub DAS
Logawa Kabupaten Banyumas. Metode penelitian dengan metode survei. Data primer
dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat Desa
Kalisalak, Pemkab Banyumas. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hutan rakyat di Desa Kalisalak merupakan pola tanam campuran
terdiri atas tanaman kayu (55%), tanaman hotikultura (35%), tanaman pangan (10%)
dengan distribusi jumlah pohon pada setiap kelas diameter membentuk hutan normal,
dan usaha dilakukan secara perorangan. Tanaman kayu dominan adalah tanaman
sengon, menyumbang 67 % dari total pendapatan rumah tangga. Analisis kayu
sengon mempunyai nilai NPVsebesar Rp10.238.630, IRR sebesar 17,03 diatas bunga
bank yang berlaku (16%) selama 8 tahun, nilai Net BC sebesar 1,32. Artinya
usahatani hutan rakyat di Desa Kalisalak menguntungkan.

Kata kunci: hutan rakyat, peningkatan pendapatan, Sub DAS.

AN EFFORT TO INCREASE FARMERS’ INCOME COMMUNITY FOREST FARMING
AT KALISALAK VILLAGE KEDUNGBANTENG DISTRICT BANYUMAS REGENCY

ABSTRACT
The effort of the small holder forest management is reflected from benefits, in order to
run eternally. Aims of this research were to know of biophysical, social-economy of
community forets and an effort of income increase in the farming system of community
forets at Kalisalak Village located at Kedungbanteng District Banyumas Regency. It
used a survey method. Primary and secondary data were collected through detailed
interviews to the people of Kalisalak Village, the government of Banyumas Regency,
and the Society Self-Supporting Institution. Data were analyzed by qualitatively
descriptive. Results of the research performed community forets at this village was a
mixed planting pattern containing wood plants (55%), fruit plants (35%), and food
plants (10%) with the distribution of tree quantity on every diameter formed normal
forest, and the attempt was conducted personally. the dominant wood plants were
albizia, to contribute 67% of the total house hold income. analyses of albizia woods
performed that they had a value of positive NPV, IRR above bank interest (16%) for 8
years, the net BC value > 1 that means the farming of community forets at Kalisalak
Village was profitable.

Key words: community forests, , increase of income, , river stream region,

PENDAHULUAN
Hutan rakyat sudah sejak puluhan tahun yang lalu diusahakan, meskipun

dilakukan secara tradisional, namun terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi
pemiliknya, tetapi juga masyarakat dan lingkungannya. Keberadaan hutan rakyat
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sangat penting sebagai pendukung pertanian di pedesaan, penyangga ekosistem,
penjaga stabilitas ekologi dan pengatur tata air wilayah. Di dalam Undang-Undang No
41/1999 disebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang
merupakan hak milik. Mengelola hutan rakyat ialah suatu bentuk pemanfaatan lahan
yang optimal dan merupakan usahatani berbasis  hutan dengan hasil berupa
komoditas tanaman kehutanan (pepohonan/kayu) dan tanaman pertanian
(semusim/non-kayu) (Andayani, 2003).

Rencana Strategi yang dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Banyumas dalam pencapaian pembangunan periode tahun 2008 sampai
2013, disebutkan antara lain: a)  meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan
masyarakat sekitar hutan, kebun dan lahan kritis. b) meningkatkan rehabilitasi hutan
dan lahan untuk mengurangi lahan kritis dan meningkatkan produktivitas lahan. c)
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani dan kapasitas kelembagan
kelompok tani. d) meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas pertanian,
kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan daya saing produk hasil hutan, kebun,
dan pertanian, namun rencana tersebut belum  semua terlaksana, dan masih banyak
kendala yang dihadapi.

Pengembangan hutan rakyat seringkali hanya dijadikan sebagai pendukung
pertanian, sehingga belum menjadi perhatian utama dan seringkali pengembangannya
hanya ditujukan pada tanah kosong atau lahan kritis. Akibatnya, pengembangan hutan
rakyat kurang memperhatikan kesejahteraan petani. Implikasi selanjutnya,
pengembangan hutan rakyat dianggap kurang bernilai (Cahyono, et al., 2002a) dan
kurang mendapat perhatian (Ekawati, et al.,2003).

Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng di Kabupaten Banyumas terletak di
bagian hulu Sungai  Logawa yang bermata air di lereng Gunung Slamet sebelah
selatan,  dan bermuara di  Sungai  Serayu. Tingkat keberhasilan hutan rakyat dapat
diketahui dari indikator persentase tumbuh tanaman. Berdasarkan penilaian
persentase tumbuh tanaman ternyata tingkat keberhasilan hutan rakyat di bagian hulu
Sub DAS Logawa di Kabupaten Banyumas, tidak merata. Ada yang berhasil sangat
baik dimana nilai persentase tumbuh tanaman lebih dari 80 persen dan ada juga yang
tidak berhasil dimana nilai persentase tumbuh tanaman 50 persen atau kurang (DDC
Consultant, 2005; Ethika, 2009; Distanhutbun Kabupaten Banyumas 2012). Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui potensi biofisik, sosial ekonomi pengelolaan hutan
rakyat lestari  di Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng  Kabupaten Banyumas
dan peranan pihak luar dalam pengelolaan tersebut dan untuk mengetahui pendapatan
usahatani hutan rakyat di Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng  Kabupaten
Banyumas.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan mulai bulan September 2013 sampai bulan Nopember

2013. Menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang
memusatkan perhatian pada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang,
sedangkan masalah yang dipecahkan adalah masalah yang aktual. Data yang telah
terkumpul, pertama disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif
bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian atau memberikan
gambaran hubungan antar fenomena, menguji hipotesis, membuat prediksi serta
implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan  (Nasir, 2009).

Desa sampel yang terpilih adalah Desa Kalisalak Kecamatan Kedungbanteng
dengan pertimbangan tanaman hutan rakyat mempunyai pertumbuhan yang baik atau
lebih dari 70 persen tumbuh.
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Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Kalisalak, Kecamatan Kedungbanteng,

Kabupaten Banyumas. Desa Kalisalak dipilih karena berlokasi di bagian hulu Sub DAS
Logawa lereng selatan Gunung Slamet dan terdapat hutan rakyat sekitar sekitar 123,9
ha Adapun penelitian ini dilakukan selama enam bulan mulai bulan September 2013
sampai bulan Desember 2013.

Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama yang di dapat

secara langsung di lapangan. Data sekunder merupakan data yang menyangkut
informasi yang terkait dengan kelembagaan, desa, kecamatan, kabupaten, monografi
desa, dan profil desa. Data tersebut dikumpulkan melalui perpustakaan, internet,
kantor Desa Kalisalak, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Banyumas.

Jumlah responden  sebanyak 31 petani hutan rakyat diperoleh  secara
purposive. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data biofisik
meliputi keadaan umum lahan, yaitu: letak, luas lahan, iklim (curah hujan, hari hujan),
topografi (kemiringan lahan),  penggunaan lahan, jenis tanaman, pola tanam.

Data potensi ekonomi rumah tangga: luas pemilikan lahan, luas pemilikan lahan
hutan rakyat,usaha di bidang pertanian, kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan
hutan rakyat pendapatan rumah tangga: besarnya pendapatan yang diperoleh dari
hutan rakyat dan dari luar hutan rakyat pertanian). data biaya pengusahaan hutan
rakyat: biaya tetap (peralatan penanaman, dan sebagainya), biaya variabel (upah,
pembelian bibit dan pupuk), pajak tanah dan biaya lainnya (Ethika , 2014).

Keadaan tanaman: jumlah dan jenis pohon yang ditanam, umur, pola usaha
tani tegal dan pekarangan dengan data yang dihimpun: luas panen setiap komoditi,
produksi rata-rata/ha, besarnya biaya produksi yang meliputi biaya/upah pengadaan
pembelian  saprodi/bahan. Sampel pohon digunakan untuk memperoleh data potensi
tegakan dengan membuat 3 plot contoh berbentuk dengan jari-jari 17,8 m dan luas
masing-masing 0,1 ha pada masing-masing lahan responden (Safitri (2009). Kemudian
dihitung jumlah pohon dalam plot dan diukur diameter setinggi dada dan tinggi bebas
cabang pohonnya, dengan alat pita ukur, clinometer, tali rafia dan galah. Pengukuran
potensi tanaman hutan rakyat yang dibudidayakan meliputi jenis tanaman, sebaran
diameter, volume tegakan.

Analisis fiannsial diperoleh melalui data yang dikumpulkan dengan melakukan
wawancara kepada petani responden menggunakan kuisenair. Analisis dapat
digunakan untuk memprediksi pendapatan petani dan hutan rakyat selama satu daur.
Jangka waktu analisis usahatani sistem hutan rakyat adalah daur dari komoditi yang
paling dominan, yaitu tanaman jenis sengon  dengan umur tebang rata-rata 8 tahun.
Variabel yang digunakan  meliputi: jenis kegiatan, aliran kas masuk dan aliran kas
keluar selama 1 daur dan total pendapatan selama satu daur diteruskan analisis
kelayakan (NPV, IRR, B/C ratio) (Gittinger, J.P., 1982).

HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Kondisi Biofisik

WiIayah bagian hulu Sub DAS Logawa masuk di tiga wilayah Kecamatan dan
terdiri dari 5 Desa,  yaitu di Kecamatan Cilongok (Desa Sokawera);  Di Kecamatan
Kedungbanteng (Desa Windujaya, Desa Baseh, Desa Kalisalak,); Di Kecamatan
Karanglewas (Desa Sunyalangu). Desa Kalisalak merupakan lokasi penelitian yang
terletak di bagian hulu Sungai Logawa, berada di dataran tinggi berbatasan langsung
dengan kawasan hutan negara Gunung Slamet lereng sebelah selatan. Desa Kalisalak
terbagi dalam 3 dukuh/dusun, 3 RW dan 17 RT. Tinggi wilayah desa sekitar 542 mdpl,
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kemiringan sekitar 55-60 persen, curah hujan sekitar 1.380mm/thn. (Statistik
Kecamatan Kedungbanteng, 2011).

Luas wilayah desa Kalisalak sekitar 1266.30 ha, terdiri dari lahan sawah irigasi
½ teknis sekitar 31,30, irigasi hujan sekitar 38 ha, pekarangan sekitar 45,4 ha,
tegalan/kebun sekitar 123,9 ha, hutan negara 1001 ha, perkebunan negara 19,9 ha,
kolam sekiatr 0,60 ha, lainnya 6,2 ha. Penggunaan lahan  dan tanaman dengan
sistem  hutan rakyat sekitar 80 persen agak rapat sampai rapat dengan strata
terbawah rumput tidak rapat. Pola penggunaan lahan di Desa Kalisalak dapat
dikelompokkan sebagai areal hutan negara, hutan rakyat, pertanaman padi (sawah),
pertanaman tanaman pangan lahan kering, areal pemukiman dan lain-lain. Umumnya
jenis tanaman yang diusahakan ada yang berasal tanaman dari daerah lokal maupun
dengan cara membeli bibit dari daerah lain. Jenis penggunan lahan, jenis tanaman dan
pola tanam tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1
Jenis Penggunaan Lahan, Jenis Tanaman, dan Pola Tanam di Desa Kalisalak

Wilayah Hulu Sub DAS Logawa
No. Penggunaan

Lahan
Jenis

tanaman
Pola

tanam
1 Pekarangan

Dan
pemukimam

Albasia, Kelapa,Cengkeh, Petai, Melinjo,
Nangka, Durian, Rambutan, Belimbing,
Jengkol, Jambu Air, Duku, Alpokat,
Mangga, Kedondong, Kokosan, Pisang,
Laos, Pepaya, Kelapa, Jeruk, Salak.

Campuran

2 Tegalan Albasia, Puspa, Mahoni, Kelapa,
Sonokeling, Damar,Johar, Jati,Akasia,
Laban, Pinus, Bamboo, Kelapa,
Cengkeh,Nangka, Rambutan, Durian,
Petai, Kakao, Jengkol, Kopi, Pala,
Kelengkeng, Pisang, Mangga, Nanas,
Salak, Jagung, Padigogo, Kacangtanah,
Kacanghijau, cabe, timun, Kunyit, Jahe,
Ubikayu

Campuran

3 Alas Damar,Mahoni, Sonokeling, Johar,
Puspa, Jati,Akasia, Pinus, Laban, Kopi,
Kapulaga,  Nagasari, Sagu, Waru,
Angsana, Salam, Kemiri, Langsep,
Puspa,  Ketapang, Kelengkeng,
Kokosan, Karet, Salak , Bambu, Laos,
Ubikayu, Nanas, Jabon,

Campuran

4. Perkebunan
rakyat

Kelapa, Karet, Kopi, Kakao, Cengkeh,
Nilam.

Monokultur,
campuran

5 Sawah Padi Pandan Wangi, IR 64, Cisadane Monokultur,
tumpang- gilir.

Sumber: Analisis Data Primer, 2013

Ada dua prinsip dalam pengelolaan hutan yaitu prinsip kelestarian hutan dan
prinsip kelestarian usaha. Kelestarian hutan rakyat saja belum cukup untuk menjamin
kelestarian dalam usaha hutan rakyat. Dengan demikian keduanya mutlak harus
terwujud secara bersamaan (Hardjanto, 2003).

Sampai saat ini petani menanam tanaman sengon, jati, akasia  dan tanaman
kayu lainnya serta  buah-buahan dan lain sebagainya. Tanaman  yang ditanam
tersebut antara lain sebagai ganti tanaman cengkeh yang sudah tua dan tidak
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menghasilkan lagi, sedangkan kesadaran untuk menanam berbagai macam tanaman,
mempunyai harapan untuk memperoleh hasil. Potensi hasil kayu hutan rakyat di
daerah penelitian menunjukkan bahwa prinsip kelestarian hutan pada usaha hutan
rakyat secara fisik dicerminkan oleh jumlah pohon dan diameter yang dihasilkan.
Potensi kayu hasil kayu dan diameter dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Pohon Dominan dan Volume Kayu Milik Responden di Desa Kalisalak

tahun 2013
Diameter d 0-10 d11-20 d 21-30 d >30

Jum
lah
Po
hon
Total

Jum
lah
Vo
lume
Total
(m³)

No
Jenis
Tanam
an

Jum
lah
Po-
hon

Vo
lu
me
(m³)

Jum-
lah
Po-
hon

Volu-
me
(m³)

Jum-
lah
Po-
hon

Vo-
lume
(m³)

Jum-
lah
Po
hon

Vo-
Lu
me
(m³)

1 Albasia 1206 8,62 393 11,23 302 19,42 45 8,04 1946 65
2 Cengkeh 117 0,84 175 5 40 2,57 105 18,75 437 15
3 Melinjo 115 7,35 115 4
4 Kelapa 5 0,4 315 20,25 40 7,14 360 12
5 Nangka 7 0,2 7 1
6 Durian 70 2 10 0,64 80 3
7 Mahoni 12 0,39 12 1

Sumber: Data primer, Ethika,  (2013)

Bagi petani yang mempunyai lahan untuk usaha hutan rakyat, maka tanaman
sengon banyak dipilih sebagai tanaman yang dominan untuk dikembangkan di lahan
tegalan karena merupakan satu jenis tanaman fast growing yang cepat tumbuh dan
cepat menghasilkan kayu, apalagi permintaan kayu sengon cukup besar. Ada juga
tanaman sengon yang ditanam dipekarangan, dengan dicampur dengan tanaman yang
lain. Agroforestry atau kebun campuran selalu menjadi pilihan sebagian besar
masyarakat.

Di Desa Kalisalak usaha menanam pohon belum merupakan kegiatan yang
memerlukan perhatian yang khusus bagi petani, karena sebagian besar masih
merupakan kegiatan sambilan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara panen tebang
butuh. Sempitnya penguasaan lahan yang dimiliki petani, pada umumnya lahan kering,
merupakan total penguasaan lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pengelolaan lahan untuk usaha hutan rakyatdi Desa Kalisalak sudah dilakukan
masyarakat melalui kegiatan secara perorangan. Perkembangan penanaman usaha
hutan rakyat juga dipengaruhi oleh adanya program pemerintah,  seperti penghijauan
yang di mulai tahun 1976, dan proyek pemerintah lainnya. Selain upaya rehabilitasi
lahan kritis, Dishutbun Kabupaten Banyumas juga melakukan pembangunan hutan
rakyat melalui Program Gerhan sejak tahun 2003. Pada tahun 2009 dilaksanakan
evaluasi keberhasilan Proyek Gerhan periode 2003-2008 pada umumnya berupa
bantuan bibit walaupun masih merupakan bagian kecil dibanding swadaya masyarakat
selama ini.

Kesadaran masyarakat secara individual dalam memperhatikan usaha hutan
rakyatdi lahan milik telah dibuktikan dengan terus melakukan pengayaan jenis
tanaman, walaupun dengan teknik budidaya dan pengetahuan usaha yang masih
sederhana. Kader Konservasi Alam (KKA) Gunung Slamet Hijau, telah melakukan
penanaman bibit tanaman Pucung, sejumlah 650 batang. Pucung cukup baik dan
kuat sebagai bahan pertukangan. Tumbuhan asli Indonesia ini memiliki perakaran



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

334

yang kuat sehingga cocok digunakan sebagai pohon pelindung dan penghijauan di
DAS (Kusno, 2013).

Selain sengon, tanaman yang sangat terkenal dari daerah Kalisalak dan
sekitarnya adalah tanaman cengkeh, tanaman ini  membuat daerah ini menjadi
makmur sampai tahun 80 an. Pada musim cengkeh yang tidak terlalu banyak (Jawa:
Slandren) terjadi setahun sekali. Pada musim panen tahun 2012 tergolong bukan
musim panen raya, harga cengkeh kering sekitar Rp85.000,00 per kg. Hal ini tentu
sangat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa, karena rata-rata setiap
keluarga memiliki 2-5 pohon. Musim panen biasa (Slandren) bisa menghasilkan 5 kg
cengkeh kering atau kalau musim panen raya bisa menghasilkan sekitar 15 kg bunga
cengkeh kering.

b. Kondisi Sosial Usahatani Hutan Rakyat
Jumlah penduduk Desa Kalisalak sekitar 2.683 jiwa, Jumlah KK sekitar 770,

Jumlah Pria sekitar 1.406 jiwa,  Jumlah wanita  sekitar 1.277 jiwa, kepadatan sekitar 9.
Sexratio sekitar 110, prosen pertumbuhan 0,64. Umur penduduk sekitar 0-4 tahun
sebanyak 1303 orang, umur sekitar 15-64 sebanyak 1.128 orang, umur penduduk
diatas 65 tahun sekitar 262 orang.  Tingkat pendidikan penduduk Desa Kalisalak yang
tamat SD sekitar 1.139 orang, Belum/tidak tamat SD sekitar 980 orang. Tamat
SD/setara sekitar 199 orang, SLTP /setara sekitar 56 orang, SLTA/setara sekitar 3
orang, DI/DIII setingkat akademi/setara sekitar 7  orang dan setingkat Perguruan
Tinggi/D4 sekitar 7 orang.

Jumlah penduduk di atas umur 14 tahun mempunyai pendapatan atau mata
pencaharian penduduk masih bertumpu pada sektor pertanian, yaitu sebesar 564
orang sebagai petani, sebanyak 457 sebagai buruh tani, sebagai pedagang sebanyak
79 orang, sebagai buruh bangunan sebanyak 56 orang, buruh industri sebanyak 76
orang, pengangkutan sebanyak 16 orang, PNS/TNI sebanyak 29 orang, pensiunan
sebanyak 17 orang , selainnya sebanyak 869 orang.

Kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) Desa Kalisalak dengan nama
Sumber Makmur diketuai oleh saudara D. Munthohar sudah dikukuhkan dalam Surat
Keputusan Bupati Banyumas nomor 5221.1/295/2006 tanggal 8 Maret 2006. KTH
bertugas sebagai pelaksana di lapangan dalam kegiatan pembangunan kehutanan dan
perkebunan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) juga  sudah berakte notaris.
Namun dalam proses pembentukan  atau menentukan kegiatan kelompok masih
menunggu adanya instruksi pamong desa atau petugas.

c. Pendapatan Usahatani Hutan Rakyat
Pendapatan dari hasil kayu sebesar Rp10.227.560, pendapatan dari hail non

kayu sebesar Rp 3.209.947. Pendapatan dari hasil hutan rakyat sebesar
Rp13.437.507. Hasil pendapatan non hutan rakyat sebesar Rp6.403.762. Total
pendapatan sebesar Rp19.841.011. Sumbangan pendapatan hutan rakyat terhadap
total pendapatan rumah tangga sebesar 67 %.

Sumbangan pendapatan hutan rakyat sebesar 67 persen per tahun artinya
bahwa hutan rakyat mempunyai peranan yang penting bagi perekonomian desa
Kalisalak, sekaligus menjamin kelestarian usaha. Analisis kelayakan finansial
digunakan untuk mengukur kriteria kelayakan investasi (usaha hutan rakyat) yaitu
NPV, IRR dan Net B/C.Tingkat suku bunga yang digunakan untuk mengukur criteria
investasi digunakan suku bunga bank yang pada umumnya digunakan oleh para
petani, yaitu bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Suku bunga bank  berlaku pada saat
penelitian yaitu sebesar 16 persen.

Nilai NPV sebesar Rp10.238.630,00 ; nilai IRR sebesar 17,03;  Nilai Net BC
sebesar 1,32.  Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp31.405.700,00 dan besarnya
pendapatan sebesar Rp 56.451.747,00.  Artinya bahwa usaha hutan rakyat  di Sub
DAS Logawa menguntungkan untuk di usahakan. Sesuai pendapat Darusman dan
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Wijayanto (2007), bahwa berdasarkan atas data dan informasi hasil-hasil penelitian,
menunjukkan bahwa pengusahaan hutan rakyat layak secara finansial (BCR, NPV,
IRR), sehingga investasi dalam usaha hutan rakyat menguntungkan.KESIMPULAN
DAN SARAN
1. Potensi sumberdaya alam Desa Kemiri Kecamatan Panti dan Desa Karangpring

Kecamatan Sukorambi secara agroklimat layak untuk dibudidayakan kopi arabika
karena berada pada ketinggian diatas 700 dpl. Sedangkan potensi sosial petani
kopi arabika  yang meliputi umur sebesar 57,78% berada pada usia produktif yaitu
antara usia 40-50 tahun. Tingkat pendidikan petani kopi arabika sebesar 93,32%
hanya tamat SD. Pengalaman usahatani kopi arabika sebesar 55,56% yaitu
kurang dari 10 tahun. Sedangkan luas pengelolaan lahan perum perhutani yang
digarap antara 0,5-1,0 Ha adalah sebesar 53,3%.

2. motivasi utama petani dalam melakukan konversi dari budidaya kopi robusta ke
kopi arabika adalah panen kopi arabika lebih cepat sehingga memperpendek
masa paceklik yaitu sebesar 29,32% diikuti oleh harga jual yang lebih tinggi pada
kopi arabika sebesar 27,82% dan adanya gangguan kera pada kopi robusta yang
dapat menurunkan hasil panen sebesar 18,8%.

3. Kondisi kelembagaan shareholder yaitu LMDH Taman Putri dan LMDH Sumber
Kembang secara formal struktur organisasi sudah lengkap hanya saja
sumberdaya manusia pengurus dan anggotanya masih rendah. Terjadi
kevakuman kepengurusan LMDH karena keterlambatan kepengurusan akta
notaries pergantian pengurus. Sedangkan lembaga stakeholder yang terlibat
dalam pengembangan kopi arabika adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Jember, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka), Universitas
Jember, Koperasi Petani Kopi Indokom dan PT. Indokom Citra Persada, Perum
Perhutani dan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur. Tetapi diantara lembaga
stakeholder tersebut belum terdapat sinergi dan kerjasama yang baik untuk
pengembangan Kopi Arabika Specialty berbasis kawasan di Kabupaten Jember.

PENUTUP
Lahan di desa Kalisalak terdiri dari pekarangan sekitar 45,4 ha, tegalan/kebun

sekitar 123,9 ha, hutan negara 1001 ha, perkebunan negara 19,9 ha.  Penggunaan
lahan  dan tanaman dengan sistem  hutan rakyat sekitar 80 persen agak rapat sampai
rapat dengan strata terbawah rumput tidak rapat, dilakukan secara perorangan,
sederhana dengan cara panen tebang butuh. Petani hutan rakyat sebagian besar
lulusan SD, sebanyak 42 persen umur produktif. Perlu segera mengaktifkan kelompok
tani hutan rakyat dengan dukungan pengambil kebijakan melalui pendampingan,
kerjasama, pengetahuan pemasaran, sehingga kelestarian usahatani hutan rakyat
sekaligus  kelestarian lingkungan lebih terjamin. Analisis finansial menunjukkan bahwa
hutan rakyat pada tahun 2013 menyumbang 67 % terhadap pendapatan total, yaitu
sebesar Rp13.437.507/ha/thn. Nilai NPV sengon sebesar Rp10.238.630,00, IRR
sebesar 17,03 diatas bunga bank yang berlaku (16 %), Net BC sebesar 1,32, artinya
NPV positif, niai IRR diatas bunga bank yang berlaku dan net B/C di atas satu,  berarti
bahwa usaha hutan rakyat menguntungkan untuk di usahakan.
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RANCANGAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK
BERUSAHATANI LADA PERDU DALAM RANGKA OPTIMALISASI

PEMANFAATAN LAHAN KERING DI KECAMATAN PULOSARI

Teguh Djuharyanto
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto Jawa Tengah
teguhdjuharyanto@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama, dari rencana penelitian selama dua
tahun. Target penelitian pada tahun pertama ini adalah tersusunnya rancangan strategi
pemberdayaan petani untuk berusahatani lada perdu dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan lahan kering, sebagai dasar pencapaian target penelitian tahun kedua
yaitu tersusunnya strategi pemberdayaan petani untuk berusahatani lada perdu dalam
rangka optimalisasi pemanfaatan lahan kering. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, sehubungan di kecamatan tersebut
pengelolaan lahan kering tidak optimal, terdapat banyak desa yang secara
agroekologis sesuai untuk budidaya lada perdu, dan usahatani lada perdu belum
tersosialisasi, padahal komoditas lada punya prospek ekonomi tinggi. Metode
penelitian yang diaplikasikan adalah survai, dengan sampling design simple random
sampling dan unit sampel petani pemilik lahan kering/kebun. Metode analisis yang
diaplikasikan adalah descriptive dengan bantuan metode pengukuran Likert's
Summated Rating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan strategi
pemberdayaan petani menuju usahatani lada perdu adalah aplikasi metode
Participatory Action Researh (PAR) dengan melibatkan petani binaan secara langsung.
Dalam PAR tersebut terdapat keterpaduan (terintegrasi dan terkoordininasi) antara
metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Parcipitory Rapid Appraisal (PRA), Focus Group
Discussion (FGD), dan Participatory Learning and Action (PLA). Meteri binaan dalam
PAR adalah keterpaduan antara bina manusia, bina usahatani, dan bina kelembagaan.
Rancangan strategi tersebut hanya dapat diaplikasikan pada desa-desa yang pada
musim kemarau masih tersedia air untuk tanaman, dengan ketinggian di bawah 1.000
dpl.

Kata kunci : Strategi pemberdayaan; optimalisasi lahan kering; lada perdu.

ABSTRACT
This is the first year research of the research plan for two years. The target in the first
year research is a construction of the strategic plan of farmer empowerment to do
shrub pepper farming in framework of optimalization for dry land uses. This research
was conducted at Pulosari Sub District Areas Pemalang Regency; due to at the sub
district the land use management is not optimal. There are many villages which are
agro ecologically suitable for shrub pepper cultivation, and the shrub pepper farming
has not been socialized, whereas the pepper commodity has highly economic
prospect. It used a survey method by using a simple random sampling, and the sample
units were farmers owning garden dry lands. The method of analysis applied was
descriptive assisted with the measurement method of Likert's Summated Rating.
Results of the researach performed that the strategic plan of the farmer empowerment
leading to shrub pepper farming was the application of Participatory Action Researh
(PAR) method by involving advised farmers directly. In this PAR, there is an integration
(integrated and coordinated) among methods of Rapid Rural Appraisal (RRA),
Parcipitory Rapid Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), and Participatory
Learning and Action (PLA). Advisory materials in the PAR are integration among
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human, farm, and institution advisories. This strategic plan is only applied at villages
where during dry season still having water supply for planting, at altitude of below
1,000 m under sea level.

Key words: empowerment strategy, dry land optimalization, shrub pepper

PENDAHULUAN
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang merupakan kawasan lereng Gunung

Slamet.  Lahan pertanian utamanya adalah lahan kering yang luasnya mencapai
8.507,98 ha (97,25 %), dan 49,57 % di antaranya (4.217,17 ha) merupakan lahan
kebun/tegal.  Sebagian besar lahan tegal/kebun tersebut ditanami kayu-kayuan
campuran antara albasia, kopi, cengkeh, dan eucalyptus, yang sebagian kecil
ditumpangsarikan dengan teh rakyat.  Tingkat pengelolaan tanaman tersebut tidak
intensif, tampak dari jarak tanam yang tidak teratur dan atau kondisi tanaman tidak
dirawat dibiarkan tumbuh alami.

Berkenaan dengan itu, perlu adanya optimalisasi pemanfaatan lahan
tegal/kebun di atas, yang secara strategis melalui sosialisasi usahatani lada perdu.
Hal ini berdasar atas pertimbangan : (1) Banyak desa yang secara agroekologis,
kondisi lahan kebun/tegal tersebut sesuai syarat tumbuh dan berproduksi tanaman
lada, (2) tanaman lada membutuhkan naungan tanaman kayu-kayuan, lada perdu
dapat ditanam di antara (disela-sela) tanaman kayu-kayuan tersebut, dan (3) secara
ekonomis lada merupakan komoditas ekspor yang punya prospek ekonomi tinggi,
dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, lada merupakan salah satu di
antara sepuluh produk potensial ekspor.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa petani setempat belum mampu
memanfaatkan tingginya peluang keberhasilan usahatani lada.  Selaras dengan itu
optimalisasi pemanfaatan lahan tegal/kebun melalui sosialisasi usahatani lada perdu di
atas, secara tepat melalui pemberdayaan (empowerment) petani. Pemberdayaan yang
dimaksud merujuk pada integrasi antara proses perubahan perilaku dengan
peningkatan kapabilitas (capability) petani dalam pemanfaatan lahan kebun/tegal
(Mardikanto, 2013).  Mengingat pemberdayaan merupakan proses yang kompleks,
maka harus terencana secara tertulis yang disusun dalam suatu strategi, sehingga
tidak menimbulkan salah penafsiran bagi pelaku pemberdayaan, penentu kebijakan,
penyuluh/fasilitator, dan lembaga pendukung pemberdayaan lainnya.

Berdasarkan Teori Dorongan (Drive-Theory) Woodworth (1958, dalam Asnawi,
2007) yang dimodifikasi dengan Teori Perubahan Perilaku Rogers dan Shoemaker
(1971), bahwa aplikasi proses pemberdayaan petani di atas akan terlaksana secara
baik, bilamana melalui penyusunan suatu strategi pemberdayaan yang mampu
menumbuhkan motivasi kebutuhan (needs motivation) petani yang kuat untuk
mengaplikasikan strategi pemberdayaan tersebut.  Kuatnya motivasi kebutuhan itu
merupakan predisposisi timbulnya perubahan perilaku petani untuk mengaplikasikan
strategi pemberdayaan tersebut.

Strategi pemberdayaan tersebut harus spesifik lokasi, sesuai dengan kondisi
sosial ekonomi petani setempat (Pranadji dan Hastuti, 2004), mampu memanfaatkan
secara optimal ketersediaan sumberdaya lokal (Supadi, 2008),  termasuk
kelembagaan usahatani seperti lembaga perkreditan, distribusi sarana produksi
usahatani, dan pangsa produk usahatani (Sugiharto, 2008), sehingga aplikasi strategi
pemberdayaan mampu meningkatkan pendapatan usahatani secara mencolok, dan
dalam jangka panjang mampu mendatangkan multiplier effect yang berujung pada
pengembangan perekonomian perdesaan (Sugiharto, 2008, dan Pramono, 2010).
Permasalahannya, bahwa strategi pemberdayaan petani yang dimaksudkan di atas di
Kecamatan Pulosari belum tersusun.
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Selaras dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menyusun strategi
pemberdayaan petani untuk berusahatani lada perdu dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan lahan kering dan peningkatan pendapatan petani, yang dicapai pada
penelitian tahun kedua.  Strategi pemberdayaan tersebut disusun berdasar atas
temuan inovasi pada penelitian tahun pertama, yaitu menyusun rancangan strategi
pemberdayaan petani untuk berusahatani lada perdu dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan lahan kering dan peningkatan pendapatan petani.

Uraian di atas menunjukkan temuan inovasi penelitian ini disusun berdasar atas
konsep dasar keilmuan (scientific) yang mendasar tentang perubahan perilaku petani;
hal ini menunjukkan tingginya urgensi penelitian secara akademis.  Tingginya urgensi
penelitian secara aplikatif, tampak dari belum tersusunnya strategi pemberdayaan
tersebut, padahal keberadaannya dibutuhkan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan
kering, yang dalam jangka panjang mampu mendatangkan multiplier effect
pengembangan perekonomian perdesaan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama, dari rencana penelitian

selama dua tahun.  Tujuan penelitian adalah menyusun rancangan strategi
pemberdayaan petani untuk berusatani lada perdu dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan lahan kering.  Metode penelitian yang diaplikasikan adalah survai,
dengan wilayah penelitian Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Selaras dengan persyaratan tumbuh tanaman lada perdu yang optimal berada
di bawah 1000 m dpl, dan ketersediaan luas lahan kering pada desa-desa di wilayah
kecamatan tersebut, maka untuk memperoleh data yang representatif ditentukan tiga
desa penelitian yaitu Desa Penakir, Nyalembeng, dan Karangsari yang masing-masing
mewakili desa-desa yang luas lahan keringnya tergolong luas, sedang, dan sempit.
Selanjutnya untuk memperoleh data yang akurat ditentukan petani lahan kering/kebun
pada desa penelitian sebagai unit sampel.

Penentuan petani sampel pada setiap desa penelitian secara simple random
sampling. Penentuan jumlah petani sampel berpegangan pada kondisi tingkat
keragaman populasi (varians populasi) yang tergolong rendah, penentuan nilai normal
tingkat kepercayaan 95 % dengan batas maksimal kesalahan 5 %.   Metode analisis
yang diterapkan adalah descriptive analysis dengan bantuan metode pengukuran
Likert's Summated Rating yang ditindaklanjuti metode Successive Interval.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Motivasi Kebutuhan Petani

Tingkat motivasi kebutuhan (needs motivations) petani terhadap usahatani
suatu tanaman merupakan predisposisi timbulnya perubahan perilaku petani untuk
berusahatani tanaman tersebut.  Aplikasi usahatani lada perdu pada petani terdorong
oleh motivasi kebutuhannya terhadap usahatani lada perdu.  Tingkat motivasi
kebutuhan petani terhadap usahatani lada perdu di Kecamatan Pulosari disajikan pada
Tabel 1 dan Gambar 1.

Pada Tabel 1 dan Gambar 1 tersebut terdeteksi bahwa motivasi kebutuhan
petani (needs motivations) terhadap usahatani lada perdu terbentuk atas kebutuhan
sosial (social needs), dan kebutuhan keamanan ekonomi (economic security needs).
Kebutuhan sosial yang dimaksud adalah kebutuhan untuk saling memberi, saling
menerima, dan saling menghargai antar individu dalam sistem sosialnya (sense of
belonging). Bilamana masyarakat atau tokoh masyarakat dalam sistem sosialnya
menganggap usahatani lada perdu itu akan mendatangkan manfaat besar terhadap
keluarganya dan mengaplikasikan usahatani lada perdu, maka individu dalam sistem
sosial tersebut akan merasa tidak aman (tidak nyaman) bila tidak berusahatani lada
perdu, karena merasa tidak bisa saling menerima, memberi, dan menghargai antar
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sesama dalam sistem sosialnya.  Hal ini dipicu oleh tingginya rasa kebersamaan dan
emphati individu dalam sistem sosial tersebut, sehubungan sistem sosial tersebut
berada di kawasan pegunungan, lereng Gunung Slamet.

Kebutuhan keamanan ekonomi yang dimaksud adalah kebutuhan keamanan
ekonomi keluarga untuk masa depan, suatu motivasi kebutuhan investasi untuk
keperluan ekonomi masa depan khususnya biaya anak sekolah, khajatan keluarga,
dan perbaikan rumah. Hal ini dipicu oleh tingginya keinginan masyarakat untuk
menyekolahkan anak atau cucunya dan mahalnya harga bahan bangunan rumah dan
biaya anak sekolah.

Sedang kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan fisiologis (kebutuhan sandang
pangan), keamanan pangan, harga diri, dan aktualisasi diri pada petani tidak
mendorong timbulnya motivasi kebutuhan petani untuk berusahatani lada perdu.  Hal
ini terjadi karena masyarakat pada sistem sosial di daerah penelitian merasa sudah
mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan kondisi wilayah terasa aman,
tidak terdapat gangguan keamanan yang serius.  Disamping itu, indvidu dalam sistem
sosial tersebut dewasa ini umumnya tidak begitu memperhatikan status sosial pribadi,
kebutuhan sosial sudah tercukupi dari kondisi saling menghargai antar individu
keluarga dalam sistem sosial.

Implikasi yang diperoleh dalam konteks ini, bahwa peningkatan motivasi
kebutuhan petani untuk berusahatani lada perdu dapat dilakukan dengan
memperdalam materi manfaat usahatani lada perdu terhadap investasi dan
diintegrasikan dengan rasa untuk diterima (sense of belonging) pada sistem sosialnya.
Dalamnya pemahaman kedua materi tersebut pada individu masyarakat merupakan
dasar timbulnya perubahan perilaku individu menuju implementasi berusahatani lada
perdu.  Disamping itu,  tokoh tani (petani maju) dapat difungsikan sebagai pioner
sosialisasi usahatani lada perdu.

Tabel 1
Tingkat motivasi kebutuhan petani terhadap usahatani lada perdu

di Kecamatan Pulosari

No. Komponen Pembentuk Tingkat
Motivasi Kebutuhan Petani

Tingkat Motivasi Kebutuhan
Skor Kategori

1

2

3

4

5

6

Kebutuhan fisiologis  ...............................

Kebutuhan keamanan pangan  .................

Kebutuhan keamanan ekonomi  ...............

Kebutuhan sosial (sense of belonging) .....

Kebutuhan harga diri  ..............................

Kebutuhan aktualisasi diri ......................

1,53

1,13

4,53

3,40

2,36

1,40

Sangat rendah

Sangat rendah

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat rendah

Sumber: Data Primer Diolah (2015)

Sangat rendah                  Rendah                    Sedang                     Tinggi
/ / / / /
1 2 3 4 5
Min. K1 Med. K3 Max.

Gambar 1
Posisi Tingkat Motivasi Kebutuhan Petani Terhadap Usahatani Lada Perdu
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Keterangan :
 Warna merah : Kebutuhan keamana pangan (food security)
 Warna biru : Kebutuhan aktualisasi diri
 Warna hitam : Kebutuhan fisiologis
 Warna hijau :` Kebutuhan harga diri
 Warna ungu : Kebutuhan sosial
 Warna kuning : Kebutuhan keamanan ekonomi (economic security)

Tingkat Keberdayaan Petani
Tingkat keberdayaan (empowerment, capability) petani lahan kering untuk

berusahatani lada perdu merupakan cerminan timbulnya perubahan perilaku (behavior)
petani untuk berusahatani lada perdu, semakin tinggi tingkat keberdayaan petani
semakin besar kemungkinan teraplikasinya usahatani lada perdu pada petani tersebut.
Tingkat keberdayaan petani yang diamati dalam penelitian ini terdiri atas aspek
ekonomis, teknis, dan sosial, sebagaimana disajikan pada Tabel 2, 3, dan 4.

Tabel 2
Aspek Ekonomis Tingkat Keberdayaan Petani Untuk Berusahatani

Berusahatani Lada Perdu Di Kecamatan Pulosari

No. Komponen Pembentuk
Tingkat Keberdayaan Petani

Tingkat Keberdayaan Petani

Skor Kategori

1

2

3

4

5

Ketersediaan lahan

Ketersediaan tenagakerja keluarga

Ketersediaan modal aktif keluarga

Ketersediaan bibit lada perdu

Ketersediaan pupuk organik (pupuk kandang)

4,50

4,20

2,80

1,00

3,17

Tinggi

Tinggi

Rendah

Sangat rendah

Sedang

Aspek ekonomis tingkat kerberdayaan petani (rata-
rata skor) ..................................................... 3,13 Sedang

Sumber: Data Primer Diolah (2015)

Pada Tabel 2 tersebut tampak bahwa aspek ekonomi keberdayaan petani
untuk berusahatani lada perdu secara makro berkategori sedang.  Pengamatan secara
mikro ternyata komponen aspek ketersediaan lahan tegal/kebun, tenagakerja keluarga,
dan pupuk organik (pupuk kandang) secara lokal mendukung sosialisasi usahatani
lada perdu.  Namun ketersediaan modal aktif keluarga dan penyediaan bibit lada perdu
keluarga berkategori rendah.  Hal ini merupakan kendala pemberdayaan petani
menuju sosialisasi usahatani lada perdu.  Berkenaan dengan itu, dapat ditarik implikasi
bahwa sosialisasi usahatani lada perdu pada sistem sosial petani secara ekonomis
menuntut adanya hibah bibit tanaman lada perdu.
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Tabel 3
Aspek Sosial Tingkat Keberdayaan Petani Untuk Berusahatani Lada Perdu

Di Kecamatan Pulosari

No. Komponen Pembentuk
Tingkat Keberdayaan Petani

Tingkat Keberdayaan
Petani

Skor Kategori

1

2

3

Norma kerjasama antar petani dalam
berusahatani .......................................................

Keamanan tanaman dalam lahan  ........................

Kesesuaian dengan nilai, norma, dan religius  ....

1,20

4,76

4,80

Sangat rendah

Tinggi

Tinggi

Aspek sosial tingkat kerberdayaan petani (rata-rata
skor)

3,58 Sedang

Sumber: Data Primer Diolah (2015)

Pada Tabel 3 di atas tampak bahwa komponen aspek sosial tingkat
keberdayaan petani secara umum tergolong sedang.  Hal ini terbentuk oleh komponen
tingkat keamanan tanaman dalam lahan kebun/tegal berada pada kategori tinggi, dan
kesesuaian antara usahatani lada perdu dengan tata nilai dan norma masyarakat juga
berkategori tinggi.  Namun komponen norma kerjasama antar petani dalam
berusahatni berada pada kategori sangat rendah.

Hal ini mengindikasikan bahwa secara sosial pemberdayaan petani untuk
berusahatani lada perdu memperoleh daya dukung dari keamanan tanaman pada
lahan kebun/tegal dan keseuaian dengan tata nilai dan norma masyarakat, dan tidak
memperoleh daya dukung dari kerjasama petani dalam berusahatani.  Implikasi yang
diperoleh, bahwa strategi pemberdayaan petani untuk berusahatani lada perdu secara
sosial menuntut pendekatan individual, bukannya pendekatan kelompok.  Hal ini
berkaitan dengan kondisi lembaga usahatani di tingkat petani yaitu kelompoktani,
gapoktan, dan koperasi unit desa yang berkategori tidak aktif atau mati suri.

Selanjutnya pada Tabel 4 di bawah tampak bahwa tingkat keberdayaan petani
untuk berusahatani lada perdu secara teknis berkategori sedang.  Komponen aspek
teknis yang masih dalam kategori rendah (kendala teraplikasinya usahatani lada
perdu) hanya kemampuan teknis penyediaan bibit lada perdu, sedang komponen
teknis lainnya berada dalam kategori sedang sampai tinggi (mendukung teraplikasinya
usahatani lada perdu); dengan catatan bahwa keberdayaan penyediaan air tanaman
pada musim kemarau pada Desa Nyalembeng dan Karangsari berada pada kategori
sedang, dan pada Desa Penakir berkategori sangat rendah.

Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi sosialisasi lada perdu di wilayah
Kecamatan Pulosari secara teknis menuntut adanya strategi yang mampu
meningkatkan kemampuan individu masyarakat dalam penyediaan bibit lada perdu,
seperti misalnya kegiatan pelatihan dan demplot pembuatan bibit lada perdu, dengan
catatan bahwa pada Desa Penakir (dan desa-desa lain yang kesulitan air pada musim
kemarau) akan terkendala oleh kemampuan teknis penyediaan air tanaman pada
musim kemarau.
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Tabel 4
Aspek Teknis Tingkat Keberdayaan Petani untuk Berusahatani Lada Perdu

di Kecamatan Pulosari

No. Komponen Pembentuk
Tingkat Keberdayaan Petani

Tingkat Keberdayaan
Petani

Skor Kategori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.a

10.b

10.c

Kemampuan teknis penyediaan tenagakerja  .......

Kemampuan teknis penyediaan pupuk organik  ..

Kemampuan teknis penyediaan pupuk anorganik

Kemampuan teknis penyediaan benih lada perdu

Kemampuan teknis penyediaan pestisida  ...........

Kemampuan teknis budidaya  ..............................

Kemampuan teknis panen  ...................................

Kemampuan teknis pengelolaan pasca panen  .....

Kemampuan teknis pemasaran produk lada  .......

Kemampuan teknis penyediaan air tanaman pada
musim kemarau di Desa Nyalembeng  ................

Kemampuan teknis penyediaan air tanaman pada
musim kemarau di Desa Penakir  .........................

Kemampuan teknis penyediaan air tanaman pada
musim kemarau di Desa Karangsari  ...................

4,27

4,60

4,33

1,00

4,37

4,47

3,53

3,50

4,73

3,20

1,00

3,48

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sangat rendah

Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Tinggi

Sedang

Sangat rendah

Sedang

Aspek teknis tingkat keberdayaan petani (rata-rata skor) 3,54 Sedang

Sumber: Data Primer Diolah, (2015)

Kelembagaan Usahatani
Aplikasi usahatani di wilayah Kecamatan Pulosari bersifat individual keluarga

petani, tidak terdapat kelembagaan di tingkat petani yang terlibat secara langsung
dalam berusahatani. Semua aspek pengelolaan usahatani sejak pengambilan
keputusan penentuan jenis tanaman yang akan diusahatanikan, pengadaan modal
aktif usahatani, pengadaan input produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida, dan
tenagakerja), aplikasi teknis budidaya, pemanen, pasca panen, hingga sampai
pemasaran output usahatani dikelola oleh individu petani itu nsendiri dengan dibantu
keluarganya, tidak ada campur tangan secara langsung dari luar keluarga.
Kelembagaan usahatani yaitu kelompoktani, gapoktan, dan KUD dalam kategori mati
suri, sama sekali tidak ada pengaruh atau bantuan dalam pengelolaan usahatani.
Kelembagaan swasta yang ada hanya penyalur sarana produksi, itupun hanya sekedar
menjual sarana produksi saja, hubungannya dengan petani hanya hubungan jual beli
sarana produksi, yang terkadang dilengakapi adanya informasi tentang produk yang
dijualnya kepada petani.  Informasi kelembagaan usahatani tingkat petani di wilayah
Kecamatan Pulosari disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5
Kondisi Kelembagaan Usahatani di Tingkat Petani Menurut Petani Sampel

No. Jenis Kelembagaan Usahatani di
Tingkat Petani

Kategori

1

2

3

4

Kelompoktani

Gapoktan

KUD

Pamongdesa

Mati suri

Mati suri

Mati suri / tidak ada

Tidak berperan dalam aplikasi usahatani

Sumber: Analisis Data Primer Diolah (2015)

Rancangan Strategi Pemberdayaan Petani
Berdasar atas hasil analisis tingkat motivasi kebutuhan petani terhadap

usahatani lada perdu, tingkat keberdayaan petani untuk berusahatani lada perdu, dan
kelembagaan usahatani di atas, terdeteksi bahwa rancangan strategi pember-dayaan
petani menuju usahatani lada perdu adalah aplikasi metode "Kaji Tindak Partisipasi"
atau dikenal sebagai "Participatory Action Research (PAR)", yaitu kegiatan kaji tindak
(action research) yang aplikasinya melibatkan petani binaan secara langsung.  Pada
PAR tersebut terdapat metode Penilaian Keadaan secara Cepat (Rapid Rural
Appraisal, RRA), Penilaian Keadaan secara Partisipatif (Parcipitory Rapid Appraisal,
PRA), Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion, FGD), dan Belajar dan
Praktik secara Partisipatif (Participatory Learning and Action, PLA), yang dilaksanakan
secara terpadu (terintegrasi dan terkoordinasi).  Materi binaan pada PAR tersebut
adalah keterpaduan antara Bina Manusia, Bina Usahatani, dan Bina Kelembagaan.
Secara makro rancangan tersebut disajikan dalam bentuk model sebagaimana
disajikan pada Gambar  1.  Penjelasan secara mikro adalah :
1) Konsep pemberdayaan petani berdasar pada "perubahan kontaks terarah

(perubahan terencana)", dengan memanfaatkan tokoh tani (petani maju) sebagai
golongan motivator atau golongan pelopor usahatani lada perdu

2) Perubahan terencana tersebut mengacu pada terpalikasinya "perubahan kontaks
selektif", yang dilaksanakan melalui peningkatan motivasi untuk berubah pada
individu binaan, sebelum dilakukan teknis pemberdayaan

3) Tokoh perencana/pelaksana proses perubahan (agent of change) adalah
seseorang atau kelembagaan baik kelembagaan pemerintah maupun swasta,
yang berasal dari luar sistem sosial masyarakat setempat

4) Aktivitas utama (upaya pokok) pemberdayaa merupakan keterpaduan (terintegrasi
dan terkoordinasi) antara bina manusia, bina usahatani, dan bina kelembagaan
usahatani yang disertai pemberian hibah input usahatani, pada petani binaan
(petani maju) menuju teraplikasinya usahatani lada perdu,  dengan
memperhatikan pentingnya peran kelestarian sumberdaya fisik dan sosial

5) Materi bina manusia mengacu pada pengembangan : (1) kapasitas invidual, (2)
kapasitas kerjasama (collective action), dan (3) kapaisitas jejaring (networking)

6) Materi bina usahatani mengacu pada pengambilan keputusan usaha, manajemen
usaha, teknis pembuatan bibit lada perdu, teknis budidaya lada perdu, teknis
pengelolaan hasil panen, dan teknis pemasaran produksi, sehingga mampu
mendatangkan profit optimal

7) Materi bina kelembagaan merupakan kelembagaan dalam arti luas, mengacu
pada pemenuhan kebutuhan input, proses produksi, pengelolaan hasil panen dan
pemasaran produksi.
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Keterangan  :
 PAR = Participatory Action Research
 RRA = Rapid Rural Appraisal
 PRA = Parcipitory Rapid Appraisal
 FGD = Focus Group Discussion
 PLA = Participatory Learning and Actio

Gambar 1
Model Rancangan Strategi Pemberdayaan Petani untuk Berusahatani Lada Perdu

di Kecamatan Pulosari

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, disimpulkan: (1)

Peningkatan motivasi kebutuhan petani untuk berusahatani lada perdu dapat dilakukan
dengan memperdalam materi peran usahatani lada perdu terhadap keamanan
ekonomi keluarga, dan kebutuhan sosial (sense of belonging) pada sistem sosialnya;
(2) Tokoh tani (petani maju) dapat dapat digunakan sebagai pioner (petani binaan)
sosialisasi usahatani lada perdu; (3) Aplikasi usahatani lada perdu di daerah penelitian
memperoleh dukungan dari ketersediaan lahan kebun/tegal, kemudahan teknis
budidaya, kemudahan teknis pemasaran produk, ketersediaan tenaga kerja keluarga,
ketersediaan bahan pupuk organik secara lokal, dan keadaan air khususnya pada
daerah-daerah yang pada musim kemarau mampu menyediakan air untuk tanaman;
(4) Kendala aplikasi usahatani lada perdu di daerah penelitian terkendala oleh
ketidakmampuan petani untuk mengadakan bibit, ketidaktahuan petani tentang teknis
pembuatan bibit,  kurangnya modal aktif untuk berusahatani, dan rendahnya
kemampuan penyediaan air untuk tanaman pada daerah-daerah yang pada musim
kemarau tidak tersedia air untuk tanaman; dan (5) Rancangan strategi pemberdayaan
petani lahan kering menuju aplikasi usahatani lada perdu adalah penerapan  metode
peberdayaan "Kaji Tindak Partisipasi" atau dikenal sebagai "Participatory Action
Research (PAR)", yaitu kegiatan kaji tindak (action research) yang aplikasinya
melibatkan petani binaan (petani maju) secara langsung.  Pada PAR tersebut terdapat
metode Penilaian Keadaan secara Cepat (Rapid Rural Appraisal, RRA), Penilaian
Keadaan secara Partisipatif (Parcipitory Rapid Appraisal, PRA), Diskusi Kelompok
Terarah (Focus Group Discussion, FGD), dan Belajar dan Praktik secara Partisipatif
(Participatory Learning and Action, PLA), yang dilaksanakan secara terpadu
(terintegrasi dan terkoordinasi).  Materi binaan pada PAR tersebut adalah keterpaduan
antara Bina Manusia, Bina Usahatani, dan Bina Kelembagaan Usahatani. Aplikasi PAR
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tersebut hanya dapat diaplikasikan pada desa-desa yang pada musim kemarau masih
tersedia air untuk tanaman, dengan ketinggian di bawah 1.00 dpl. Implikasi yang
diperoleh pada penelitin ini bahwa sosialisasi usahatani lada perdu di Wilayah
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang tidak mungkin timbul secara alami dari
dalam sitem sosial masyarakat itu sendiri, namun harus dilakukan pemberdayaan
masyarakat dengan (agent of change) berasal dari luar sistem masyarakat setempat
yaitu dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, atau lembaga sosial lain yang bergerak
pada pemberdayaan masyarakat, dengan  menerapkan model Participatory Action
Researh (PAR) sebagaimana disebutkan di atas.
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BAURAN PEMASARAN PRODUK KEWIRAUSAHAAN RUMAH KEMAS
AGRIBISNIS DALAM MENDUKUNG PENGUATAN PANGAN PRODUK

MADURA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Dwi Ratna Hidayati
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunodjoyo Madura

dwi.hidayati@trunojoyo.ac.id

ASBTRAK
Peluang sekaligus ancaman muncul seiring berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) pada akhir tahun 2015 dimana kemampuan bersaing dengan negara lain
tergantung pada seberapa besar kemampuan negara Indonesia mengeksplorasi
potensi produk berbasis bahan baku lokal. Salah satu daerah yang memiliki potensi
produk lokal adalah Madura. Pulau Madura terkenal dengan makanan khas
diantaranya rengginang, lorjuk, kacang otok, kacang lorjuk dan keripik tette.
Kewirausahaan menjadi alternative dalam menghidupkan produk lokal menghadapi
MEA.. Rumah Kemas Agribisnis merupakan pioneer kegiatan program studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dalam rangka peran penguatan
pangan produk Madura yang dimulai pada bulan Mei Tahun 2015. Namun demikian,
dalam perkembangannya Rumah Kemas Agribisnis ini menghadapi berbagai
permasalan terkait pemasaran, baik dilihat dari sisi harga, produk, promosi, lokasi
pemasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bauran pemasaran
(marketing mix) pada Rumah Kemas Agribisnis. Riset dilakukan melalui uji pasar
sebanyak empat kali pada kegiatan pameran. Hasil menunjukkan bahwa 1) harga
berperan dalam penjualan produk meskipun juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain di
luar harga, dan diperlukan strategi penekanan harga baik melalui bahan baku maupun
biaya input lainnya sehingga harga penjualan bisa lebih murah., 2) dari segi lokasi,
laboratorium merupakan lokasi strategis sebagai homebase namun perlu tempat
display serta akses dari pihak luar yang lebih mudah., 3) dari segi produk varian masih
terbatas pada lorjuk, kacang lorjuk, teri crispy dan keripik tette sehingga masih perlu
pengembangan produk, 4) dari segi promosi, Rumah Kemas Agribisnis masih terbatas
pada program pameran, web yang belum tersebar luas dan konten sederhana,
mengandalkan saluran relasi mulut ke mulut serta standing banner yang hanya
dipasang saat pameran sehingga perlu ada program promotion mix yang lebih
komprehensif.

Kata kunci: Bauran pemasaran, Rumah kemas Agribisnis, Penguatan Pangan Madura

ABSTRACT
Opportunity as well as threats rises up by the validation of Asean Economic
Community in the end of 2015, in which competition capacity with other country
depends on how much Indonesia capable to explore potential product on local base.
One of area with plenty potential of local product is Madura. Madura Island is well
known by special food product such as rengginang, lorjuk, otok nuts, lorjuk nuts and
tette chips. Entrepreneurship is alternative activity to rise up local product to face AEC.
Rumah Kemas Agribisnis is pioneer activity belongs to Major Agribusiness of
Agriculture Faculty Trunodjoyo University Madura in the effort of strengthening local
food product of Madura that has been started from May 2015. Nevertheless, Rumah
Kemas Agribusiness faced various problems concerning with marketing, suc as price,
place, product and promotion. Purpose of research is to know marketing mix on Rumah
Kemas Agribusiness. Research was held by four times market test on exhibition.
Result shown that 1) price has role in product selling even though other factor of price
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involve either. Price minimizing is needed through material as well as other input price
to make lower selling price., 2) In location, laboratory s strategic location as home base
although it still needs display and easy access of outsider since it is institution belong
to University, 3) product varians is still limited to lorjuk, lorjuk nuts, teri crispy and tette
chips so that need further extention product variations, 4) in promotion, Rumah kemas
Agribusiness is still limited to exhibition program, relations channel by mouth to mouth
and standing banner that only istalled during exhibition. Therefore, it needs further
promotion mix program.

Keywords : Marketing mix, Rumah kemas Agribisnis, Strengthen of Madura Local Food

PENDAHULUAN
Peluang sekaligus ancaman muncul seiring berlakunya Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA) pada akhir tahun 2015. Peluang dilihat dari pasar baru bagi produk yang
dihasilkan sehingga kemampuan menghasilkan produk yang bermutu dan harga
bersaing akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ancaman dinilai dari
pasar lokal yang akan dibanjiri dengan produk-produk dari negara tetangga yang siap
bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Kemampuan bersaing
dengan negara lain tergantung pada seberapa besar kemampuan negara Indonesia
mengeksplorasi potensi produk-produk yang berbasis bahan baku lokal.

Salah satu daerah yang memiliki potensi produk lokal adalah Madura. Pulau
Madura terkenal dengan makanan khas diantaranya rengginang, lorjuk, kacang otok,
lorjuk dan keripik tette (Maflahah, 2012). Makanan khas, sebagaimana budaya
merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat suatu daerah yang menjadi ciri
khas dari masing-masing daerah itu sendiri. Salah satunya camilan yang merupakan
bentuk dari keanekaragaman makanan khas suatu daerah. Camilan dibuat untuk
mengenalkan cita rasa dari suatu daerah kepada wisatawan yang berkunjung dan
dapat dijadikan sebagai salah satu oleh-oleh yang dapat dibawa oleh para wisatawan
(Saputra, 2014).

Kewirausahaan menjadi alternative dalam menghidupkan produk lokal
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Menteri Koperasi dan UKM, Syarifudin
Hasan menyatakan perbandingan jumlah penduduk Indonesia dengan wirausaha yang
ada baru 1,56% pada februari 2012 atau sekitar 3.707.205 orang, bandingkan dengan
Negara Amerika serikat (AS) yang mempunyai pengusaha sekitar 12% atau Singapura
yang mempunyai pengusaha sekitar 7%  (Akbar, 2012).

Rumah Kemas Agribisnis merupakan pioneer kegiatan program studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dalam rangka peran penguatan
pangan produk Madura yang dimulai pada bulan Mei Tahun 2015. Tujuan utama yang
diangkat adalah mengembangkan produk lokal Madura untuk bisa dipromosikan ke
lingkup yang lebih luas secara nasional. Beberapa produk yang diluncurkan antara lain
kacang lorjuk, lorjuk, teri crispy dan keripi tette. Produk tersebut merupakan produk
Madura yang dianggap mewakili ke khas an pulau Madura. Namun demikian, dalam
perkembangannya Rumah Kemas Agribisnis ini menghadapi berbagai permasalan
terkait pemasaran, baik dilihat dari sisi harga, produk, promosi, lokasi pemasaran. Oleh
karenanya perlu dianalisa lebih jauh serta dievaluasi dari sisi bauran pemasaran
(marketing mix) yang mencakup price place, product dan promotion.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni memaparkan situasi

suatu peristiwa, penelitian dengan tidak menjelaskan hubungan, tidak menguji
hipotesis atau membuat prediksi (Rahmat, 1999). Pembahasan diulas berdasarkan
riset pasar setelah diluncurkan pertama kali pada 20 Mei 2015. Riset pasar dilakukan
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dengan cara uji penjualan melalui pameran-pameran yang telah dilaksanakan selama
periode bulan Mei-Agustus 2015.

Riset diarahkan pada bauran pemasaran (marketing mix), yakni kombinasi
empat komponen yaitu product, price, place,dan promotion yang merupakan program
pemasaran yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan apabila perusahaan
tersebut menginginkan pemasaran yang efektif, yaitu pemasaran yang dapat
mendorong terjadinya transaksi. Keempat komponen bauran pemasaran masing-
masing memiliki peranan penting dalam pemasaran, namun  tiap komponen tersebut
tidak dapat berdiri sendiri. Suatu barang atau jasa yang berkualitas bagus, harganya
sesuai dengan kualitas barang atau jasa tersebut, mudah ditemui, namun kurang
promosi atau program promosinya kurang tepat, kurang dapat mendorong seorang
konsumen untuk melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan tidak mendukung
konsumen untuk mengenal (aware) dan berminat (interest) atas barang atau jasa
tersebut (Isnaini, 2010). Seperti dikemukakan Belch ( 2009),  “However, the
promotional program must be part of a viable marketing strategy and be coordinated
with other marketing activities”

Dalam pemasaran, terdapat empat hal menurut Kotler yang terdiri dari product
(produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi).
a. Produk

David W. Cravens juga mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat
ditawarkan kesuatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk bisa
berupa banyak hal semisal barang fisik, jasa, tempat, orang, organisasi, ide,
ataupun gagasan. Sebagai tanda pengenal, sebuah prosuk dilengkapi oleh
beberapa hal seperti merek, kemasan, dan label.

b. Harga
Harga memegang peranan yang sangatlah penting dalam hal pertukaran
pemasaran. Harga sebuah produk ditetapkan melalui beberapa langkah yaitu
memilih tujuan  harga, menganilis situasi penetapan harga, memilihstrategi
penetapan harga, serta menentukan harga akhir dari adaptasi harga. Penentuan
harga memiliki beberapa tujuan, tujuan tersebut diantaranya adalah mendapatkan
posisi pasar, mencapai kinerja keuangan, penentuan posisi produk, merangsang
permintaan, dan mempengaruhi persaingan.

c. Distribusi(Place)
Distribusi memiliki kaitan yang erat dengan upaya produsen menyalurkan
produknya ke konsumen. Distribusi merupakan serangkaian organisasi yang saling
terlibat dalam usaha menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau
dikonsumsi.

d. Promosi
Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasiny menggunakan
teknik, dibawah pengendalian penjual/produsen yang dapat mengkomunikasikan
informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh
penjual/produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat
mempengaruhi pembelian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Harga (Price) Produk Rumah Kemas Agribisnis

Rumah Kemas Agribisis melakukan 4 kali uji pasar melalui kegiatan pameran
seminar. Dasar penentuan harga melalui harga bahan baku, pengemasan dan tenaga
kerja serta biaya overhead lain-lain dengan menyertakan profit yang diinginkan. Berikut
data harga penjualan secara detail pada Tabel 1.
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Tabel 1
Hasil Kompilasi Uji Pasar Melalui Pameran

No Ket
uji pasar 1 Uji Pasar 2 Uji pasar 3 Uji Pasar 4

P1 S P2 S P3 SS P4 S
1 Kacang Lorjuk 17500 9 22500 1 19000 3 19000 5
2 Lorjuk 30000 4 35000 0 35000 0 35000 2
3 Keripik Tette 10000 5 10000 0 7500 2 7500 0
4 Teri Crispy 17500 5 22500 1 22500 1 22500 6

Sumber: Data Rumah Kemas Agribisnis, diolah 2015

Berdasarkan hasil empat kali uji pasar melalui pameran menujukkan bahwa
kacang lorjuk laris pada saat dijual dengan harga Rp 17.500, Lorjuk pada harga Rp
30.000, keripik tette 10.000 dan teri crispy Rp. 17.500. Jika harga dinaikkan melebihi
angka tersebut maka terjadi penurunan penjualan. Rentang harga tinggi pada pameran
kedua dikarenakan kenaikan harga input antara lain bahan baku dan label kemasan.
Harga bahan baku pada pameran kedua sampai keempat mengalami kenaikan cukup
tajam terutama untuk lorjuk dan kacang lorjuk sehingga margin harga yang ditawarkan
juga tinggi. Harga label juga sangat tinggi karena mengutamakan kualitas kemasan.
Pada pameran ketiga dan keempat label kemasan mengalami penurunan harga
karena menggunakan kualitas label yang lebih rendah sehingga pengaruh terhadap
harga juga sangat besar. Harga konstan terjadi pada kacang lorjuk karena memang
harga dasar bahan baku yang cukup mahal. Untuk kedepannya, rumah kemas
agribisnis perlu membangun rekanan dengan pihak penyedia bahan baku sehingga
diperoleh bahan baku yang murah untuk mendapatkan margin yang lebih baik.

Selain harga empat  kali kegiatan pameran juga berkaitan dengan arakteristik
peserta seminar yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan riset lebih lanjut terkait
keputusan harga. Pameran kedua dan ketiga mayoritas diikuti oleh peserta dari
Madura yang tidak terlalu membutuhkan oleh-oleh. Pameran keempat dihadiri oleh
peserta dari luar daerah sehingga ketertarikan akan produk oleh-oleh lebih besar
dibandingkan dengan 2 seminar sebelumnya.

B. Tempat (Place) Rumah Kemas Agribisnis
Lokasi yang dipilih adalah laboratorium kewirausahaan Program Studi Agribisis

Fakultas Pertanian Universitas Trunodjoyo Madura di Jl. Raya Telang No 2 Bangkalan.
Lokasi ini dianggap penting sekali dalam rangka menfasilitasi penyebarluasan pangan
Madura melalui jalur akademis. Segmentasi pasar memang diarahkan pada akademisi
serta kalangan menengah ke atas. Dengan demikian laboratorium menjadi homebase
yang strategis dan sesuai dengan target pasarnya. Namu demikian, ruang display
masih belum tersedia sehingga produk dibuat hanya berdasarkan jika ada kegiatan
pameran saja. Selain itu, akses juga perlu dipertimbangkan mengingat laboratorium
adalah milih institusi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas
Trunodjoyo Madura.

C. Produk (Product) Rumah Kemas Agribisnis
Produk yang ditawarkanmerupakan produk camilan khas Madura. Berikut

secara detail penjelasan terkait produk.
a. Variasi produk yang ditawarkan dan bentuk kemasan sangat mempengaruhi

pembelian. Adapun produk yang diproduksi oleh Rumah kemas Agribisnis antara
lain lorjuk, kacang lorjuk, teri crispy dan keripik tette.  Untuk kedepannya, produk
dimungkinkan berkembang lebih banyak karena varian camilan di Madura semakin
banyak.
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b. Kemasan Rumah kemas Agribisnis menggunakan alumunium foil ukuran medium
untuk lorjuk (150 gr), Teri crispy (150gr) dan kacang lorjuk (175gr) serta alumunium
foil ukuran besar untuk keripik tette (100gr). Maflahah (2012) pun menyampaikan
bahwa penggunaan kemasan perlu untuk meningkatkan daya jual dan daya saing
produk.

c. Brand yang digunakan dalam semua produk adalah R-Mama’s yang merupakan
kepanjangan dari Rumah Kemas. Icon perempuan Madura juga menunjukkan ke
khas-an idenitas dalam produk tersebut.

Gambar 1
Produk Rumah Kemas Agribisnis

D. Promosi (Promotion) Rumah Kemas Agribisnis
Promosi merupakan hal yang penting dalam kaitan komunikasi pemasaran.

dengan demikian berdasarkan bauran pomosi (promotion mix) yang terdiri dari iklan,
promosi penjualan, acara dan pengalaman,  hubungan masyarakat dan publisitas,
pemasaran langsung, pemasaran interaktif dan pemasaran dari mulut ke mulut, berikut
beberapa media yang digunakan dalam promosi masih terbatas antara lain:

a. program pameran. penjualan dan tes pasar dilakukan pada kegiatan pameran.
selama kuruan waktu mei-agustus, pameran telah dilakukan sebanyak 4 kali,
yakni pada seminar nasional prodi agribisnis di universitas trunodjoyo madura,
seminar nasional proi agroekoteknologi, seminar prodi kelautan di universitas
trunodjoyo madura dan lokakara fktpti teknologi industri pertanian di hotel oval
surabaya.

b. web pada www.r-mama’s simpelsite.com. pembuatan web masih sangat
baru pada bulan september 2015 sehingga baik konten maupun tampilan serta
spread informasi masih sangat minim. dalam hal ini perlu perbaikan dari ketiga
hal tersebut.

c. mulut ke mulut melalui saluran relasi. pemanfaatan relasi sangat besar
untuk penjualan produk ini. bidikan segmentasi kepada para akademisi dan
menengah ke atas membuat relasi akademisi dibunakan semaksimal mungkin.
adapun pasar potensial antara lain para dosen yang sekolah seperti universitas
brawijaya, ipb dan ugm.

d. banner. pembuatan standing banner yang berfungsi sebagai informasi pada
kegiatan pameran saja.dengan demikian, media promosi banner masih terlalu
terbatas dan belum diketahui khalayak umum.

PENUTUP
Rumah Kemas Agribisnis merupakan salah satu bentuk peran Perguruan

Tinggi dalam mengenalkan produk khas local daerah Madura ke nasional. Adapun
berdasarkan analisa bauran pemasaran (marketing mix), mak: 1) harga berperan
dalam penjualan produk meskipun juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain di luar harga.
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Dalam hal ini diperlukan strategi penekanan harga baik melalui bahan baku maupun
biaya input lainnya sehingga harga penjualan bisa lebih murah., 2) dari segi lokasi,
laboratorium merupakan lokasi strategis sebagai homebase namun perlu tempat
display serta akses dari pihak luar yang lebih mudah., 3) dari segi produk varian masih
terbatas pada lorjuk, kacang lorjuk, teri crispy dan keripik tette sehingga masih perlu
pengembangan produk, 4) dari segi promosi, Rumah Kemas Agribisnis masih terbatas
pada program pameran, web yang belum tersebar luas dan konten sederhana,
mengandalkan saluran relasi mulut ke mulut serta standing banner yang hanya
dipasang saat pameran sehingga perlu ada program promotion mix yang lebih
komprehensif.
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FENOMENA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH (P4T) PADA MASYARAKAT

MULTI ETNIS DI PULAU KECIL

Ihsannudin
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

ihsannudin.utm@gmail.com

ABSTRAK
Masyarakat Masalembu yang hidup di pulau kecil diliputi keterpencilan dan kerawanan
dari berbagai aspek yag menjadikan keterbatasan sumberdaya termasuk sumberdaya
tanah. Sementara kondisi multi etnis yang menghasilkan nilai sosial budaya beragam
menjadikan potensi konflik jika tidak dapat mengelola perbedaan ini dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi sumberdaya daratan Pulau
Masalembu dan mengidentifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah di Pulau Masalembu. Lokasi penelitian berada di Pulau
Masalembu Kabupaten Sumenep yang terdri dari dua desa yaitu Masalima dan
Sukajeruk. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan data
sekunder yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa potesi Sumberdaya daratan Pulau Masalembu adalah
sektor pertanian dan peternakan. Penguasaan dan kepemilikan tanah didominasi oleh
suku bugis dan mandar, sementara penggunaan dan pemanfaatan tanah didominasi
untuk pertanian/ perkebunan.

Kata Kunci: P4T, Multi Etnis, Pulau Kecil

THE PHENOMENON OF AUTHORIZATION, OWNERSHIP, USING AND UTILYZING
OF LAND FOR MUTI-ETHNIC COMMUNITY IN SMALL ISLAND

ABSTRACT
Masalembu communities living in small islands covered insularity and vulnerability of
the various aspects that cause limited resources including land resources. While lulti-
ethnic condition produces a variety of social and cultural values makes the potential for
conflict if it can not manage this difference. This study has aimed to describe the
potential resource of masalembu mainland and to identify authorizing, ownership, using
and utilizing of on main land of Masalembu island. Research location is in Masalembu
Island, Sumenep Regency that consist of 2 villages. Data derived observation,
interviews and supported by secondary data and the analyzed using by descriptive
analysis. The results shows the potential resource of Masalembu mainland island is
agriculture and livestock. Authorization and ownership is dominated by Bugis and
Mandar ethnic, while the use and utilization of land dominated by agricultural /
plantation.

Keyword: P4T, Multi-Ethnic, Small Island

PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui bahwasannya negara Indonesia adalah negara

kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Secara definisi pulau kecil
yang merujuk pada Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 67/2002 adalah pulau
yang berukuran kurang atau sama dengan 10,000 km2 , dengan jumlah penduduk
kurang atau sama dengan 200,000 jiwa. Sementara Pulau kecil menurut Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil,
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adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan
ekosistemnya. Selain kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil
adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas
fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular;
mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan
bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat;memiliki daerah tangkapan air
(catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan
sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-
pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Pengelolaan pulau-pulau kecil memperoleh perhatian lebih pada akhir-akhir ini.
Hal ini dikarenakan selain banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Indonesia juga sifat
dari pulau kecil ini yang diliputi sifat kerentanan baik fisik maupun geografis. Selain itu
lokasi pulau kecil yang biasanya terpencil menjadikan kendala tersendiri bagi
keberadaan pulau kecil ini.

Secara terperinci Nurse, et al (2001) menyatakan bahwa pulau kecil mengalami
kerentanan dan keterpencilan dikarenakan luasan geografis yang terbatas, sumber
daya alam yang terbatas, kerentanan terhadap perubahan global dan bencana alam,
terbatasnya sumber daya air dan kerentanan terhadap perubahan tinggi permukaan air
laut, keterisolasian dari pasar utama di pulau induk, ketahanan ekonomi yang rendah,
pertumbuhan populasi yang tinggi dan ancaman tingkat kepadatan penduduk yang
tidak seimbang dengan daya dukung lahan, minimnya dukungan sarana infrastruktur,
serta biasanya memiliki sumberdaya manusia yang terbatas. Kondisi kerentanan
(vulnerability) dan keterisolasian (insularity) yang dimiliki oleh pulau kecil ini menjadi
pulau kecil memiliki skala ekonomi yang terbatas. Sehingga menjadi sebuah
pemahaman yang jamak jika seringkali masyarakat yang tinggal di pulau kecil erat
kaitannya dengan kemiskinan (Mohanty, 2006).

Selain berkaitan erat dengan kemiskinan karena skala ekonomi yang terbatas,
keberadaan pulau kecil yang didominasi oleh nelayan sangat berpotensi terjadinya
konflik perebutan penangkapan ikan di sumberdaya perairan baik internal antar
nelayan setempat maupun eksternal antara nelayan setempat dengan nelayan luar
(Ihsannudin, 2012; Kinseng, 2007). Potensi konflik perebutan sumberdaya di pulau
kecil tidak saja hanya dapat terjadi di perairan namun juga di daratannya (Unep, 2014).
Pulau kecil dengan luasan terbatas seringkali mengalami kendala pada sumberdaya
daratan. Pinuji dan Ihsannudin (2015) menyatkan salah satu bentuk perebuatan
sumberdaya daratan yang terjadi di pulau kecil adalah adanya klaim pemilikan tanah
akibat masih lemahnya legalitas yang dimiliki. Sehingga dengan demikian kerentanan
akan terjadinya konflik menjadi demikian penting diperhatikan di wilayah pulau kecil.

Kondisi yang demikian tersebut akan menjadi semakin mengkhawatirkan
dengan kondisi masyarakat pulau yang memiliki disharmonaisasi pada masyarakat
karena adanya perbedaan sosial budaya. Perbedaan sosial budaya ini salah satunya
dapat muncul karena perbedaan etnis yang ada. Sebagaimana diungkapkan Mustapha
(2008) yang menyatakan bahwa seseorang hidup dengan latar belakang budayanya.
Konflik yang disebabkan perbedaan etnis menjadi isu isu utama pada wilayah dengan
masyarakat multi etnis (Shamsuddin, et al. 2015). Selanjutnya Michael (1997)
menandaskan bahwa konflik multi etnis disebabkan beberapa faktor diantaranya
adalah struktur negara, politik, sosial ekonomi dan budaya.

Pulau Masalembu yang berada di Kabupaten Sumenep masuk dalam definisi
pulau kecil dengan masyarakat muti etnis. Pulau dengan luas 23,86 Km2 dihuni 17.046
jiwa yang terdiri dari masyarakat yang berasal dari suku Madura (74%), bugis (18%),
Mandar (7%) dan Jawa (1%). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi
sumberdaya daratan Pulau Masalembu dan mengidentifikasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah di Pulau Masalembu. Sehingga dengan demikian
dapat memberikan masukan untuk dapat memberikan masukan/ saran yang dapat
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digunakan untuk mencegah terjadinya konflik yang kemungkinan terjadi pada wilayah
pulau kecil dengan masyarakat multi etnis.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Pulau Masalembu Kabupaten
Sumenep Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa
pulau Masalembu dengan luas 23,86 Km2 termasuk dalam kategori pulau kecil dengan
merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir
dan Pulau-Pulau kecil, definisi pulau kecil adalah adalah pulau dengan luas lebih kecil
atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya. Selain itu Pulau
Masalembu merupakan pulau yang merepresentasikan pulau kecil yang dihuni oleh
multi etnisyang terdiri dari suku madura, Bugis, Mandar Dan Jawa.

Metode Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung dan wawancara.
Selain itu juga didukung dengan data sekunder yang diperoeh dari Kecamatan
Masalembu.

Metode Analisis Data
Data yang dikumpulkan kemudian dialkukan analisis dengan menggunakan

analisis diskriptif. Analisis ini akan menjelaskan dari angka angka yang diperoleh
dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Potensi Sumberdaya Daratan Pulau Masalembu

Pulau Masalembu berada di sebelah utara dari Ibukota Kabupaten Pamekasan
dengan luas wilayah 2.386 ha atau 23,86 km2. Untuk mencapai pulau ini dapat
ditempih dengan kapal perintis dari Surabaya dengan lama perjalanan 18 jam dan juga
dapat ditempuh dari Pelabuhan Kalianget Sumenep dengan waktu tempuh 15 jam.
Pulau Masalembu ini terdiri atas 2 desa yaitu desa Masalima dengan luas lahan
sebesar 1209,2 ha dan desa Sukajeruk dengan luas lahan sebesar 1.176,8 ha. Secara
keseluruhan pulau ini memiliki potensi di bidang pertanian yang cukup besar. Pada
tabel berikut ini menggambarkan potensi penggunaan tanah untuk pertanian dan non
pertanian.

Tabel 1
Luas Lahan Pertanian dan Non Pertanian Pulau Masalembu

Desa/Kelurahan Pertanian Bukan Pertanian Jumlah
Masalima 1096,1 113,1 1209,2
Sukajeruk 1084,2 92,6 1176,8
Jumlah 2180,3 205,7 2386
Persentase (%) 91,38 8,62 100,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa lahan di pulau masalembu 91,38%
merupakan lahan pertanian dengan luas lahan mencapai 2.180,3 ha, sedangkan
8,62% merupakan lahan non pertanian (pemukiman) yaitu sebesar 205,7 ha.  Sektor
pertanian yang terdapat di Pulau Masalembu meliputi perkebunan, tanaman pangan,
holtikultura, peternakan dsb.
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a. Tanaman Holtikultura
Jenis tanaman holtikultura yang dibudidaya oleh petani di Pulau Masalembu

meliputi cabe merah, cabe rawit, terong, kacang panjang, kangkung, dan bayam.
tanaman kangkung merupakan tanaman yang mempunyai produksi tertinggi di Pulau
Masalembu yaitu sebesar 17,1 ha/tahun dengan jumlah pendapatan mencapai Rp
28.800.000 per tahun. Total nilai ekonomi yang diperoleh dari tanaman holtikultura di
Pulau Masalembu adalah sebesar Rp 512.000.000 per tahun.

Tabel 2
Luas Panen, dan Produksi Tanaman Holtikultura di Pulau Masalembu

Tanaman Luas
Panen

Produksi
(ton)

Nilai
produksi

harga
(per kg) Total

Cabe merah 3 7 12 Rp    20.000 Rp  140.000.000
Cabe rawit 5 15,9 17 Rp    15.000 Rp  238.500.000
Terong 4 9,7 3 Rp      9.000 Rp    87.300.000
Kacang
panjang 3 4,8 2 Rp      6.000 Rp    28.800.000
Kangkung 6 17,1 4 Rp -
Bayam 2 2,9 0,87 Rp      6.000 Rp    17.400.000

b. Tanaman Pangan
Jenis tanaman pangan yang dibudidaya oleh petani di Pulau Masalembu

meliputi jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Tanaman jagung
merupakan tanaman yang mempunyai produksi tertinggi di Pulau Masalembu yaitu
sebesar 11.180,31 ha/tahun dengan jumlah pendapatan mencapai Rp 44.721.240.000
per tahun. Total nilai ekonomi yang diperoleh dari tanaman pangan di Pulau
Masalembu adalah sebesar Rp 56.382.240.000 per tahun.

Tabel 3
Nilai Potensi Ekonomi Tanaman Pangan Pulau Masalembu

Tanaman Luas lahan
(Ha)

Luas panen
(Ha)

Produksi
(ton)

Produktivitas
(Kw/Ha)

Jagung 4333 4243 11180,31 26,35
Kacang tanah 112 107 158,9 14,84
Kacang hijau 17 16 20,74 12,96
Ubi kayu 301 295 4165,4 141,2

c. Perkebunan
Komoditas perkebunan yang terdapat di Pulau Masalembu meliputi kelapa,

kopi, cengkeh, jambu mete, kapuk randu, cabe jamu, asam  jawa,dan kakao. kelapa
merupakan komoditas perkebunan yang mimiliki luas lahan terbesar di Pulau
Masalembu yaitu 3.490,59ha/tahun dengan produksi mencapai 2.665,91 ton/tahun.
Total nilai ekonomi yang dihasilkan dari komoditas perkebunan di Masalembu
mencapai Rp 11.025.890.000 per tahun.
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Tabel 4
Nilai Potensi Ekonomi Komoditas Perkebunan di Pulau Masalembu

Komoditas
Luas Lahan

(Ha)
Produksi

(Ton/Tahun) Produktivitas (Kg/Ha)
Kelapa 3.490,59 2.665,91 1.295,72
Kopi 5,53 1,58 291,14
Cengkeh 244,8 41,75 265
jambu mete 4,63 3,08 678,19
kapuk randu 4,6 1,18 325,3
Lada 7 2,93 848,98
cabe jamu 37,25 155,4 4.851,65
asam jawa 1,02 1,07 1.088,63
Kakao 5,21 1,45 304,17

d. Peternakan
Jenis hewan yang diternakkan oleh masyarakat di Pulau Masalembu meliputi

sapi, domba, kuda, kambing, ayam kampong, itik, dan itik manila.  Sapi merupakan
hewan ternak yang populasinya terbanyak di pulau Masalembu  yaitu 5007 ekor dan
yang kedua adalah ayam kampung sebanyak  3478 ekor. Total nilai ekonomi yang
dihasilkan dari peternakan di Masalembu mencapai Rp 177.989.585.000 per tahun.

Tabel 5
Nilai Potensi Ekonomi Peternakan

Ternak Masalima Sukajeruk
Sapi potong 2412 2595
Kuda 4 3
Kambing 325 307
Domba 235 125
Ayam kampung 2120 1358
Itik 329 97
Itik manila 78 39

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Pulau
Masalembu

Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Pulau Masalembu didominasi untuk
tegal, ladang dan kebun yaitu 1430,4 ha atau 59,95% dari luas pulau. Tegal, ladang
dan kebun yang ada di Pulau Masalembu biasanya ditanami tanaman cabe jamu,
tanaman pangan  serta kelapa. Selanjutnya seluas 734,8 ha atau 30,80%  dari luas
pulau dipergunakan untuk hutan baik hutan tanaman perdu maupun hutan bakau.
Hutan tanaman perdu utamanya terletak di tengah yang merupakan perbukitan tinggi.
Sementara itu hutan bakau terletak yang terbanyak pesisir sebelah utara dan timur.

Secara kepemilikan untuk tegal, ladang dan kebun banyak didominasi oleh
masyarakat etnis bugis dan mandar yang bermukim di sebelah utara pulau. Sehingga
menjadi tidak mengherankan jika masyarakat dari etnis bugis banyak berprofesi
sebagai petani dan peternak dan menjadi tuan tanah. malahan ada seorang penduduk
dari etnis Bugis yang memiliki tanah sangat luas yang diperkirakan lebih dari 30 ha dan
didominasi oleh tanaman kelapa. Oleh penduduk pulau tersebut sampai sampai sudah
tidak diperkenankan membeli tanah lagi. Dalam sebuah sesi wawancara diperoleh
informasi bahwa yang bersangkutan ini membayar pajak PBB di kantor desa tak
kurang dari 1 juta per tahunnya.
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Hal ini wajar mengingat menurut sejarah Pulau Masalembu ini ditemukan oleh
Etnis Bugis dan Mandar. Orang Bugis dan mandar menemukan pulau ini kemudian
mereka melakukan usaha bidang pertanian dan peternakan serta perikanan tangkap.
Kemdian tak lama disusul oleh etnis madura yang awalnya hanya datang ke Pulau
Masalembu hanya untuk istirahat dalam menangkap ikan. Namun lama kelamaan ada
beberapa etnis Madura yang berasal dari Raas dan Sumenep serta Sampang yang
datang menetap di pulau ini. Mereka awalnya bekerja menjadi buruh pada tuan tanah
yang dari Bugias dan Mandar. Namun lama kelamaan seiring meningkatnya
perekonomian etnis Madura yang banyak berprofesi menjadi pedangan dan pternak,
maka saat ini banyak tanah yang dimiliki etnis Bugis dan Mandar telah mampu dibeli
oleh penduduk etnis Madura. Jika dilihat persebarannya peduduk etnis Madura berada
di sisi selatan Pulau yang juga merupakan sentra bisnis di pulau tersebut karena
terdapat pasar dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Sementara penduduk etnis Bugis
dan Mandar lebih banyak terkonsentrasi di sisi utara yang masih didominasi lahan luas
untuk tegal, ladang dan kebun.

PENUTUP
Potesi Sumberdaya daratan Pulau Masalembu adalah sektor pertanian dan

peternakan. Pertanian tanaman pangan di dominasi oleh tanaman jagung, hortikultura
oleh tanaman kangkung, perkebunan oleh tanaman kelapa dan peternakan oleh
komodotas sapi. Penguasaan dan kepemilikan tanah didominasi oleh suku Bugis dan
Mandar yang berada di sebelah utara pulau. Penggunaan dan pemanfaatan tanah
didominasi untuk tegal. Sementara penggunaan dan pemanfaatan tanah didominasi
untuk tegal, ladang dan kebun.

UCAPAN TERIMA KASIH
Ditujukan ditlitabmas kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang

telah berkenan memberikan pendanaan untuk penelitian Skim Pekerti. Sehingga dapat
memperoleh bahan dalam menyusun penulisan ini.
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TAHU MENJADI PRODUK BERNILAI EKONOMIS DI KECAMATAN KAMAL

Iffan Maflahah1, Asfan1, Nur Azizah2

Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, UTM
Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, UTM

iffanmaflahah@gmail.com

ABSTRAK
UD. Sumber Makmur merupakan salah satu produsen tahu di Kecamatan Kamal,
Kabupaten Bangkalan. Perusahaan tersebut selain menghasilkan tahu, juga
menghasilkan libah cair tahu. Limbah cair tahu mengandung banyak komponen yang
dapat menjadi sumber makanan mikroba. Limbah cair tahu yang dihasilkan dibuang
langsung ke laut, hal ini menyebabkan rusaknya biota laut. Untuk mengatasi hal
tersebut, limbah cair tahu dapat diolah menjadi beberapa produk yang mempunyai nilai
ekonomis tinggi. Produk olahan limbah cair tahu dapat berupa susu kedelai, tempe,
kecap, pupuk organik cair (POC), dan nata de soya. Permasalahan pencemaran air
akan teratasi jika perusahaan tahu melakukan proses pengolahan sehingga limbah
yang dihasilkan dapat diminimalisir. Permasalahan dapat dipecahkan dengan cara
memberikan pendampingan terhadap masyarakat sekitar UD. Sumber Makmur untuk
mengolah limbah tahu menjadi pupuk organik cair dan nata de soya. Selain
pendampingan terhadap proses produksi juga diperlukan pelatihan peningkatan
pengetahuan tentang ketrampilan usaha, pelatihan penataan manajemen usaha, dan
pelatihan pemasaran.

Kata kunci: Pendampingan, Limbah Tahu

PENDAHULUAN
Industri tahu tahu banyak terdapat di semua daerah. Industri tahu tidak hanya

menghasilkan tahu, tetapi menghasilkan limbah. Limbah industri tahu dapat
menimbulkan masalah. Permasalahan yang ditimbulkan karena limbah tahu
mengandung sejumlah karbohidrat, lemak, garam mineral dan sisa-sisa bahan kimia
yang digunakan dalam pengolahan. Kandungan yang terdapat pada limbah tahu
menjadi sumber makanan bagi pertumbuhan mikroba. Pasokan makanan yang
berlimpah, mikroorganisme akan berkembang biak dengan cepat dan mereduksi
oksigen terlarut yang terdapat dalam air. Secara normal, air mengandung kira-kira 8
ppm oksigen terlarut. Standar minimum oksigen terlarut untuk kehidupan ikan adalah 5
ppm dan dibawah standar ini akan menyebabkan kematian ikan dan biota perairan
lainnya.

Limbah industri tahu terdiri dari atas 2 jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat.
Dari kedua jenis limbah tersebut, limbah cair merupakan bagian terbesar dan
berpotensi mencemari lingkungan. Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan
bersumber dari cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu pada tahap proses
penggumpalan dan penyaringan yang disebut air dadih atau whey. Sumber limbah cair
lainnya berasal dari proses sortasi dan pembersihan, pengupasan kulit, pencucian,
penyaringan, pencucian peralatan proses dan lantai. Jumlah limbah cair yang
dihasilkan oleh industri pembuatan tahu sebanding dengan penggunaan air untuk
pemrosesannya. Jumlah kebutuhan air proses dan jumlah limbah cair yang dihasilkan
berturut – turut sebesar 45 dan 43,5 liter untuk tiap kilogram bahan baku kacang
kedelai. Pada beberapa industri tahu, sebagian kecil dari limbah cair tersebut
(khususnya whey) dimanfaatkan kembali sebagai bahan penggumpal. (Pohan N, 2008)
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Limbah padat belum dapat dirasakan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini
dikarenakan limbah padat dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Hal ini berbeda
dengan limbah cair, limbah cair menimbulkan aroma busuk dan apabila dibuang ke
lingkungan akan mengakibatkan pencemaran. Limbah cair yang dihasilkan
mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut, akan mengalami perubahan fisika,
kimia, dan hayati yang akan menghasilkan zat beracun atau menciptakan media untuk
tumbuhnya kuman dimana kuman ini dapat berupa kuman penyakit atau kuman
lainnya yang merugikan baik pada tahu sendiri ataupun tubuh manusia. Bila dibiarkan
dalam air limbah akan berubah warnanya menjadi coklat kehitaman dan berbau busuk.
Bau busuk ini akan mengakibatkan sakit pernapasan. Apabila limbah ini dialirkan ke
sungai maka akan mencemari sungai dan bila masih digunakan maka akan
menimbulkan penyakit gatal, diare, dan penyakit lainnya.

Pemanfaatan limbah cair dapat digunakan menjadi biogas dan pupuk cair.
Limbah cair tahu dapat dijadikan pupuk cair karena memiliki kandungan unsur unsur
senyawa nitrogen (N), fosfat (P), dan kalium (K), yakni unsur hara yang dapat
menyuburkan tanaman.

Selain dimanfaatkan menjadi pupuk organik, limbah cair tahu dapat digunakan
sebagai nata de soya. Nata de soya atau sari nata kedelai adalah sejenis makanan
dalam bentuk nata, padat, putih dan transparan, merupakan makanan penyegar dan
pencuci mulut, yang dapat dicampur dengan fruit cocktail, es cream atau cukup
ditambah sirup saja. Nata de Soya dibentuk oleh bakteri Acetobacter xylinium yang
merupakan bakteri asam asetat bersifat aerobe, pada media cair dapat membentuk
lapisan yang dapat mencapai ketebalan beberapa centimeter, kenyal, putih dan lebih
lembut dibandingkan Nata de Coco. Proses pembuatan nata de soya sama dengan
pembuatan nata de coco tetapi hanya menganti bahan utama cairan yang biasanya
memakai air kelapa dengan air limbah pembuatan tahu. Nata yang baik berwarna
putih, struktur kuat, tidak mudah hancur, penampilan mengkilat dan tidak mudah
lengket, bebas asam dan basa, ukuran pemotongan tidak harus seragam, permukan
halus.

UD. Sumber Makmur merupakan sentra produksi tahu yang terletak di
Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Produksi tahu yang dihasilkan adalah
sebesar 3 ton/hari. Limbah tahu yang dihasilkan dibuang langsung ke laut. Hal ini akan
mencemari lingkungan yaitu merusak biota laut. Upaya untuk memanfaatkan limbah
cair tahu pada UMKM Sumber Makmur sebagai produsen tahu dibatasi oleh
pengetahuan yang terbatas. Permasalahan tersebut mengakibatkan limbah cair tahu
tidak tidak termanfaatkan dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tujuan dari pendampingan adalah (1) memberikan pelatihan secara intensif
tentang proses pembuatan nata de soya dan pupuk organik; (2) pelatihan tentang
manajemen usaha untuk penciptaan usaha baru.

METODE PENELITIAN
Kegiatan pendampingan dilakukan di UD. Sumber Makmur. UD Sumber

Makmur bertempat di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Peserta
pendampingan adalah pekerja dan masyarakat sekitar UD. Sumber Makmur.

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah (1) Survey lapangan; (2) Identifikasi
permasalahan; (3) Perencanaan partisipatif pemanfaatan  limbah cair tahu; (4)
Pelaksanaan pelatihan. Survey lapangan dilakukan untuk membangun kepercayaan
dan keterbukaan masyarakat dan untuk  identifikasi potensi yang dimiliki. Identifikasi
permasalahan adalah menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat yaitu limbah
cair tahu dalam jumlah yang berlimbah dibuang langsung ke lingkungan. Perencanaan
partisipatif pemanfaatan limbah cair tahu melalui pembuatan pupuk cair organik dan
nata de soya. Pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk transfer informasi dan teknologi
pembuatan pupuk cair organik dan nata de soya. Materi Pelatihan meliputi: (1)
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pembuatan pupuk cair organik dan nata de soya; (2) pelatihan tentang manajemen
usaha; (3) pelatihan tentang teknik pemasaran; (4) pelatihan tentang pengemasan
produk.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Permasalahan

UD. Sumber Makmur memproduksi tahu setiap hari sebanyak 3 ton. Selama
proses produksi tahu juga menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah cair
dihasilkan dari tahapan proses pencucian, perendaman, penggilingan, pemasakan,
pencucian ampas dan proses perebusan. Limbah cair yang dihasilkan langsung
dibuang ke lingkungan. Padahal suhu air buangan industri tahu terutama pada proses
pemasalakan mencapai suhu lebih dari 80o C.

Senyawa organik yang terdapat pada limbah cair tahu berupa protein (40%-
60%);  karbohidrat  (25% - 50%); dan lemak (10%). Semakin lama limbah cair dibuang
ke lingkungan senyawa organik akan semakin meningkat sehingga akan semakin sulit
untuk di urai lingkungan

Potensi Limbah Cair Tahu
Limbah cair tahu yang dibuang ke lingkungan mengandung banyak senyawa.

Kandungan unsur N (natrium) dan K (kalium) sangat berpotensi untuk dijadikan pupuk.
Kedua unsur tersebut merupakan unsur makro pada komponen pupuk. Teknologi
pembuatan pupuk organik cair sangat sederhana yaitu dengan teknik dekomposisi
bahan organis limbah cair tahu dengan penambahan effective microorganism 4 (EM-
4).

Selain itu, limbah cair tahu juga dimanfaatkan untuk pembuatan nata de soya.
Kandungan gizi pada nata de soya termasuk pangan dengan kandungan serat tinggi.
Air limbah tahu mampu menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi. Secara lengkap
kandungan nata de soya dan air limbah tahu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Kandungan gizi nata de soya dan air lmbah tahu dalam 100 gram

Zat Gizi (satuan) Nata de Soya Air limbah Tahu
Karbohidrat (g) 20 2
Protein (g) 2,35 1,75
Lemak (g) 1,68 1,25
Serat Kasar (g) 3,2 0,001
Kalsium (g) 4,6 4,5

Sumber: Enie dan Supriatna, 1993

Pelaksanaan Pendampingan
Pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan teknik pelatihan. Pelaksanaan

pelatihan dilakukan di pabrik tahu UD. Sumber Makmur. Materi pelatihan meliputi : (1)
proses pembuatan pupuk organik cair; (2) proses pemubuatan nata de soya; (3)
teknologi pengemasan produk; (4) manajemen ketrampilan usaha; dan (5) teknik
pemasaran. Materi pelatihan dilakukan secara berkelompok dengan tujuan agar lebih
interaktif dan nantinya masyarakat dapat mengaplikasikannya. Pelaksanaan pelatihan
melalui menyampaian materi dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1
Penyampaian Materi Pembuatan POC dan Nata de Soya

Proses pembuatan pupuk organik cair menggunakan bahan dan peralatan yang
sederhana. Peralatan yang digunakan adalah drum plastik, blender dan botol.
Sedangkan bahan yang digunakan adalah air limbah tahu, alkohol,   air kelapa,
temulawak, serreh dan decomposer (EM-4). Teknik pembuatannya adalah
menghancurkan temulawak dan serreh kemudian dimasukkan dalam campuran bahan
yang lain. Tahapan berikutnya dalah dengan fermentasi selama 10 hari dalam drum
tertutup. Proses fermentasi di anggap selesai jika pupuk cair organik sudah tidak
menimbulkan bau asam.

Pada pelatihan POC diaplikasi pada tanaman kangkung. Perlakuan dilakukan
dengan menyiapkan media yang ditaburi benih kangkung sebanyak 50 benih dengan
di siram air dan di siram POC. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan penyiraman
selama 4 hari yaitu media yang disiram dengan POC tumbuh merata , sedangkan
media yang di siram air tidak semua benih tumbuh.

Media yang ditaburi benih kangkung setelah 4 hari dan disiram dengan POC
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Media dengan Benih Kangkung Setalah Disiram POC selama 4 hari

POC tidak hanya digunakan untuk tanaman yang di konsumsi sendiri.
Harapanya nantinya POC juga dijual untuk memberikan nilai ekonomis yang lebih
tinggi. Untuk meningkatkan daya tarik, POC dikemas dengan semenarik mungkin.
Kemasan POC dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3
Kemasan Pupuk Organik Cair

Proses pembuatan nata de soya hampir sama dengan pembuatan nata de
coco. Perbedaan hanya pada bahan baku yaitu menggunakan air limbah tahu. Bahan
yang digunakan adalah air limbah tahu, gula pasir, asam cuka, urea dan starter nata.
Sedangkan peralatan yang digunakan adalah panci, kompor, bak hitam, pengaduk,
timbangan dan gelas ukur.

Proses pembuatan nata de soya dimulai dengan melakukan penyaringan pada
air limbah tahu, kemudia merebus sampai mendidih. Tahapan berikutnya dalah
memasukkan gula pasir (80 gram gula untuk 1 liter air limbah tahu) dan urea ( 1 gram
urea untuk 1 liter limbah) di didhkan sampai larut dan mendidih. Asam cuka
ditambahkan sebanyak 25 ml untuk 1 liter air limbah. Bak untuk media fermentasi
disterilkan dengan menggunakan air mendidih. Semua larutan dimasukkan dalam bak
fermentasi dan ditutup koran sampai dingin. Tahapan selanjutnya adalah
menambahkan starter nata dan dinkubasi selama 3 minggu. Untuk mengkonsumsi
nata, lembaran nata di cuci dan di rebus untuk menghilangkan rasa asam pada nata.
Proses inkubasi nata de soya dapat dilihat pada Gambar 4. Lembaran nata de soya
dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4
Proses Inkubasi Nata de Soya

Gambar 5
Lembaran Nata de Soya
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Nata de Soya dikemas dengan menggunakan 2 (dua) jenis kemasan yaitu
kemasan plastik jenis pouch dan kemasan gelas. Kedua kemasan tersebut diharapkan
dapat memenuhi pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kemasan nata de soya
dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6
Kemasan Nata de Soya

Pelatihan tentang manajemen usaha ditujukan untuk memberikan pemahaman
pentingnya pembuatan laporan keuangan yang sederhana. Pelatihan manajemen
usaha juga melakukan praktek pembuatan laporan keuangan berdasarkan arus kas
masuk dan kas keluar proses pembuatan nata de soya dan pupuk organik cair. Selain
itu, pelatihan dilakukan untuk menentukan harga jual produk. Strategi pemasaran
dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembuatan leaflet, menitipkan pada toko – toko
di sekitar.

Gambar 7
Pendampingan Masyarakat Kecamatan Kamal

PENUTUP
Air limbah tahu di UD. Sumber Makmur dapat digunakan untuk pembuatan

pupuk organik cair dan  nata de soya. Pembuatan kedua produk dilakukan dengan
cara pendampingan secara intensif terhadap masyarakat sekitar.
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PERANAN PENYULUH PERTANIAN LAPANG (PPL) TERHADAP
PARTISIPASI PETERNAK DALAM PROGRAM PENGUATAN SAPI BETINA

BUNTING DI KECAMATAN ABUNG TIMUR KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Yuda Saputra, Dewangga Nikmatullah, Suarno Sadar
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung

yudda1411@yahoo.com

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) untuk mengetahui
tingkat peranan penyuluh pertanian lapang (PPL) dalam Program Penguatan Sapi
Betina Bunting di Kecammatan Abung Timur. 2) mengetahui hubungan peranan
penyuluh pertanian lapang (PPL) terhadap tingkat partisipasi para peternak dalam
Program Penguatan Sapi Betina Bunting di Kecammatan Abung Timur.. Penelitian ini
dilaksanakan di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Jumlah sampel
pada penelitian ini adalah 65 orang yang didapat dengan menggunakan metode
proporsional random sampling, dan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini
adalah metode deskriptif, tabulasi, dan statistik. Hasil yang didapat dari penelitian ini
adalah Peranan PPL dalam program penguatan sapi betina bunting di Desa Bumi Jaya
sudah baik dengan nilai rata-rata sebesar 93,5, peranan PPL dalam program
penguatan sapi betina bunting di Desa Rejo Mulyo sudah baik dengan nilai rata-rata
sebesar 93,5, dan peranan PPL dalam program penguatan sapi betina bunting dalam
program penguatan sapi betina bunting di Desa Sidomukti sudah baik dengan nilai
rata-rata sebesar 95,92 dan Peranan PPL memiliki hubungan dengan tingkat
partisipasi peternak dalam program penguatan sapi betina bunting di Kecamatan
Abung timur Kabupaten Lampung Utara, Akan tetapi pada variabel fasilitasi (X4) adalah
sebesar 0,448, t hitung 2,752>t tabel pada α 0,01, maka kesimpulannya adalah Ho
ditolak menunjukan hubungan negatif yaitu peranan PPL dalam melakukan kegiatan
fasilitasi meningkat satu satuan maka tingkat partisipasi peternak turun satu satuan.

Keywords: Program penguatan sapi betina bunting, penyuluh pertanian lapang (PPL),
partisipasi

PENDAHULUAN
Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam

pembangunan di Provinsi Lampung. Pembangunan pertanian memiliki tujuan yaitu
untuk mewujudkan visi dan misi serta target utama Kementrian Pertanian tahun 2010-
2014 yang telah ditetapkan berupa:  (1) pencapaian swasembada daging sapi; (2)
peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.  Pembangunan pertanian dalam arti luas
meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan
peternakan.  Salah satu aspek penting dalam pembangunan pertanian adalah
peternakan.

Pembangunan peternakan menjadi salah satu aspek penting dalam
pembangunan pertanian terutama di saat adanya krisis ekonomi dan moneter. Salah
satu komoditas peternakan yang terus ditingkatkan adalah sapi betina. Sapi betina
merupakan salah satu sumber daya penghasil anakan sapi yang memiliki nilai
budidaya yang tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi juga serta besar
manfaatnya bagi peningkatan budidaya peternakan kebutuhan, terutama sebagai



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

368

bahan makanan berupa daging, serta hasil ikutan lainnya seperti pupuk kandang, kulit
dan tulang.

Provinsi Lampung tidak terlepas dari visi pembangunan peternakan yang ingin
dicapai pada tahun 2014, usaha pencapaian Provinsi Lampung dalam pembangunan
peternakan salah satunya dilakukan dengan cara meningkatkan pemberdayaan
kelompok tani dan menumbuhkembangkan kelompok melalui program peningkatan
hasil peternakan dengan aspek pendukung program tersebut dapat dijalankan  melalui
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian dengan adanya peranan penyuluh
pertanian lapang (PPL). Bantuan program yang diberikan pada kelompok tani disuatu
kecamatan dilaksanakan melalui Program Penguatan Sapi Betina Bunting, yaitu suatu
program bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok-kelompok tani ternak
yang terseleksi (memenuhi kriteria lokasi, kriteria kelompok) dengan mekanisme
bantuan sosial.

Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi pengembangan sapi yang cukup
besar akan tetapi populasi ternaknya termasuk sedikit, hal ini di sebabkan kurangnya
petani peternak sapi, sehingga Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu
daerah yang menjadi sasaran pembangunan peternakan. Desa Bumi Jaya Kecamatan
Abung Timur merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Lampung Utara yang
mendapatkan Program Penguatan Sapi Betina Bunting pada tahun 2014–2015.

Program Penguatan Sapi Betina Bunting pada tahun 2014 di Desa Bumi Jaya
Kecamatan Abung Timur berupa bantuan biaya insentif dari pemerintah berupa uang
senilai Rp 750.000,- per ekor.  Program ini hanya dapat diberikan satu tahun sekali dan
hanya satu kelompok per tahun (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung
Utara, 2014).  Akan tetapi dikarenakan Desa Bumi jaya memiliki populasi sapi terbatas
yang memenuhi keriteria program, maka diputuskan untuk memenuhi hal tersebut
diambilah sapi-sapi yang berada didaerah desa sekitar Desa Bumi jaya yang
memenuhi keriteria program, yaitu Desa Rejo Mulyo dan Desa Sidomukti.

Berdasarkan potensi tersebut ketiga desa tersebut memerlukan peranan PPL
agar dapat memaksimalkan sumber daya yang telah ada. Penyuluhan pertanian
merupakan proses pendidikan non-formal bagi petani agar memiliki kualitas perilaku
sesuai pembangunan.  Mardikanto (1998) mengemukakan beragam peranan atau
tugas penyuluhan dalam satu kata yaitu edfikasi, yang merupakan akronim dari:
edukasi, diseminasi, informasi atau inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi,
pemantauan dan evaluasi. Dalam kegiatan penyuluhan tidak boleh lepas dari
kemandirian petani, agar para petani tidak mengalami ketergantungan, sehingga bisa
mengembangkan apa yang telah diberikan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat
yang ada.

Menurut Mardikanto, (2009) mengenai penyuluhan partisipatif diatas, peran
penyuluh pertanian lapang (PPL) dikatakan berhasil jika dalam melakukan kegiatan
penyuluhan adanya partisipasi dari petani, karena kegiatan penyuluhan pertanian
harus dapat mengakomodasikan aspirasi, harapan, kebutuhan, potensi dan peran aktif
petani melalui pendekatan partisipatif.

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui
tingkat peranan penyuluh pertanian lapang (PPL) dalam Program Penguatan Sapi
Betina Bunting di Kecammatan Abung Timur, dan (2) mengetahui hubungan peranan
penyuluh pertanian lapang (PPL) terhadap tingkat partisipasi para peternak dalam
Program Penguatan Sapi Betina Bunting di Kecammatan Abung Timur.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian

dilakukan di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.  Pemilihan okasi
penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa
Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi pengembangan sapi yang cukup besar,
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terlihat populasi ternak di Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan setiap
tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 26.242 sapi (Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan, 2015).

Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur merupakan satu-satunya desa di
Kabupaten Lampung Utara yang mendapatkan Program Penguatan Sapi Betina
Bunting pada tahun 2014–2015 (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung
Utara, 2014), akan tetapi dikarenakan Desa Bumi jaya memiliki populasi sapi terbatas
yang memenuhi keriteria program, maka diputuskan untuk memenuhi hal tersebut
diambilah sapi-sapi yang berada didaerah desa sekitar Desa Bumi jaya yang
memenuhi keriteria program, yaitu Desa Rejo Mulyo dan Desa Sidomukti.  Penelitian
dilakukan ditiga desa yaitu di Desa Bumi Jaya, Desa Rejo Mulyo, dan Desa Sidomukti.
Waktu penelitian data dilakukan pada bulan November 2015 – Desember 2015.

Responden pada penelitian ini adalah peternak yang mendapatkan program
penguatan sapi betina bunting dipilih secara acak (Simple Random Sampling).
Penentuan jumlah sampel secara proporsional ditentukan berdasarkan rumus
Yamane, 1967:99 (dalam Rakhmat 2004:82) sebagai berikut :

n= NZ2S2

Nd2 + Z2S2 (1)

Dimana n merupakan jumlah sampel,N adalah jumlah anggota dalam populasi,
d adalah tingkat presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%).

Populasi peternak (N) yang terdapat di Kecamatan Abung Timur Kabupaten
Lampung Utara adalah 192 orang.  Dengan demikian berdasarkan rumus Yamane
diatas, dengan tingkat presisi 10 persen, maka dapat diperoleh sebesar 65 responden,
dengan perhitungan sebagai berikut :

n = ( , )
= 65 responden

Setelah didapatkan 65 responden dari populasi peternak yang terdiri dari tiga
desa dalam satu kecamatan, untuk menentukan besaran jumlah responden peternak
dalam tiap-tiap desa menggunakan rumus alokasi proposional sample (Nasir, 1988),
yaitu sebagai berikut :

Ni= Nk
N

x n ................ (2)

Dimana nh merupakan Jumlah tiap strata sampel, Nh adalah Jumlah tiap strata
populasi, N adalah Jumlah populasi, dan n adalah Jumlah sampel keseluruhan

No. Nama PPL Desa Responden

1 Bapak H. Edi Bumi jaya 46

2 Ibu Astuti Rejo mulyo 6

3 Bapak Samidi Sidomukti 13
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Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif, tabulasi, dan statistik.  Analisis data dilakukan secara kuantitatif, untuk
menjawab tujuan penelitian tentang peran PPL dalam program penguatan sapi betina
bunting di Kecamatan Abung Timur dan tentang peranan PPL terhadap tingkat
partisipasi para peternak dalam Program Penguatan Sapi Betina Bunting di Kecamatan
Abung Timur.  Peran PPL terdapat 7 indikator dan terdiri dari 3 kategori yaitu baik,
sedang, dan kurang baik. Pada tingkat partisipasi masyarakat terdapat 5 indikator dan
terdiri dari 3 kategori, yaitu berpartisipasi, cukup berpartisipasi,dan kurang
berpartisipasi. Kategori pengukurannya dengan menggunakan rumus lebar interval
kelas, yaitu:

= − ℎℎ
Tujuan pertama pada penelitian ini di jawab secara deskriptif.  Selanjutnya

untuk menguji hipotesis yang kedua guna melihat hubungan antara variabel bebas (X)
dan variabel terikat (Y), maka menggunakan statistik non parametrik dengan uji
korelasi korelasi Rank Spearman (rs). Menurut Siegel (1997) rumus koefisien korelasi
Rank Spearman (rs) adalah:= ∑ (3)

Dimana rs merupakan Koefisien korelasi,di adalah Selisih antara ranking dari
variabel, dan N adalah Jumlah sampel

Pengujian dilanjutkan untuk melihat tingkat signifikasi pengujian bila terdapat
rank kembar baik pada variabel X maupun pada variabel Y sehingga dibutuhkan faktor
koreksi t (Siegel, 1997) dengan rumus sebagai berikut:

(4)

(5)

Dimana X2 merupakan Jumlah kuadrat variabel X yang dikoreksi, Y2 adalah
Jumlah kuadrat variabel Y yang dikoreksi, TX adalah Jumlah faktor koreksi variabel X,
Ty adalah Jumlah faktor koreksi variabel Y, T adalah Faktor koreksi, t adalah
Banyaknya observasi berangka sama pada peringkat tertentu dan n adalah Jumlah
sampel.

Untuk menguji tingkat signifikansi hubungan digunakan uji t studen karena
sampel yang diambil lebih dari 10 (N>10) dengan tingkat kepercayaan 95% dengan
rumus (Siegel, 1997).
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(6)

Dimana th itung merupakan Nilai t yang dihitung dan n adalah Jumlah sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Klasifikasi peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam

Program Penguatan Sapi Betina Bunting di desa Bumi Jaya Kecamatan
Abung Timur

Peranan PPL dalam Program
Penguatan Sapi Betina Bunting

Klasifikasi Nilai Rata-rata (skor)

Edukasi Baik 17,59

Diseminasi informasi Baik 16,98

Kolsultasi Cukup Baik 05,61

Fasilitasi Cukup Baik 13,50

Supervisi Cukup Baik 13,37

Pemantauan Baik 16,04

Evaluasi Baik 10,37

Berdasarkan Tabel 1. diatas dilihat bahwa keseluruhan PPL dalam Program
Penguatan Sapi Betina Bunting di desa Bumi Jaya sudah baik.  Bila dilihat dari nilai
rata-rata (skor) yang didapat masuk dalam klasifikasi baik, dengan demikian PPL
dalam Program Penguatan Sapi Betina Bunting di desa Bumi Jaya sudah baik.

Tabel 2
Sebaran peranan PPL dalam Program penguatan sapi betina

bunting di Desa Bumi jaya

Peranan PPL dalam
program penguatan

sapi betina bunting di
Desa Bumi jaya

Klasifikasi Jumlah
Responden

(Orang)

Persentase

39,00-65,00 Kurang Baik 0 00,00

66,00-91,00 Cukup Baik 13 28,26

92,00-117,00 Baik 33 71,74

Jumlah 46 100,00

Nilai Rata-rata 93, 5 (Baik)

Tabel 2, dapat dilihat  bahwa sebagian besar responden menganggap peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) sudah baik yaitu sebesar 33 orang (71,74%) dan
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sebesar 13 orang (28,26%) menganggap peranan PPL dalam program cukup baik.
Hal ini dipengaruhi oleh keaktifan dan kepedulian PPL terhadap peternak sangat baik,
sehingga peternak merasa adanya peran PPL sebagai edukator, diseminasi
informasi/inovasi, konsultan, fasilitator, supervisor, pemantau, dan sebagai evaluator
sudah berjalan dengan baik dengan nilai rata-rata sebesar 93,5.

Tabel 3
Peranan penyuluh pertanianlapangan (PPL) dalam

Program Penguatan Sapi Betina Bunting

Peranan PPL dalam Program
Penguatan Sapi Betina Bunting

Klasifikasi Nilai Rata-rata (skor)

Edukasi Baik 18,50

Diseminasi informasi Baik 17,33

Kolsultasi Cukup Baik 05,33

Fasilitasi Cukup Baik 12,83

Supervisi Cukup Baik 13,50

Pemantauan Baik 16,83

Evaluasi Cukup Baik 09,17

Berdasarkan Tabel 3. diatas dilihat bahwa keseluruhan PPL dalam Program
Penguatan Sapi Betina Bunting di desa Rejo Mulyo sudah baik.  Bila dilihat dari nilai
rata-rata (skor) yang didapat masuk dalam klasifikasi baik, dengan demikian PPL
dalam Program Penguatan Sapi Betina Bunting di Desa Rejo Mulyo sudah baik.

Tabel 4
Sebaran PPL dalam Program penguatan sapi betina bunting di Desa Rejo Mulyo

Peranan PPL dalam program
penguatan sapi betina bunting di

Desa Rejo Mulyo

Klasifikasi Jumlah
Responden

(Orang)

Persentase

39,00-65,00 Kurang Baik 0 00,00

66,00-91,00 Cukup Baik 00,00

92,00-117,00 Baik 6 100,00

Jumlah 6 100,00

Nilai Rata-rata 93,5(Baik)

Tabel 4. dapat dilihat  bahwa keseluruhan responden menganggap peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) sudah baik yaitu sebesar 6 orang (100,00%). Hal
ini dipengaruhi oleh keaktifan dan kepedulian PPL terhadap peternak sudah cukup
baik, sehingga peternak merasa adanya peran PPL yang sudah baik sebagai edukator,
diseminasi informasi/inovasi, konsultan, fasilitator, supervisor, pemantau, dan sebagai
evaluator dengan nilai rata-rata sebesar 93,5.
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Tabel 5
Klasifikasi Peranan PPL dalam Program Penguatan Sapi Betina
Bunting Dalam program Penguatan Sapi Betina Bunting di Desa

Sidomukti Kecamatan Abung Timur

Peranan PPL dalam Program
Penguatan Sapi Betina Bunting Dalam

program Penguatan sapi Betina
Bunting

Klasifikasi Nilai Rata-rata (skor)

Edukasi Baik 19,77

Diseminasi informasi Baik 16,92

Kolsultasi Cukup Baik 05,46

Fasilitasi Cukup Baik 13,30

Supervisi Cukup Baik 13,76

Pemantauan Baik 16,84

Evaluasi Baik 09,84

Berdasarkan Tabel 5. diatas dilihat bahwa keseluruhan PPL dalam Program
Penguatan Sapi Betina Bunting di desa Sidomukti sudah baik.  Bila dilihat dari nilai
rata-rata (skor) yang didapat masuk dalam klasifikasi baik, dengan demikian PPL
dalam Program Penguatan Sapi Betina Bunting di desa Sidomukti sudah baik.

Tabel 6
Sebaran Peranan PPL dalam Program Penguatan

Sapi Betina Bunting di Desa Sidomukti

Peranan PPL dalam
program penguatan sapi
betina bunting di Desa

Sidomukti

Klasifikasi
Jumlah

Responden
(Orang)

Persentase

39,00-65,00 Kurang Baik 0 00,00

66,00-91,00 Cukup Baik 00,00

92,00-117,00 Baik 13 100,00

Jumlah 13 100,00

Nilai Rata-rata 95,92 (Baik)

Tabel 6. dapat dilihat  bahwa lebih dari keseluruhan jumlah total responden
menganggap peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sudah baik yaitu sebesar 13
responden (100,00%) menganggap peranan PPL dalam program cukup baik. Hal ini
dipengaruhi oleh keaktifan dan kepedulian PPL terhadap peternak sangat baik,
sehingga peternak merasa adanya peran PPL sebagai edukator, diseminasi
informasi/inovasi, konsultan, fasilitator, supervisor, pemantau, dan sebagai evaluator
sudah berjalan dengan baik dengan nilai rata-rata sebesar 95,92.
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Hubungan Peranan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Terhadap Partisipasi
Peternak dalam Program Penguatan Sapi Betina Bunting

Tabel 7
Hasil Uji Korelasi Rank Spearman Hubungan Antar Variable

Variabel rs t hitung
t-tabel

α = 0,05 α = 0,01

X1 dan Y 0,263 2,994 0,248 0,323

X2 dan Y 0,248 2,780 0,248 0,323

X3 dan Y 0,249 2,794 0,248 0,323

X4 dan Y -0,448 -2,752 0,248 0,323

X5 dan Y 0,266 3,074 0,248 0,323

X6 dan Y 0,255 2,877 0,248 0,323

X7 dan Y 0,282 3,271 0,248 0,323

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai korelasi rank spearman antara peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan edukasi (X1) dan tingkat
partisipasi peternak (Y) adalah sebesar 0,263, t hitung 2,994>t tabel pada α  0,01,
maka kesimpulannya adalah Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan antara
variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan edukasi (X1)
dan tingkat partisipasi peternak (Y) dalam program penguatan sapi betina bunting di
Kecamatan Abung timur pada taraf nyata 0,01. Nilai rs sebesar 0,263 berarti keeratan
hubungan antara variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam
melakukan edukasi (X1) dan tingkat partisipasi peternak (Y) termasuk dalam kategori
rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian lapangan
(PPL) dalam melakukan edukasi berhubungan dengan tingkat partisipasi peternak.

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai korelasi rank spearman antara peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan desiminasi (X2) dan tingkat
partisipasi peternak (Y) adalah sebesar 0,248, t hitung 2,780>t tabel pada α  0,01,
maka kesimpulannya adalah Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan antara
variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan kegiatan
desiminasi (X2) dan tingkat partisipasi peternak (Y) dalam program penguatan sapi
betina bunting di Kecamatan Abung timur pada taraf nyata 0,01. Nilai rs sebesar 0,248
berarti keeratan hubungan antara variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL)
dalam melakukan desiminasi (X2) dan tingkat partisipasi peternak (Y) termasuk dalam
kategori rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian
lapangan (PPL) dalam melakukan desiminasi berhubungan dengan tingkat partisipasi
peternak.

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai korelasi rank spearman antara peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan konsultasi (X3) dan tingkat
partisipasi peternak (Y) adalah sebesar 0,249, t hitung 2,794>t tabel pada α  0,01,
maka kesimpulannya adalah Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan antara
variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan kegiatan
konsultasi (X3) dan tingkat partisipasi peternak (Y) dalam program penguatan sapi
betina bunting di Kecamatan Abung timur pada taraf nyata 0,01. Nilai rs sebesar 0,248
berarti keeratan hubungan antara variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL)
dalam melakukan desiminasi (X2) dan tingkat partisipasi peternak (Y) termasuk dalam
kategori rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian
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lapangan (PPL) dalam melakukan konsultasi berhubungan dengan tingkat partisipasi
peternak.

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai korelasi rank spearman antara peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan fasilitasi (X4) dan tingkat
partisipasi peternak (Y) adalah sebesar -0,448, t hitung 2,752>t tabel pada α  0,01,
maka kesimpulannya adalah Ho ditolak.  Hal ini berarti terdapat hubungan negatif
antara variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan
kegiatan konsultasi (X4) dengan partisipasi peternak (Y) dalam program penguatan
sapi betina bunting di Kecamatan Abung timur pada taraf nyata 0,01. Pada penelitian
ini ditunjukan dengan adanya hubungan negatif peranan PPL dalam melakukan
fasilitasi dengan partisipasi petani.  Hubungan negatif ini menunjukan bahwa ketika
peranan PPL dalam melakukan kegiatan fasilitasi meningkat satu satuan maka tingkat
partisipasi peternak turun satu satuan.

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai korelasi rank spearman antara peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan supervisi (X5) dan tingkat
partisipasi peternak (Y) adalah sebesar 0,266, t hitung 3,074>t tabel pada α  0,01,
maka kesimpulannya adalah Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan antara
variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan kegiatan
supervisi (X5) dan tingkat partisipasi peternak (Y) dalam program penguatan sapi
betina bunting di Kecamatan Abung timur pada taraf nyata 0,01. Nilai rs sebesar 0,266
berarti keeratan hubungan antara variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL)
dalam melakukan supervisi (X5) dan tingkat partisipasi peternak (Y) termasuk dalam
kategori rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian
lapangan (PPL) dalam melakukan supervisi berhubungan dengan tingkat partisipasi
peternak.

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai korelasi rank spearman antara peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan pemantauan (X6) dan tingkat
partisipasi peternak (Y) adalah sebesar 0,255, t hitung 2,877>t tabel pada α  0,01,
maka kesimpulannya adalah Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan antara
variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan kegiatan
pemantauan (X6) dan tingkat partisipasi peternak (Y) dalam program penguatan sapi
betina bunting di Kecamatan Abung timur pada taraf nyata 0,01. Nilai rs sebesar 0,255
berarti keeratan hubungan antara variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL)
dalam melakukan pemantauan (X6) dan tingkat partisipasi peternak (Y) termasuk
dalam kategori rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian
lapangan (PPL) dalam melakukan pemantauan berhubungan dengan tingkat
partisipasi peternak.

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai korelasi rank spearman antara peranan
penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan evaluasi (X7) dan tingkat
partisipasi peternak (Y) adalah sebesar 0,282, t hitung 3,271>t tabel pada α  0,01,
maka kesimpulannya adalah Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan antara
variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam melakukan kegiatan
evaluasi (X7) dan tingkat partisipasi peternak (Y) dalam program penguatan sapi betina
bunting di Kecamatan Abung timur pada taraf nyata 0,01. Nilai rs sebesar 0,282 berarti
keeratan hubungan antara variabel peranan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam
melakukan evaluasi (X7) dan tingkat partisipasi peternak (Y) termasuk dalam kategori
rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penyuluh pertanian lapangan
(PPL) dalam melakukan evaluasi berhubungan dengan tingkat partisipasi peternak.

PENUTUP
Peranan PPL dalam program penguatan sapi betina bunting di Desa Bumi Jaya

sudah baik dengan nilai rata-rata sebesar 93,5, peranan PPL dalam program
penguatan sapi betina bunting di Desa Rejo Mulyo sudah baik dengan nilai rata-rata
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sebesar 93,5, dan peranan PPL dalam program penguatan sapi betina bunting dalam
program penguatan sapi betina bunting di Desa Sidomukti sudah baik dengan nilai
rata-rata sebesar 95,92. Peranan PPL memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi
peternak dalam program penguatan sapi betina bunting di Kecamatan Abung timur
Kabupaten Lampung Utara, Akan tetapi pada variabel fasilitasi (X4) adalah sebesar
0,448, t hitung 2,752>t tabel pada α  0,01, maka kesimpulannya adalah Ho ditolak
menunjukan hubungan negatif yaitu peranan PPL dalam melakukan kegiatan fasilitasi
meningkat satu satuan maka tingkat partisipasi peternak turun satu satuan.
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MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI
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ABSTRAK
Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia saat ini dapat dimulai dari lingkup yang
paling kecil, yaitu rumah tangga dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Kelompok
tani wanita Mekar Bersama di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
merupakan kelompok tani wanita pertama yang mengoptimalkan pemanfaatan
pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga dengan komoditas lokal, yaitu
hanjeli. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dinamika dan besarnya
kontribusi pemanfaatan lahan pekarangan oleh wanita tani dalam memenuhi
kebutuhan pangan keluarga. Desain penelitian adalah kualitatif dengan analisis
deskriftif. Proses analisis data meliputi tahapan pengumpulan data, tahapan
pengolahan dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukan kelompok tani wanita
Mekar Bersama saat ini belum bergerak dinamis untuk mencapai visi dan misi
kelompok. Kedinamisan terermin dari tujuan kelompok, kekompakan kelompok,
suasana kelompok, dan tekanan kelompok karena mendorong rekatnya hubungan
kekeluargaan. Namun hubungan kekeluargaan tersebut belum menciptakan sistem
yang professional dalam kelompok, hal ini dapat dilihat dari struktur kelompok, fungsi
dan tugas kelompok, serta efektivitas kelompok. Kontribusi Informan KTW Mekar
bersama dengan memanfaatkan pekarangan sebesar 4-13,9 %. Besarnya kontribusi
dipengaruhi oleh luas lahan pekarangan, komoditas yang ditanam, harga komoditas
dan pendapatan anggota keluarga lain.

Kata Kunci: Dinamika kelompok, Kelompok tani wanita, Pemanfaatan pekarangan.

ABSTRACT
Development of food security in Indonesia today can be started from the smallest
scope, households with utilizing home garden. Women Farmer Groups ‘Mekar
Bersama’ in Ciomas village, Panjalu Subdistrict, Ciamis is the pioneer of Woman
Farmer Groups who optimize home garden as a source of family food with local
commodities, namely hanjeli. The aim of this study is to identify the dynamics and the
contributions in utilizing home garden by women farmers in meeting the food needs of
the family. The study design was a qualitative descriptive analysis. Data analysis
process includes data collection, data processing and data interpretation. The results
showed that currently women farmer groupJs Mekar Bersama have not moved
dynamically to achieve the vision and mission of the group. Dynamism is reflected from
the group objectives, group solidarity, group atmosphere, and group pressure due to
encourage familial engagement. But familial engagement has not yet created a
professional system in the group, it can be seen from the group's structure, functions
and duties of the group, as well as the effectiveness of the group. The contribution
informant of Women Former Groups ‘Mekar Bersama’ utilizing the potential of home
garden of 4-13,9%. Level of contribution was influenced by land area, planted
commodities, commodity price, and other family members' income.

Keywords: group dynamics, women farmers group,Utilization home garden.
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PENDAHULUAN
Pemanfaatan lahan pekarangan adalah dengan memanfaatkan lahan

pekarangan yang awalnya dibiarkan saja sebagai lahan kosong kini di optimalikan
menjadi lahan pekarangan yang ditanami komoditas pertanian terutama pangan
sehingga lahan pekarangan dapat menyediakan pangan bagi keluarga serta
berpeluang menambah penghasilan keluarga.

Pengoptimalan lahan pekarangan tak lepas dari peran tenaga kerja yang akan
mewujudkannya. Penggerak pemanfaatan lahan pekarangan di beberapa daerah
sebagian besar adalah wanita tani.Menurut Hakim (2007) bahwa wanita mempunyai
peranan ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga masing-masing, dan
dilain pihak sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya bidang
perekonomian masyarakat agraris.Keikutsertaan wanita dalam pembangunan berperan
dalam berbagai jenis kegiatan yang langsung dan tidak langsung menghasilkan
pendapatan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat luas.

Wanita sebagai pelaksana utama perlu membentuk suatu organisasi
berdasarkan kepentingan dan kebutuhan bersama yang memiliki peraturan, pengurus,
dan anggota serta kegiatan yang teratur dan tercatat, organisasi tersebut dikenal
dengan istilah kelompok tani (Abdul, 2014). Suatu kelompok yang dibangun atas dasar
kebutuhan bersama dalam mencapai tujuan perlulah seluruh anggota kelompok
bersatu padu melalui kerjasama yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok tani
(kekompakan), kerjasama yang dilakukan merupakan suatu dinamika kelompok,
dimana petani memiliki kinerja, struktur organisasi, motivasi serta tujuan yang jelas
untuk menjadi petani yang maju dan berkembang (Cahya, 2013) selain itu
kekompakan dan kedinamisan kelompok dapat meningkatkan efektivitas kelompok tani
(Septiani, 2014). Organisasi yang mengkordinir wanita tani dinamakan kelompok tani
wanita (KTW). KTW merupakan bagian yang mengambil peran penting serta
merupakan penggerak utama dalam diversifikasi pangan lokal.Wanita dalam hal ini
bertugas sebagai pengolah dan penyedia bahan pangan bagi keluarganya (Kinanthi,
2014).

Kelompok tani wanita (KTW) yang sedang berkembang memanfaakan lahan
pekarangan adalah KTW Mekar Bersama. KTW Mekar Bersama di Desa Ciomas
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis merupakan kelompok tani wanita yang
menggerakan kegiatan pangan lokal yaitu hanjeli dengan mengoptimalkan
pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.Wanita di Desa
ciomas sebelum tergabung ke kelompok tani wanita awalnya berprofesi sebagai ibu
rumah tangga biasa yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan dengan
membantu suaminya di lahan pertanian.

Dinamisnya kelompok dalam pemanfaatan berhasil membawa kelompok tani
wanita menjadi juara pertama sebagai Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan
dalam Pemberdayaan Kelompok Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
(P2KP) tahun 2014 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Budidaya hanjeli oleh wanita tani di pekarangan dari hasil penelitian
pendahuluan menyatakan bahwa yang menjadi latar belakang anggota kelompok tani
wanita Mekar Bersama untuk menanam di pekarangan adalah pentingmya kelompok
bagi anggota tani wanita mekar bersama untuk besama berjuang mencapai tujuan
bersama yaitu memenuhi kebutuhan hidup dan menambah pendapatan keluarga.
Kecenderungan kelompok untuk terus bergerak dinamis membuat anggota dapat
berinteraksi dan bangkit bersama-sama karena memiliki tujuan yang sama dengan
didorong oleh beragamnya kegiatan di kelompok membuat perubahan bagi anggota
wanita tani dan kelompok tani wanita.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai dinamika kelompok
tani wanita dalam upaya mengoptimalkan pemanfaaatan pekarangan sebagai sumber
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pangan keluarga dan kontribusi pemanfaatan lahan pekarangan tersebut dalam
memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

METODE PENELITIAN
Objek dan Tempat Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinamika kelompok tani wanita dalam upaya
mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, dimana
yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah kelompok tani wanita Mekar
Bersama yang berlokasi di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.

Desain dan Teknik Penelitian
Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.Teknik penelitian

yang digunakan adalah studi kasus dengan memaparkan mekanisme dinamisnya
kelompok selama prosesnya yang dilihat pada saat penelitian di lapangan agar dapat
menjelaskan tujuan dari penulisan ini.

Sumber Data/Informasi
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data

primeryang dikumpulkan atau didapat secara langsung melalui hasil observasi
partisipatif dan wawancara dengan informan yang relevan, banyaknya informan
ditentukan secara sengaja dengan secara snow ball dan data sekunderdiperoleh dari
dokumentasi, data dari lembaga (kecamatan), badan statistik, notulensi, berita acara
kegiatan dan beberapa litelatur yang terkait baik data kualitatif maupun kuantitatif yang
bertujuan untuk melengkapi data primer yang diperoleh.

Cara mementukan sumber data
Sebagian besar data yang diperoleh merupakan data yang bersifat

primer.Sumber data berasal dari pengurus anggota kelompok tani wanita Mekar
Bersama. Cara menentukan informan menggunakan teknik snowball sampling.
Penelitian ini menggali data dari pihak yang terlibat secara langsung dari mulai
pembentukan kelompok hingga saat ini. Sehingga didapat kriteria sumber data primer
(Informan) dalam penelitian ini adalah: (a) Pendiri Kelompok tani wanita Mekar
Bersama, (b) Pengurus kelompok tani wanita Mekar Bersama, (c) Terdaftar sebagai
anggota kelompok minimal 2 tahun, (d) 80% hadir dalam setiap pertemuan dilihat dari
Absensi kehadiran. Dari kriteria tersebut didapatkan Informan dalam penelitian ini
adalah: (1) Ketua, (2) Wakil Ketua, (3) Sekretaris, (4) Bendahara, (5) Seksi Produksi,
(6) Seksi Pemasaran, (7) 1 orang anggota Tani Wanita Mekar Bersama

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: (1) Observasi Partisipatif,

dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang dijadikan
sebagai sumber data penelitian dengan mengamati apa yang dikerjakan,
mendengarkan apa yang diucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka
(Sugiyono, 2013), (2) Wawancara Mendalam. Proses wawancara dilakukan oleh dua
pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan diajukan
sambil bertatap muka dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara
(Moleong, 2007). (3) Studi Pustaka, dilakukan untuk mencari data sekunder yang
berhubungan dengan objek yang sedang diteliti yaitu data pendukung yang terdapat di
kelompok tani wanita Mekar Bersama seperti notulensi, absensi, proposal, dan
laporan.
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Pengolahan  Data
Proses analisis data meliputi tahapan pengumpulan data (eksplorasi), tahapan

pengolahan dan interpretasi data menjadi informasi yang bertujuan untuk menjawab
identifikasi masalah. Disajikan dalam analisis deskriptif untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013).

Kontribusi Pendapatan
Kontribusi pendapatan wanita tani dalam keluarga dihitung untuk mengetahui

seberapa besarnya sumbangan atau kontribusi pendapatan wanita terhadap
pendapatan rumah tangga. Kontribusi pendapatan merupakan rasio antara besarnya
pendapatan wanita tani dari hasil pekarangan dibagi dengan total pendapatan
keluarga.

Perhitungan kontribusi pendapatan wanita tani terhadap total pendapatan
keluarga menurut Handayani dalam Gusmaniar (2013) digunakan rumus sebagai
berikut: = x 100%

Dimana ;
P = Kontribusi pendapatan wanita tani terhadap total pendapatan keluarga (%)
Qx = Pendapatan Wanita tani (Rp)
Qy = Total Pendapatan Keluarga (Rp)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Kelompok Tani Wanita Mekar Bersama

Kelompok tani wanita “Mekar Bersama” dibentuk pada tanggal
14 Mei 2009 dan telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Ciomas No.
467.5/Kpts-08/V-Ds/2009 pada tanggal 18 Mei 2009.

Gagasan pembentukan kelompok tani wanita diilhami oleh Bu Hj.Teti yang saat
itu mempunyai hobi menanam di pekarangan, saat itu Ibu Hj.Teti bersama Ibu Opi
Ropiah selaku penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Panjalu berhasil melakukan
diskusi dengan Ibu-Ibu Dusun Ciomas landeuh. Hasil dari diskusi tersebut lahirlah
inisiatif dari ibu-ibu untuk mendirikan wadah formal sebagai tempat pertemuan dan
berkumpul sesama ibu-ibu. Awalnya pada pembentukan kelompok hanya 20 orang
yang bergabung dan merumuskan tujuan bersama, seiring berjalannya waktu dengan
pembuktian hasil yang signifikan oleh ibu-ibu pembentuk kelompok maka  terjadi
peningkatan anggota kelompok. Pada bulan November 2015 jumlah anggota kelompok
sebanyak 44 orang dan warga yang tidak masuk menjadi anggota kelompok namun
ikut memanfaatkan pekarangan sebanyak 119 Kepala Keluarga.

Dinamika Kelompok
Dinamika Kelompok tani wanita merupakan pembahasan mengenai kekuatan di

dalam kelompok sehingga menentukan perilaku anggota demi mencapai tujuan
bersama. Pembahasan dinamika kelompok tani Mekar Bersama melihat perubahan
dan perkembangan anggota yang mendorong untuk bekerja sama ataupun
menghambat tercapainya tujuan dalam kelompok dari mulai pertama kali terbentuknya
kelompok hingga saat ini sudah berjalan selama lebih dari 6 tahun. Pada bagian ini
akan dijelaskan unsur-unsur dinamika kelompok tani wanita Mekar Bersama yang
termasuk di dalamnya adalah tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi dan tugas
kelompok, kekompakan kelompok, suasana kelompok, tekanan kelompok, dan
efektifitas kelompok.
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Tujuan Kelompok
Tujuan kelompok merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh anggota

kelompok.Selama perumusan tujuan Ibu-Ibu tidak banyak yang memberikan pendapat
karena orientasi ibu-ibu hanya untuk pendapatan sehingga diskusi menjadi datar dan
semuanya ikut saja dengan keputusan yang ada. Setelah di fasilitatori oleh penyuluh
pertanian bahwa wadah kelompok selain harus membantu meningkatkan harus juga
meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga dengan ilmu pengetahuan yang
berkembang kelompok bisa terus ber inovasi dan berkreasi sesuai kebutuhan zaman.
Hingga akhirnya pendapatan bisa terus meningkat dan berujung meningkatkan pula
kesejahteraan keluarga.Tujuan didirikannya kelompok tani Mekar Bersama adalah: (1)
Meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat
pada umumnya khususnya bagi anggota tentang penganekaragaman pola konsumsi
pangan berbasis pangan lokal, (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman melalui
pemanfaatan pekarangan, (3)Mendorong pengembangan teknologi pengolahan
pangan, terutama pangan lokal non-beras.

Perumusan tiga tujuan tersebut lahir karena anggota kelompok mulai
menyadari bahwa memang tidak hanya pendapatan namun juga memerlukan ilmu
pengetahuan, setelah menyadari Ibu-Ibu memahami tujuan yang dibentuk, karena
pemahaman itulah pelaksanaannya lebih mudah dan kelompok bisa terus
berkembang. Pemahaman Ibu-Ibu mengenai tujuan ternyata menjadi magnet untuk
menarik Ibu-Ibu lain untuk bergabung dengan kelompok. Menurut Rasyid (2003) tujuan
kelompok jika dipahami dengan jelas, merupakan alasan mengapa orang tertarik
dengan kelompok.

Tujuan yang dirumuskan oleh kelompok tani wanita sudah sesuai dengan
tujuan masing-masing anggota dan sesuai dengan yang diharapkan petani meski
belum sepenuhna tujuan tercapai. Semua anggota kelompok menyatakan bahwa
merasakan manfaat dari terbentuknya kelompok tani wanita, manfaatnya berupa uang
yang seharusnya dibelanjakan untuk membeli bumbu dapur bisa disimpan untuk
kebutuhan anak sekolah atau ditabung di kas kelompok setiap minggunya karena
kebutuhan pangan sehari-hari tinggal petik di pekarangan.

Struktur Kelompok
Ide yang mendasar mengenai struktur adalah adanya keterkaitan atau

keterhubungan antara individu-individu dalam kelompok. Kelompok tani wanita Mekar
Bersama dimana anggota kelompok disatukan karena persamaan wilayah yang menjdi
gerbang pembuka untuk berkomunikasi antar tatangga. Dari proses komunikasi
tersebut masing-masing memiliki kebutuhan yang sama. Komunikasi terus berlanjut
hingga akhirnya membentuk kelompok yang tersusun secara sistematis dengan
adanya pemimpin dan yang dipimpin.

Struktur di kelompok tani wanita Mekar Bersama belum semua difungsikan
sebagaimana mestinya menurut tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dari
struktur organisasi dapat dilihat bahwa masing-masing anggota memiliki fungsi dan
tugas yang berbeda-beda. Dengan fungsi dan tugas yang berbeda inilah teripta
jaringan komunikasi dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas dan kerja serta
bagaimana proses komunikasi yang terjadi.Ketua kelompok tani wanita Mekar
Bersama memiliki struktur pengurus yaitu dibantu wakil ketua, sekretaris, serta
bendahara yang merupakan partner utama dalam menjalankan tugasnya. Untuk
membantu terwujudnya tujuan kelompok maka dibentuk beberapa seksi yang
menunjang yaitu seksi produksi, pemasaran, dan humas.

Struktur pengambilan keputusan yang terjadi di kelompok tani wanita Mekar
Bersama dilakukan atas dasar musyawarah dan secara kekeluargaan. Ketua kelompok
tani wanita Mekar Bersama menjalankan tugas dan fungsinya dengan caranya dan
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gayanya tersendiri yaitu mengedepankan partisipasi aktif dari setiaap anggota
kelompok melalui forum musyawarah sehingga masing-masing anggota kelompok
merasa lebih bertanggung jawab karena sudah berperan aktif dalam pengambilan
keputusan.

Pembagian tugas dan pembagian kerja tidak ada pembagian tugas yang tertulis
karena biasanya dikomunikasi secara langsung dan mengutamakan komunikasi
interpersonal tidak langsung didalam kelompok ketika ada forum. Ternyata hal ini
memberikan dampak sekaligus yaitu, kedekatan antar anggota yang tetap terjaga
dengan baik dan proses komunikasi lebih berkualitas karena jika ada yang tidak sesuai
dapat langsung ditanyakan alasannya.

Selama berdirinya kelompok tani wanita, anggota mulai sedikit demi sedikit
seringkali melakukan diskusi antar anggota mengenai lahan pekarangannya meskipun
bukan dalam kondisi formal dalam ruang rapat maupun dalam ruang diskusi kelompok.
Diskusi tersebut berawal dari obrolan-obrolan ringan antar Ibu-Ibu yang kemudian
mengarah pada permasalahan pekarangannya ataupun kondisi kemajuan kelompok.
Hingga kini komunikasi informal masihlah terus dilakukan tanpa mengenal waktu dan
tempat. Struktur komunikasi secara formal dari atas (ketua kelompok) ke anggota
seperti instruksi lngsung dan adanya surat penunjukan tugas atau surat ketetapan
belum pernah dilakukan. Karena komunikasi apapun yang menyangkut kelompok
langsung disampaikan di forum kelompok.

Fungsi dan Tugas Kelompok
Fungsi dan tugas di kelompok tani wanita dari hasil observasi dan wawancara

dapat dinyatakan terjalin dengan sudah cukup baik mengingat selama proses
penelitian dilapangan berlangsung fungsi selalu dijalankan oleh anggota kelompok
berdasarkan perannya masing-masing dalam kelompok. Namun fungsi tugas, hak,
serta kewajiban belum dijelaskan secara tertulis hanya dijelaskan secara lisan, di
fahami besama serta ijalankan sesuai perannya serta tidak adanya SOP. Kriteria yang
dijadikan acuan dalam fungsi dan tugas kelompok adalah mengenai kordinasi yang
terjadi, penyebaran informasi, kepuasan, kejelasan, pembinaan dan pemeliharaan.

Fungsi kordinasi kelompok idealnya adalah melalui struktur kelompok yang
telah dibentuk sehingga memudahkan kordinasi dan informasi menjadi terpusat berada
di kepala seksinya masing-masing. Namun dengan melihat struktur kelompok yang
dibentuk seluruh kordinasi dilakukan oleh ketua kelompok karena anggota langsung
dibawah kelompok tidak dikelompokan ke seksi-seksi yang telah ada. Hal ini
merupakan sentralisasi informasi dimana yang paling mengetahui informasi apapun
adalah ketua, kondisi di lapangan tidak dijalankan sesuai dengan struktur yang
dibentuk karena yang berpengaruh dalam penyebaran informasi adalah jarak rumah.

Pertemuan kelompok dikatakan efektif untuk pertukaran informasi karena
disana langsung dibahas semua informasi yang kurang jelas, pertemuan kelompok
juga salah satunya bertujuan untuk mengkordinasikan hal-hal yang masih rancu dan
simpang siur oleh ketua kelompok. Untuk informasi yang mendadak biasanya
penyampaian informasi dilakukan melalui sms dan diteruskan dengan penyebaran
melalui jarak rumah terdekat yang dilakukan hanya sekali saja secara individual.

Tidak adanya Standar Operational Proedure (SOP) untuk segala kegiatan
dikelompok membuat tidak adanya standar apakah tugas yang dilakukan oleh masing-
masing anggota sudah baik, belum baik, cukup baik atau tidak baik. Yang ada di
kelompok hanya notulensi yang dibuat oleh sekretaris setiap ada kegiatan, namun
notulensi tersebut tidak di teruskan kepada anggota lain yang tidak hadir. Notulensi
yang telah dibuat hanya untuk menerapkan tertib administrasi saja.

Tidak adanya aturan yang tertulis dan mengikat mengenai kewajiban dan hak
seorang anggota  sehingga tidak ada batasan bagi anggota untuk melaksanakan
kewajibannya dan menerima haknya membuat terjadinya peran ganda yang dilakukan
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oleh anggota. Peran ganda yang dilakukan oleh anggota ini berkaitan dengan struktur
kelompok dimana anggota tidak masuk kedalam tiga seksi yang diperlukan namun
seluruh anggota berada langsung dibawah ketua kelompok. Misalnya ketika ada
pengolahan dan pesanan dari tempat lain maka tidak hanya seksi pengolahan saja
yang mengerjakan, namun anggota membantu pengolahan tersebut secara sukarela.
Lain hal dengan seksi pemasaran dimana dikerjakan oleh seorang saja karena
berkaitan dengan profesi seksi pemasaran yang berjualan dipasar.

Peran ganda yang dilakukan oleh anggota kelompok tidak menjadikan anggota
merasa terbebani karena anggota melakukannya dengan sukarela dan anggota
merasakan manfaat dengan bersama-sama mengerjakan tugas kelompok yaitu
semakin rekatnya hubungan kekeluargaan diantara anggota kelompok dan
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya bersama
kelompok.

Partisipasi anggota dalam pertemuan penyuluhan kelompok dilihat dari daftar
hadir tahun 2015 rata-rata 35 orang/pertemuan dari 44 orang anggota kelompok
keseluruhan atau 80% namun bila dicocokan nama-nama yang berhalangan hadir
tidak nama yang sama berturut turut tidak hadir dari hasil wawancara hal itu bisa
dikarenakan ada perlu keluar desa, ada anggota keluarga yang sakit, ada tamu atau
ada pekerjaan dirumah belum selesai.

Anggota menyadari perlunya pembinaan dan pemeliharaan karena dengan
adanya kegiatan pembinaan melalui penyuluhan dapat meningkatkan ilmu
pengetahuan serta wawasan mengenai usaha tani di pekarangan dan pertemuan itu
dapat merekatkan hubungan dengan anggota kelompok yang lain. Kegiatan
penyuluhan biasanya dimulai tepat waktu karena penyuluh pertanian lapangan sudah
ada ditempat beberapa menit sebelum acara dimulai, namun untuk kegiatan
pengembangan kelompok lain seperti kerja bakti atau yang dilakukan dipagi hari
terlambat karena anggota yang juga Ibu rumah tangga tetap memprioritaskan
perannya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini diantisipasi agar tidak terulang yaitu
dengan kegiatan yng waaktunya pagi menjelang siang sehingga anggota bisa datang
tepat waktu.

Kegiatan pembinaan kelompok di KWT Mekar Bersama ternyata dapat
memacu dan mendorong anggota untuk selalu aktif dalam kegiatan kelompok. Kegitan
pembinaan kelompok melalui penyuluhan disambut antusias oleh anggota kelompok
dilihat dari kehadiran yang tepat waktu.

Kekompakan Kelompok
Kekompakan kelompok menggambarkan kekuatan kebersamaan yang kuat

diantara anggota kelompok. Faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok untuk
terus dinamis dikelompok tani wanita Mekar Bersama adalah adanya pernanan
kepemimpinan dari ketua kelompok. Dalam kelompok pemimpin adalah tonggak
penyangga dalam keberhasilan tujuan kelompok dan tujuan anggota (metalisa,
2014).Hasil observasi dapat dilihat bahwa ketua kelompok merupakan pihak yang lebih
aktif dan berpengaruh terhadap jalannya kelompok hal ini tercermin dalam bagaimana
ketua mengambil perannya dalam kelompok.

Peran kepemimpinan ketua kelompok tak hanya bisa dijalankan oleh kelompok
saja namun adanya keterlibatan aktif dari kedua belah pihak yaitu ketua dan anggota
untuk mencapai tujuan kelompok. Selain itu keaktifan anggota membuat anggota
belajar bertangung jawab terhadap keberhasilan tujuan dan tidak menekankan kepada
ketua bahwa keberhasilan kelompok adalah keberhasilan yang didapat oleh ketua
saja.

Kerjasama dalam kelompok tani wanita Mekar Bersama merupakan usaha
yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.Hasil observasi bahwa
kelompok tani wanita Mekar Bersama menciptakan kerjasama yang baik antar
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anggota. Kerjasama ini terlihat dari beberapa kegiatan kelompok yang dilaksanakan.
Dalam rangka meningkatkan motivasi para anggota maka kelompok bekerja sama
dengan masyarakat yang ada di dusun ciomas landeuh kelompok tani wanita Mekar
Bersama membuat kebun kelompok yang terletak di dekat saung kelompok yang
ditanami berbagai macam tanaman yang bisa ditanam di pekarangan seperti
kangkung darat, bayam, causin, terung, cabe rawit, bawang daun, saledri, kacang
panjang.

Suasana Kelompok
Suasana kelompok tani wanita Mekar Bersama berdasarkan kondisi di

lapangan memiliki keakraban yang cukup baik antara satu anggota dengan anggota
yang lainnya terlihat dalm setiap  pertemuan sebelum dimulainya kegiatan setiap
anggota yang datang selalu menanyakan kabar anggota lain hingga ada yang
menanyakan kabar keluarganya dengan posisi tangan yang saling berjabat, darisini
dapat dilihat bahwa kekeluargaan yang saling mengenal sudah lama terbangun.

Kekeluargaan yang terjadi di kelompok dilatarbelakangi karena anggota
mempunyai persamaan kesamaan wilayah yaitu berada di Desa Ciomas.
Kekeluargaan semakin terbagun ketika mereka sudah menjadi anggota kelompok
karena kini mereka memiliki kesamaan tujuan. Hubungannya lebih dari hubungan
masyarakat yang bertetangga.

Suasana kelompok berpengaruh besar terhadap partisipasi anggota dalam
setiap kegiatan kelompok. Anggota selalu berusaha hadir dan peka terhadap kondisi
anggota yang lain ketika anggota ada yang merasakan kesulitan maka anggota
kelompok yang lain berupaya membantu. Sikap anggota saling membantu dan
mendukung usaha tanaman pekarangan ini membuat anggota merasa nyaman berada
di kelompok.

Suasana kekeluargaan yang terbangun ternyata mempengaruhi peraasaan
anggota ketika berada di kelompok. Apabila suasana kelompok yang tercipta dalam
keadaan yang baik maka akan menciptakan lingkungan kelompok yang kondusif
(Edwin, 2014). Suasana kelompok yang harmonis di kelompok wanita Mekar Bersama
ini memberikan dampak yang baik bagi kedinamisan kelompok, yaitu: (1) Anggota
merasakan hubungan sosial yang lebih dari sekedar anggota kelompok namun
kelompok sebagai keluarga sehingga anggota merasa nyaman berada di kelompok, (2)
Selama proses musyawarah dalam pengambilan keputusan terjadi keharmonisan
dalam kelompok. Anggota menjadi pendengar yang baik, berani mengungkapkan
pendapat dengan santun, serta menghargai keputusan yang telah diambil, (3) Suasana
kelompok yang baik menjadikan komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah
melainkan tercipta optimalisasi dalam komunikasi berupa adanya feedback atau timbal
balik.

Tekanan Kelompok
Tekanan pada kelompok (group pressure) pada prosesnya dapat membantu

kelompok dalam mencapai tujuan, mempertahankan kelompok, dan saling
menguatkan antar anggota kelompok serta memantapkan hubungannya dengan
lingkungan sosialnya. Tekanan kelompok yang terjadi di kelompok tani Mekar Bersama
cukup berat ketika anggota melakukan peralihan dari penanaman hanjeli di
pekarangan menjadi sayuran di pekarangan.

Awalnya yang menanam hanjeli hanya 2 orang pada tahun 2009 hingga setelah
dilakukan tiga kali panen memberikan hasil yang cukup baik bagi anggota kelompok
untuk diolah menjadi beras hanjeli. Dengan melihat hasil tersebut bertambahlah jumlah
anggota yang menanam hanjeli di pekarangan menjadi 12 orang pada tahun 2011-
2014. Selama 2013-2014 kelompok sedang aktifnya  mengolah hanjeli menjadi
berbagai macam olahan makanan, mengemasnya dan melakukan pemasaran ke dinas
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pertanian terkait. Usaha kelompok tersebut tidak menghianati hasil sehingga pada
tahun 2014 menghantarkan kelompok menjadi juara III Lomba kreasi makanan olahan
pangan lokal non beras  tingkat kabupaten cimasi dan Juara I Pembangunan
ketahanan pangan dan pemberdayaan kelompok percepatan penganeka ragaman
konsumsi pangan.

Awal tahun 2015 seharusnya dimulai kembali penanaman hanjeli, namun
kelompok mencoba mengevaluasi tujuan kelompok yaitu meningkatkan penapatan.
hasil diskusi kelompok yaitu dengan memanfaatkan pangan lokal hanjeli belum dapat
memberikan pendapatan yang baik bagi anggota karena waktu yang lama untuk
budidaya hanjeli akhirnya sebagai jalan keluar kelompok memutuskan untuk beralih
komoditas menjadi komoditas semusim. Sehingga sejak September 2015 semua
anggota kelompok menanam sayuran di pekarangan, hanjeli masih di tanam hanya
dipindah ke lahan pertanian yang lebih luas oleh Ibu Sulis dan Ibu Aan.

Peralihan penanaman komoditas dipekarangan tersebut tidaklah dikategorikan
negatif karena perubahan peralihan ini terjadi setelah meningkatnya wawasan
pengetahuan anggota mengenai konsumsi pangan lokal yang ditanaman di
pekarangan agar hidup sehat. Wawasan anggota kelompok mengenai pangan yang
sehat karena tidak menggunakan bahan pangan yang banyak menggunakan pestisida
dan pupuk yang berlebihan sehingga hal itu mendorong anggota kelompok untuk
bersepakat mengubah komoditas dipekarangan hal itu didukung dengan adanya hasil
nyata dan cepat dari penanaman sayuran di pekarangan anggota.

Perubahan komoditas dari hanjeli ke sayuran begitu cepat menghasilkan
keuntungan berupa rupiah dan mempermudah anggota untuk tidak jauh-jauh kepasar
membeli bumbu dapur dan syuran. Bagi anggota kelompok perubahan komoditas ini
tetap dalam koridor menapai tujuan kelompok karena hanjeli masih jadi tanaman yang
dimanfaatkan setelah dilakukan pengolahan dan menjadi ciri khas kelompok anita tani
Mekar Bersama.

Tidak adanya norma yang tertulis membuat anggota bersepakat mengganti
komoditas dengan sebelumnya di komunikasikan dan di musyawarahkan dengan
kelompok. Dampak negatif dari peralihan ini adalah adanya orientasi yang berlebih
terhadap keuntungan berupa rupiah dengan mengesampingkan ciri khas dari
komoditas unggulan kelompok tani wanita Mekar Bersama.

Efektifitas Kelompok
Efektifnya suatu kelompok akan berpengaruh timbal balik dengan adanya

kedinamisan kelompok (Hakim,2007). Untuk melihat efektifitas di kelompok tani wanita
Mekar Bersama maka unsur yang dinilai dapat dinilai dari perkembangan kelompok
menuju kelompok yang mandiri, perkembangan pemanfaatan pekarangan menjadi
usaha tani serta kepuasan anggota terhadap pemanfaatan pekarangan itu sendiri.

Saat ini kelompok berada pada tahap mengembangkan kelompok yang
awalnya pemanfaatan pertanian dilakukan secara subsisten untuk memenuhi
kebutuhan pangan keluarga kini mulai diarahkan untuk meningkatkan pendapatan
berupa rupiah. Anggota sudah memahami mengenai pemanfaatan lahan pekarangan
dan sudah di aplikasikan oleh semua anggota dengan luas lahan pekarangan yang
berbeda-beda. Hal ini menunjukan bahwa kelompok telah mencapai tujuannya untuk
memanfaatkan lahan pekarangan. Tujuan yang dibuat bersama dipahami dan
diaplikasikan dengan baik kemudian diimbagi dengan adanya kegiatan-kegitan yang
tidak hanya untuk kelompok tetapi melibatkan masyarakat Dusun Ciomas Landeuh
Desa Ciomas sehingga memanfaatkan pekarangan kini dapat dirasakan oleh
masyarakat, tidak hanya oleh anggota kelompok tani.

Program-program yang dijalankan kelompok ternyata belum menanamkan rasa
untuk  tidak ketergantungan kepada selain kelompok baik itu ketergantungan kepada
penyuluh, pemerintah, ataupun pihak luar. Pada setiap pertemuan kelompok setiap



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

388

anggota diwajibkan membayar iuran sebesar Rp.2000 dimana uang tersebut ketika
pulang ditukar dengan benih/bibit untuk menanam di pekarangan sehingga anggota
tani tidak perlu membeli bibit diluar. Namun benih yang dibagikan kepada anggota
merupakan benih hasil membeli dari toko pertanian. Untuk pupuk terkadang ada
bantuan dari pemerintah namun tidak selalu ada dan penanaman yang dilakukan di
pekarangan tidak ada satupun yang menggunakan pestisida. Jika ada hama maka
bagian yang rusak tersebut akan dibuang.

Kelompok belum mandiri dalam mengambangkan faktor produksi pertanian
karena demplot yang sudah dibangun oleh kelompok belum dioptimalkan dengan baik
sehingga menggunakan benih dari luar. Padahal awal pembentukan demplot selain
untuk lahan percobaan juga sebagai kebun pembibitan agar kelompok tidak perlu
membeli benih/bibit diluar.

Kelompok sudah mandiri dalam melakukan pemasaran hasil pertanian karena
dilakukan oleh anggota kelompok . untuk komoditas hanjeli biasanya ada pesanan dari
dinas Kabupaten ciamis dan Kabupaten Bogor, untuk komoditas sayuran dipasarkan
setiap hari oleh seksi pemasaran di pasar panjalu.Pemasaran yang dilakukan langsung
menuju ke konsumen sehingga untuk komoditas sayuran itu menguntungkan karena
sayuran yang dijual masih dalam keadaan segar dan seksi pemasaran pada waktu
siang hari tersebut dapat langsung memberikan uang kepada anggota kelompok yang
panen. sementara untuk pemasaran dilakukan melalui pameran/bazar yang
diselenggarakan oleh dinas pertanian di beberapa daerah untuk meningkatkan promosi
dan selanjutnya konsumen tinggal memesan ke kelompok tani wanita mekar bersama.

Kontribusi Pekarangan
Besarnya pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapatan wanita tani

dari hasil pemanfaatan pekarangan  dan sumber pendapatan lain sehingga dapat
diketahui total pendapatan keluarga selama satu bulan. Maka kontribusi wanita tani
dengan memanfaatkan hasil pekarangan terhadap pendapatan keluarga  dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1
Kontribusi Pendapatan Informan KTW Mekar Bersama Terhadap Total

Pendapatan Keluarga
No Nama Pendapatan

Pekarangan (Rp/Bulan)
Total Pendapatan

Keluarga (Rp/Bulan)
Kontribusi

(%)
1 Ketua Kelompok 208,000 3,208,000 6.5
2 Wakil Ketua 148,000 2,148,000 6.9
3 Bendahara 898,000 9,898,000 9.1
4 Seksi

Pemasaran
143,000 2,143,000 6.7

5 Anggota 323,000 2,323,000 13.9
6 Seksi Produksi 118,000 2,818,000 4.2
7 Sekretaris 63,000 1,563,000 4.0
Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Tabel menunjukan bahwa kontribusi pendapatan wanita tani dengan
memanfaatkan lahan pekarangan sebesar 4–15%. Banyak faktor yang mempengaruhi
kontribusi pendapatan wanita tani, yaitu: (1) Luas lahan pekarangan dan tata letak
komoditas dalam pekarangan, (2) Komoditas yang ditanam, (3) Harga Komoditas
dipasaran, (4) Biaya yang dikeluarkan.
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Lahan pekarangan berpotensi untuk dioptimalkan pemanfaatannya untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga karena dengan penanganan yang tidak begitu
rumit dan dapat membantu perekonomian keluarga sehingga seorang wanita dapat
tetap menjalankan fungsi dan perannya sebagai ibu rumah tangga. Keikutsertaan
wanita dalam pembangunan berperan dalam berbagai jenis kegiatan yang langsung
dan tidak langsung menghasilkan pendapatan, baik dalam rumah tangga maupun
dalam masyarakat luas, berarti bahwa wanita mempunyai peranan ganda, yaitu
sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga masing-masing, dan dilain pihak sesuai
dengan perkembangan masyarakat khususnya bidang perekonomian masyarakat
agraris (Hakim, 2007)

PENUTUP
Kelompok tani wanita Mekar Bersama saat ini belum bergerak dinamis untuk

mencapai visi dan misi yang telah dibangun bersama.Kedinamisan kelompok terermin
dari tujuan kelompok, kekompakan kelompok, suasana kelompok, serta tekanan
kelompok karena hal tersebut mendorong rekatnya hubungan kekeluargaan dan
menjadi kekuatan anggota untuk tetap berada dalam kelompok.Namun hubungan
kekeluargaan tersebut belum menciptakan sistem yang professional dalam kelompok,
hal ini dapat dilihat dari struktur kelompok, fungsi dan tugas kelompok, serta efektivitas
kelompok. Kontribusi pemanfaatan pekarangan oleh wanita tani terhadap pendapatan
keluarga yaitu berkisar 4-13,9%. Faktor yang mempengaruhi besarnya kontribusi
pemanfaatan lahan pekarangan adalah luas lahan, komoditas yang ditanam, harga
komoditas dipasaran, dan pendapatan keluarga lain. Kelompok tani wanita perlu
membuat sistem yang profesional  berasaskan hubungan kekeluargaan demi
terciptanya kelompok tani wanita Mekar Bersama yang mandiri dan aktif.  Untuk
meningkatkan kontribusi pendapatan maka perlu lebih baik lagi dalam pola pengaturan
tanaman, pemilihan komoditas,  efisiensi penggunaan faktor produksi (pembibitan
sendiri dan pupuk organik)
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PENDEKATAN PRA (Participatory Research Appraisal) DALAM
PENGEMBANGAN KOPI ARABIKA SPECIALTY KETINGGIAN SEDANG

BERBASIS KAWASAN DI KABUPATEN JEMBER

Diah Puspaningrum
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

puspafauzan38@gmail.com

ABSTRAK
Kopi Arabika yang berada di Kabupaten Jember ini diharapkan dapat menjadi kopi
arabika specialty ketinggian sedang dan berbasis kawasan karena hanya bisa ditanam
di ketinggian lebih dari 700 dpl. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
sedangkan penentuan daerah penelitian secara purposive method. Penentuan sample
secara bertujuan (purposive sampling) dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi,
teknologi dan nilai tambah terhadap lembaga petani yang membudidayakan kopi
arabika specialty dengan melibatkan stakeholder yang berkaitan dengan budidaya
kopi arabika. Tujuan utama dari pelatihan pengolahan primer dan pengolahan
sekunder yang diberikan kepada petani adalah untuk memberikan nilai tambah (added
value) kepada komoditas kopi terutama kopi arabika ketinggian sedang di Kabupaten
Jember. Berdasarkan hasil uji testcup, final score kopi arabika ketinggian sedang dari
Lembaga Masyarakat Desa Hutan Taman Putri Desa Kemiri Kecamatan Panti adalah
sebesar 60.50. Hasil dari uji testcup kopi arabika di Desa Karangpring Kecamatan
Sukorambi Kabupaten Jember adalah sebesar 78.50. Dapat disimpulkan bahwa kopi
arabika di Kabupaten Jember sangat berpotensi untuk mendapatkan kualitas specialty
asalkan memenuhi persyaratan bahan baku dan diolah secara basah dengan SOP dari
Puslitkoka. Berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi bahwa kegiatan penelitian
dengan menggunakan PRA (Participatory Research Appraisal) dalam pengembangan
kopi arabika specialty ketinggian sedang berbasis kawasan di Kabupaten Jember
memerlukan upaya yang terus-menerus dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat desa hutan yang benar-benar-benar ingin melakukan perubahan dalam
menjawab kebutuhan utamanya untuk meningkatkan pendapatannya serta dukungan
dari berbagai pihak yang secara sinergis untuk mendukung aktifitas dalam melakukan
pengolahan primer maupun pengolahan sekunder.

Key words: Kopi Arabika, PRA, Kabupaten Jember

PENDAHULUAN
Desa Kemiri dan Desa Karangpring merupakan desa yang berada pada

ketinggian 600 meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan 500 mm/th. Sehingga
desa ini cocok untuk tanaman perkebunan. Salah satunya adalah komoditas kopi. Saat
ini yang dibudidayakan sebagian besar adalah jenis robusta,  tetapi mulai tiga tahun
yang lalu di Desa Kemiri dan Desa Karangpring terutama yang berada di ketinggian
diatas 600 dpl telah dibudidayakan jenis kopi arabika. Arabica dan Robusta adalah dua
spesies kopi yang berbeda. Perbedaan umum terletak pada rasa, kondisi di mana dua
spesies itu tumbuh, dan perbedaan ekonomis. Soal rasa, Arabica memiliki variasi rasa
yang lebih beragam, dari rasa manis dan lembut hingga rasa kuat dan tajam. Sebelum
disangrai, aromanya seperti blueberry, setelah disangrai, biji kopi Arabica beraroma
buah-buahan dan manis, sedangkan Robusta memiliki variasi rasa netral sampai tajam
dan sering dianggap memiliki rasa seperti gandum. Biji kopi robusta sebelum disangrai
beraroma kacang-kacangan. Sayangnya jarang terdapat robusta berkualitas tinggi di
pasaran. Selain perbedaan harga biji kopi Arabica yang lebih tinggi dibandingkan
dengan harga biji kopi Robusta.
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Dengan adanya perbedaan dalam hal rasa dan terutama adanya perbedaan
harga antara kopi robusta dan arabika, sebagian petani kopi di Kabupaten Jember
mencoba membudidayakan kopi Arabica variaetas Sigararutan dan Lini S975 yang
benihnya berasal dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka).

Salah satu yang menyebabkan petani kopi mau beralih untuk menanam kopi
arabika adalah adanya ketidakpastian harga dari kopi robusta. Berdasarkan latar
belakang tersebut diatas maka untuk mencapai pengembangan kopi arabika
specialty ketinggian sedang berbasis kawasan di Kabupaten Jember perlu
dilakukan capacity building terhadap kelembagaan shareholder dengan melakukan
rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah.

METODE PENELITIAN
Penentuan Daerah Penelitian

Metode penentuan daerah penelitian adalah secara sengaja (Purposive
Method) yaitu terdiri dari 2 Kecamatan di Kabupaten Jember yang membudidayakan
kopi arabika yaitu Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi dan Desa Kemiri
Kecamatan Panti. Pemilihan kedua desa tersebut karena ada konversi budidaya kopi
robusta menjadi kopi arabika ketinggian sedang yang akan panen pertamakali pada
bulan Mei 2013. Panen perdana diperkirakan sebesar 70 ton. Diharapkan pada tahun
2015 terdapat 2000 Ha kopi Arabika dengan perkembangan 500 Ha per tahun.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Action research dengan

participatory research Appraisal (PRA) yaitu pelaksanaan kegiatan penelitian dimana
kegiatan penelitian dilakukan mulai menyusun desain, instrument, pengumpulan data,
pengolahan, analisis data sampai menyusun laporan selalu bersama masyarakat yang
diperankan bukan sebagai obyek tetapi serbagai subyek (Adimihardja, 2003). PRA
dilakukan dalam rangka rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah dari kopi
arabika specialty ketinggian sedang di Kabupaten Jember.

Metode Pengambilan Sampel
Pendekatan PRA menggunakan sampel betujuan (purposive sampling) dalam

melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah ditujuan kepada
lembaga masyarakat desa hutan yang membudidayakan kopi Arabika Specialty
ketinggian sedang di Kabupaten Jember. Untuk saat ini hanya masih ada dua
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu LMDH Taman Putri di Desa Kemiri
Kecamatan Panti dan LMDH Sumber Kembang di Kecamatan Karangpring Kabupaten

Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data dalam PRA
Metode dan Langkah-Langkah

Metode dan langkah-langkah yang ditempuh, terutama dalam pengumpulan
dan analisis data mengikuti metode-metode yang lazim dimanfaatkan dalam RRA dan
PRA (Chambers 1996: 36-39), antara lain:

1) Pengumpulan sumber sekunder, berupa berkas, laporan, peta, foto, artikel,
buku, catatan resmi;

2) Mewawancarai informan kunci, untuk mengetahui secara mendalam mengenai
persoalan dan masalah dalam masyarakat;

3) Melakukan wawancara semi-terstruktur, memperoleh checklist yang terbuka
dan, mungkin, unpredictable;

4) Melakukan pertemuan dan wawancara dengan kelompok dan jenis serta
kepentingan;

5) Membuat model dan peta secara partisipatif, bersama masyarakat terkait
dengan pendidikan dan pelatihan budidaya kopi arabika.
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6) Membuat diagram secara partisipatif: metode untuk identifikasi kelompok dan
lembaga penting di dalam dan bagi komunitas, serta hubungan mereka;

7) Estimasi dan kuantifikasi, dapat menggunakan ukuran lokal dalam
keberhasilan pendidikan dan pelatihan

8) Analisis dan penyajian: peta, model, diagram, penemuan yang disajikan oleh
warga atau warga bersama peneliti, yang diuji, dikoreksi dan didiskusikan;

9) Perencanaan partisipatif, pembuatan anggaran dan pemantauan: warga
menyiapkan rencana (jika mungkin sampai pada anggaran, jadual dan
pemantauan perkembangannya);

10) Kuesioner sederhana pada akhir proses, dirancang untuk pengisian tabel untuk
laporan atau yang akan dibutuhkan kemudian;

11) Laporan tertulis oleh fasilitator dan/atau bersama warga, segera setelah
kegiatan atau PRA.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyusunan Model Partisipatif bersama Masyarakat Desa Hutan

Pengumpulan data dan analisis data dalam Participatory Research Appraisal
untuk pengembangan kopi arabika specialty ketinggian sedang berbasis kawasan di
Kabupaten Jember mengikuti metode–metode yang lazim dimanfaatkan dalam
Participatory Research Appraisal (Chambers 1996). Metode yang dilakukan yaitu:

i. Melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Data tersebut
diantaranya sudah diperoleh meliputi kajian sosial dan ekonomi dalam
pengembangan kopi arabika specialty ketinggian sedang berbasis kawasan di
Kabupaten Jember.

ii. Dilakukan wawancara dengan informan kunci terkait kopi arabika di Desa
Kemiri Kecamatan Panti dan Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi.
Informan kunci antara lain adalah dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao,
Penyuluh Pertanian Lapangan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Jember, Perum Perhutani KPH Jember, serta para Ketua Lembaga
Masyarakat Desa Hutan yaitu LMDH Taman Putri dan LMDH Sumber
Kembang.

iii. Pertemuan dan wawancara dengan kelompok dan jenis kepentingan dilakukan
dengan Focus Group Discussion (FGD). Dari hasil FGD tersebut dapat dibuat
model secara partisipatif antara stakeholder dan shareholder dalam
pengembangan Kopi arabika specialty berketinggian sedang berbasis kawasan
di Kabupaten Jember. Dimana baik shareholder maupun stakeholder
menghendaki dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan (capacity
building) untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan maupun Koperasi
Masyarakat Desa Hutan (KMDH). Capacity Building dilakukan dengan
memberikan pelatihan pengolahan primer (dari asalan ke HS atau dari
pengolahan kering ke pengolahan basah) dan pengolahan sekunder yaitu dari
ose (berasal dari pengolahan basah/HS) menjadi kopi bubuk. Selama ini petani
kopi sebagian besar (lebih dari 50%) masih melakukan pengolahan kering dan
tidak semua petani mau melakukan petik merah. Padahal agar diperoleh
citarasa specialty harus 90% petik merah. Sehingga dibutuhkan sosialiasi dan
pemahaman kepada petani akan pentingnya petik merah dalam pengolahan
basah. Pengolahan kopi primer (pengolahan basah) dapat meningkatkan
kualitas kopi sehingga harga jual juga menjadi lebih tinggi daripada dilakukan
pengolahan kering.

iv. Membuat Model dan Peta secara partisipatif bersama masyarakat terkait
dengan pengembangan kopi arabika specialty berketinggian sedang termasuk
melakukan identifikasi kelompok dan lembaga yang penting (stakeholder)
terhadap shareholder (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).
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Tabel 1
Peta Partisipatif Shareholder dan Stakeholder dalam  Pengembangan Kopi

Arabika Specialty Ketinggian Sedang  Berbasis Kawasan di Kabupaten Jember
No Nama Lembaga Peran dalam Pengembangan Kopi Arabika

Specialty
1. Lembaga Masyarakat

Desa Hutan Taman Putri
dan Sumber Kembang

 Perlu dilakukan komunikasi yang lebih intensif antara
Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Perum Perhutani
Jember dalam kerangka PHBM. Sehingga kerjasama dan
kemitraan antara Perum Perhutani dan LMDH bisa
berkelanjutan.

 Hutan relative aman dari penjarahan hanya perlu
ditingkatkan kemandirian LMDH dengan membangun Unit
Produksi untuk meningkatkan kesejahteraan petani

2. Koperasi Masyarakat
Desa Hutan Putri Jaya
dan Kembang Jaya

 Peningkatan kapasitas koperasi perlu dilakukan dengan
meningkatkan modal sendiri yang berasal dari simpanan
pokok dan simpanan wajib. Karena selama ini simpanan
pokok dan simpanan wajib belum berjalan, yang sudah
berjalan selama ini anggota hanya meminjam. Modal
KMDH berasal dari hibah Dinas Koperasi dan UMKM
Jawa Timur sebesar 25 juta.

 Koperasi dapat membantu permodalan petani dalam
budidaya kopi arabika serta peminjaman pupuk

 Perlu dilakukan pertemuan secara rutin agar simpan
pinjam dapat berjalan dengan baik. Pertemuan maksimal
dilakukan 3 bulan sekali.

 Pembayaran simpanan wajib dapat dilakukan pada saat
panen kopi.

 Peminjaman seharusnya disesuaikan dengan simpanan
wajib yang dimiliki oleh anggota

 Yang penting koperasi harus melakukan RAT dahulu
sehingga kredibilitas lembaga sudah teruji

 RAT dapat digunakan sebagai syarat dalam memperoleh
permodalan dari perbankan

 Harus memberikan manfaat kepada anggota sehingga
terdapat ikatan antara koperasi dan anggota serta dapat
menarik non anggota untuk menjadi anggota koperasi

3. Universitas Jember  Menekankan posisi Universitas Jember hanya sebagai
“pengantar” dalam artian memfasilitasi, memediasi
masyarakat desa hutan untuk mengembangkan
kapasitasnya dalam pengembangan kopi arabika. Tetapi
semuanya tergantung dari kemauan dan motivasi dari
lembaga masyarakat desa hutan sendiri apakah mau
menguatkan lembaganya (peningkatan kapasitas
lembaga) yang pada gilirannya akan meningkatkan
kesejahteraannya atau hanya cukup seperti ini saja.
Stakeholder tidak akan memiliki energy yang begitu
besar untuk mendorong kemajuan lembaga tanpa
adanya kemauan dari internal lembaga sendiri.

 Universitas Jember adalah gudangnya ilmu dan
teknologi yang terbuka untuk masyarakat desa hutan
apabila mereka menghendaki.

 Universitas Jember memiliki community development
dengan komoditas unggulan kopi sehingga dapat
membantu melakukan pembinaan kepada petani kopi

 Untuk memberikan fasilitasi dan pembinaan tersebut
Universitas Jember akan mengadakan pelatihan
pengolahan basah (Primer) sampai menjadi kopi bubuk
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(pengolahan sekunder)
 Apabila sudah menjadi kopi bubuk, nilai tambah

komoditas kopi bisa dinikmati oleh masyarakat desa
hutan, tidak dinikmati oleh tengkulak dan pengusaha

3. Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten
Jember

 Walaupun secara kelembagaan perhatian kepada
Lembaga Masyarakat Desa belum dilakukan secara
baik karena ada anggapan bahwa LMDH adalah
tanggungjawab Perum Perhutani bukan pemerintah
Daerah. Tetapi ada komitmen dari PPL bahwa akan
dilakukan pendampingan kepada masyarakat desa
hutan terutama dalam pengembangan kopi arabika.

 Sudah memberikan bantuan alat pengolah primer dan
sekunder yaitu washer, pulper, grinder, roaster, dan
powder kepada kelompok tani yang melakukan
usahatani kopi.

 Perlu ketelatenan dan kesabaran dalam mendampingi
masyarakat (proses pemberdayaan) sehingga tujuan
kesejateraan masyarakat bisa tercapai.

 Pemasaran kopi bisa dilakukan dalam Hari Perkebunan
di Jawa Timur yang akan diselenggarakan bulan
September di Kabupaten Jember. Sehingga produk
LMDH yaitu kopi bubuk akan bisa dipromosikan

4. Perum Perhutani KPH
Jember

 LMDH harus mendorong KMDH untuk menjadi mandiri
dengan memiliki unit usaha produktif diantaranya adalah
dengan memproduksi kopi bubuk

 Permodalan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana
yaitu diantaranya adalah Program Corporate Social
Responsibility (CSR)  dan Bina Lingkungan dan Usaha
dari Perum Perhutani asalkan tidak lagi memiliki
tanggungan.

 Syarat memperoleh dana dari Bina Lingkungan dan
Usaha yaitu dengan mengajukan proposal pendanaan
usaha serta memiliki agunan berupa sertifikat.

 Dana bisa dicairkan sebesar 60% dari total nilai agunan
 Diperlukan sketsa anggota LMDH sehingga mengetahui

hasil produksi tiap tiap anggota dan dibuat profil
sehingga bisa mengetahui pola tanam kedepan dan
juga rencana pemasarannya

 Untuk Pemasaran kopi bubuk arabika Perum Perhutani
bersedia membantu promosi dengan menjual di outlet
hasil produksi LMDH Perum Perhutani di Jubung, di
Koperasi Karyawan Perum Perhutani maupun secara
direct sales dengan menawarkan secara langsung serta
apabila ada gelar produk/pameran untuk hasil-hasil
produk LMDH

5. Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao

 Banyak melakukan pendampingan mulai dari hulu
(teknologi budidaya kopi arabika, memberikan bibit kopi
arabika yang paling sesuai untuk ketinggian sedang
yaitu dibawah 1000 dpl) serta hilir yaitu pengolahan kopi
baik primer (olah basah) maupun secara sekunder (kopi
bubuk)

 Produksi kopi arabika dari LMDH sudah diikutsertakan
pameran di Paris.

 Sudah memberikan Standart Operational Procedure
(SOP) pengolahan kopi primer dan sekunder

 Telah ada prototype kopi bubuk kopi arabika yang telah
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diuji citarasanya ternyata telah masuk grade specialty
tetapi belum ada sertifikat secara legal

 Untuk pengemasan kopi bubuk Puslit Koka bersedia
membantu memfasilitasi LMDH

6. Koperasi Petani Kopi
Indokom

 Melakukan pembibitan kopi arabika. Dengan target
sebanyak 500 Ha/tahun.

 Memberikan bantuan permodalan kepada petani kopi
 Telah Memiliki alat powder dan sealer untuk pengolahan

kopi bubuk hanya saja belum ada pengalaman dan tidak
tahu strategi bisnis untuk kopi bubuk disamping
kompetisi pasar kopi bubuk yang sangat besar.
Terutama pabrikan besar seperti Kapal api dan Wings
food (Top coffee)

 Siap membeli hasil produksi berapapun untuk arabika
karena belum dapat memenuhi permintaan pasar
asalkan kualitas sesuai dengan permintaan eksportir
(olah basah dan petik merah)

Sumber: Data primer hasil FGD dan depth interview dari key informan

v. Membuat diagram secara partisipatif untuk pengembangan kopi arabika specialty
ketinggian sedang berbasis kawasan di Kabupaten Jember

Gambar 1
Diagram Partisipatif Pengembangan Kopi Arabika Specialty Ketinggian Sedang

Berbasis Kawasan di Kabupaten Jember
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vi. Menentukan perencanaan, estimasi dan kuantifikasi dalam keberhasilan
pengembangan kopi arabika specialty ketinggian sedang berbasis Kawasan
di Kabupaten Jember beserta jadwal dan pemantauan perkembangannya.
Dari hasil FGD keberhasilan pengembangan kopi arabika specialty sangat
tergantung pada motivasi dari shareholder dalam melakukan pengolahan
primer (olah basah) dan olah sekunder (kopi bubuk) serta peran dari
stakeholder dalam melakukan rekayasa baik sosial, ekonomi, teknologi dan
nilai tambah terhadap kopi arabika. Adapun secara partisipatif maka
perencanaan, estimasi dan kuantifikasi keberhasilan dalam pengembangan
kopi arabika melalui berbagai rekayasa itu adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perencanaan Partisipatif berserta estimasi dan Keberhasilan Pengembangan

Kopi Arabika Specialty Ketinggian Sedang Berbasis Kawasan
di Kabupaten Jember

No Rencana Kegiatan Waktu Target
Keberhasilan

Stakeholder

1. Rekayasa Sosial
Capacity building terhadap
pengurus dan anggota dari
LMDH dan KMDH

a.Bertambahny
a pengetahuan
mengenai
organisasi
koperasi bagi
anggota LMDH
b.Peningkatan
kualitas
sumberdaya
pengurus
dalam
pembukuan
serta
administrasi
organisasi

Universitas
Jember

2. Rekayasa Ekonomi
Peningkatan akses
terhadap permodalan
dengan mengajukan
proposal untuk
mendapatkan dana CSR
dan Bina Lingkungan dan
Usaha dari Perum
Perhutani

Mendapatk
an
pendampin
gan dalam
pembuatan
proposal
terutama
dalam
business
plan dan
efisiensi
usaha
produksi
kopi bubuk

Mendapatkan
bantuan dana
lunak untuk
unit usaha
KMDH dalam
produksi kopi
bubuk arabika

Universitas
Jember
Perhutani
Koperasi
Petani Kopi
Indokom

3. Rekayasa Teknologi
Pelatihan pengolahan kopi

Awal panen
kopi arabika

Mampu
memproduksi

Puslitkoka
Universitas
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primer (olah basah) dan
pengolahan sekunder (kopi
bubuk) kepada pengurus
dan anggota LMDH dan
KMDH

kopi bubuk dari
ose kopi HS
(olah basah)
sehingga
kualitas bisa
menembus
segmen
menengah
keatas

Jember

4. Rekayasa Nilai Tambah
Memproduksi kopi bubuk
dan pengemasan kopi
bubuk arabika sekaligus
pembuatan desain
kemasan yang menarik

Setelah
rekayasa
teknologi

a.Mampu
melakukan
pengemasan
dengan desain
menarik dan
memasarkan
baik secara
direct maupun
non direct
(membuat
website)
b.Mengikuti
Gelar Produk
Perkebunan
pada bulan
September dari
Disbunhut
Kabupaten
Jember
c. memperoleh
sertifikasi
citarasa
specialty dari
Puslitkoka
(taste coffee)

Perhutani
Disbunhut
Kabupaten
Jember
Universitas
Jember

Sumber: Hasil FGD

vii. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan dari hasil kegiatan rekayasa
untuk pengembangan kopi arabika specialty ketinggian sedang berbasis kawasan
di Kabupaten Jember. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan setelah
kegiatan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan nilai tambah telah dilaksanakan.
Setelah itu dilakukan evaluasi dan pelaporan dari hasil kegiatan Participatory
Research Appraisal (PRA) untuk pengembangan kopi arabika specialty ketinggian
sedang berbasis kawasan di Kabupaten Jember.



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

399

Pelaksanaan Kegiatan Partisipatif Pengembangan Kopi Arabika Specialty
Ketinggian Sedang Berbasis Kawasan di Kabupaten Jember
Rekayasa Sosial

Rekayasa sosial terhadap pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat Desa
Hutan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota Lembaga
Masyarakat Desa Hutan Taman Putri dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber
Kembang dalam pengembangan kopi arabika specialty ketinggian sedang di
Kabupaten Jember. Pemasaran kopi arabika sebenarnya lebih baik dijual setelah
diberikan nilai tambah atau diolah dulu daripada dijual dalam bentuk gelondong.
Apalagi saat ini konsumen kopi beragam mulai dari segmen yang paling rendah
(warung kopi) hingga segmen yang tinggi (cafe-cafe maupun starbuck). Secangkir kopi
bisa berharga puluhan ribu rupiah. Sebenarnya potensi kopi luar biasa besar dan hal
itu jarang dipikirkan oleh petani penghasil kopi karena petani kebanyakan hanya
berpikir praktis dan jangka pendek.

Peningkatan pengetahuan terkait penghitungan harga jual produk juga
diberikan. Pada umunya perhitungan harga jual harus memperhatikan biaya-biaya
yang dikeluarkan dalam pengolahan produk. Biaya-biaya tersebut termasuk biaya
biaya bahan baku, biaya pengolahan, biaya pengemasan dan biaya tenaga kerja. Juga
diperhitungkan biaya promosi apabila ada juga dimasukkan dalam komponen harga
jual. Setelah itu baru ditentukan harga jual kopi setelah ditambah keuntungan atau
profit yang diinginkan. Cara perhitungan harga jual yang diberikan relatif sederhana
sehingga bisa dipahami oleh petani kopi yang ikut sebagai peserta rekayasa sosial.

Selain itu juga diberikan pengetahuan tentang organisasi koperasi dalam
lembaga masyarakat desa hutan. Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH)
diharapkan dapat menjadi unit produksi untuk memproduksi kopi sangrai maupun kopi
bubuk dalam lembaga masyarakat desa hutan. Pengetahuan tentang koperasi meliputi
organisasi koperasi dan permodalan koperasi. Agar koperasi dapat menjalankan
usahanya koperasi harus memiliki modal sendiri berupa simpanan pokok dan
simpanan pokok yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi.

Rekayasa Ekonomi
Menurut hasil perencanaan partisipatif dalam pengembangan kopi arabika

specialty ketinggian sedang berbasis kawasan untuk mendukung kemampuan secara
finansial atau secara ekonominya diharapkan dapat mengakses permodalan dari
lembaga perbankan serta dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari Perum
Perhutani. Tetapi saat ini petani kopi yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat
Desa Taman Putri maupun Lembaga Masyarakat Desa Sumberkembang belum
mampu menjalin kerjasama secara kelembagaan. Akses modal sebagian besar petani
arabika masih diperoleh dari Koperasi Petani Indokom. Sedangkan dana CSR dari
Perum Perhutani belum diakses karena Lembaga Masyarakat Desa Hutan belum
mampu mengidentifikasi kebutuhan dalam Rancangan Anggaran dan Biaya dalam
agroindustri pengolahan sekunder (sangrai dan bubuk) kopi arabika. Disamping itu
lembaga tersebut masih memiliki keterbatasan sumberdaya manusia baik pengurus
maupun anggota dalam pengelolaannya.

Rekayasa Teknologi
Rekayasa Teknologi dilakukan terhadap pengurus dan anggota Lembaga

Masyarakat Desa Hutan Taman Putri dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber
Kembang. Tujuan dari rekayasa teknologi ini adalah untuk memberikan pengetahuan
terhadap LMDH untuk melakukan penngolahan kopi baik primer (dari olah kering ke
olah basah) maupun pengolahan kopi sekunder (pengolahan kopi sangrai dan kopi
bubuk). Tidak semua anggota LMDH mendapatkan pelatihan karena diharapkan
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peserta pelatihan dapat menularkan hasil pelatihan kepada anggota yang lain.
Pelatihan diberikan oleh tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember.

Rekayasa Nilai Tambah
Tujuan utama dari pelatihan pengolahan primer dan pengolahan sekunder yang

diberikan kepada petani adalah untuk memberikan nilai tambah (added value) kepada
komoditas kopi terutama kopi arabika ketinggian sedang di Kabupaten Jember. Harga
kopi yang diolah secara kering (konvensional) berbeda sebesar Rp. 500,- dibandingan
diolah secara basah. Pengolahan kopi secara basah memberikan citarasa kopi yang
lebih baik dibandingkan diolah secara kering (konvensional). Sedangkan pengolahan
sekunder akan memberikan penghasilan yang lebih besar dan kontinyu dibandingkan
hanya dijual dalam bentuk gelondong maupun dalam bentuk ose. Sebagai
perbandingan kopi arabika ose di tingkat petani dijual seharga Rp. 40.000,- sedangkan
di Supermarket harga kopi bubuk arabika 200 gram dibandrol seharga 35.000,-.
Menurut pihak Pusat Penelitian Kopi dan Kakao untuk kemasan ekonomis kopi arabika
umumnya dikemas sebanyak 150 gram dengan harga Rp. 25.000,-. Harga tersebut
sudah termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja dan pengemasan.

Hasil dari Uji testcup kopi arabika Lembaga Masyarakat Desa Hutan Taman
Putri adalah sebagai berikut (secara lengkap hasil testcup di lampiran):

Tabel 3
Hasil Uji Testcup Kopi arabika Lembaga Masyarakat Desa Hutan Taman Putri

Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Karakteristik

(Characteristic)
Skor Citarasa (Cup

testing Score)*
Karakteristik

(Characteristic)
Skor Citarasa (Cup

testing Score)*
Fragrance/aroma 7.75 Balance 7.125
Flavor 6.875 Clean Cup 10.00
Aftertaste 6.875 Sweetness 10.00
Acidity 7.50 Overall 6.675
Body 7.50 Taint/Defect: -20
Uniformity 10.00 Final Score** 60.50
Comments: Caramelly, woody, astringent aftertaste

*Keterangan skore (Score notation)
6.00-6.75= Good 7.00-7.75=very good
8.00-8.75=Excellent 9.00-9.75=Outstanding
**Final Score notation: Nilai minimum (Minimum Value for) Specilaty Grade=80

Berdasarkan hasil uji testcup diatas, final score kopi arabika ketinggian sedang
dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan Taman Putri Desa Kemiri Kecamatan Panti
adalah sebesar 60.50 sedangkan untuk memenuhi nilai minimum kualitas kopi arabika
specialty adalah 80.00. beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari semua
pihak terutama petani kopi LMDH Taman Putri adalah: 1) kualitas buah kopi harus
diusahakan merah minimal sebesar 90%; 2). Dilakukan sortir terhadap buah kopi yang
berwarna hijau, hijau kekuningan dan kuning; serta buah kopi yang kering dan busuk;
3) Buah kopi harus segar tidak boleh menginap; 4) perlu dilaksanakannya pengolahan
basah sesuai SOP Puslitkoka. Pelaksaanaan kedua hal diatas sangat mempengaruhi
kualitas kopi arabika sehingga dapat mencapai grade specialty seperti yang
diharapkan. Tercapainya kualitas pecialty akan mempengaruhi pemasaran dan harga
dari kopi arabika ketinggian sedang di Kabupaten Jember.

Hasil uji testcup olah basah dari kelompok Lembaga Masyarakat Desa Sumber
Kembang Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi adalah sebagai berikut:
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Tabel 4
Hasil Uji Testcup Kopi arabika Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber

Kembang Desa  Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
Karakteristik

(Characteristic)
Skor Citarasa
(Cup testing

Score)*

Karakteristik
(Characteristic)

Skor Citarasa (Cup
testing Score)*

Fragrance/aroma 7.50 Uniform Cups 10.00
Flavor 7.50 Balance 7.25
Aftertaste 7.50 Clean Cup 10.00
Salt/Acid 7.00 Overall 7.25
Bitter/sweet 7.125 Taint-Faults: None
Mouthfeel/Body 7.375 Final Score** 78.50
Notes : Spicy, nutty

*Keterangan skore (Score notation)
6.00-6.75= Good 7.00-7.75=very good
8.00-8.75=Excellent 9.00-9.75=Outstanding
**Final Score notation: Nilai minimum (Minimum Value for) Specilaty Grade=80

Hasil dari uji testcup kopi arabika di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi
Kabupaten Jember adalah sebesar 78.50. Dengan nilai tersebut hanya kurang 1.50
sudah bisa mencapai skala minimum kualitas specialty. hal ini dapat dipahami karena
pada saat pelatihan pengolahan kopi primer (olah basah) Lembaga Masyarakat Desa
Hutan Sumber Kembang telah menggunakan bahan baku buah kopi merah sebesar
80% yang memang lebih baik daripada bahan baku kopi arabika dari LMDH Taman
Putri. Disamping itu karena pengolahan pagi bahan baku berasal dari hasil panen sore
hari sebelumnya sehingga kondisi buah tidak segar.

Dari hasil uji tetscup baik dari LMDH Taman Putri maupun LMDH Sumber
Kembang dapat disimpulkan bahwa kopi arabika di Kabupaten Jember sangat
berpotensi untuk mendapatkan kualitas specialty asalkan memenuhi persyaratan
bahan baku dan diolah secara basah dengan SOP dari Puslitkoka.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekayasa dalam Pengembangan Kopi
Arabika Specialty Ketinggian Sedang di Kabupaten Jember

Rekayasa sosial yang telah dilakukan mempu membuat perubahan pada
LMDH Taman Putri. Pada tanggal 7 Nopember lembaga tersebut mampu membentuk
kepengurusan baru pada Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) Taman Putri.
Lembaga koperasi tersebut diharapkan mampu  menjadi unit ekonomi produktif bagi
anggota masyarakat desa hutan terutama dalam mengembangkan kopi arabika
ketinggian sedang di Kabupaten Jember.

Rekayasa ekonomi yang belum dapat dilakukan secara optimal. Menurut hasil
perencanaan secara partisipatif lembaga masyarakat desa hutan akan mampu
menjalin kerjasama secara kelembagaan dengan perbankan dalam memenuhi
kebutuhan operasional usahataninya tetapi belum terlaksana. Petani yang membangun
jejaring dengan lembaga perbankan masih sebatas individual. Kebutuhan modal
usahatani kopi arabika untuk saat ini masih diperoleh dari Koperasi Petani Indokom.

Dalam rekayasa teknologi, sebenarnya petani mengetahui bahwa dengan
menjual dalam bentuk sekunder (sangrai maupun bubuk) akan dapat meningkatkan
dan menjamin kontinyuitas dalam pendapatan mereka tetapi mereka selalu takut akan
resiko. Lebih mudah menjual dalam bentuk gelondong maupun dalam bentuk ose
daripada harus melakukan pengolahan lebih dulu. Jadi bagi petani dirasa lebih
sederhana dan cepat menghasilkan tanpa harus dengan memberikan nilai tambah
terhadap kopi arabika.
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Rekayasa sosial, teknologi dan nilai tambah telah dilaksanakan selama jangka
waktu peneletian tetapi perlu disadari bahwa proses untuk merubah mindset petani
tidak semudah membalik telapak tangan. Kendala yang paling besar adalah upaya
untuk memberikan pemahaman bahwa pengolahan dalam bentuk sekunder akan
dapat meningkatkan pendapatan petani terutama apabila tidak hanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan subsitensi tetapi lebih untuk kegiatan komersil (dipasarkan).
Menurut Nasdian ( 2014:98) bahwa untuk menjalankan partisipasi secara terus
menerus, dalam pengambilan keputusan dan pembentukan struktur komunitas
memerlukan suatu kegiatan yang terus menerus. Disamping itu memang perlu dirubah
terkait asumsi tentang masyarakat itu sendiri. Bahwa dalam proses pembangunan
alternatif (pemberdayaan) yaitu: 1) masyarakat memiliki kemampuan yang tersedia
perlu dioptimalkan agar mereka berkembang sesuai dengan pengetahuan mereka; 2)
pengetahuan lokal (local Knowledge) dan teknologi tepat guna sebagai basis
pengembangannya (Zubaedi, 2013: 146).

Memang sulit untuk mencapai partisipasi murni dan mengembangkan tingkat
partisipasi dalam komunitas. Menurut Nasdian (2014: 100-101) bahwa komunitas akan
berpartisipasi apabila kondisi-kondisinya kondusif untuk melakukan kegiatan tersebut
yaitu:

i. Kalau mereka memandang bahwa kegiatan tersebut merupakan isue yang
penting bagi mereka. Jadi yang menentukan bahwa isue itu penting atau tidak
adalah komunitas sendiri bukan orang luar. Biasanya isue-isue itu menyentuh
kebutuhan prioritas komunitas dan menjawab kebutuhan dasarnya,
peningkatan pendapatan,kesehatan dan lain-lain;

ii. Mereka akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa tindaknnya akan
membawa perubahan khususnya pada tingkat rumah tangga atau individu,
kelompok atau komunitas.

iii. Harus ada pengakuan dan penghargaan akan bentuk-bentuk partisipasi.
Pengakuan dan pengahrgaan tidak hanya sebatas pada kegiatan formal tetapi
juga pada kegiatan non formal sesuai dengan keragaman ketrampilan, bakat
dan minat dari warga komunitas;

iv. Harus dipertimbangkan dukungan ketersediaan transportasi, keamanan, waktu,
dan lokasi aktivitas serta lingkungan dalam kegiatan partisipasi;

v. Struktur dan proses partisipasi memerlukan metode-metode yang partisipatif
pula sehingga tidak menyingkirkan orang-orang tertentu yang memiliki
keterbatasan komunikasi seperti cenderung pendiam, kurang percaya diri, tidak
ingin menginterupsi orang lain dan tidak memiliki kemampuan verbal.
Kesimpulannya bahwa kegiatan penelitian dengan menggunakan PRA

(Participatory Research Appraisal) dalam pengembangan kopi arabika specialty
ketinggian sedang berbasis kawasan di Kabupaten Jember memerlukan upaya yang
terus-menerus dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa hutan yang benar-
benar-benar ingin melakukan perubahan dalam menjawab kebutuhan utamanya untuk
meningkatkan pendapatannya serta dukungan dari berbagai pihak yang secara
sinergis untuk mendukung aktifitas dalam melakukan pengolahan primer maupun
pengolahan sekunder.

PENUTUP
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara panjang

maka dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini:
i. Penyusunan model partisipatif bersama masyarakat desa hutan dengan

pendekatan Participatory Research Appraisal untuk pengembangan kopi
arabika specialty ketinggian sedang berbasis kawasan di Kabupaten Jember
mengikuti metode–metode yang lazim dimanfaatkan dalam Participatory
Research Appraisal (Chambers 1996).
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ii. Pelaksanaan Kegiatan Partisipatif Pengembangan Kopi Arabika Specialty
Ketinggian Sedang Berbasis Kawasan di Kabupaten Jember adalah : i)
Rekayasa sosial terhadap pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat
Desa Hutan. Rekayasa sosial tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
kapasitas pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Taman
Putri dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber Kembang dalam
pengembangan kopi arabika specialty ketinggian sedang di Kabupaten
Jember, ii) Rekayasa ekonomi dengan meningkatkan akses permodalan
terhadap perbankan dan dana SCR dari Perum Perhutani belum berjalan
optimal, iii) Rekayasa Teknologi dilaksanakan terhadap pengurus dan
anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Taman Putri dan Lembaga
Masyarakat Desa Hutan Sumber Kembang. Tujuan dari rekayasa teknologi
ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap LMDH untuk melakukan
penngolahan kopi baik primer (dari olah kering ke olah basah) maupun
pengolahan kopi sekunder (pengolahan kopi sangrai dan kopi bubuk), iv)
Rekayasa Nilai Tambah adalah untuk memberikan nilai tambah (added
value) kepada komoditas kopi terutama kopi arabika ketinggian sedang di
Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil uji testcup diatas, final score kopi
arabika ketinggian sedang dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan Taman
Putri Desa Kemiri Kecamatan Panti adalah sebesar 60.50. Hasil dari uji
testcup kopi arabika di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten
Jember adalah sebesar 78.50. Dari hasil uji tetscup baik dari LMDH Taman
Putri maupun LMDH Sumber Kembang dapat disimpulkan bahwa kopi
arabika di Kabupaten Jember sangat berpotensi untuk mendapatkan kualitas
specialty asalkan memenuhi persyaratan bahan baku dan diolah secara
basah dengan SOP dari Puslitkoka.

iii. Berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi bahwa kegiatan penelitian
dengan menggunakan PRA (Participatory Research Appraisal) dalam
pengembangan kopi arabika specialty ketinggian sedang berbasis kawasan
di Kabupaten Jember memerlukan upaya yang terus-menerus dengan
melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa hutan yang benar-benar-benar
ingin melakukan perubahan dalam menjawab kebutuhan utamanya untuk
meningkatkan pendapatannya serta dukungan dari berbagai pihak yang
secara sinergis untuk mendukung aktifitas dalam melakukan pengolahan
primer maupun pengolahan sekunder.

Rekomendasi
Hasil penelitian ini bisa digunakan acuan dari berbagai pihak yang ingin

mengembangkan kopi arabika specialty ketinggian sedang berbasis kawasan di
Kabupaten Jember dengan memperhatikan berbagai kendala dalam
pengembangannya. Terutama dalam proses pengolahan primer dan pengolahan
sekunder dibutuhkan sinergi berbagai pihak terkait (stakeholder) untuk menyadarkan
petani dan komunitas bahwa hal tersebut penting dilakukan untuk menjawab
kebutuhan dasar mereka untuk meningkatkan dan menjamin kontinyuitas pendapatan
mereka. Dibutuhkan pendampingan dan fasilitasi yang terus menerus terhadap
komunitas sehingga pengembangan kopi arabika specialty memenuhi harapan yang
diinginkan bersama sehingga memiliki brand tersendiri dalam pemasaran sehingga
tidak hanya dikenal secara lokal tetapi bisa dalam skala yang lebih luas lagi.
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ABSTRAK
Pengembangan padi organik semakin meningkat seiring kesadaran masyarakat
terhadap konsumsi pangan sehat dan pertimbangan kelestarian lingkungan.
Berkembangnya produksi padi organik diikuti oleh perubahan orientasi pasar ke arah
pasar yang lebih pasti dan terstruktur. Sebagai upaya antisipasi, adaptasi petani dan
integrasi antar pelaku menjadi faktor krusial. Paper ini secara singkat menggambarkan
adaptasi yang dilakukan petani dan peran para pelaku dalam pengembangan padi
organik di Kabupaten Bandung. Diskusi orientasi pasar dibatasi pada pelanggan, dan
tidak menggambarkan pesaing dan koordinasi interfungsi. Hasil penelitian kualitatif dan
pendekatan perbandingan literatur digunakan dalam penulisan paper ini. Studi
menunjukkan bahwa sejumlah adaptasi terkait dengan aspek teknis dan kelembagaan
harus dilakukan dalam pengembangan padi organik akibat perubahan orientasi pasar
ini. Demikian juga, setiap pelaku harus bekerja secara interdependen sesuai dengan
fungsi yang dimiliki. Oleh karenanya, kolaborasi antara pelaku on-farm dan off-farm,
pembuat kebijakan dan masyarakat sipil menjadi sebuah keharusan.

Kata kunci: Padi Organik, Adaptasi Petani, Peran Pelaku

ABSTRACT
Organic rice development has been increasing in line with people awareness towards
healthy food consumption and environmental sustainability considerations.
Development of organic rice production was followed by market orientation change into
more certain and structured markets. Farmer adaptation and actors integration are
crucial factors in order to overcome this change. This paper aims to briefly describe
organic rice farmer adaptation and role of actors involved in development of organic
rice. Market orientation discussion is limited to customer, without describing competitor
and interfunctional coordination. Qualitative research results and literature comparative
approach are used in this paper. Study showed that several technical and institutional
adaptations need to be delivered in order to anticipate the change. Furthermore, every
actor should work interdependently according to each function they have. Hence,
colaborations between on farm and off farm actors, policy makers, and civil society is
necessary.

Keywords: Organic Rice, Farmer Adaptation, Actors’role

PENDAHULUAN
Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pangan sehat dan

pentingnya kelestarian lingkungan, padi organik semakin penting dan populer. Kondisi
ini juga didukung oleh fakta bahwa permintaan padi organik juga meningkat dan
peluang pasarnya semakin menjanjikan (Biocert, 2008). Meski demikian,
pengembangan padi organik masih menghadapi persoalan teknis dan kelembagaan.
Secara teknis, metode organik masih sulit diadopsi oleh petani, dipersepsi “rumit dan
merepotkan”. Selain itu kurangnya tenaga kerja, tidak tersedianya pupuk organik di
tingkat lokal, dan rendahnya produktivitas di musim tanam awal (Narbaria dkk, 2015)
adalah sejumlah aspek yang juga berkonstribusi terhadap persoalan teknis ini. Secara
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kelembagaan, petani tidak menerima dukungan efektif dan berkelanjutan dari fasilitator
dan pemerintah lokal, padahal pendidikan dan pelatihan yang dapat disediakan oleh
pemerintah, disamping keinovatifan, partisipasi sosial, orientasi risiko, dan motivasi
ekonomi dan pengelolaan juga berdampak positif terhadap meningkatnya tingkat
adopsi metode organik (Kumar dkk, 2014). Dukungan pemerintah untuk
mengembangkan mekanisme insentif yang menumbuhkan aturan kelembagaan antara
pengguna air di wilayah kota dengan petani organik di wilayah desa juga dibutuhkan
(Suciati dkk, 2014). Secara internal, komitmen petani terhadap kesepakatan kerjasama
adalah persoalan serius dalam pengembangan padi organik yang efektif.

Berbeda dengan padi “konvensional”, sebagai sebuah produk “distinctive” padi
organik dijual di pasar tertentu baik di tingkat lokal maupun internasional, atau dijual
secara personal, melalui pameran, bahkan melalui penjualan langsung atau
pemasaran “viral”. Pada sejumlah kasus juga dijual melalui outlet retail konvensional
(Islam, 2014). Saat ini, proses penjualan telah berubah, dimana petani menghadapi
pasar yang lebih pasti dan terstruktur. Petani dan aktor terkait menghadapi proses
bisnis yang lebih menantang dimana mereka harus mengelola proses produksi dan
pemasaran yang lebih terstruktur dan terencana.

Sebagai salah satu pusat produksi padi organik di Indonesia, pengembangan
padi organik di Jawa Barat dilaksanakan di sejumlah kabupaten, salah satunya adalah
Kabupaten Bandung. Menurut Sukayat dkk (2013), permintaan beras organik domestik
yang dihasilkan Kabupaten Bandung meningkat signifikan dari 2 ton di tahun 2013
menjadi 10 ton di tahun 2013 dan diperkirakan menjadi 20 ton di tahun 2015. Secara
empiris, pemerintah Indonesia telah mendorong petani membudidayakan padi sehat
atau organik beberapa tahun lalu. Dimulai dari pelaksanaan SLPHT (Sekolah Lapang
Pengendalian Hama Terpadu) yang menekankan teknik budidaya ramah lingkungan,
diikuti oleh program “SRI” (System of Rice Intensification) di tahun 2000-an. Di
Kabupaten Bandung, meskipun pengembangan padi sehat telah dimulai beberapa
tahun lalu, dorongan budidaya padi organik baru dimulai tahun 2010-an, mengikuti
Kabupaten Tasikmalaya yang berhasil mengekspor produknya ke sejumlah negara
Asean dan Timur Tengah (Supyandi dkk, 2014). Mempertimbangkan permintaan
terhadap padi sehat dan organik yang makin tumbuh, budidaya padi organik di
Kabupaten Bandung terus dikembangkan, melalui sejumlah pusat produksi di
Kecamatan Bojongsoang, Ciparay, Majalaya, Banjaran dan Soreang. Sejauh ini,
meskipun hanya dua kelompok tani yang berhasil menerima sertifikasi organik
nasional, sebuah gapoktan dan lima kelompok tani telah secara konsisten menerapkan
metode budidaya organik, salah satunya adalah kelompok tani Sarinah di Kecamatan
Ciparay.

Sebagaimana diungkap sebelumnya, dibandingkan dengan proses pemasaran
padi konvensional, jumlah penelitian dan literatur terkait perubahan proses pemasaran
padi organik masih sangat terbatas. Secara umum, penelitian terdahulu fokus pada
peningkatan kualitas dan preferensi konsumen terhadap padi organik atau
konvensional. Perhatian untuk meningkatkan efisiensi akibat perubahan pasar,
demikian pula dengan adaptasi yang dilakukan petani masih terbatas jumlahnya.
Dengan demikian, paper ini bertujuan untuk menggambarkan secara kualitatif adaptasi
yang dilakukan petani dalam menghadapi pasar terstuktur, serta keterkaitan para
pelaku yang terlibat dalam mendukung atau menghambat pengembangan padi organik
di Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN
Penelitian yang menjadi dasar penulisan paper ini menerapkan metode

kualitatif, dengan teknik studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara
mendalam kepada sejumlah pelaku yang terlibat dalam pengembangan padi organik di
Kabupaten Bandung dan melakukan triangulasi. Data sekunder diperoleh dari
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sejumlah literatur, bersumber dari buku, prosiding seminar dan lokakarya, penelusuran
internet, laporan penelitian, baik yang dipublikasi umum maupun tidak. Data dan
informasi dikelompokkan, diklasifikasi dan dikategorisasi menurut unsur, ciri dan sifat
data dan informasi tersebut. Hasil proses ini kemudian digunakan untuk kepentingan
analisis dan menjadi materi dalam proses pembahasan hasil kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Adaptasi Petani Padi Organik terhadap Pasar Terstruktur di Kabupaten Bandung

Pada faktanya, budidaya padi organik telah dipraktekan sejak lama di
Indonesia. Penerapan intensifikasi pertanian melalui revolusi hijau telah menyebabkan
persoalan serius dalam budidaya padi, seperti menurunnya kualitas lahan secara
dramatis, kerusakan lingkungan, dan berjangkitnya berbagai hama tanaman. IFPRI
(2003) menyatakan bahwa: “the green revolution has also been widely criticized for
causing environmental damage; excessive and inappropriate use of fertilizer and
pesticides has polluted waterways, poisoned agricultural workers, and killed beneficial
insects and other wildlife”. Peningkatan kesadaran terhadap pangan sehat dan
perlindungan terhadap degradasi lingkungan telah mendorong pergeseran dari sistem
budidaya “revolusi hijau” kembali pada praktek pertanian “masa lalu” yang lebih ramah
lingkungan.

Selain berkarakter ramah lingkungan, sistem budidaya organik menjamin
produk pertanian memiliki sejumlah atribut, yakni atribut food safety, nilai gizi, eco-
labeling, dan atribut sosial/fair trade (Rinaldi, 2011). Atribut kualitas beras standar
seperti rasa, harga dan ketersediaan adalah hal yang mempengaruhi pilihan konsumen
(Musa dkk, 2011). Pada tingkat konsumen, pengetahuan produk, kualitas, kesadaran
harga, norma-norma subjektif, dan “familiarity” secara signifikan mempengaruhi sikap
dan perilaku pembelian produk organik (Saleki dkk, 2011).

Permintaan tinggi pasar struktur terhadap padi organik menuntut kesiapan
kelompok tani pada sejumlah aspek, yakni kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produk
serta komitmen stakeholder. Interaksi antara penjual dan pembeli berdasarkan
komitmen terhadap aspek kualitas dan kuantitas untuk mengembangkan kontinyuitas
pasar adalah bentuk nyata dari pasar terstruktur. Pasar terstruktur didefinisikan
sebagai pasar alternatif bagi UKM pertanian untuk menghindari risiko fluktuasi harga
dikarenakan adanya kesepakatan harga sebelumnya (Lenggana, 2015). Jenis pasar ini
tentu saja merupakan alternatif yang baik untuk mayoritas petani kecil di Indonesia.

Salah satu kelompok tani padi organik di Kabupaten Bandung adalah Kelompok
Tani Sarinah. Kelompok ini terdiri atas 32 petani, dengan luas total lahan dikelola 12
hektar, dan relatif memiliki pasar/permintaan stabil, yaitu 15 ton beras/bulan. Kondisi ini
mendorong kelompok tani untuk meningkatkan produksi dalam upaya memenuhi
permintaan. Dengan 12 hektar lahan dikelola, kelompok ini hanya akan mampu
memproduksi 158,4 ton GKG (95.04 ton beras) per tahun, sementara permintaannya
180 ton beras/tahun, artinya hanya sekitar 50% permintaan dapat dipenuhi. Kelompok
ini kemudian meminta kelompok tani lainnya, yaitu Kelompok Tani Nurani Sejahtera
(beranggotakan 31 petani) untuk bersama-sama memenuhi permintaan pasar
terstrukturnya.

Dalam upaya mengantisipasi kenaikan permintaan ini, kelompok tani
menetapkan kondisi ideal sebagai tujuan kelompok. Petani menyatakan bahwa
idealnya kelompok tani dapat memenuhi permintaan pasar dan bahkan berupaya untuk
menjual ke pasar internasional. Dengan demikian, mereka menyatakan bahwa metode
budidaya organik harus dilaksanakan di seluruh lahan pertanian anggota sehingga
kuantitas produk dapat mencukupi untuk memenuhi permintaan. Sertifikasi organik
juga harus diterima oleh seluruh lahan budidaya. Selain aspek teknologi, untuk
meningkatkan luas lahan budidaya, aspek kelembagaan juga memegang peranan
yang sangat penting.
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Secara internal, sejumlah pola hubungan memotivasi petani untuk
membudidayakan padi organik (Sukayat dkk, 2013), yaitu (1) pertemanan, petani
mempraktekan budidaya organik karena teman-teman mereka berbudidaya padi
secara organik, (2) kekerabatan, karena anggota keluarga mereka melakukan
budidaya organik atau karena secara geneologis nenek moyang petani juga
berusahatani secara organik, (3) hubungan patron-client, karena patron mereka (baik
pemilik lahan ataupun pemerintah lokal) meminta atau “memaksa” mereka untuk
membudidayakan produk organik, dan (4) kontrak, didasarkan pada kesepakatan dan
kepentingan ekonomi. Bentuk-bentuk motivasi ini menunjukkan bahwa budidaya
organik tidak selalu didasarkan pada rasionalitas ekonomi. Dalam kasus Kelompok
Tani Sarinah, motivasi ketiga nampaknya mendominasi petani untuk berbudidaya
organik. Sebagian besar petani bukan pemilik lahan, sehingga “power” pemilik lahan
untuk memutuskan sistem budidaya sangat dominan. Kontak dengan pasar terstruktur
juga merupakan faktor penting yang memotivasi petani mepraktekkan budidaya
organik.

Meski demikian, sebagian besar petani percaya bahwa metode pertanian
organik dapat memastikan keberlanjutan usahatani mereka. Sistem nilai ini terefleksi
dari upaya mereka di masa lalu untuk memulai menerapkan metode ini, meskipun
untuk sejumlah alasan beberapa petani kembali mempraktekan metode budidaya
konvensional. Lebih jauh, petani percaya bahwa sistem pertanian organik dengan
pasar terstruktur akan meingkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Kondisi ini
mengakibatkan sejumlah norma dan sanksi diterapkan dalam kelompok khususnya
terkait dengan teknologi yang digunakan dan perilaku petani untuk memastikan
metode organik dalam budidaya padi mereka.

Dorongan dari pasar terstruktur mendorong sejumlah adaptasi dari petani padi
organik yang berbeda dari praktek pertanian mereka sebelumnya. Tabel 1
menyebutkan sejumlah aspek yang berubah disebabkan oleh hadirnya pasar
terstruktur.

Tabel 1
Adaptasi Petani Padi terhadap Pasar Terstruktur

Aspek Pasar Terstruktur
Sebelum Sesudah

1 Tujuan Produksi

Produksi hanya fokus pada
aspek teknis, tanpa
mempertimbangkan
permintaan pasar

Perencanaan produksi
didasarkan pada permintaan
pasar, yang  ditetapkan
berdasarkan konsensus dan
komitmen dari petani

2 Aturan Budidaya Organik Didasarkan pada kebiasaan
budidaya organik “tradisional”

Patuh dan ketat dalam
memenuhi standar sertifikasi
nasional

3 Pengemasan Produk Kemasan plastik sederhana Menggunakan merk dan label
produk yang lebih profesonal

4 Pemasaran Door to door, personal,
pameran

Pasar tertentu dengan harga
tertentu

Tabel 1, memperlihatkan bahwa perubahan orientasi pasar dalam praktek
organik menuntut perubahan dari norma dan sanksi yang diterapkan. Sebagai contoh,
bagi mereka yang melanggar penerapan aturan standar dari lembaga sertifikasi akan
secara langsung ditolak untuk dilibatkan dalam pasar, meskipun mereka memastikan
bahwa produk mereka telah diproduksi dengan mengikuti cara-cara organik.
Sebaliknya, penghargaan akan diterima oleh petani yang mempraktekan standar
praktek pertanian organik secara konsisten.
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KETERKAITAN ANTAR PELAKU DALAM PENGEMBANGAN PADI ORGANIK DI
KABUPATEN BANDUNG

Pengembangan padi organik di Kabupaten Bandung telah didukung oleh
sejumlah kelembagaan, diantaranya Kementerian Pertanian RI, Dinas Tanaman
Pangan Propinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Bandung, serta Badan Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Bandung. Pelaku pengembangan padi organik harus dilibatkan sesuai dengan status,
fungsi, dan peran efektif mereka, dan harus memastikan keadilan untuk seluruh pelaku
terlibat.

Saat ini hanya dua kelompok tani yang memenuhi standar kualitas padi organik
(dibuktikan dengan sertifikasi organik) yaitu kelompok tani Sarinah dan Nurani
Sejahtera. Dua pasar struktur juga teridentifikasi yakni Nutrifood dan Foodhall.
Keterlibatan petani kecil harus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan dan
meningkatkan pola hidup sehat mereka. Lebih jauh, keberhasilan kelompok tani
(seperti Sarinah) untuk memasok pasar modern dan pasar terstruktur seharusnya
didesiminasi kepada kelompok tani lain (seperti Nurani Sejahtera). Keterlibatan pelaku
lain juga penting untuk memastikan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas produk.

Produksi padi organik dapat dimulai dengan perluasan lahan bersertifikat
organik. Namun demikian, karena sejumlah alasan seperti sempitnya lahan budidaya
petani, daya tarik proses instan di luar metode organik, penggunaan pupuk dan
pestisida kimia, serta rendahnya insentif terhadap produk organik berakibat pada
kembalinya petani berusahatani padi secara konvensional, yang pada akhirnya
menurunkan produksi padi organik. Selain itu, program pemerintah daerah untuk
menyediakan pupuk kimia telah secara kontraproduktif menurunkan minat petani
berusahatani padi organik. Dengan demikian sinergi, transparansi dan kolaborasi
tindakan antar pelaku untuk mengembangkan budidaya organik menjadi sebuah
keharusan.

Jika interaksi dan kontribusi para pelaku optimal, berdasarkan status dan peran
masing-masing, pengembangan padi organik juga diharapkan dapat optimal. Sebuah
kasus pengolahan padi di India menunjukkan bahwa “agar tetap kompetitif, unit
pengolahan padi perlu mengadopsi strategi supply chain terkini. Mereka harus fokus
pada koordinasi, kolaborasi dengan petani dan konsumen untuk menciptakan aliran
produk yang baik” (Sharma dkk, 2013). Oleh karenanya, setiap pelaku harus bekerja
berdasarkan peran dan fungsi masing-masing. Interaksi optimal antar pelaku
(pemerintah, industri dan universitas) akan secara potensial menciptakan dan
menemukan pengetahuan baru, teknologi, produk dan proses, dan bahkan sebagai
pengguna, petani dapat menerima benefit yang lebih signifikan (Amkil dkk, 2010).
Lebih lanjut Amkil menyatakan bahwa “penciptaan pengetahuan saat ini adalah proses
transdisiplin, lebih reflektif, non linier dan terhibridisasi”. Berdasarkan fungsinya, Tabel
2 memperlihatkan peran setiap pelaku dalam pengembangan padi organik di
Kabupaten Bandung.
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Tabel 2
Pelaku dan Peran Mereka dalam Pengembangan Padi Organik

Actors Roles

1 Kementerian Pertanian RI Mengembangkan kebijakan dan program yang
mendukung pengembangan padi organik.

2 Dinas Tanaman Pangan
Propinsi Jawa Barat

Mengembangan program dan fasilitas untuk mendukung
pengembangan padi organik di tingkat propinsi

3
Dinas Pertanian Perkebunan
dan kehutanan Kabupaten
Bandung

Mengembangan program dan fasilitas untuk mendukung
pengembangan padi organik di tingkat kabupaten

4
Badan Penyuluhan Pertanian
Perkebunan dan kehutanan
Kabupaten Bandung

Melaksanakan aktivitas untuk menciptakan dan
menemukan pengetahuan dan mendiseminasi informasi
teknologi melalui sejumlah program pada tingkat petani

5 Kelompok Tani
Membudidayakan padi organik dan meningkatkan
kapasitas petani pada tingkat lokal, baik secara teknis
maupun institusional

6 Pasar Terstruktur Memastikan harga dan penerimaan produksi sepanjang
memenuhi kualitas yang disepakati

7 Petugas Penyuluhan
Lapangan

Menjadi fasilitator, informan, motivator, inisiator, mediator
petani dalam pengembangan padi organik

8 Peneliti/Universitas

Menjadi partner pelaku terkait dengan pengembangan
pengetahuan dan teknologi pada seluruh komponen
teknologi seperti technoware, humanware, inforware dan
orgaware

9 Penyedia Input Menyediakan input produksi yang tidak dapat diproduksi
pada tingkat lokal

10 Lembaga Sertifikasi
Memastikan metode organik pada seluruh aktivitas
pengembangan padi organik dan mengeluarkan sertifikat
organik untuk budidaya organik

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia dan Kementerian Pertanian RI telah
mengeluarkan sejumlah peraturan perundangan terkait dengan pengembangan produk
organik di Indonesia, diantaranya UU Budidaya Tanaman No 12/1994, Perpres No
3/1986 tentang Pengendalian Hama Terpadu, PP No 6/2885 tentang Perlindungan
Tanaman, serta Permen No 70/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Bio. Lebih jauh,
pemerintah pusat juga berkontribusi di tingkat lokal seperti dalam penyediaan unit
pengolah pupuk organik dan mengembangkan RMU yang didedikasikan khusus untuk
pengolahan padi organik.

Demikian pula, Dinas Propinsi dan Kabupaten, serta Badan Penyuluhan
Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung sudah berkolaborasi
untuk menyediakan sejumlah fasillitas seperti lantai jemur padi, mesin pengemasan
beras organik, dan benih padi organik. PPL dan BPP Kecamatan telah berkontribusi
dalam diseminasi teknologi melalui sejumlah program seperti teknologi SLPHT dan
SRI, selain melaksanakan aktivitas supervisi dalam proses produksi. Kelompok tani
secara internal telah mengembangkan usaha mereka, membuka pasar baru dan
membuat sejumlah aturan internal seperti dalam penyediaan pupuk organik dan benih
untuk petani, sepanjang petani berkomitmen untuk berusahatani organik. Melalui
fasilitasi dari peneliti universitas, pasar terstruktur mengembangkan komitmen dan
kesepakatan pembelian produk dengan kelompok tani. Hingga saat ini, metode organik
telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi nasional. Dalam waktu dekat, sebagai upaya
mengantisipasi peluang ekspor, kelompok tani bermaksud untuk mensertifikasi metode
budidaya mereka kepada lembaga sertifikasi internasional.

Disamping kondisi yang menjanjikan, pengembangan padi organik di
Kabupaten Bandung juga menghadapi sejumlah masalah yang mengakibatkan tidak
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terpenuhinya kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produk, diantaranya: (1) sejumlah
petani (khususnya di Kelompok Tani Nurani Sejahtera) tidak secara konsisten
menerapkan teknik budidaya organik karena perilaku budidaya konvensional yang
sangat kuat di masa lalu, (2) Daya tarik finansial padi organik masih sangat rendah di
tingkat petani. Selisih harga antara padi organik dan konvensional hanya sekitar Rp
200/kg, (3) Dengan sejumlah alasan, komitmen petani terhadap kesepakatan masih
rendah, sehingga seringkali petani tidak dapat memenuhi permintaan pasar, (4) faktor
lingkungan fisik (seperti banjir atau kekeringan) telah mengakibatkan kegagalan untuk
berusahatani padi organik.

Sebuah studi di Thailand (Jierwiriyapant, 2012) menunjukkan bahwa faktor
yang mempengaruhi keputusan petani untuk berusahatani organik adalah “perhatian
petani terhdap kesehatan mereka, diikuti oleh keberhasilan petani lain, kesempatan
ekspor, dan dukungan yang terus menerus dari jejaring mereka”. Selain itu, “faktor-
faktor ekonomi, seperti akses kepada benih organik berkualitas, rendahnya biaya
produksi, jaminan harga penjualan yang lebih tinggi, dan akses kepada pembeli
melalui jejaring” juga menjadi peran yang sangat penting.

Berdasarkan kajian dan kondisi pengembangan padi organik di Kabupaten
Bandung, sejumlah aksi harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Secara
teknis, pengawasan proses produksi dan penjaminan kualitas produk adalah yang
terpenting. Upaya ini dapat dilakukan melalui introduksi varietas adaptif terbaik,
pengaturan pola tanam, pengolahan lahan yang lebih baik, pengelolaan air yang
efisien, nutrisi padi yang lebih baik, dan mekanisasi. Secara kelembagaan, sejumlah
upaya dapat dilakukan seperti mengembangkan kontrak tertulis antara petani dan
kelompok tani, mengembangan pengelolaan dan jejaring kelompok tani yang lebih
baik, meningkatkan interaksi dan komunikasi antar pelaku, serta mendorong
pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengeluarkan kebijakan dan program yang
mendukung pengembangan padi organik, seperti dukungan dalam melaksanakan
ekspor dan jaminan harga lebih tinggi untuk padi organik.

PENUTUP
Dalam upaya mengantisipasi perubahan orientasi pasar ke arah permintaan

pasar terstruktur, petani padi organik mengubah sejumlah metode dan aktivitas, terkait
dengan tujuan produksi, aturan budidaya organik, pengemasan produk dan
pendekatan pemasaran. Perubahan ini membutuhkan peningkatan kompetensi petani
dalam hal pengetahuan, keterampilan dan perilaku mereka. Interaksi dan komunikasi
antar pelaku juga dibutuhkan untuk memastikan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas
melalui penciptaan pengetahuan, pendekatan transdisiplin dan kolaborasi antara
seluruh pelaku terlibat. Meskipun proses pengembangan menghadapi sejumlah
permasalahan, melalui sejumlah upaya, pengembangan padi organik di Kabupaten
Bandung masih tetap menjanjikan di masa depan.
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DESKRIPSI PARTISIPASI PETANI KENTANG DI PASAR LAHAN
SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Elly Rasmikayati
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

elly.agri@yahoo.co.id

ABSTRAK
Meskipun petani sayuran Jawa Barat penguasaan lahannya sempit, mereka masih
memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktifitas sayuran melalui penambahan
luas lahan yang dikuasai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan partisipasi
petani di pasar lahan serta mengkaji faktor-faktor yang menentukannya. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode survey yang dilakukan terhadap 500 petani
kentang di Jawa Barat yang dipilih menggunakan teknik sampling stratifikasi dua
tahap. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan partisipasi petani di pasar
lahan dan Model SEM (Structural Equation Model) digunakan untuk menganalisis
faktor-faktor yang menentukan permintaan petani terhadap lahan. Hasil Penelitian
mengungkapkan bahwa petani kentang berpartisipasi di pasar lahan melalui
penyewaan lahan (51%), pembelian lahan (4%), penjualan lahan (9%) dan petani yang
tidak aktif berpartisipasi di pasar lahan sebanyak 36%. Sementara itu, terdapat hal
yang menggembirakan, terjadi peningkatan luas penguasaan lahan pada petani
dengan luas lahan kurang dari 0,5 hektar. Faktor yang berperan langsung pada
peningkatan peluang petani untuk berpartisipasi di pasar lahan adalah luas lahan yang
memiliki sistem pengairan, kemampuan petani mendapatkan kredit dan keuntungan
usahatani. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap
peningkatan akses petani terhadap lahan adalah tingkat produktifitas usahatani dan
pilihan pasar kentangnya.

Kata kunci: Pasar lahan, pasar modern, permintaan lahan, partisipasi petani

DESCRIPTION OF POTATO FARMER’S PARTICIPATION IN LAND MARKET AND
FACTORS DETERMINING IT

ABSTRACT
Although the vegetable farmers in West Java have small land tenure, they still have
great potential for increasing vegetable productivity through the addition of land. The
objectives of the study are to describe the participation of farmers in land markets and
examines the factors that determine it. The method used is the method of a survey of
500 potato farmers in West Java were selected using two-stage stratified sampling
technique. Descriptive statistics are used to describe the participation of farmers in land
markets and SEM Model (Structural Equation Model) is used to analyze the factors that
determine the demand of farmers on the land. Results revealed that potato farmers
participating in the land market through land leasing (51%), land purchase (4%) land
sales (9%) and farmers who do not actively participate in the land market as much as
36%. Meanwhile, there are encouraging, there was an increase of control over land to
farmers with a land area of less than 0.5 hectares. Factors that contribute directly to the
improvement of farmers' opportunities to participate in the land market are the area of
land that has irrigation systems, the ability of farmers to infiltrate credit and farm profits.
The factors that indirectly influence farmers' access to land are the farm productivity
levels and the choice of potato market.

Keywords: land market, modern market, demand for land, farmer participation
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PENDAHULUAN
Penguasaan lahan merupakan hal yang penting mengingat lahan merupakan

salah satu sarana produksi yang penting bagi petani dalam melakukan usahatani untuk
dapat memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dari lahannya. Manfaat
langsung lahan bagi petani diantaranya adalah sebagai sarana rekreasi, sosial budaya,
pengendalian urbanisasi dan kesehatan. Disamping itu, manfaat langsung lahan yang
paling utama bagi petani adalah sebagai penghasil produk pertanian dan sumber untuk
memperoleh pendapatan.

Dengan semakin besarnya tekanan jumlah penduduk, lahan pertanian di
Indonesia juga semakin menyusut. Salah satu penyebab utamanya adalah alih fungsi
lahan yang tidak terkendali. Kegiatan ekonomi, khususnya industri dan kebutuhan akan
pemukiman berperan besar dalam beralihnya fungsi lahan pertanian. Konversi lahan
pertanian sulit dihindari karena perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan
penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan tanah untuk tempat
tinggal, pengembangan sarana perhubungan, pabrik-pabrik dan prasarana sosial
lainnya dengan laju dan pola yang tidak terkendali.

Meskipun alih fungsi lahan memiliki dampak positif (penyerapan tenaga kerja,
Produk Regional Bruto, penghematan devisa), tetapi karena persebarannya tidak
terkendali, maka sejumlah dampak negatif akan timbul, seperti pemubaziran investasi
di sektor pertanian, hilangnya mata pencaharian petani/buruh tani, kapasitas pasokan
pangan, degradasi fungsi sawah sekitarnya, maupun tercabutnya kelembagaan
penunjang sistem pertanian produktif. Selain itu, pertanian Indonesia juga dihadapkan
pada masalah degradasi lahan pertanian terutama berupa menurunnya kesuburan fisik
dan kimia tanah akibat erosi ataupun akibat penggunaan tanah yang over intensive.
Penurunan luas lahan untuk pertanian berakibat pada meningkatnya jumlah petani
yang luas penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar (gurem) dan mereka semakin
sulit untuk memperluas lahannya.

Petani sayuran di Jawa Barat saat ini pada umumnya merupakan petani gurem
yang penguasaan lahannya kurang dari setengah hektar. Dari sekitar 14 juta orang
petani gurem yang ada di seluruh Indonesia, menurut Sensus Pertanian tahun 2003,
terdapat 25 persen tinggal di luar pulau Jawa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2003).
Sedangkan sisanya memadati  pulau Jawa yang diantaranya yaitu sekitar 2 juta orang
petani gurem tinggal di Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa petani Jawa Barat
semakin sulit untuk mempunyai kemampuan dalam memperluas lahannya sehingga
perlu dibantu oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan akses terhadap lahan.

Meskipun demikian, ada beberapa indikator yang memperlihatkan adanya
perubahan positif, terutama untuk daerah Jawa Barat. Pada daerah ini terdapat
peningkatan jumlah luas lahan kering dan jumlah produksi sayuran yang dihasilkan.
Dinamika seperti ini menyiratkan bahwa meskipun petani sayuran Jawa Barat
penguasaan lahannya sempit, mereka masih memiliki potensi besar untuk berubah ke
arah yang lebih baik kesejahteraannya. Hal ini didukung hasil penelitian Saptana
(2002) yang menyimpulkan bahwa dinamika pasar lahan semakin menggeliat dan ada
petani yang mampu memperluas lahannya. Petani yang mengalami peningkatan luas
lahan tidak hanya menjual pada pasar tradisional tetapi juga merespon pada pasar
yang masih relatif baru berkembang yaitu pasar modern (Natawidjaja, dkk., 2006).

Para petani tersebut sepertinya dapat merespon permintaan dari pasar modern
dengan melakukan usahatani yang lebih produktif dan efisien yang juga dapat
menghasilkan sayuran yang kualitas dan kontinuitasnya terjaga, sehingga
mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keuntungan tersebut diakumulasikan dan
diinvestasikan kembali pada perluasan kepemilikan dan penguasaan lahan, melalui
pasar lahan (pembelian dan penyewaan lahan).  Meskipun demikian, petani yang
mampu memperluas penguasaan lahannya masih sangat terbatas jumlahnya sehingga
perlu untuk diteliti lebih jauh bagaimana sebenarnya perkembangan penguasaan lahan
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petani sayuran tersebut saat ini dan hal-hal apa saja yang membuat petani sulit untuk
dapat meningkatkan luas penguasaan lahannya. Dengan demikian, penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan partisipasi petani di pasar lahan serta mengkaji
faktor-faktor yang menentukan permintaan petani terhadap lahan.

Luas penguasaan lahan petani Indonesia umumnya masih sempit. Faktanya,
Sekitar 70% petani padi di Indonesia merupakan petani gurem yang diklasifikasikan
sebagai petani yang pendapatannya rendah (Suryana, dkk., 2001). Petani berlahan
sempit yang umumnya tinggal di pedesaan dapat diidentikan dengan petani miskin
yang disertai keterbatasan aksesibilitas terhadap peluang-peluang ekonomi berbagai
sumber pendapatan di dalam dan di luar pertanian (Zakaria, 2002).

Sementara itu, Sumodiningrat, dkk. (1999) beranggapan bahwa kemiskinan
disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri
seseorang atau lingkungannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar
jangkauan individu yang menghambat seseorang untuk meraih kesempatan. Artinya,
bukan karena seseorang tidak mau bekerja tetapi struktur yang ada yang menjadi
hambatan. Diantaranya adalah rendahnya penguasaan aset produktif seperti lahan
pertanian (Otsuka, 1993).

Kemampuan petani dalam mengakses lahan perlu diupayakan untuk terus
ditingkatkan. Bahkan Sadoulet, dkk. (1998) akses terhadap lahan melalui pasar lahan
merupakan hal yang penting untuk petani kecil di pedesaan. Kemudian,  Deininger,
dkk. (2007) menyimpulkan bahwa terjadinya pasar lahan didorong oleh tiga faktor
utama yaitu: kemampuan usahatani petani, ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja dan
ketidaksempurnaan pasar modal. Sebagai tambahan, Mearns (1999) menerangkan
lebih jauh lagi bahwa kemampuan usahatani merupakan faktor penting yang
menentukan seberapa besar petani akan menyewa lahan untuk usahataninya.
Supriyati, dkk., (2004) menyatakan bahwa terjadi hubungan linier antara struktur
penguasaan lahan dengan struktur pendapatan rumah tangga pedesaan. Petani besar
dapat mengakumulasikan modal dan perluasan usaha baik pada bidang pertanian
ataupun non pertanian, sedangkan petani dengan pendapatan yang rendah cenderung
memiliki penguasaan lahan yang sempit. Dengan demikian, hipotesis pertama ( )
dalam penelitian ini adalah bahwa keuntungan usahatani menentukan bervariasinya
permintaan petani terhadap lahan.

Deininger, dkk. (2007) juga mengemukakan bahwa produktivitas usahatani dan
status kepemilikan lahan serta keterbatasan dalam jumlah tenaga kerja dalam keluarga
berpengaruh terhadap supply lahan ke pasar penyewaan lahan. Hal ini menyiratkan
terjadinya transfer lahan kepada rumah tangga petani miskin disebabkan oleh
kepemilikan lebih banyak tenaga kerja dalam keluarga. Selanjutnya, Deininger, dkk.
(2007) berpendapat bahwa petani yang lebih rendah produktivitas usahataninya
cenderung untuk menyewakan lahannya pada petani yang lebih tinggi kemampuan
usahataninya. Kemudian, petani yang melakukan penyewaan lahan cenderung untuk
meningkat lagi produktivitasnya. Oleh karenanya, upaya yang dapat dilakukan agar
petani melakukan proses produksi yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan
mereka adalah memperbesar peluang petani dalam kemampuan mereka melakukan
perluasan pada luas lahan yang mereka kuasai. Sehingga hipotesis kedua ( )
adalah bahwa produktivitas akan menentukan keuntungan usahatani dan secara tidak
langsung akan meningkatkan permintaan petani terhadap lahan.

Sementara itu, McCulloch dan Ota (2002) menambahkan bahwa secara umum
pasar modern khususnya pasar ekspor dapat menurunkan tingkat kemiskinan petani
melalui adanya kontrak usahatani. Demikian juga halnya dengan Huang, dkk. (2007)
yang mengemukakan bahwa supermarket menawarkan harga beli yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pasar tradisional. Hal ini terjadi karena pasar modern menuntut
kualitas komoditas yang lebih baik sehingga mendorong petani untuk melakukan
investasi yang lebih besar pada proses usahatani agar menjadi lebih produktif dan
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kualitas hasil usahataninya meningkat. Petani yang dapat berinteraksi dengan pasar
modern adalah petani yang penguasaan luas lahannya lebih luas dibanding dengan
petani yang menjual ke pasar tradisional (Reardon, 2004). Dengan demikian, hipotesis
ketiga ( ) adalah bahwa jenis pasar yang dipilih oleh petani dalam memasarkan
produk pertanian akan menentukan keuntungan usahatani dan secara tidak langsung
akan menentukan variasi permintaan petani terhadap lahan.

Selain itu, menurut Saptana, dkk. (1994), nilai sewa lahan berbanding terbalik
dengan pusat industri, artinya semakin dekat lahan dengan pusat industri, maka nilai
sewa lahan pertanian menjadi semakin rendah. Selain itu, harga sewa lahan
dipengaruhi pula oleh komoditas yang mempunyai nilai yang lebih tinggi serta jarak
terhadap saluran air utama. sistem ini makin berkurang karena pemilikan lahan yang
relatif kecil-kecil. kemudian Saptana, dkk., (2002) menyatakan bahwa nilai sewa lahan
berbeda antar lokasi dan antar waktu, hal ini diantaranya disebabkan oleh perbedaan
kesuburan lahan yang sangat terkait dengan ketersediaan air irigasi yang direfleksikan
oleh tingkat produktivitas serta intensitas tanam. Secara umum, terlihat adanya
korelasi positif antara nilai sewa lahan dengan kondisi lahan sawah menurut
ketersediaan air untuk irigasi. Semakin baik ketersediaan air, maka nilai sewa lahan
sawahnya semakin mahal. Dengan demikian, hipotesis keempat ( ) adalah bahwa
lahan yang mempunyai irigasi akan menentukan bervariasinya permintaan petani
terhadap lahan.

Kemudian, kepemilikan aset merupakan faktor yang paling penting dalam
menentukan tingkat penjualan lahan. Sementara itu, faktor yang menentukan tingkat
sewa lahan adalah pekerjaan di luar usahatani dan kepemilikan aset non-pertanian.
Demikian juga halnya dengan Mearns (1999) yang menyatakan bahwa petani yang
dapat mengakses terhadap kredit cenderung untuk menyewa lahan dari pihak lain.
Kemudian, Deininger dan Songqin (2007) menambahkan hal penting lainnya, yaitu
petani yang mengalami kesulitan keuangan cenderung untuk menjual lahannya.
Sedangkan, tingkat penjualan lahan akan terjadi lebih banyak pada daerah yang akses
terhadap kreditnya terbatas dan pengembangan pembangunan infrastruktur daerahnya
terhambat. Oleh karena itu, hipotesis kelima ( ) adalah bahwa akses terhadap kredit
akan menentukan bervariasinya permintaan petani terhadap lahan.

METODE PENELITIAN
Objek dan Tempat Penelitian

Objek penelitian ini adalah petani kentang di Jawa Barat. Daerah Jawa Barat
diambil sebagai tempat penelitan karena merupakan salah satu daerah penghasil
kentang terbesar di Indonesia yang produksi kentangnya pada tahun 2006 mencapai
34,5 persen dari total produksi kentang Indonesia. Di lain pihak, Jawa Barat
merupakan salah satu propinsi yang berpenduduk sangat padat sehingga  kepemilikan
serta penguasaan lahan sebagai faktor produksi utama bagi petani sayuran cenderung
semakin sempit. Di samping itu sebagian petani kentang di Jawa Barat sudah mulai
mengerahkan hasil produksinya ke pasar modern.

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah survey dan
metode PRA (Partisipatory Rural Appraisal). Metode survey digunakan untuk menggali
data primer tentang dinamika penguasaan lahan petani, usahatani dan permintaan
petani terhadap lahan. Kemudian, metode PRA dilakukan untuk lebih mendalami dan
memahami alasan-alasan mengenai terjadinya dinamika dalam hal-hal tersebut di
atas. Data mengenai penguasaan lahan, penggunaan lahan serta dinamika permintaan
petani terhadap lahan diperoleh melalui interview langsung dengan petani yang
bersangkutan dengan menggunakan kuesioner.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh dari pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.
Informasi yang diperoleh tersebut, kemudian dianalisis secara deskriptif dan dibuat
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model matematisnya yang menghubungkan antara pemilihan pasar kentang dikaitkan
dengan permintaan petani terhadap lahan, melalui usahatani mereka. Sebagai
penunjang, digunakan data sekunder yang berkaitan dengan ketiga konsep tersebut.
Data sekunder tersebut berasal dari BPS, hasil penelitian sebelumnya, internet, Dinas
Pertanian serta Dinas Perdagangan.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh petani yang menanam kentang di
Jawa Barat pada tahun 2006. Responden yang terpilih adalah 500 orang petani.
Responden dipilih dengan menggunakan teknik sampling stratifikasi dua tahap.
Metode sampling ini digunakan karena ketidaklengkapan data mengenai individu
petani. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mengaplikasikan teknik
sampling stratifikasi dua tahap ini. Tahap pertama, kabupaten penghasil kentang yang
potensial dipilih dari seluruh kabupaten dan kota penghasil kentang di Jawa Barat.
Selanjutnya, dari kabupaten yang terpilih diambil kecamatan penghasil kentang
terbesar, yaitu yang produksi kentangnya >10.000 ton/tahun. Kemudian, dari masing-
masing kecamatan dipilih sejumlah petani kentang yang sesuai dengan kriteria.
Metode analisis Data
1.statistik deskriptif

Data primer dan sekunder dianalisis secara statistika deskriptif pada tahap
awal. Alat yang digunakan untuk mempresentasikan data berupa berbagai tabel, cross-
tabulasi, diagram dan bermacam grafik. Selain itu, digunakan pula ukuran gejala pusat
dan dispersi untuk mengetahui perilaku data secara deskriptif. Tahap selanjutnya, data
primer dianalisis dengan menggunakan statistika inferensial, yaitu dengan memakai
berbagai pengujian hipotesis dan pembuatan model matematisnya.

2. Analisis Usahatani
Untuk menganalisis keuntungan usahatani digunakan dilakukan dengan rumus

analisis usahatani. Salah satu contoh pemetaan value chain mengenai pendapatan,
biaya dan keuntungan per unit, ditunjukkan pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3,
perhitungan biaya dan keuntungan usahataninya adalah:

Sumber: Van den Berg, dkk, 2007

Gambar 1
Pendapatan, Biaya dan Keuntungan per Unit dalam Rantai Pasok

3. SEM Method (Structural Equation Model)
Adapun langkah-langkah pembentukan model SEM, meliputi metode estimasi,

kecocokan model, uji keberartian parameter, evaluasi model, pengaruh langsung dan
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tidak langsung variabel bebas terhadap variabel tidak bebas serta pengujian hipotesis
model persamaan struktural.

Metode Estimasi= += + +
Di mana adalah keuntungan usahatani, merupakan partisipasi petani

pada pasar lahan, adalah produktifitas usahatani, adalah luas lahan yang
memiliki sistem pengairan, merupakan akses terhadap kredit dan adalah pilihan
pasar kentang.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Bebas Terhadap Variabel
Tidak Bebas

Secara sederhana, yang dimaksud dengan pengaruh langsung adalah
pengaruh satu variabel kepada variabel lain, tanpa melalui satu variabel atau lebih.
Sedangkan, pengaruh tidak langsung antarvariabel adalah apabila satu variabel
mempengaruhi variabel lain, melalui variabel yang berbeda lagi. Model yang akan diuji
sebagai berikut :

Gambar 2
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Bebas Terhadap

Variabel Tidak Bebas

HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi Petani di Pasar Lahan

Sebanyak 51 % atau 256 orang petani kentang mengakses lahan melalui
penyewaan. Banyaknya plot yang disewa oleh mereka umumnya hanya satu plot (38
%). Sementara itu, sekitar 15% petani menyewa antara dua sampai dengan empat
plot. Pemilik lahan yang disewa petani ternyata tidak semuanya berada di dalam desa
sekitar tempat tinggal petani. Ada 16% pemilik yang tinggalnya di luar desa tempat
petani tinggal. Untuk lebih jelasnya, proporsi jumlah petani berdasarkan akses
terhadap lahan dapat dilihat pada Gambar 4.

Besarnya persentase petani yang menyewa lahan ini menyiratkan masih
bergairahnya petani dalam melakukan usahatani kentang. Terdapat kemungkinan
petani yang melakukan penyewaan lahan adalah petani yang percaya diri mampu
untuk melakukan usahatani kentang dengan baik, sehingga dengan memperluas lahan
yang dikuasai dan digarapnya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Hampir tidak terdapat perbedaan rata-rata luas lahan yang disewa petani pada
tahun selama kurun waktu lima tahun. Pada saat penelitian, rata-rata luas lahan yang
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disewa petani adalah 0,38 hektar, sementara itu sebelumnya adalah 0,44 hektar.
Tetapi pada tahun sebelumnya terdapat petani yang menyewa lahan sampai dengan
48 hektar, sementara luas lahan yang disewa petani saat penelitian paling tinggi pada
hanya 8 hektar. Persentase jumlah petani berdasarkan luas lahan yang disewa dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3
Diagram Persentase Petani Berdasarkan Akses Terhadap Lahan

Keterangan : tidak aktif = petani tidak melakukan beli, sewa dan jual lahan

Menurut petani, akses terhadap lahan melalui penyewaan lahan masih relatif
lebih mudah, selain biayanya tidak terlalu mahal, pada setiap musim hampir selalu ada
petani yang menyewakan lahannya. Petani tersebut dapat saja sedang tidak
melakukan usahatani kentang karena tidak ada atau belum ada modal ataupun
dialihkan dulu untuk diselingi penanaman jenis sayuran lain agar nanti pada saat
menanam kentang kembali tanahnya menjadi lebih subur.

Penggunaan lahan perhutani yang dinilai sangat subur sebagai lahan pertanian
oleh petani telah dilarang sejak tahun 2000 an oleh pemerintah. Pihak perhutani
khawatir usahatani yang dilakukan pada lahan milik perhutani yang umumnya memiliki
kemiringan yang cukup besar akan menjadi penyebab terjadinya longsor yang semakin
sering terjadi. Sementara itu, petani sangat menyukai lahan perhutani karena
umumnya masih lebih subur dibandingkan dengan lahan lainnya, walaupun kadang
lokasinya agak jauh dari jalan raya. Hal ini menyebabkan beberapa petani tetap
menggarap lahan perhutani secara ilegal walaupun sudah ada pelarangan untuk
menanaminya. Menurut petani, mereka tidak punya pilihan lain karena biaya usahatani
semakin mahal terutama untuk petani yang memiliki lahan garapan yang sangat
terbatas ataupun tidak mempunyai lahan garapan.

Harga sewa lahan bervariasi antar kecamatan yang secara umum mengalami
peningkatan dan cukup mahal menurut petani. Harga sewa lahan milik desa lebih
murah dibandingkan lahan komersil. Petani membayar sewa lahan rata-rata sebesar
1,1 juta rupiah per hektarnya. Menurut petani rata-rata harga sewa lahan naik sekitar
5% setiap tahunnya.

Petani penyewa, umumnya (192 orang) menyewa satu plot lahan. Sepertinya,
menyewa banyak lahan masih menyulitkan petani. Semakin banyak plot lahan yang
disewa maka semakin besar biaya untuk usahataninya terutama dalam hal
pengawasan baik saat pemeliharaan ataupun saat panen. Akibat dari hal tersebut
adalah hanya ada 63 petani yang mampu menyewa lahan sebanyak dua sampai tiga
plot dan hanya ada satu orang petani yang menyewa lahan sebanyak empat plot.
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Gambar 4
Persentase Jumlah Petani Berdasarkan Luas Lahan yang Disewa

Selain mampu menyewa lahan, ada juga sebagian kecil petani yang mampu
melakukan pembelian lahan. Untuk membeli lahan petani membutuhkan dana yang
sangat besar karena hampir seluruh petani berpendapat sangat sulit untuk melakukan
perluasan lahan dengan membeli dengan alasan utamanya adalah harga beli lahan
yang sangat mahal. Sebagai contoh, harga jual lahan per hektar pada salah satu
kecamatan adalah  sekitar 138 juta rupiah per hektar. Pada periode tahun sepuluh
tahunan kebelakang harganya sekitar 85 juta rupiah per hektar.

Gambar 5
Hubungan Partisipasi Petani di Pasar Lahan dengan Pengalaman
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Faktor-Faktor yang Menentukan Partisipasi Petani di Pasar Lahan
Berdasarkan analisis SEM, faktor-faktor yang menentukan akses petani

terhadap lahan dapat secara ringkas dijelaskan oleh gambar berikut. Dalam model
SEM ini, sebagai variabel tak bebasnya adalah ; 1: petani yang melakukan sewa lahan,
dan 0 : petani yang tidak aktif atau mereka yang tidak melakukan penjualan, pembelian
dan penyewaan lahan.

Gambar 6
Faktor-faktor yang Menentukan Akses Petani Terhadap Lahan

Pilihan pasar kentang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap
keuntungan. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan pembeli kentang
mempengaruhi partisipasi petani di pasar lahan secara tidak langsung melalui
keuntungan usahatani. Sekitar 23 persen variasi keuntungan usahatani ditentukan oleh
pemilihan pasar kentang. Petani yang memilih pasar modern sebagai pembeli
kentangnya, rata-rata keuntungan usahatani per hektarnya lebih pengumpul.
Keuntungan yang besar ini terutama didapat dari harga beli kentang oleh pasar
modern yang 33 persen lebih tinggi dibanding dengan harga beli kentang oleh bandar
dan pengumpul. Besarnya keuntungan ini juga ditentukan oleh perbedaan rata-rata
hasil kentang per hektar, dimana rata-rata hasil kentang per hektar petani yang
menjual ke pasar modern 5 persen lebih tinggi dibanding dengan hasil kentang petani
yang dijual ke bandar dan pengumpul.

Produktifitas kentang yang didapat dari usahatani berpengaruh secara positif
terhadap keuntungan usahatani. Produktifitas juga merupakan variabel yang
berpengaruh secara tidak langsung terhadap peningkatan peluang petani dalam
mengakses lahan. Sementara itu, variasi keuntungan ditentukan sebesar 59 persen
oleh produktifitas usahatani kentang. Rata-rata keuntungan akan meningkat sebesar
Rp 2,24 juta per hektar jika produktifitasnya ditingkatkan sebesar 1 ton. Terjadinya
kecenderungan ini diduga disebabkan oleh generasi bibit yang digunakan. Bibit
memegang peranan penting dalam meningkatkan keuntungan karena biaya untuk
benih mencapai 41-44 persen dari biaya total input. Semakin besar generasi bibitnya,
maka produktivitasnya semakin menurun. Petani yang menanam benih Granola
menggunakan berbagai generasi, yaitu G3, G4 atau bibit yang generasinya tidak
diketahui, yang tentu saja mengakibatkan produktifitasnya semakin tidak jelas.
Sedangkan bibit Atlantik yang ditanam petani telah jelas generasinya, yaitu G4 hasil
impor Indofood dari Kanada. Walaupun G4, menurut petani, bibit kentang Atlantik
impor ini masih cukup bagus produktifitasnya.
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Partisipasi petani terhadap lahan dipengaruhi secara langsung oleh akses
terhadap kredit, persentase luas lahan irigasi dan keuntungan usahatani. Akses
terhadap kredit berpengaruh dalam menentukan  kemampuan petani dalam menyewa
lahan, yaitu sebesar 7 persen. Hal ini terjadi mungkin karena mahalnya harga saprodi
dan sewa lahan bagi petani. Sehingga untuk petani kecil,  mereka akan mempunyai
peluang yang lebih besar jika mendapatkan kredit untuk membantu mendapatkan
saprodi atau menyewa lahan. Dengan melakukan penyewaan lahan, biaya saprodi
akan semakin membesar. Petani umumnya mendapatkan kredit dari bandar besar dan
toko input produksi, dan sebagian lagi kreditnya dari keluarga serta teman atau pihak
lainnya.

Sementara itu, tingkat keuntungan berpengaruh secara signifikan (-7 persen)
terhadap tingkat partisipasi petani terhadap lahan yang dapat diartikan sebagai
semakin tinggi keuntungannya, maka peluang petani untuk mengakses lahan semakin
rendah. Terdapat kemungkinan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usahatani tidak
secara langsung diinvestasikan pada perluasan lahan yang disewa tetapi pada hal
lainnya seperti keperluan keluarga yang mendesak, investasi untuk proses produksi
selanjutnya seperti untuk pembelian benih dan pestisida yang berkualitas, serta
ditabungkan atau dialokasikan untuk keperluan konsumtif lainnya. Selain itu, terdapat
kemungkinan bahwa petani mengalokasikan keuntungan pada investasi untuk
meningkatkan usaha lain agar diperoleh peningkatan pendapatan atau keuntungan
tersebut dialokasikan oleh petani untuk pembayaran kredit produktif atau kredit
konsumtif lainnya.

Peluang petani untuk berpartisipasi pada pasar lahan ternyata juga ditentukan
sebesar 7 persen oleh luas lahan yang mempunyai sistem pengairan yang dimiliki
petani. Lahan yang mendapatkan irigasi, baik sprinkle ataupun lainnya merupakan
modal yang sangat berharga bagi petani. Kemampuan petani untuk mempunyai sistem
pengairan adalah sangat penting karena kentang adalah tanaman yang sesuai ditanam
untuk daerah dataran tinggi. Selain lebih mahal harganya, lahan yang memiliki sistem
pengairan akan memungkinkan petani untuk lebih banyak menanam kentang tidak
hanya satu kali setiap tahunnya tetapi sampai 2-3 kali. Hal ini menyebabkan petani
yang memiliki sistem pengairan akan mempunyai kemampuan yang lebih cepat dalam
hal akumulasi modal yang diperoleh dari usahataninya untuk kemudian dialokasikan ke
dalam perluasan penguasaan lahan yang dapat dilakukan melalui penyewaan lahan.

PENUTUP
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

bahwa sebanyak 51% petani kentang berpartisipasi di pasar lahan melalui penyewaan
lahan dan baru 4% petani yang mampu melakukan pembelian lahan. Mereka juga
diantaranya ada yang melakukan penjualan lahan sebanyak 9%. Sedangkan petani
yang tidak aktif berpartisipasi di pasar lahan sebanyak 36%.  Petani yang menguasai
lahan antara 0,5 sampai dengan satu hektar, jumlahnya paling banyak, yaitu 33%.
Sedangkan jumlah petani gurem, jumlahnya mencapai 23%. Terjadi peningkatan luas
penguasaan lahan, selama kurun waktu lima tahun, pada petani dengan luas lahan
kurang dari 0,5 hektar, tetapi mereka jumlahnya  tetap. Selain itu, total luas lahan sewa
pada saat penelitian juga mengalami penambahan dibanding dengan lima tahun tahun
sebelumnya. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung
terhadap peningkatan akses petani terhadap lahan adalah tingkat produktifitas
usahatani dan pilihan pasar kentangnya. Partisipasi petani terhadap lahan sebaiknya
ditingkatkan melalui dukungan dari berbagai pihak pada pengembangan faktor-faktor
yang dapat meningkatkan tingkat keuntungan usahatani. Pertama, untuk meningkatkan
produktifitas, dapat ditempuh dengan memperbanyak pusat pembibitan yang dibangun
oleh pemerintah dan memberikan insentif bagi fihak swasta yang melakukan
pengembangan pada bidang tersebut. Kemudian, pemerintah juga perlu untuk
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mengalokasikan dana lebih banyak bagi penelitian serta pengembangan pestisida
tepat guna yang harganya lebih murah. selanjutnya, upaya untuk meningkatkan jumlah
industri kecil dan menengah pengolahan kentang sangat diperlukan. Pemberian kredit
dalam bentuk saprodi yang sistemnya terkontrol perlu juga diberikan pada petani yang
mampu menyewa lahan dan pengalaman usahataninya lebih lama. Demikian juga
halnya dengan pemeliharaan dan pembangunan bak-bak penampungan air permanen,
akan sangat membantu keberhasilan usahatani dan jangka panjangnya diharapkan
dapat meningkatkan peluang petani dalam memperluas lahan yang dikuasainya.
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yusnitaarvianti@yahoo.co.id

ABSTRAK
Keberlanjutan pembangunan pertanian sangat ditentukan juga oleh adanya regenerasi
petani. Regenerasi petani dapat dilihat dari seberapa banyak dan besar partisipasi
generasi muda di bidang pertanian. Indonesia sejak tahun 2010-2014 terus mengalami
penurunan jumlah tenaga kerja pertanian. Hal tersebut dipengaruhi oleh usia tenaga
kerja produktif dan tingkat pendidikan petani, sehingga sangat dibutuhkan upaya yang
memotivasi generasi muda untuk menekuni bidang pertanian mengingat jumlah
mayoritas tenaga kerja pertanian yang semakin tua. Kondisi ini, apabila tidak teratasi
maka akan terjadi kerawanan pangan. Salah satu motivasi terhadap generasi muda
pertanian menekankan pada minat petani muda pada usahatani padi. Sasaran
motivasi terhadap petani muda, diutamakan mereka yang berada di desa potensial
padi yang berbatasan dengan kota, sepert Desa Kebonagung yang berada di
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Jarak yang sangat dekat dengan kota
mengakibatkan petani muda desa setempat tidak luput dari pengaruh aktivitas
perkotaan. Akibat tersebut dilatarbelakangi oleh karakteristik kota yang lebih
heterogen, terdapat variasi mata pencaharian nonpertanian terutama kegiatan
perindustrian dan perdagangan, mobilitas penduduk yang tinggi, dll. Penelitian ini
dimulai pada bulan September 2015 dan berakhir pada bulan Januari 2016. Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh petani muda di Desa Kebonagung yakni, 76 orang.
Penentuan sampel pada penelitian ini ialah dengan teknik purposive sampling dimana
diambil 31 petani muda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis deskriptif dengan mencari mean hipotetik, deviasi standar hipotetik,
kategorisasi dan analisis persentase. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat
ditarik kesimpulan bahwa, sebagian besar petani muda di desa perbatasan kota,
secara khusus petani muda Desa Kebonagung kurang berminat pada usahatani padi.

Kata kunci: Petani Muda, Minat, Usahatani Padi

THE YOUNG FARMERS INTERESTS IN RICE FARMING INTHE BORDER AREA
(Case Study inKebonagung Village, Malang)

ABSTRACK
The sustainability of agricultural development is determined also by the farmer
regeneration. Farmer regeneration can be seen from how many and great the
participation of young people in agriculture. Indonesia since 2010-2014 steadily
declining number of agricultural labors. It is influenced by the age of productive labor
and education level of farmers, so it takes effort motivating young people to pursue the
field of agriculture since the number of majority of agricultural labor is getting older.
This condition, if not resolved, there will be a food insecurity. One of the motives of the
young generation of agriculture emphasizes on the young farmers' interest in rice
farming. The motivation target is to young farmers, preferably those in the village of rice
potential village bordering to the city such as Kebonagung which is in Pakisaji District
of Malang Regency. The distance which is very close to the city resultsthe young
farmers in the village do not escape from the influence of urban activity. The result is
motivated by the characteristics of the city which is more heterogeneous, there are
variations in the non-agricultural livelihood mainly industrial and trading activity, high
population mobility, etc. This study began in September 2015 and ended in January



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

427

2016. The population in this study was all young farmers in Kebonagung Village as
many as 76 people.The sample determination in this research used purposive
sampling technique which was taken 31 young farmers. The data analysis techniques
used in this research was descriptive analysis by finding the hypothetical mean,
standard deviation hypothetical, categorization and percentage analysis. The results
and discussion in this study can be concluded that the majority of young farmers in the
border village of the city especially the young farmers of Kebonagung village were less
interested in rice farming.

Keywords: Young Farmers, Interests, Rice Farming Business

PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian di Indonesia perlu dikembangkan dan ditingkatkan

dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi yang dikelola secara
berkelanjutan melalui perbaikan kemampuan sumberdaya manusia. Peningkatan
produktivitas dan inovasi sektor pertanian juga ditentukan oleh usia dan tingkat
pendidikan petani, mengingat perannya sebagai pelaku utama. Soekartawi (2005: 71)
mengungkapkan bahwa, semakin muda usia petani semakin cepat melakukan adopsi
inovasi walaupun masih belum berpengalaman; begitu juga petani yang berpendidikan
tinggi akan relatif lebih cepat dalam mengadopsi inovasi. Hal ini berarti keberlanjutan
pembangunan pertanian sangat ditentukan juga oleh adanya regenerasi petani (pelaku
utama).

Regenerasi petani dapat dilihat dari seberapa banyak dan besar partisipasi
generasi muda di bidang pertanian. Sejak tahun 2010 hingga 2014 penyerapan tenaga
kerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan dari 38,69 juta menjadi 35,76 juta
tenaga kerja. Setiap tahun terjadi penurunan jumlah tenaga kerja pertanian dengan
rata-rata 1,25 %, terutama pada tenaga kerja usia muda. Pada tahun 2010 tenaga
kerja pertanian usia 15-29 tahun berjumlah 8.421.813 orang dan pada tahun 2012
mengalami penurunan menjadi 8.081.531 orang. Kementerian Pertanian mencatat
bahwa rata-rata penurunan jumlah tenaga kerja usia muda setiap tahun sebesar 3,41
% terhitung dari tahun 2008-2012. (RENSTRA Kementerian Pertanian, 2015: 6).

Penurunan jumlah tenaga kerja pertanian tersebut dipengaruhi oleh usia tenaga
kerja produktif dan tingkat pendidikan petani, sehingga sangat dibutuhkan upaya yang
memotivasi generasi muda untuk menekuni bidang pertanian mengingat jumlah
mayoritas tenaga kerja pertanian yang semakin tua. Kondisi ini, apabila tidak teratasi
maka akan terjadi kerawanan pangan, karena pada tahun 2010-2014 subsektor
tanaman pangan terus mengalami kenaikan jumlah impor dari 3.894 US$ menjadi
6.481 US$. Meskipun, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 produksi padi
mengalami rata-rata peningkatan sebesar 1,63 % setiap tahun (RENSTRA
Kementerian Pertanian, 2015: 12).

Salah satu motivasi terhadap generasi muda pertanian menekankan pada
minat petani muda pada usahatani padi. Petani muda adalah generasi muda pertanian
yang mandiri berusia 20-35 tahun, berusahatani sendiri, telah menentukan bidang
pertanian sebagai sumber mata pencaharian, dan memiliki semangat wirausaha
(PERMENTAN No. 07 Tahun 2013). Sasaran motivasi terhadap petani muda,
diutamakan mereka yang berada di desa potensial padi yang berbatasan dengan kota,
sepert Desa Kebonagung yang berada di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
Desa tersebut merupakan salah satu sentra tanaman padi dengan luas lahan untuk
usahatani padi 1.339 ha, produktivitas padi 66 kw Gabah Kering Panen (GKP) setiap
hektar (Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pakisaji 2015, 2014: 10-13).
Secara teritorial, sebelah Utara Desa Kebonagung berbatasan dengan Kota Malang.
Jarak yang sangat dekat dengan kota mengakibatkan petani muda desa setempat
tidak luput dari pengaruh aktivitas perkotaan. Karakteristik kota yang lebih heterogen,
terdapat variasi mata pencaharian nonpertanian terutama kegiatan perindustrian dan
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perdagangan, mobilitas penduduk yang tinggi, dll. (Suparmini, 2012: 2-8), dapat
berdampak pada peralihan pekerjaan petani muda dari pertanian ke sektor
nonpertanian.

Kecenderungan petani muda di desa perbatasan kota untuk beralih pekerjaan
ke sektor nonpertanian oleh kebanyakan pemuda (petani muda) didasarkan pada
anggapan bahwa: bertani tidak menjanjikan masa depan; pertanian tidak menjamin
hidup layak (melihat kenyataan petani-petani subsisten); pekerjaan sampingan yang
aman dan nyaman (didasarkan pada perbandingan dengan pekerjaan tetap dengan
penghasilan tetap); pendukung bisnis yang potensial (bertani hanya sebagai
penunjang); pekerjaan dan usaha hari tua (Tarigan, 2004: 10-14).

Berdasarkan kondisi tersebut, petani muda di Desa Kebonagung menghadapi
tantangan yang berkaitan dengan menekuni pertanian padi terutama tanaman padi
atau beralih pekerjaan ke sektor nonpertanian. Dengan demikian, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat petani muda di Desa Kebonagung
sebagaimana berbatasan dengan Kota Malang pada usahatani padi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji

Kabupaten Malang. Awal penelitian dimulai pada bulan September 2015 dan berakhir
pada bulan Januari 2016.

Penentuan tempat penelitian dilakukan dengan sengaja berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Kebongagung merupakan salah satu sentra tanaman padi, memiliki jumlah
petani terbanyak, 3.096 orang dan lahan sawah terluas di Kecamatan Pakisaji, yakni
237 hektar, memiliki area 170 ha dengan jumlah produksi sebanyak 7,8 ton/ha.
(Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pakisaji 2015: 5,10-13). Selain itu,
secara teritorial sebelah utara Desa Kebonagung berbatasan dengan Kota Malang,
yakni Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun, maka menarik untuk diteliti mengenai
minat pemuda tani pada usahatani padi.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petani muda di Desa Kebonagung
dengan merujuk pada sumber data yang ditemukan peneliti secara mandiri di lapangan
dan sah menurut peneliti yakni, 76 orang. Prosedur pengambilan sampel pada
penelitian ini ialah dengan teknik purposive sampling atau penentuan sampel dengan
memilih subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan peneliti (Sugiyono,
2011: 85), dimana diambil 31 petani muda berdasarkan rekomendasi Penyuluh
Pertanian Lapang (PPL) yang mendampingi desa setempat.

Sumber data yang digunakan sebagai rujukan dalam seluruh penelitian ini
merujuk pada data primer, diambil dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari
petani muda Desa Kebongagung Kecamatan Pakisaji dengan kuesioner dan
wawancara; serta data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen
Kelompoktani-kelompoktani, Pemerintah Desa Kebonagung, BPP Pakisaji, Kecamatan
Pakisaji dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya.

Kuesioner pada penelitian terdiri dari 14 item pernyataan atau pertanyaan
mengenai minat usahatani padi. Pengukuran skala menggunakan Skala Likert yang
terdiri atas empat pilihan jawaban Sangat Setuju memiliki skor 4, Setuju dengan skor 3,
Tidak Setuju diberi skor 2 dan Sangat Tidak Setuju memperoleh skor 1.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif dengan rumusan sebagai berikut:
1. Menghitung mean hipotetik (μ):

µ = (imax + imin) Σk
Keterangan:
µ = Rerata Hipotik
imax = Skor Maksimal Item
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imin = Skor Minimal Item
Σk = Jumlah Item

2. Menghitung deviasi standar hipotetik (σ):= (Xmax - Xmin)
σ = Deviasi Standar Hipotik
Xmax = Skor Maksimal Subyek
Xmin = Skor Minimal Subyek

3. Kategorisasi:
Kategori Kriteria

Berminat X > 42
Kurang Berminat 35 ≤ X ≤ 42

Tidak Berminat X < 35

4. Analisis PersentaseP = x 100%
Keterangan:
P = Persentase
F = Frekuensi
N = Jumlah Subyek

Kriteria Penafsiran Keterangan
0% Tidak Satupun

1 % -25 % Sebagian Kecil
26 % - 49 % Hampir Setengahnya

50% Setengahnya
51 % - 75 % Sebagian Besar
76 % - 99 % Hampir Seluruhnya

100% Seluruhnya
Sumber: Moch. Ali (dalam Yofanto 2013)

Batasan Masalah
Penelitian ini fokus pada petani muda yang bergabung di dalam kelompoktani

yang tersebar di empat dusun yang ada di Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji
Kabupaten Malang serta lebih berorientasi pada minat pemuda tani terhadap usahatani
padi. Kelompoktani tersebut terdiri dari Kelompoktani Tri Tunggal terletak di Dusun
Sonosari, Kelompoktani Pendowo terletak di Dusun Karangsono, Kelompoktani Rias
berada di Dusun Sonotengah dan Kelompoktani Pertiwi berada di Dusun Kebonagung.

Definisi Operasional
Pemuda tani dalam penelitian ini ialah anak-anak petani, anak bukan petani

yang berusia 15-35 tahun, baik yang belum berumah tangga maupun yang telah
berumah tangga. Minat, yang dimaksudkan adalah suatu kecenderungan dalam diri
berupa kesenangan, keyakinan, perhatian, kemauan dan perasaan lainnya yang
mengarahkan seseorang pada suatu pilihan. Dalam hal ini adalah petani muda Desa
Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Karakteristik Responden
Usia

Usia responden pada penelitian ini terdiri dari usia 30 tahun sampai dengan 35
tahun. Jumlah responden yang berusia 35 tahun atau sebesar 32,3 % yakni berjumlah
10 orang, responden yang berusia antara 30 sampai dengan 34 tahun. Responden
yang berusia 30 dan 31 tahun masing-masing 2 orang atau 6,5 %, yang berusia 32
sampai dengan 33 tahun masing-masing 5 orang atau 16,1 %, serta yang berusia 34
tahun berjumlah 7 orang atau 22,6 %. Hal ini dapat menjelaskan bahwa hampir
setengah dari pemuda tani berada pada usia ambang batas teratas penggolongan
sebagai pemuda tani dan tidak ditemukan pemuda tani berusia di bawah 30 tahun.

Tabel 1
Deskripsi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Tingkat Pendidikan
Pendidikan responden diketahui: lulusan SMA, sebanyak 20 orang atau

sebesar 64,5, terdapat 4 responden (12,9 %) yang lulusan SD, 5 orang (16,1 %) SMP
dan Sarjana 2 responden (6,5 %). Data ini menegaskan bahwa sebagian besar
pemuda tani berpendidikan menengah atas dan ada sebagian  kecil yang merupakan
lulusan SD, SMP serta Sarjana.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Frekuensi %
Tamat SD 4 12.9

Tamat SMP 5 16.1
Tamat SMA 20 64.5

Sarjana 2 6.5
Total 31 100

Sumber: Data primer yang diolah

Pekerjaan
Ragam pekerjaan responden yang diklasifikasi menjadi pekerjaan utama dan

pekerjaan sampingan. Banyaknya responden (Tabel 11.) yang memiliki pekerjaan
utama sebagai petani 9 orang (29 %), peternak 1 orang (3.2 %), karyawan swasta 10
orang (32,3 %), wirausaha 8 orang (25,8 %) dan di sektor jasa 3 orang (9,7 %). Data
Tabel 12 Menunjukkan bahwa 71 % responden memilih bertani sebagai pekerjaan
sampingan dan 29 % lainnya tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani. Penjelasan

Usia (Thn) Frekuensi %
30 2 6.5
31 2 6.5
32 5 16.1
33 5 16.1
34 7 22.6
35 10 32.3

Total 31 100

Sumber: Data primer yang diolah
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Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari pemuda tani memiliki
pekerjaan utama sebagai petani dan karyawan swasta. Di samping itu ada sebagian
kecil pemuda tani yang pekerjaan utamanya adalah peternak, wirausaha dan bekerja
di sektor jasa. Secara keseluruhan (Tabel 4) diketahui bahwa sebagian besar pemuda
tani tersebut bukan murni bekerja sebagai petani, melainkan bekerja di sektor lainnya.

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Pekerjaan Utama Frekuensi %
Tani 9 29

Peternak 1 3.2
Karyawan Swasta 10 32.3

Wirausaha 8 25.8
Jasa 3 9.7
Total 31 100

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Sampingan

Pekerjaan Sampingan Frekuensi %
Tidak ada 9 29

Tani 22 71
Total 31 100

Sumber: Data primer yang diolah

Deskripsi Minat Petani Muda Desa Kebonagung pada Minat Usahatani Padi
Minat petani muda Desa Kebonagung pada usahatani padi sebagaimana pada

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar (51,60 %) petani muda tersebut kurang
berminat untuk beruasahatani padi, sedangkan yang berminat ada 35,50 % atau
hampir mendekati setengah.

Tabel 5
Persentase Minat Petani Muda pada Usahatani Padi

Kategori Kriteria Frekuensi (%)
Berminat X > 42 11 35,50
Kurang
Berminat 35 ≤ X ≤ 42 16 51,60

Tidak
Berminat X < 35 4 12,90

Sumber: Data primer yang diolah

Penjelasan lebih lanjut mengenai kategorisasi minat petani muda ditunjukkan
pada tabel berikut:



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

432

Tabel 6
Kategorisasi Minat Petani Muda pada Usahatani Padi

No. Responden Skor Kategori
1 47 Berminat
2 36 Kurang Berminat
3 36 Kurang Berminat
4 36 Kurang Berminat
5 39 Kurang Berminat
6 46 Berminat
7 40 Kurang Berminat
8 47 Berminat
9 53 Berminat

10 22 Tidak Berminat
11 36 Kurang Berminat
12 40 Kurang Berminat
13 41 Kurang Berminat
14 43 Berminat
15 46 Berminat
16 42 Kurang Berminat
17 39 Kurang Berminat
18 42 Kurang Berminat
19 36 Kurang Berminat
20 38 Kurang Berminat
21 44 Berminat
22 43 Berminat
23 48 Berminat
24 44 Berminat
25 42 Kurang Berminat
26 29 Tidak Berminat
27 27 Tidak Berminat
28 36 Kurang Berminat
29 32 Tidak Berminat
30 49 Berminat
31 38 Kurang Berminat

Sumber: Data primer yang diolah

Kurang berminatnya petani muda pada usahatani padi dapat dijelaskan dengan
alasan-alasan sebagai berikut: a) Letak yang sangat dekat dengan kota, yakni
Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun mengakibatkan petani muda sangat mudah
terpengaruh dengan aktivitas masyarakat perkotaan. Akan tetapi, diketahui ternyata
hampir setengah (35,50 %) dari jumlah petani muda masih berminat untuk
berusahatani padi. b) Sebagian besar (71 %) petani muda memiliki pekerjaan utama di
sektor nonpertanian. Pilihan pekerjaan di luar pertanian dipengaruhi pula oleh tingkat
pendidikan yang sebagian besarnya (64,5 %) adalah lulusan SMA. Bertani merupakan
pekerjaan sampingan dan hampir setengahnya adalah karyawan swasta, serta
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sebagian kecil sebagai peternak, wirausaha dan bekerja di sektor jasa. Akan tetapi,
setengah dari jumlah pemuda tani tersebut masih memilih berusahatani padi.

PENUTUP
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa, sebagian besar petani muda di desa perbatasan kota, secara
khusus petani muda Desa Kebonagung kurang berminat pada usahatani padi. Dengan
demikian, perlu perhatian semua pihak terutama pemerintah melalui BPP Pakisaji,
meningkatkan kesadaran petani muda untuk mencintai dan menekuni usahatani padi.
Penumbuhan kesadaran dapat dilakukan dengan pembinaan dan pelatihan-pelatihan
agribisnis. Petani muda sangat memerlukan usaha agribisnis pasca panen, agar
usahatani padi memberikan nilai tambah bagi petani muda mengingat potensi wilayah
setempat.
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EVALUASI AGROFORESTRY TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN
PETANI DI KECAMATAN PAKONG

Lia Kristiana
Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Islam Madura

uim.liakristiana@gmail.com

ABSTRAK
Agroforestry merupakan alternatif lain untuk membangun hutan rakyat dan masyarakat
secara optimal. Sejak tahun 2010 dishutbun melalui ppl lapang sudah menerapkan
pola agroforestry di daerah utara dalam bentuk pemberdayaan masyarakat..
Keberhasilan pemerintah setempat dalam memberdayakan petani pada kegiatan
program agroforestry diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian
ini bertujuan untuk mengevaluasi komponen agroforestri dan hasil tanaman pokok &
tanaman sela serta dampak sosial ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan
masyarakat di Kec. Pakong. Penelitian dilaksanakan di Kec. Pakong. Metode
penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Dalam menganalisis
pendapatan menggunakan analisis usahatani. Pengukuran tingkat kesejahteraan
rumah tangga petani, menggunakan indikator kemiskinan yaitu Wolrd Bank BPS.
Adapun hasil penelitian yaitu Pola agroforestry yang telah dilaksanakan Kec. Pakong
berpola agrosylvo-pastoral system dan multipurpose forest Berdasarkan evaluasi
terhadap program agroforestry petani memberikan umpan balik yang sangat penting
terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Hasil usahatani menunjukkan perbedaan
pendapatan yang diperoleh oleh petani, sebelum melaksanakan agroforestry
pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp. 17.271,50 perkapita/hari dan 518.145
perkapita/bulan. berada dibawah garis kemiskinan menurut word Bank dan BPS
Namun setelah mengikuti program Agroforestry pendapatan petani naik menjadi Rp
103,454.76 perkapita/hari dan Rp. 3,103,643 perkapita/bulan atau berada diatas garis
kemiskinan oleh word Bank dan BPS artinya bahwa setelah mengikuti program
agroforestry ada perubahan yang signifikan terhadap pendapatan petani dalam
menjalankan usahanya.

Kata Kunci: Agroforesytry, Evaluasi, Kesejahteraan.

AGROFORESTRY EVALUATION ON OF FARMERS  WELFARE IN
PAKONG  DISTRICT

ABSTRACT
Agroforestry is alternative building community forests and community optimally. Since
2010 Dishutbun through airy ppl already applying agroforestry in northern regions by
empowering local communities .. The government's success in empowering farmers in
agroforestry program activities are expected to improve the welfare of farmers. This
study aimed to evaluate the components of agroforestry and staple crop yields and
crop-stream as well as socio-economic impacts on the welfare of the people in the
district Pakong. The method used is descriptive quantitative. In analyzing the revenue
researchers used farm analysis. Measuring the level of household welfare of farmers,
used poverty indicators are Wolrd Bank and indicators of BPS. The research results
are agroforestry pattern which has been implemented district. Pakong patterned
agrosylvo-pastoral system and multipurpose forest. Based on the evaluation of the
agroforestry program farmers provide feedback that is essential to the activities that
have been implemented. The results showed differences in farm income earned by
farmers, prior to implementing agroforestry generated revenue of Rp. 17271.50 per
capita / day and 518 145 per capita / month. below the poverty line according to the
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Word Bank and BPS , after the program Agroforestry income of farmers rose to USD
103,454.76 per capita / day and Rp. 3,103,643 per capita /month or above the poverty
line by the Word Bank and the average farmer's income per capita is above the poverty
line means that after following the agroforestry program there are significant changes
to the income of farmers.

Keywords: Agroforesytry, Evaluation, Welfare.

PENDAHULUAN
Hutan di Indonesia merupakan salah satu hutan yang menghasilkan oksigen

(O2) tebesar di dunia. Hal ini didasari dengan banyaknya kawasan hutan yang ada di
Indonesia yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke. Alih-guna lahan hutan menjadi
lahan pertanian disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan
tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan
lingkungan global. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan
meningkatnya luas areal hutan yang dialih-gunakan menjadi lahan usaha lain disisi lain
kesejahteraan penduduk sekitar hutan sampai saat ini masih dipertanyakan yang
notabene berada dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin
di Indonesia berjumlah 32,53 juta jiwa (BPS,2009). Penduduk miskin ini tersebar di
pedesaan dan perktotaan dan lebih dari 50% jumlah penduduk miskin di Indonesia
tersebar di pedesaan.

Mengenai wilayah pedesaan yang masyarakatnya cenderung miskin, paling
parah kemiskinannya berada di sekitar hutan. Masyarakat pedesaan di sekitar hutan,
adalah masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan, kesejahteraan, inisiasi dan
daya kreasi yang relatif rendah. Budaya nrimo dan sikap fatalis menjadikan
masyarakat yang selalu tersubordinasikan oleh sistem ini menjadi sulit untuk bisa
berdaya (Sutaryono, 2008). Oleh karena itu, masyarakat di sekitar hutan harus
diberdayakan, guna meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Berkaitan dengan
hal tersebut, (Suharto, 2005) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah
proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat,
termasuk kelompok miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan
atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi
berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
hidup, memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata
pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan
kehidupan. Dengan keadaan tersebut dishutbun selaku pihak yang bertanggung jawab
terhadap kehutan mengembangkan suatu konsep pengelolaan hutan yang berbasiskan
kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan pola agroforestri.

Agroforestry adalah bentuk atau sistem penggunaan lahan, dimana pemakai
lahan dapat memperoleh hasil tanaman pangan atau tanaman agronomi lain, tanaman
pakan ternak dan hasil kayu, secara simultan, serta dapat melestarikan sumberdaya
lahan tersebut. Dalam sistem agroforestry ada beberapa pola tanam, diantaranya
adalah bentuk pola tanam tiga strata, multistorey cropping, alley cropping, dan
sebagainya (Sutidjo, 1986).

Agroforestry juga merupakan alternatif lain untuk membangun hutan rakyat dan
masyarakat secara optimal merupakan suatu manajemen pemanfaatan secara optimal
dan lestari, dengan cara mengombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada
unit pengelolaan lahan yang sama, dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik,
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berperan serta. Dalam Agroforestry
masyarakat sekitar hutan dapat diberdayakan secara optimal. Karena, selain mereka
menjaga kelestarian hutan, masyarakat juga dapat menikmati hasil hutan tersebut.
Karena, dalam program Agroforestry ini lahan yang kosong tersebut, tidak hanya
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ditanami dengan tanaman yang menghasilkan kayu - kayuan saja akan tetapi, tanah
tersebut ditanami dengan tanaman musiman seperti padi dan jagung yang dapat
membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Jadi, secara tidak
langsung mereka juga dapat menikmati hasil dari pertanian mereka (Tejoyuwono
dalam Rizkiyanto A, 2010).

Sejak tahun 2010 dishutbun melalui ppl lapang sudah menerapkan pola
agroforestry di daerah utara dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.. Keberhasilan
pemerintah setempat dalam memberdayakan petani pada kegiatan program
agroforestry diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan . Sampai pada saat ini,
kegiatan pemberdayaan telah sesuai dengan apa yang diharapkan karena semua
kegiatan yang melibatkan petani semuanya dilaksanakan yaitu yang dimulai dari
persiapan, pekerjaan lapangan dan pengolahan tanah, persiapan benih dan bibit,
pelaksanaan penanaman, pemeliharaan, perjanjian kerja sama antara masyarakat
yang di khususkan ke petani dengan pihak penyelenggara program dalam hal ini
adalah DISHUTBUN. Dan, Kegiatan pemberdayaan ini harus terus menerus selalu di
evaluasi agar nantinya apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pemberdayaan,
tidak terjadi lagi dan nantinya sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Keberhasilan pemerintah setempat dalam memberdayakan petani pada
kegiatan program agroforestry diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di
sekitar kawasan agroforestry yang mayoritas berada dibawah garis kemiskinan.
Penelitian ini bertujuan untuk  mengevaluasi komposisi komponen agroforestri dan
hasil tanaman pokok dan tanaman sela  serta dampak sosial ekonomi terhadap
kesejahteraan masyarakat di Kec. Pakong.

METODE PENELITIAN
Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif dan kuantitatif.
Metode kualitatif yaitu metode penelitian menggambarkan secara jelas tentang
indikator-indikator kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pakong setelah mereka
melaksanakan program agroforestry. Sedangkan metode kuantitatif merupakan
metode yang menggunakan angka sebagai indikator dalam penelititan. dengan
mengevaluasi komponen dalam agroforestry  Data kuantitatif yang telah terkumpul dari
kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan analisis usahatani & pendapatan.
Adapun indikator yang nantinya akan di angkat yaitu pendapatan petani dan dalam
satu bulan. Semua itu akan di analisis apakah tingkat kesejahteraan mereka dibawah
garis kemiskinan atau tidak.

Waktu & Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Oktober 2015. Lokasi penelitian

berada di Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Lokasi penelitian
dipilih secara sengaja (purposive). Pertimbangan pemilihan lokasi didasarkan karena
Kecamatan Pakong merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan program
agroforestry yang telah dicanangkan oleh Dinas Kehutanan & Perkebunan Kaupaten
Pamekasan.

Responden dari penelitian ini adalah petani yang berada di Lebbek yang
tergabung dalam kelompok tani Menuran. Dalam pengambilan data untuk penelitian ini
dilakukan dengan cara sensus. Hal ini dikarenakan petani yang tergabung dalam
kelompok tani Menuran yang ada kurang dari 100 orang yaitu berjumlah 50 orang
maka total subyek diambil semua untuk dijadikan obyek penelitian ( Arikunto, 2002 ).

Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu dengan

mengumpulkan data informasi secara deskriptif tentang kondisi objektif di lokasi
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penelitian. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut : mengambil data sekunder
tentang potensi wilayah rancangan penelitian, mengumpulkan data primer melalui
wawancara dan pengisian kuisioner yang dibagikan kepada petani .

Metode Analisa Data
Evaluasi Komponen agroforestry dianalisa dengan menggunakan umpan balik

terhadap kegiatan agroforestry yang sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2006- 2015,
kemudian setelah itu dipersentase sesuai dengan variable umpan balik dan
dideskripsikan.  Dalam menganalisis tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah,
peneliti menggunakan  indikator pendapatan petani. Untuk menjawab tujuan penelitian
pertama akan dihitung besarnya pendapatan petani. Perhitungan pendapatan petani
merupakan penjumlahan dari pendapatan yang diterima petani baik yang berasal dari
pertanian maupun yang berasal dari non pertanian. Perhitungan pendapatan keluarga
petani diperoleh dengan rumus ;

= ∑ ( − )
Dimana:

Pb = Jumlah pendapatan bersih (Rp)

Pi = Pendapatan kotor ke i (Rp)

Ci = Biaya ke i (Rp)

Pengukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, peneliti menggunakan
dua metode indikator kemiskinan yaitu  Wolrd Bank dan indikator dari BPS untuk
wilayah Jawa Timur tahun 2015.  Selanjutnya peneliti menggunakan pangsa
pendapatan dari sektor pertanian terhadap pendapatan total. Pendapatan total rumah
tangga petani merupakan penjumlahan pendapatan yang berasal dari usahatani tani
pokok & tanaman sela serta pendapatan yang berasal dari non usahatani Rumus := + þ
Dimana: γ  =  adalah total pendapatan rumah tangga

Xij =  pendapatan dari kegiatan ke-j dari anggota rumah tangga ke- i

þi  =  pendapatan yang diperoleh tanpa bekerja ke-i

HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Agroforestry di Kec. Pakong

Ada banyak dari model wanatani atau agroforestry yang dapat dikembangkan
diantaranya : agrisilvopastur, sylvopastoral system, agrosylvo-pastoral system, dan
multipurpose forest. Pola agroforestry yang telah dilaksanakan di Kec Pakong berpola
multipurpose forest . Kegiatan agroforestry ""Multipurpose forest ", yaitu sistem
pengelolaan dan penanaman berbagai jenis kayu, yang tidak hanya untuk hasil
kayunya, akan tetapi juga daun-daunan dan buah-buahan yang dapat digunakan
sebagai bahan makanan manusia, ataupun pakan ternak tujuannya yaitu untuk
mendapatkan tanaman pokok non kayu seperti tanaman singkong, kacang tanah, jahe,
umbi-umbian,rambutan dan durian. Jenis tanaman pokok yang ditanam berupa
tanaman kehutanan yang merupakan prioritas utama tanaman yang ditujukan sebagai
produksi kayu dengan penetuan daur tebang selama 9-10 tahun. Jenis tanaman yang
dipilih yaitu jati dan mahoni. .
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Penanaman tanaman tahunan seperti jati dan mahoni tersebut dilakukan untuk
mengantisipasi terjadi erosi tanah oleh air hujan karena, lahan untuk sawah petani
memang sedikit landai dan hal ini juga nantinya setelah beberapa tahun ke depan,
tanaman ini bisa mencegah terjadinya erosi oleh air hujan. Dengan diberikannya
tanaman tahunan tersebut, petani bisa dikatakan beruntung, karena selain tanah
mereka tidak terkikis oleh air hujan, tanaman yang ditanam di lahan mereka juga
menjadi hak milik mereka, begitu juga dengan tanaman buah-buahan seperti durian
dan rambutan yang ditanam di lahan mereka merupakan bantuan dari pemerintah
yang disalurkan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Tahapan Pelaksanaan Agroforestry
Tahap 1 persiapan pembuatan agroforestry, yang dilakukan dengan membuat

spk dan pembuatan patok batas. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1, yaitu sebanyak 30
orang atau sebesar 60%  menjawab sangat  penting terhadap pembuatan spk (Surat
Perjanjian Kerja), karena SPK merupan bukti pengesahan pengerjaan tanah yang
boleh dikerjakan oleh petani agroforestry dan pembuatan patok batas lokasi
agroforestry yang dibuat dari kayu. Dan sebanyak 20 orang  atau sebesar 40%
menjawab  penting terhadap kedua persiapan diatas.

Tahap 2 yaitu pengolahan tanah yang dikerjakan dengan beberapa tahapan
yaitu meliputi pembabatan semak, perdu dan pohon-pohon dan mengumpulkan bahan-
bahan yang bias digunakan sebagai ajir dan menggebrus tanah, membuat guludan
dan teras, mengintensifikasi tanaman sela dan membuat pola agroforestry. Hal ini
dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa sebanyak 23 menjawab penting atau sebesar 46%
dan sisanya sebanyak 27 orang atau sebesar 54%  menjawab sangat penting.
Pentingnya pengolahan diatas adalah untuk membuat pola tanam yang akan
diterapkan , mulai dari tanaman pokok, tanaman semusim dan tanaman sela.

Tahap 3 yaitu Persiapan benih atau bibit, pada Tabel 1 menuliskan  sebanyak
26 orang atau 52% menjawab penting dan 24 orang atau sebesar 48% Artinya bahwa
penyedian bibit dan benih dalam agroforestry memang sangat penting  karena bibit
dan benih merupan faktor yang sangat menentukan untuk keberhasilan agroforestry.
Untuk mendapatkan produksi yang baik dan hasil yang optimal petani perlu memilih
bibit unggul dalam penerapannya.

Tahap 4 yaitu Pelaksanaan penanaman, Pelaksanaan penanaman dilakukan
oleh kelompok tani yang didampingi oleh petugas teknis dalam tahapan penanaman
kelompok menunggu komando dari petugas agar waktu pelaksanaanya tepat untuk
melakukan penanaman. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. Sebanyak 30 orang atau
sebesar 60% menjawab penting dan sisanya sebanyak 20 orang atau sebesar 40%
menjawab sangat penting.

Tahap 5 yaitu tahap pemeliharaan. Dalam pemeliharaan ini harus sesuai
dengan SPK yang sudah dibuat pemeliharaan yang dilakukan oleh kelompok tani
meliputi penyuluhan, pendangiran, pengendalian terjadinya kebakaran, dan
pemberantasan hama dan penyakit. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 yaitu sebanyak
21 atau sebesar 42 % menjawab penting dan sisanya sebanyak 29 atau sebesar 58 %
menjawab sangat penting.

Tahap 6 yaitu perjanjian kerjasama dengan Instansi terkait yang mengikuti
program agroforestry, Perjanjian ini dibuat supaya ada bukti tertulis sehingga bias
dijadikan sebagai landasan dan dibenarkan secara hokum. Hal ini dapat dilihat pada
Tabel 1. Sebanyak  28 orang atau sebesar 56% menjawab penting dan sisanya
sebanyak 22 orang atau sebesar 44% menjawab sangat penting.
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Tabel 1
Umpan balik petani terhadap pelaksanaan agroforestry

No
Variable Umpan Balik

Skala Jumlah Peserta
(orang)

Persentase
(%)

1 Tahap 1 Tidak Penting 0 0
Kurang Penting 0 0
Penting 20 40
Sangat Penting 30 60

Total 50 100
Tidak Penting 0 0

2 Tahap 2 Kurang Penting 0 0
Penting 23 46
Sangat Penting 27 54

Total 50 100
3 Tahap 3 Tidak Penting 0 0

Kurang Penting 0 0
Penting 26 52
Sangat Penting 24 48

Total 50 100
4 Tahap 4 Tidak Penting 0 0

Kurang Penting 0 0
Penting 30 60
Sangat Penting 20 40

Total 50 100
5 Tahap 5 Tidak Penting 0 0

Kurang Penting 0 0
Penting 21 42
Sangat Penting 29 58

Total 50 100
6 Tahap 6 Tidak Penting 0 0

Kurang Penting 0 0
Penting 28 56
Sangat Penting 22 44

Total 50 100
Sumber: Data Primer diolah (2015)
Keterangan:
Tahap 1 : Persiapan, Tahap 2 : Pengolahan Tanah, Tahap 3 : Persiapan Benih dan
Bibit, Tahap 4 : Pelaksanaan Penanaman, Tahap 5 : Pemeliharaan, Tahap 6 :
Perjanjian Kerja

Tingkat Kesejahteraan Petani Sebelum Dan Sesudah Agroforestry
Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat

kemiskinan di suatu daerah. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebelum melaksanakan
program agroforestry pendapatan yang didapatkan oleh petani sebesar Rp. 17.271,50
perkapita/ per hari namun setelah mengikuti program agroforestry ada peningkatan
pendapatan menjadi Rp. 103,454.76 /perkapita/perhari. Hal tersebut disebabkan
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karena rata-rata dari kepemilihan lahan cukup luas yaitu 1,75 ha, dengan jumlah
tanaman pokok rata-rata 517 tanaman. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan
indikator pendapatan per kapita untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani yang
mengikuti program agroforestry. Berdasarkan kriteria Bank Dunia dalam mengukur
tingkat kemiskinan dengan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan
penghasilan US $ 2/kapita/hari atau setara dengan Rp 26.000/kapita/hari dengan
estimasi nilai dolar pada tahun 2016 mencapai kisaran Rp 13.000 – Rp 13.500, berarti
seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari Rp 26.000/kapita/hari.
Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan indicator Bank Dunia petani agroforestry
berada diatas kemiskinan atau sejahtera.

Tabel 2
Rata-rata Pendapatan Petani Sebelum dan Setelah Agroforestry

SebelumAgroforestry Setelah Agroforestry

No Uraian Pendapatan (Rp) Pendapatan (Rp)

1 Pertanian 3,350,740 34,277,712
2 non pertanian 2.867.000 2,966,000
3 total per tahun 6.217.740 37,243,712
4 total / bulan 518.145 3,103,643
5 total / hari 17.271,50 103,454.76

Sumber : Data Primer diolah, 2015.

Pengukuran indikator yang kedua yaitu BPS (Badan Pusat Statistik)  yang
mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan kondisi masyarakat di Indonesia pada saat
ini. BPS mengukur garis kemiskinan penduduk dengan pendapatan perkapita per
bulan, dan untuk provinsi Jawa Timur pendapatan perkapitanya sebesar Rp
174.628/bulan untuk wilayah  pedesaan. Berdasarkan tabel 2, pendapatan petani yang
mengikuti program agroforestry  sebesar Rp. 3,103,643 perkapita/bulan hal tersebut
dapat disimpulkan pendapatan petani setelah mengikuti program agroforestry berada
diatas garis kemiskinan.  Dari kedua indikator kemiskinan yang dipakai dalam
penelitian ini yaitu Word Bank dan BPS 2015 rata-rata pendapatan perkapita petani
semuanya berada diatas  garis kemiskinan artinya bahwa setelah mengikuti program
agroforestry ada perubahan yang signifikan terhadap pendapatan petani dalam
menjalankan usahanya.

PENUTUP
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

agroforestry mendapatkan umpan balik yang sangat baik, artinya bahwa tahapan-
tahapan dalam pelaksanaan agroforestry mulai dari persiapan lahan sampai dengan
pemeliharaanya harus dikuasai dengan baik  oleh para petani dalam melakukan
usahataninya (2) Hasil usahatani menunjukkan ada perbedaan pendapatan yang
diperoleh oleh petani, sebelum melaksanakan agroforestry pendapatan yang
dihasilkan sebesar Rp. 17.271,50 perkapita/hari dan 518.145 perkapita/bulan. berada
dibawah garis kemiskinan menurut word Bank dan BPS Namun setelah mengikuti
program Agroforestry pendapatan petani naik menjadi Rp 103,454.76 perkapita/hari
dan 3,103,643 perkapita/bulan atau berada diatas garis kemiskinan oleh word Bank
dan BPS artinya bahwa setelah mengikuti program agroforestry ada perubahan yang
signifikan terhadap pendapatan petani dalam menjalankan usahanya.
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Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman

ratnafaeza@gmail.com

ABSTRACT
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan rumah tangga dengan prinsip
pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan. KWT Cipto Roso 3 merupakan
sebuah kelompok tani yang anggotanya terdiri atas ibu rumah tangga. Salah satu
kegiatan KRPL yang dilaksanakan di KWT Cipto Roso 3 yaitu usahatani pekarangan
dimana masing- masing anggota menanam berbagai jenis sayuran seperti terong,
tomat, cabai, kembang kol, pare, selada air, seledri, muncang dan pakcoy. Tujuan dari
penelitian adalah mengetahui pola pemanfaatan pekarangan dengan tanaman sayuran
dan mengetahui kontribusi pendapatan usahatani tanaman sayuran yang diperoleh
anggota KWT Cipto Roso 3 dalam kegiatan KRPL di Desa Tamansari, Kecamatan
Karanglewas, Kabupaten Banyumas terhadap pendapatan rumah tangga. Metode
penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Metode analisis yang digunakan adalah:
analisis deskriptif, biaya, penerimaan, pendapatan dan kontribusi pendapatan terhadap
pendapatan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemanfaatan
lahan pekarangan anggota KWT Cipto Roso 3 tidak ditemukan tanaman yang
diusahakan secara monokultur, tetapi diusahakan dengan menanam 9 jenis sayuran.
Responden melaksanakan kegiatan usahatani sayuran menggunakan media polibag
yang diletakkan langsung di pekarangan atau diletakkan di atas rak yang dibuat dari
bambu atau kayu dan membuat bedengan. Jenis sayuran yang ditanam terdiri dari
terong, tomat, cabai, kembang kol, pare, selada air, muncang, seledri dan pakcoy.
Hasil analisis pada usahatani sayuran di pekarangan (on farm) selama satu bulan
menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran sebesar Rp179.685,40, rata-rata
penerimaan sebesar Rp614.359,37, rata-rata pendapatan sebesar Rp434.673,97.
Total pendapatan rumah tangga Rp1.394.611,47 dan kontribusi pendapatan usahatani
sayuran di pekarangan terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 31,17 persen,
artinya kegiatan usahatani sayuran di pekarangan bukan mata pencaharian utama,
tetapi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga khususnya sayuran.

Kata kunci: Usahatani, pekarangan, KRPL, kontribusi

VEGETABLE FARMING CONTRIBUTES TO THE INCOME OF HOUSEHOLD IN
BANYUMAS REGENCY

ABSTRACT
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) is a household with the principle of utization
of environment-friendly yard. KWT Cipto Roso 3 is a group of farmers whose members
is a housewife. One of the activities conducted in KRPL KWT Cipto Roso 3 is farming
compound, that each member planting of various types of vegetables such as
eggplant, tomatoes, chili peppers, cauliflowers, pariah, lettuce, celery, leek and pakcoy.
Consideing the importance of the role of the members of the KWT Cipto Roso 3 in
increasing revenue and add value to the lives of families and communities, then felt it
necessary to examine the contribution of farming income yards consist of household
income and pattern of the yard were used for farming yard with plants vegetables. The
research aims to know the pattern of utilization of lawns with vegetable, and knowing
the income contribution of farming crops vegetables obtained member of KWT Cipto
Roso 3 activities in KRPL in Tamansari Village, Karanglewas Subdistrict, Banyumas
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Regency consist of household income. This research method is case study. The
analysis methods are descriptive analiysis, costs, revenues, income and contribution
income consist of household income. The research results show that the pattern of
yard use lawn KWT Cipto Roso 3 members not found a plants that’s grown in
monoculture, all members plant all kinds of vegetable in a farm yard. Respondents
carry out farming vegetables using media polybags placed on shelvs made of bamboo
or wood and making dike wall. Kinds of vegetable plants are eggplants, tomatoes, chili
peppers, cauliflower, pariah, lettuce, celery, leek and pakcoy. The results of the
analysis of costs, revenues, income and revenue contribution of farming grounds of the
KWT Cipto Roso 3 members for one month the activity of farming yard (on farm) issued
an average cost of Rp179,685.40, the average acceptance of Rp614,359.37, the
averages income of Rp434,673.97. Total household income of Rp1,394,611.47 and
contribution income farming yards consist of household of 31,17 percent, that means
farming grounds not the main job, but for fulfillment of family food and nutrition needs
particulary vegetables.

PENDAHULUAN
Menurut Saptana, dkk. (2013), ketahanan pangan dihadapkan pada

permasalahan pokok dimana pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari
pertumbuhan hasil produksinya. Secara nasional, cepatnya pertumbuhan permintaan
pangan baik dari sisi jumlah, mutu dan keragamannya disebabkan  oleh beberapa
faktor diantaranya: pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri, daya beli
masyarakat, serta perubahan preferensi konsumen. Di sisi lain, kapasitas produksi
pangan nasional terkendala oleh kompetisi dalam penggunaan lahan, perubahan iklim
ekstrim, fenomena degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, dan terbatasnya
dukungan infrastruktur pertanian. Salah satu usaha Pemerintah mengatasi hal tersebut
adalah mencanangkan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan
melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL adalah rumah penduduk yang
mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai
sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan
pangan   rumah  tangga   yang  berkualitas   dan  beragam.

Apabila RPL dikembangkan dalam skala luas berbasis dusun (kampung), desa
atau wilayah lain yang memungkinkan, penerapan prinsip Rumah Pangan Lestari
disebut dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Selain itu, KRPL juga
mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas
umum lainnya (sekolah, rumah ibadah dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta
mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Prinsip dasar KRPL adalah:
pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan
kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi
sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, dan ikan), dan menjaga kelestarian
melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat (Badan Litbang Pertanian, 2011).

Desa Tamansari merupakan salah satu desa yang melaksanakan program
KRPL di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2014 hingga saat ini. Salah satu tujuan
program Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah meningkatkan partisipasi kelompok
wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi
pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan
mineral. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat
terutama kaum ibu rumah tangga yang dapat membantu menambah pendapatan
rumah tangga.

KWT Cipto Roso 3 terbentuk sejak tahun 2013 yang beralamat di RW 02 Desa
Tamansari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. KWT Cipto Roso 3
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memiliki 32 anggota aktif hingga saat ini. KWT Cipto Roso 3 merupakan sebuah
kelompok tani yang anggotanya terdiri atas ibu rumah tangga. Salah satu kegiatan
KRPL yang dilaksanakan di KWT Cipto Roso 3 yaitu usahatani sayuran di pekarangan
dimana masing-masing anggota menanam berbagai jenis sayuran seperti terong,
tomat, cabai, kembang kol, pare, selada air, seledri, muncang dan pakcoy. Namun
demikian, dari hasil produksi yang diperoleh dari usahatani sayur di pekarangan dapat
dimanfaatkan seluruh anggota untuk dikonsumsi sendiri dan dapat menghemat
pengeluaran rumah tangga.

Mempertimbangkan pentingnya peran anggota KWT Cipto Roso 3 dalam
meningkatkan pendapatan dan memberikan nilai tambah kehidupan keluarga dan
masyarakat, maka dirasa perlu untuk mengkaji kontribusi pendapatan usahatani
pekarangan terhadap pendapatan rumah tangga dan pola pemanfaatan lahan
pekarangan yang digunakan untuk usahatani pekarangan dengan tanaman sayuran.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pola usahatani sayuran di pekarangan
KWT Cipto Roso 3 dalam kegiatan KRPL di Desa Tamansari, Kecamatan
Karanglewas, Kabupaten Banyumas, (2) Mengetahui kontribusi pendapatan usahatani
sayuran di pekarangan yang diperoleh anggota KWT Cipto Roso 3 dalam kegiatan
KRPL di Desa Tamansari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas terhadap
pendapatan rumah tangga.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di KWT Cipto Roso 3 Desa Tamansari, Kecamatan
Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja
(purposive), dengan pertimbangan bahwa KWT Cipto Roso 3 Desa Tamansari
merupakan salah satu contoh yang menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) yang masih aktif selama kurang lebih dua tahun. Penelitian ini menggunakan
metode studi kasus. Studi kasus yaitu metode yang bersifat tidak acak dan dipilih
berdasarkan pertimbangan tertentu (Singarimbun dan Efendi, 1995).

Jenis Data
a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara berdasarkan daftar

pertanyaan yang telah disiapkan kepada anggota KRPL KWT Cipto Roso 3.
b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait
dengan penelitian berupa data-data dari referensi dan buku- buku yang
berhubungan erat atau terkait dengan penelitian, seperti monografi desa dan data
identitas responden.

Metode Analisis Data
a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode analisis sederhana yang bertujuan untuk
mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis tabel, grafik atau
diagram. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui pola usahatani
sayuran di pekarangan anggota KWT Cipto Roso 3 terkait pelaksaan program
KRPL.

b. Analisis Biaya, Penerimaan dan Pendapatan
Analisis biaya dilakukan dengan menjumlahkan semua biaya yang digunakan
dalam kegiatan usahatani sayuran di pekarangan.

Menurut Hernanto (198), total cost dan total revenue secara umum adalah
sebagai berikut:
a. Total Biaya (Total Cost)
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TC = FC + VC

Keterangan:
TC : Total cost (total biaya)
FC : Fixed cost (total biaya tetap)
VC : Variable cost (biaya variabel total)

b. Total Penerimaan (Total Revenue)

TR  =  Q  x P
Keterangan:
TR : Total revenue (total penerimaan)
Q : Quantity (jumlah produk yang dijual)
P : Price (harga)

Pendapatan usahatani menurut Soekartawi (1995) adalah selisih antara penerimaan
dan semua biaya yang dirumuskan sebagai berikut:
Pd =  TR - TC
Keterangan:

Pd : Pendapatan
TR : Total Revenue (total penerimaan)
TC : Total Cost (total biaya)

Kontribusi Pendapatan Usahatani Sayuran di Pekarangan Terhadap Rumah
Tangga Petani
c. Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan rumah tangga diperoleh dengan cara  menjumlahkan pendapatan
yang berasal dari kegiatan usahatani sayuran di pekarangan  (on  farm),  pendapatan
pertanian  di  luar  kegiatan  usahatani  sayuran di pekarangan (off farm) dan
pendapatan di luar kegiatan usahatani sayuran di pekarangan dan kegiatan pertanian
lainnya (non farm), dengan rumus sebagai berikut:

Tpd = P on farm pekarangan + P off farm usahatani non pekarangan + P non farm
Keterangan:

Tpd :Total pendapatan keluarga

P on farm pekarangan :Pendapatan dari kegiatan usahatani sayuran
di pekarangan

P off farm usahatani non pekarangan :Pendapatan dari kegiatan usahatani non
usahatani sayuran di pekarangan

P non farm :Pendapatan di luar kegiatan usahatani

sayuran di pekarangan dan kegiatan

pertanian lain

d. Menurut Yulida (2012), untuk mengetahui kontribusi pendapatan  usahatani
pekarangan dari berbagai sumber pendapatan (on farm, off farm dan non farm)
dihitung dalam persen yang dirumuskan sebagai berikut:
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Keterangan:

K : Kontribusi pendapatan dari usahatani sayuran di pekarangan selama satu
bulan (%)

Pdi : Pendapatan petani dari usahatani sayuran di pekarangan (Rp/bulan)
Tpd : Total pendapatan keluarga (on farm + off farm + non farm) (Rp/bulan)

Kriteria pengambilan keputusan:

Kontribusi ≥ 50% terhadap pendapatan rumah tangga maka, kontribusi besar,
artinya kegiatan usahatani sayuran di pekarangan menjadi mata pencaharian utama
Kontribusi ≤ 50% terhadap pendapatan rumah tangga maka, kontribusi kecil, artinya
kegiatan usahatani sayuran di pekarangan bukan menjadi mata pencaharian utama

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Kelompok Wanita Tani Cipto Roso 3

KWT Cipto Roso 3 terbentuk sejak tahun 2013 memiliki motto yaitu “Aku harus
bisa!”, dan beranggotakan 32 orang yang masih aktif hingga saat ini. KWT Cipto Roso
3 merupakan sebuah kelompok tani yang anggotanya merupakan ibu rumah tangga,
berdomisili di wilayah Rukun Warga (RW) 2 Desa Tamansari, Kecamatan
Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Kegiatan KWT Cipto Roso 3 yaitu pertemuan
rutin di hari Minggu setiap awal bulan.

Model KRPL merupakan upaya untuk menuju kecukupan dan kemandirian
pangan rumah tangga. Pengembangan KRPL juga memiliki tujuan untuk menekan
biaya pengeluaran rumah tangga dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari
dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimliki, serta agar mampu menghindar
dampak dari anomali iklim ekstrem. Model KRPL akan menjadi tumpuan untuk
mengantisipasi perubahan alih fungsi lahan pertanian dengan keadaan dalam
pemanfaatan pekarangan. Pengembangan KRPL merupakan gerakan dari dan untuk
masyarakat perdesaan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat Rumah Tangga
(RT) yang bekerjasama dengan ibu-ibu Tim Penggerak  PKK mulai tingkat provinsi
sampai dengan Dasa Wisma dan instansi pemerintah hanya berfungsi sebagai
motivator, fasilitator dan stabilitator terhadap gerakan ini (Badan Ketahanan Pangan,
2012).

Pelaksanaan Program KRPL
Keberadaan KBD sangat penting dilakukan karena untuk menyuplai kebutuhan

bibit tanaman anggota KWT Cipto Roso 3 dan masyarakat di sekitar Desa Tamansari.
Selain itu keberadaan KBD Tamansari dapat membantu petani atau masyarakat untuk
mengurangi tenaga kerja dalam penyemaian benih. KBD Tamansari berlokasi di
kediaman Ketua KWT Cipto Roso 3.

Kegiatan yang dilakukan di KBD yaitu persemaian tanaman sayuran yang
diletakkan di atas rak-rak kayu. Menggunakan polibag yang berisi campuran tanah,
pupuk kandang, pupuk urea dan sekam dengan perbandingan 1:1:1:1.  Benih yang
disemai dalam polibag akan menjadi bibit siap tanam yang kemudian dijual ke
anggota KWT Cipto Roso 3 dan masyarakat desa atau luar Desa Tamansari.

Pembangunan KBD di Desa Tamansari terbuat dari kayu dan beratap fiber.
Pada awal kegiatan KRPL, masing-masing anggota KWT Cipto Roso 3 diberi  bibit
tanaman sebanyak sepuluh polibag untuk tiap jenis sayuran seperti terong, tomat,
kembang kol dan cabai. Harga masing-masing bibit tanaman Rp300,00, kemudian
hasil dari penjualan bibit tanaman tersebut masuk ke kas KBD dan uang digunakan
kembali untuk membeli kebutuhan KBD seperti benih, pupuk, polibag dan pestisida.
KBD di Desa Tamansari juga menyuplai kebutuhan bibit untuk kebun sekolah SMP
Negeri 1 Karanglewas. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya
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pemberdayaan anggota KWT Cipto Roso 3 untuk mengoptimalkan pekarangan
sebagai sumber pangan dengan berusahatani berbagai jenis tanaman sesuai
kebutuhan keluarga. Tanaman yang diusahakan oleh anggota adalah sayuran seperti
terong, tomat, cabai, kembang kol, pare, selada air, muncang, seledri dan pakcoy
dengan tujuan mencukupi ketersediaan pangan khususnya sayuran di tingkat keluarga
atau rumah tangga. Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk konsumsi
rumah tangga, jika ada yang berlebih dapat dibagikan atau disumbangkan kepada
anggota kelompok atau dijual.

Pola tanam di pekarangan anggota KWT Cipto Roso 3 berdasarkan hasil
penelitian, tidak ditemukan tanaman yang dibudidayakan berdasarkan strata atau skala
luas pekarangan. Seluruh tanaman dibudidayakan secara multi komoditas, seluruh
anggota menanam semua jenis sayuran dalam satu lahan pekarangan. Responden
yang lahannya sempit, budidaya sayuran menggunakan media polibag dan diletakkan
di atas rak yang dibuat dari bambu atau kayu. Responden yang lahannya luas,
budidaya sayuran menggunakan polibag (di halaman pekarangan), juga meletakkan di
atas rak dan membuat bedengan.

Tabel 1
Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Anggota KWT Cipto Roso 3

Selama Satu Bulan
No Uraian Jumlah (Rp)

1 Rata-rata penerimaan (TR):

a. On Farm 614.359,38

b. Off Farm 1.086.687,50

c. Non Farm 1.908.125,00

Penerimaan Rumah Tangga 3.609.171,88

2 Rata-rata pengeluaran rumah tangga (TC):

a. Konsumsi rumah tangga 2.034.875,00

b Biaya produksi on farm 179.685,42

Total pengeluaran rumah tangga 2.214.560,42

Pendapatan rumah tangga (TR – TC) 1.394.611,47

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2015

Tabel 2
Kontribusi pendapatan usahatani sayuran di pekarangan terhadap pendapatan

rumah tangga anggota KWT Cipto Roso 3 selama satu bulan
Uraian Nilai

Pendapatan usahatani sayuran di pekarangan (on farm) (Rp) 434.673,96

Total pendapatan rumah tangga (Rp) 1.394.611,47

Kontribusi pendapatan on farm (%) 31,17

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2015

Pendapatan usahatani sayuran di pekarangan anggota KWT Cipto Roso 3
selama satu bulan berdasarkan Tabel 21 sebesar Rp434.673,96 dan memberikan
kontribusi pendapatan  sebesar  31,17  persen  terhadap  total  pendapatan   rumah
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tangga selama satu bulan, artinya kegiatan usahatani sayuran di pekarangan bukan
mata pencaharian utama. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto dalam Utami
(2012) jika kontribusi pendapatan kurang dari 50 persen terhadap pendapatan rumah
tangga, maka dikatakan kontribusi kecil, dan bukan merupakan mata pencaharian
utama. Berdasarkan hasil penelitian, diantara responden yang menunjukkan kontribusi
tertinggi yaitu 430,23 persen, kerena pendapatan usahatani sayuran di pekarangan
lebih besar dari pada pendapatan rumah tangga dan kontribusi terendah yaitu -420,87
persen, karena pengeluaran rumah tangga lebih besar dibandingkan penerimaan
rumah tangga.

PENUTUP
Pola pemanfaatan lahan pekarangan anggota KWT Cipto Roso 3 Desa

Tamansari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas tidak ditemukan tanaman
yang diusahakan secara monokultur, tetapi diusahakan dengan menanam 9 jenis
sayuran dan kontribusi pendapatan usahatani sayuran di pekarangan (on farm)
terhadap rumah tangga sebesar 31,17 persen, artinya kegiatan usahatani sayuran di
pekarangan bukan mata pencaharian utama, tetapi sebagai pemenuhan kebutuhan
pangan dan gizi keluarga khususnya sayuran.
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RANTAI PASOK KENTANG  (Solanum tuberosum L) DAN  FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI DALAM MEMILIH SUMBER

PEMBIAYAAN (SUATU KASUS DI DESA MARGAMEKAR, KECAMATAN
PANGALENGAN, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT)

Tuti Karyani,  Ashfia Mulya Ulfah
Agribisnis, Faperta Unpad
tutikaryani23@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik petani kentang,
besarnya modal yang dibutuhkan petani untuk berusahatani kentang di Desa
Margamekar, berasal darimana modal yang dipakai petani untuk berusahatani
kentang, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi petani
kentang dalam memilih sumber pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dengan teknik suatu kasus. Alat analisis deskriptif digunakan untuk
menjelaskan karakteristik petani, pendapatan usahatani, dan sumber modal. Alat
analisis yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani
kentang dalam mengambil sumber pembiayaan adalah analisis regresi logistik dan
digunakan juga alat analisis pendapatan usahatani.

Kata kunci : Kentang, Pendapatan, Pembiayaan, Regresi Logistik

ABSTRACT
The purpose of this research was to know potatoes farmer characteristic, how the
amount of capital that needed by farmers for potatoes farming on Desa Margamekar,
where did the capital that used by farmers for potatoes farming came from, and to
know which factors that affected farmers significantly for chose financing source. This
research using quantitative method with a case as technique. Descriptive analysis used
to explain farmers characteristic, farmers income, and capital sources. Analysis tool
that used to analyze the factors which affected potatoes farmer in taking financing
source was logistic regression analysis and also use analysis tools farmers income.

Keywords : Potatoe, Income, Financing, Logistic Regression

PENDAHULUAN
Kentang merupakan salah satu komoditas sayuran yang penting di Indonesia.

Masyarakat Indonesia pada umumnya mengkonsumsi beras sebagai makanan
pokoknya, keberadaan kentang dapat dijadikan salah satu alternatif yang dapat
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dalam program diversifikasi pangan pengganti
beras, posisi kentang menjadi sangat penting. (Wagih dan Wiersema, 1996). Kentang
(Solanum tuberosum L.) juga merupakan salah satu dari lima komoditas unggulan
sayuran semusim. Komoditas kentang juga termasuk ke dalam komoditas yang bernilai
ekonomi tinggi. Oleh karena itu, banyak petani ataupun investor mulai menanamkan
modal untuk membudidayakannya. Penggunaanya yang cukup bervariasi ditambah
perannya yang sangat penting bagi penderita diabetes membuatnya banyak dicari dan
berharga cukup tinggi diantara komoditas pertanian yang lain (Samadi, 2007). Kentang
juga merupakan salah satu pangan utama dunia setelah Padi, gandum, dan jagung
(Wattimena, 2000).

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu pemasok terbesar untuk produksi
kentang dari beberapa sentra di Indonesia, di tingkat Kabupaten adalah Kabupaten
Bandung, di tingkat Kecamatan adalah Kecamatan Pangalengan, dan ditingkat Desa
adalah Desa Margamekar dengan produktivitas sebesar 21 ton per hektar pada tahun
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2013. Hasil perhitungan pada petani kentang menunjukkan rata-rata total biaya
usahatani kentang sebesar Rp 39.506.832,- per hektar per satu musim tanam. (Noor,
2012). Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa petani kentang memerlukan
modal yang terbilang cukup besar.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) karakteristik
petani kentang (2) rantai pasok kentang di Desa Maga mekar, (2) Sumber modal
petani kentang. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi petani kentang dalam memilih
sumber pembiayaan.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang digunakan adalah desain kuantitatif. Sedangkan teknik

penelitian yang digunakan adalah suatu kasus. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Alat analisis data yang digunakan adalah
Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Logistik. Penelitian dilakukan pada Desember
2016 sampai dengan Februari 2016. Lokasi penelitian adalah Desa Margamekar,
Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Teknik Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Probability Sampling dengan teknik pengambilan sampel yaitu  sampel acak
sederhana. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Sugiyono, 2006):= (1)

Dimana: n = ukuran sampel
N = Ukuran Populasi ; e = Taraf Kesalahan (error) sebesar 0,15 (15%)

Dengan menggunakan rumus di atas, maka ukuran sampel penelitian ini adalah
sebanyak 31 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani Kentang

Karakteristik petani responden berada pada usia produktif dengan jenis kelamin
petani didominasi oleh laki-laki dan tingkat pendidikan yang telah dijalankan setingkat
SMA/Sederajat sebesar 63%.

Jumlah tanggungan keluarga yang harus dinafkahi sebanyak 0-6 orang,
pengalaman berusahatani berkisar 13 tahun, dan luas lahan yang diusahakan petani
rata-rata seluas 2,45 ha dengan status kepemilikan lahan yang diusahakan petani
tersebut adalah sebagai penyewa.

Pendapatan Usahatani
Penerimaan rata-rata tunai yang diperoleh 31 petani respoden kentang adalah

Rp. 162.433.180,00 per hektar per satu musim tanam dengan total produksi rata-rata
mencapai 23.205 Kg per  10.000 m2 (1 Ha) dengan harga jula rata-rata Rp7.000,00 per
kilogram. Berdasarkan perhitungan, rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan petani
sebesar Rp 74.114.631,00 per hektar  per satu musim tanam. Biaya  tunai rata-rata
yang  dikeluarkan  oleh petani  adalah  Rp 70.246.103,00 atau sebesar 94,78 persen
dari rata-rata total biaya biaya usahatani per hektar per satu musim tanam dengan
rata-rata biaya yang diperhitungkan Rp 3.868.528,00 atau sebesar 5,22 persen dari
rata-rata total biaya usahatani
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Tabel 1
Pendapatan Rata-Rata Usahatani Kentang Per Hektar Per Satu Musim Tanam

No Uraian Jumlah (Rp)
1 Penerimaan 162.433.180
2 Biaya Total 74.114.631

Jumlah 88.318.549

Tabel 1. Pendapatan yang diterima oleh petani kentang dalam satu musim
tanam dengan luasan 1 hektar adalah sebesar Rp 88.318.549,00. Petani kentang
Desa Margamekar mengalami keuntungan karena rata-rata jumlah penerimaan lebih
besar dibandingkan dengan rata-rata biaya total produksi. Dengan demikian usahatani
kentang menguntungkan untuk dilaksanakan.

Tabel 2
Nilai RC Rasio

No Uraian Jumlah (Rp)
1 Penerimaan 162.433.180
2 Biaya Total 74.114.631

R/C 2,19

Dari hasil perhitungan pada Tabel 2. nilai RC rasio rata-rata usahatani kentang
adalah sebesar 2,19. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usahatani yang
dilakukan dapat dikatakan efisien karena kegiatan usahatani yang dilakukan dapat
memberikan penerimaan yang lebih besar dari pada pengeluarannya (untung).

Rantai Pasok Kentang
Terdapat 2 rantai pasok kentang di Desa Margamekar sebagaimana terlihat

pada Gambar 1

Keterangan:
= aliran barang
= aliran uang
= aliran informasi

Gambar 1
Rantai Pasok Kentang di Desa Marga mekar

Rantai pasok dengan orientasi pasar tradisional dan rantai pasok dengan
oreintasi pasar terstruktur yaitu ke ritel modern di Kota Bandung.
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Sumber Modal
Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan 31 petani responden diketahui

bahwa sumber pendanaan modal usahatani petani kentang di Desa Margamekar
cukup beragam. Hasil wawancara juga menunjukkan responden menggunakan sumber
modal yang berbeda-berbeda mulai dari sumber modal pribadi, Bank dan tengkulak.

Data pada Tabel 3. memperlihatkan bahwa sebagian besar petani responden
memilih sumber modal pribadi sebanyak 21 orang atau 67,74% dengan alasan petani
kentang menggunakan modal pribadi dikarenakan dengan menggunakan modal
pribadi tidak ada potongan harga atau selisih harga jual, tidak ada tanggungan biaya
bunga pinjaman setiap bulan dan jika terjadi kerugian merasa tidak ada beban.

Tabel 3
Sumber Modal yang Dipilih oleh Petani Kentang

Para petani kentang yang menggunakan sumber pendanaan dari lembaga
formal seperti Bank BRI dan Bank BJB sebanyak 8 orang atau sebesar 25,81 persen.
Petani tersebut lebih suka menggunakan sumber pendanaan dari perbankan karena
dana yang diperoleh tergantung dari jaminan yang diajukan petani, tingkat suku bunga
yang relatif rendah,

Untuk petani yang menggunakan modal dari lembaga tidak formal yaitu
tengkulak kentang  sebanyak 2 orang atau sebesar 6,45 persen, alasannya adalah
kemudahan dalam mendapatkan pendanaan modal kerja tanpa adanya jaminan,
merupakan salah satu daya tarik yang diberikan tengkulak kepada petani yang tidak
memiliki modal besar. Hanya ada persyaratan untuk menjual hasil produksinya kepada
tengkulak tersebut.

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Kentang dalam Memilih
Sumber Pembiayaan

Sebelum mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi maka dilakukan
pengujian klasik yang disyaratkan model logit, maka  hasilnya menyatakan bahwa
model logit dapat di lanjutkan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi
petani dalam memilih sumber pembiayaan. Hasil analisis terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi petani kentang dalam memilih sumber pembiayaan dapat dilihat pada
Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Kentang dalam

Memilih Sumber Pembiayaan
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a) Jumlah Tanggungan Keluarga
Koefisien variabel sebesar -0,295 dengan nilai odds ratio jumlah tanggungan

keluarga sebesar 1,343 atau 1,3 kali lebih besar peluang seorang petani untuk
memilih sumber pembiayaan dari luar dibandingkan dengan petani yang tidak memilih
sumber pembiayaan, namun karena variabel jumlah tanggungan keluarga tidak
berpengaruh nyata pada petani yang memilih sumber pembiayaan maka semakin
banyak atau sedikit jumlah tanggungan keluarga petani kentang tidak akan
berpengaruh terhadap keputusan petani memilih sumber pembiayaan.
b) Pendapatan Usaha

Koefisien variabel sebesar 0 dengan nilai odds ratio pendapatan usaha sebesar
1 atau 1 kali lebih besar peluang seorang petani untuk memilih sumber pembiayaan
dari luar dibandingkan dengan petani yang tidak memilih sumber pembiayaan, namun
karena pendapatan usaha tidak berpengaruh nyata pada petani yang memilih sumber
pembiayaan maka semakin besar atau kecil pendapatan usahatani petani kentang
tidak akan berpengaruh terhadap petani dalam memilih sumber pembiayaan.
c) Umur

Koefisien variabel sebesar 0,074 dengan nilai odds ratio umur sebesar 1,076
atau 1 kali lebih besar peluang seorang petani untuk  memilih sumber pembiayaan
dari luar dibandingkan dengan petani yang tidak memilih sumber pembiayaan, namun
karena  variabel umur tidak berpengaruh nyata pada petani dalam memilih sumber
pembiayaan maka semakin tua atau muda umur petani tidak akan berpengaruh
terhadap petani dalam memilih sumber pembiayaan secara signifikan.

d) Tingkat Pendidikan
Koefisien variabel tingkat pendidikan mencapai 0,648 dengan nilai odds ratio

tingkat pendidikan keluarga sebesar 1,982 atau 1,9 kali lebih besar peluang seorang
petani untuk memilih sumber pembiayaan dari luar dibandingkan dengan petani yang
tidak memilih sumber pembiayaan, namun karena tingkat pendidikan tidak
berpengaruh nyata pada petani yang memilih sumber pembiayaan maka semakin
tinggi atau rendah tingk tingkat pendidikan petani kentang tidak akan berpengaruh
terhadap petani dalam memilih sumber pembiayaan.

e) Pengalaman Usaha
Koefisien variabel sebesar -0,140 dengan nilai odds ratio pengalaman usaha

sebesar 0,869 atau 0,8 kali lebih besar peluang seorang petani untuk memilih sumber
pembiayaan dari luar dibandingkan dengan petani yang tidak memilih sumber
pembiayaan, namun karena  variabel pengalaman berusahatani tidak berpengaruh
nyata pada petani dalam memilih sumber pembiayaan maka semakin lama atau
sebentar pengalaman usaha petani tidak akan berpengaruh terhadap petani dalam
memilih sumber pembiayaan secara signifikan.

f) Jarak Lokasi
Koefisien variabel sebesar -0,256 dengan nilai odds ratio jarak lokasi sebesar

0,774 atau 0,7 kali lebih besar peluang seorang petani untuk memilih sumber
pembiayaan dari luar dibandingkan dengan petani yang tidak memilih sumber
pembiayaan, namun karena jarak lokasi tidak berpengaruh nyata pada petani yang
memilih sumber pembiayaan maka semakin jauh atau dekat jarak lokasi menuju
sumber modal tidak akan berpengaruh terhadap petani dalam memilih sumber
pembiayaan.

g) Tingkat Pengenalan Terhadap Pengelola Lembaga Keuangan
Koefisien variabel tingkat pengenalan terhadap pengelola lembaga keuangan

adalah positif 4,239 dan berpengaruh nyata pada petani dalam memilih sumber
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pembiayaan maka semakin baik mengenal pengelola lembaga keuangan akan
berpengaruh terhadap meningkatnya peluang seorang petani untuk memilih sumber
pembiayaan dari lembaga keuangan tersebut sebesar 4,239. Nilai odds ratio tingkat
pengenalan terhadap pengelola lembaga keuangan sebesar 69,370 atau 69 kali lebih
besar peluang seorang petani untuk memilih sumber pembiayaan dari luar
dibandingkan dengan petani yang tidak memilih sumber pembiayaan.

Maka petani yang akan memilih sumber pembiayaan perlu memperhatikan
variabel ini jika ingin memilih sumber modalnya yaitu dengan meningkatkan
pengenalan terhadap pengelola lembaga keuangan agar dapat merasa nyaman,
aman, dan percaya diri saat memilih pembiayan dari lembaga keuangan tersebut. Hal
ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan serta informasi tentang
lembaga keuangan tersebut.

PENUTUP
Karakteristik petani kentang di Desa Margamekar berada pada usia produktif

dengan jenis kelamin petani didominasi oleh laki-laki, tingkat pendidikan setingkat
SMA/Sederajat, jumlah tanggungan keluarga yang harus dinafkahi sebanyak 0-6
orang, pengalaman berusahatani berkisar 13 tahun, dan luas lahan yang diusahakan
petani rata-rata seluas 2,45 ha dengan status kepemilikan lahan yang diusahakan
petani sebagian besar sebagai penyewa. Hasil perhitungan usahatani kentnga
walaupun biayanya besar namun hasilnya pun menguntungkan. Sumber permodalan
yang di dapatkan petani paling banyak dari modal pribadi. Faktor berpengaruh secara
nyata terhadap petani dalam memilih sumber pembiayaan adalah tingkat pengenalan
terhadap pengelola lembaga keuangan. Petani yang lebih baik meminjam ke
perbankan, karena tingkat bunga yang diberikan oleh perbankan terbilang rendah
dibandingkan tengkulak, oleh karena itu perbankan perlu lebih mengenai petani dan
usahataninya karena usahtaninya menguntungkan sehingga akan mampu
mengembalikan pinjamannya. Petani lebih banyak dilibatkan ke pasar terstruktur agar
semakin dapat jaminan pasar, sehingga perbankan akan measa terjamin akan
pengembalian dana yang dipinjamkannya.
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ABSTRAK
Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional
(2009) hanya 6,14% sarjana berminat bekerja pada sektor Wirausaha, dan sebanyak
83,18% menginginkan bekerja sebagai karyawan atau PNS. Saat ini sebagian besar
para lulusan sarjana sangat menginginkan dapat diterima sebagai pegawai dan hanya
sebagian kecil saja yang sejak duduk dibangku kuliah telah mempersiapkan diri untuk
bekerja di sektor swasta. Tujuan tahun ke I yaitu: menganalisis secara empiris
pengaruh motivasi dan mental kewirausahaan bagi mahasiswa berwirausaha dan
meningkatkan jiwa dan skill entrepreneur para mahasiswa wirausaha Unsoed dalam
menjalankan usaha bisnis yang profesional (efisien, efektif, inovatif dan kreatif).
Metode penelitian yang diguanakan adalah metode survai. Metode analisis
menggunakan analisis motivasi dan metode PEC-Test (Personality Entrepreneur
Competency Test). Hasil penelitian menemukan bahwa nilai index 81,76 %
menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal
Soedirman untuk berwirausaha tergolong sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis
menggunakan distribusi frekuensi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi
Mahasiswa Fakultas Pertanian, visi dan misi tujuan mahasiswa berwirausaha (56%)
limapuluh enam persen motivasi mahasiswa untuk berwirausaha tergolong sangat
tinggi. Bagi mahasiswa yang baru memulai usaha memiliki keinginan untuk membantu
meringankan beban orang tua untuk biaya kuliah dan mengembangkan minatnya
dalam berwirausaha. Sedangkan, bagi mahasiswa yang sudah pernah melakukan
usaha yaitu untuk mengembangkan usaha yang sejenis ataupun mencoba usaha lain
yang lebih menguntungkan. Empat puluh enam koma enampuluh tujuh , mahasiswa
yang memiliki motivasi berwirausaha memilki pandangan jauh ke depan. Orientasi
prestasi menunjukan 46,67% mahasiswa mempunyai inisiatif untuk mencoba hal-hal
baru di dalam usahanya, jika usaha yang dijalankan mengalami kegagalan, tidak
menyerah dan selalu berinovasi dalam melakukan sebuah perubahan dalam
usahanya. Untuk frekuensi risiko 36,67% mahasiswa selalu berupaya untuk
memperkecil risiko kegagalan dari setiap keputusan yang diambil dalam melakukan
sebuah usaha.

Kata kunci : kewirausahaan, motivasi, start up

ABSTRACT
Based on data from the Directorate of Higher Education Ministry of National Education
(2009) is only 6.14% interest scholars working on Entrepreneurial sector, and as much
as 83.18% would like to work as an employee or civil servant. Currently most of the
graduates wanted to be accepted as employees and only a small fraction that since he
was in college has been preparing to work in the private sector. Year goal to I, namely:
to analyze empirically the effect of mental motivation and entrepreneurship for students
to entrepreneurship and increase the entrepreneurial spirit and skills of the students
entrepreneurial Unsoed in running a professional business enterprises (efficient,
effective, innovative and creative). Diguanakan research method is survey method. The
method of analysis using the analysis of the motivation and methods PEC-Test
(Personality Entrepreneur Competency Test). The study found that the index value of
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81.76% indicates that the motivation of students of the Faculty of Agriculture UnSoed
for entrepreneurship is very high. Based on the analysis using frequency distribution,
the factors that influence the motivation of students of the Faculty of Agriculture, vision
and mission objectives for entrepreneurship students (56%) fifty six percent of student
motivation for entrepreneurship is very high. For students who are just starting a
business has a desire to help ease the burden on parents for tuition and develop an
interest in entrepreneurship. Meanwhile, for students who have been doing business is
to develop similar businesses or try other, more profitable businesses. Forty-six point
sixty-seven, students who have entrepreneurial motivations have the foresight.
Achievement orientation showed 46.67% of the students had the initiative to try new
things in the business, if the business carried on failure, do not give up and always
innovate in making a change in its business. Frequency of 36.67% for the risk of
students always try to minimize the risk of failure of any decision taken in doing
business.

Keywords: entrepreneurship, motivation, start up

PENDAHULUAN
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 penduduk Indonesia

telah mencapai 237 641 326 juta jiwa dengan 32,53 juta diantaranya termasuk kategori
miskin. Berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pemerintah maupun pihak Swasta
untuk meningkatkan taraf hidup penduduk yang masuk dalam kategori miskin ini,
antara lain melalui usaha pembukaan lapangan kerja, namun demikian, dari seluruh
angkatan kerja sebesar 113, 83 juta orang,  pemerintah dan swasta hanya mampu
membuka lapangan kerja untuk 104, 87 juta orang saja, dengan demikian total
pengangguran angkatan kerja sebesar 7,87 % atau sebanyak 8,96 juta orang. Saat ini
pendapatan per kapita penduduk Indonesia, hanya Rp 885 ribu per orang setiap
bulannya jauh dibawah negara-negara maju.

Dari seluruh penduduk yang menganggur tercatat sebesar 6,99% atau 626.621
orang adalah penganggur sarjana dan  sebesar 5,42% atau  486.399 orang
merupakan penganggur lulusan Akademi / Diploma. Disisi lain semangat kemandirian
para sarjana di Indonesia untuk menggeluti wirausaha sangat rendah. Berdasarkan
data Direktorat Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (2009) hanya
6,14% sarjana berminat bekerja pada sektor Wirausaha, dan sebanyak 83,18%
menginginkan bekerja sebagai karyawan atau PNS. Saat ini sebagian besar  para
lulusan sarjana sangat menginginkan dapat diterima sebagai pegawai dan hanya
sebagian kecil saja yang sejak duduk dibangku kuliah telah mempersiapkan diri untuk
bekerja di sektor swasta. Fenomena ini menjadikan dunia pasca belajar di bangku
kuliah adalah dunia “job seeker” bukannya ”job creator” sebagai mana dikehendaki
para pemimpin di negeri ini.

Hasil evaluasi pendahuluan terhadap proses peningkatan motivasi dan
pengubahan mindset telah berhasil membangkitkan minat mahasiswa Unsoed untuk
berwirausaha, yang ditujukkan semakin meningkatnya jumlah mahasiswa yang
memulai merintis usaha. Namun dalam perjalanannya, usaha mereka kurang bisa
berkembang bahkan tidak sedikit yang gulung tikar atau tidak berlanjut.  Kondisi ini
diduga kuat karena motivasi yang tinggi dalam berwirausaha kurang dibarengi dengan
peningkatan kemampuan teknis (skill) mengelola usaha. Kurangnya skill berwirausaha
terkait dengan kemampuan  manajerial usaha baik menyangkut pengelolaan sumber
daya manusia maupun sumber daya usaha lainnya. Oleh karena itu diperlukan
peningkatan capacity building mahasiswa baik dalam peningkatan skill maupun sarana
produksi penunjang usaha dalam berwirausaha.

Motivasi sangat diperlukan jika seseorang ingin mencapai tujuan yang dicita-
citakan.  Motivasi merupakan dorongan jiwa manusia yang tidak nampat secara fisik.
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Menurut Malthis (2006;114), motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang
menyebabkan orang tersebut bertindak. Sengupta dan Debnath (1994) dalam
penelitiannya di India menemukan bahwa kebutuhan akan prestasi berpengaruh besar
dalam tingkat kesuksesan seorang wirausaha. Lebih spesifik, kebutuhan akan prestasi
jugadapatmendorong kemampuan pengambilan keputusan dan kecenderungan untuk
mengambil resiko seorang wirausaha. Semakin tinggi kebutuhan akan prestasi
seorang wirausaha, semakin banyak keputusan tepat yang akan diambil. Wirausaha
dengan kebutuhan akan prestasi tinggi adalah pengambil resiko yangmoderat dan
menyukai hal-hal yang menyedi akan balikan yang tepat dan cepat (Indarti dan
Rostiani, 2008).

Tiga faktor lingkungan yang dipercaya mempengaruhi wirausaha yaitu akses
mereka kepada modal, informasi dan kualitas jaringan sosial yang dimiliki,yang
kemudian disebut kesiapan instrumen (Indarti, 2004). Studi empiris terdahulu
menyebutkan bahwa kesulitan dalam mendapatkan akses modal, skema kredit dan
kendala sistem keuangan dipandang sebagai hambatan utama dalam kesuksesan
usaha menurut calon-calon wirausaha di negara-negara berkembang (Marsden, 1992;
Meier dan Pilgrim,1994; Steel, 1994).

Membangun kewirausahaan berarti membangun atau menciptakan sesuatu
yang baru. Kehidupan entrepreneur adalah kehidupan yang sangat ditentukan oleh
pasar karena disitulah enterpreneur dan masyarakat bertemu dan berinteraksi untuk
saling memperkenalkan dan menjual barang dan jasa dan untuk saling menemukan
kebutuhan akan barang dan jasa oleh masyarakat pembeli (Miraza, 2008).

Bidang pemasaran adalah ujung tombak dari keberhasilan suatu usaha.
Sebagian wirausaha mahasiswa telah melakukan sistem pemasaran yang cukup
kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti
melalui poster, leaflet, media massa bahkan internet. Namun masih banyak dijumpai
wirausaha mahasiswa yang menjalankan sistem promosi dan pemasaranya dengan
cara-cara konvensional dan  kurang  kreatif seperti  promosi yang hanya
mengandalkan dari  mulut ke mulut antar kolega kuliah dan masih sangat terbatas di
lingkungan kampus.Penggunaan teknologi informasi dan manajemen pemasaran
modern yang menggabungkan berbagai macam strategi pemasaran (Mix Market
Strategy) kurang optimal. Hal ini mengakibatkan segmen pasar, daya saing dan
jalanya usaha kurang berkembang. Penelitian ini bertujuan:1) Menganalisis secara
empiris pengaruh motivasi dan mental kewirausahaan bagi mahasiswa berwirausaha,
2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa untuk
berwirausaha.

METODE PENELITIAN
Khalayak sasaran penelitian adalah mahasiswa Universitas Jenderal

Soedirman Purwokerto dari berbagai bidang ilmu yang sedang merintis atau memulai
usaha baik dari usaha mandiri atau dari program Unsoed sepertiProgram Kreatifitas
Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau Program Mahasiswa Wirausaha (PMW).
Metode penelitian yang di gunakan adalah action research atau kaji tindak. Metode
pengambilan sampel secara purposive.  Alasan  yang digunakan yaitu populasi bersifat
homogen, yaitu mereka berstatus mahasiswa.  Jumlah sample yang kuesioner
sebanyak 30 mahasiswa.

METODE ANALISIS
1. Analisis Motivasi

Variable penelitian yang akan dianalisis meliputi:

1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas

2. Inisiatif dan selalu proaktif
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3. Berorientasi pada prestasi
4. Berani mengambil risiko
5. Kerja keras
6. Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dijalankan baik sekarang maupun

yang akan datang
7. Mengembangkan hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang

berhubungan langsung dengan usaha maupun tidak (Endang, 2012).
Kriteria yang digunakan untuk melakukan kategori jawaban responden

terhadap variabel penelitian dilakukan sebagai berikut:
Skor terendah=1
Skor tertinggi=5
Kategori persepsi=5

(5 – 1)
Interval = --------------- = 0,8

5
Interval Kategori JawabanResponden

Rata-rata Skor Kategori
1,00-
1,79

Sangat Rendah
1,80-
2,59

Rendah
2,60-
3,39

Netral
3,40-
4,19

Tinggi
4,20-
5,00

Sangat Tinggi

Pernyataan yang diajukan pada variable penelitian menggunakan distribusi frekuensi
(Endang , 2012) yaitu:
1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas

a. Saya berorientasi ke masa depan
b. Saya selalu berusaha untuk berhasrat berkarya
c. Saya mampu untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang

ada
d. Saya mencari peluang dan tantangan pembaruan masa depan
e. Saya tidak cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada sekarang

2. Inisiatif dan selalu proaktif
a. Saya tidak mengenal berhenti untuk belajar apa saja
b. Setelah mengerti dan memahami saya ingin mencoba dan terus mencoba
c. Saya berkeinginan dan berani untuk mencoba melakukan sesuatu
d. Saya mempunyai perencanaan untuk menjamin kesuksesan dan keunggulan

dalam banyak aspek
3. Berorientasi pada prestasi

a. Saya mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
b. Saya selalu jeli melihat dan memfaatkan peluang
c. Saya memerlukan umpan balik
d. Saya selalu optimis dalam situasi yang kurang menguntungkan
e. Saya beroreientasi laba

4. Berani mengambil risiko
a. Saya berani menembus ketidakpuasan usaha
b. Saya Telah menghitung secara cermat hal-hal yang bersifat antisipatif

terhadap segala kemungkinan timbulnya risiko
c. Saya mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengambil risiko
d. Saya berupaya menekan atau memperkecil risiko
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5. Kerja keras
a. Saya sangat disiplin dalam bekerja
b. Saya dapat mengatur waktu dengan baik
c. Saya tidak mengeluh dan jera dalam berusaha
d. Saya berjuang untuk menjadi pemenang
e. Saya seorang workalholoic

6. Bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dijalankan baik sekarang maupun
yang akan datang

a. Saya bertanggung jawab atas usaha yang saya jalankan
b. Saya mampu/sanggup menyelesaikan tugas/pekerjaan yang dibebankan

kepada saya dengan sebaik-baiknya
c. Saya harus memenuhi semuakewajiban dengan tepat

7. Mengembangkan hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan
langsung dengan usaha maupun tidak.

a. Saya mempunayi jaringan kerja yang cukup kuat untuk membantu usaha saya
b. Saya memperhatikan pelanggan sebagai sumber kehidupan usaha saya
c. Saya memperlakukan pemasok dengan baik
d. Saya berupaya mengembangkan tenaga yang saya miliki.

Analisis yang digunakan adalah model tagulasi distribusi frekuensi. Sebagai
contoh adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi frekuensi visi dan tujuan

No Pernyataan
1 2 3 4 5

Jumlah
f f% f f% f f% f f% f f%

1 a. Saya berorientasi ke
masa depan

2 Saya selalu berusaha
untuk berhasrat berkarya

3 Saya mampu untuk
menciptakan sesuatu
yang baru dan berbeda
dengan yang ada

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian mengenai motivasi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas

Jenderal Soedirman untuk berwirausaha menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa
Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman untuk berwirausaha tergolong
sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Indeks yaitu sebesar 81,76 %, dengan
kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval : angka 0% – 19,99%  tergalong
sangat rendah, angka 20% – 39,99%  rendah, angka 40% – 59,99% netral, angka
60% – 79,99%  tinggi dan angka 80% – 100% sangat tinggi. Dengan minat yang tinggi
perlu dibangun atmosfir akademik yang mendukung terciptanya wirausaha-wirausaha
baru lulusan Perguruan Tinggi.

Suhartini (2011) menyimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap
minat berwirausaha. Seseorang akan tertarik untuk menjadi wirausaha karena
pendapatan yang diperolehnya jika sukses melebihi karyawan. Seseorang dengan
harapan pendapatan yang lebih tinggi daripada bekerja menjadi karyawan menjadi
daya tarik untuk menjadi wirausaha.

Bagi mahasiswa yang baru memulai usaha memiliki keinginan untuk membantu
meringankan beban orang tua untuk biaya kuliah dan mengembangkan minatnya
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dalam berwirausaha. Sedangkan, bagi mahasiswa yang sudah pernah melakukan
usaha yaitu untuk mengembangkan usaha yang sejenis ataupun mencoba usaha lain
yang lebih menguntungkan.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan distribusi frekuensi, faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal
Soedirman dapat dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Visi dan Tujuan

No Pernyataan
1 2 3 4 5 Jumlah

F f% F f% f f% F f% f f% F f%
1 b. Saya berorientasi

ke masa depan 0 0 0 0 0 0 13 43,33 17 56,6
7 30 100

2 Saya selalu
berusaha untuk
berhasrat berkarya

0 0 0 0 4 13,33 16 53,33 10 33,3
3 30 100

3 Saya mampu
untuk menciptakan
sesuatu yang baru
dan berbeda
dengan yang ada

0 0 0 0 8 26,67 18 60 4 13,3
3 30 100

4
Saya mencari
peluang dan
tantangan
pembaruan masa
depan

0 0 0 0 2 6,67 18 60 10 33,3
3 30 100

5 Saya tidak cepat
puas dengan
karsa dan karya
yang sudah ada
sekarang

0 0 0 0 5 16,67 17 56,67 8 26,6
7 30 100

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebesar 56,67% mahasiswa selalu berorientasi ke
masa depan dalam melaksanakan usaha yang dilakukan atau yang akan dilakukan.
Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan usaha yang diharapkan dan sekaligus
menjadi bekal mahasiswa untuk masa yang akan datang. Mahasiswa yang memiliki
motivasi dalam berwirausaha memilki pandangan jauh ke depan.

faktor- faktor yang mempengaruhi mahasiswa Program Studi Administrasi
Bisnis untuk berwirausaha yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
terdiri dari dari kebutuhan berprestasi,  tempat pengawasan, kebutuhan akan
kebebasan, nilai-nilai pribadi dan pengalaman. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari
bentuk peranan, dukungan keluarga dan teman, dan pendidikan. Dari hasil tersebut
menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal pada tingkat mahasiswa untuk
berwirausaha pada Program Studi Administrasi Bisnis itu berada pada kategori tinggi.
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Tabel 3
Distribusi Frekuensi Inisiatif dan Proaktif

No Pernyataan
1 2 3 4 5 Jumlah

F f% F f% f f% f f% f f% F f%
1 c. Saya tidak

mengenal berhenti
untuk belajar apa
saja

0 0 0 0 0 0 17 56,67 13 43,33 30 100

2 Setelah mengerti
dan memahami
saya ingin
mencoba dan
terus mencoba

0 0 0 0 3 10 13 43,33 14 46,67 30 100

3 Saya berkeinginan
dan berani untuk
mencoba
melakukan
sesuatu

0 0 0 0 2 6,6
7 17 56,67 11 36,67 30 100

4 Saya mempunyai
perencanaan
untuk menjamin
kesuksesan dan
keunggulan
dalam banyak
aspek

1 3,33 0 0 2 6,6
7 22 73,33 5 16,67 30 100

Tabel 3, menunjukkan bahwa sebesar 46,67% mahasiswa mempunyai inisiatif
untuk mencoba hal-hal baru di dalam usahanya, jika usaha yang dijalankan mengalami
kegagalan, tidak menyerah dan selalu berinovasi dalam melakukan sebuah perubahan
dalam usahanya.

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Orientasi Prestasi

No Pernyataan
1 2 3 4 5 Jumlah

F f% F f% f f% F f% f f% F f%
1 d. Saya mempunyai

komitmen dan tanggung
jawab terhadap
pekerjaan.

0 0 0 0 0 0 16 53,3
3 14 46,6

7 30 100

2 e. Saya selalu jeli melihat
dan memfaatkan peluang 0 0 0 0 5 16,6

7 23 76,6
7 2 6,67 30 100

3 Saya memerlukan umpan
balik 0 0 1 3,33 7 23,3

3 16 53,3
3 6 20 30 100

4 Saya selalu optimis
dalam situasi yang
kurang menguntungkan

0 0 0 0 3 10 24 80 3 10 30 100

5 Saya beroreientasi laba 0 0 0 0 9 30 17 56,6
7 4 13,3

3 30 100

Tabel 4, menunjukkan bahwa sebesar 46,67% mahasiswa memiliki komitmen
dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap sebuah usaha yang dijalankan demi
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mencapai suatu prestasi yang membanggakan. Mahasiswa bertanggung jawab dan
mempunyai komitmen terhadap posisinya dalam usaha tersebut.

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Risiko

No Pernyataan
1 2 3 4 5 Jumlah

F f% F f% f f% f f% F f% F f%
1 Saya berani

menembus
ketidakpuasan usaha

0 0 0 0 7 23,33 17 56,67 6 20 30 10
0

2 Saya telah menghitung
secara cermat hal-hal
yang bersifat antisipatif
terhadap segala
kemungkinan
timbulnya risiko

0 0 0 0 3 10 25 83,33 2 6,67 30 10
0

3 Saya mempunyai
kemampuan dan
kemauan untuk
mengambil risiko

0 0 0 0 8 26,67 14 46,67 8 26,6
7 30 10

0

4 Saya berupaya
menekan atau
memperkecil risiko

0 0 0 0 2 6,67 17 56,67 11 36,6
7 30 10

0

Tabel 5, menunjukkan bahwa sebesar 36,67% mahasiswa selalu berupaya
untuk memperkecil risiko kegagalan dari setiap keputusan yang diambil dalam
melakukan sebuah usaha.

Tabel 6
Distribusi Frekuensi Kerja Keras

No Pernyataan
1 2 3 4 5 Jumlah

F f% f f% F f% F f% f f% F f%
1 Saya sangat disiplin

dalam bekerja 0 0 0 0 5 16,67 23 76,67 2 6,67 30 100

2 Saya dapat
mengatur waktu
dengan baik
timbulnya risiko

0 0 1 3,33 10 33,33 18 60 1 3,33 30 100

3 Saya tidak
mengeluh dan jera
dalam berusaha

0 0 0 0 5 16,67 23 76,67 2 6,67 30 100

4 Saya berjuang untuk
menjadi pemenang 0 0 0 0 0 0 23 76,67 7 23,33 30 100

5 Saya seorang
workalholoic 0 0 0 0 5 16,67 22 73,33 3 10 30 100
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Tabel 6, menunjukkan bahwa sebesar 23,33% mahasiswa senantiasa bekerja
keras demi mencapai prestasi yang membanggakan bagi usahanya dan menjadikan
usahanya sebagai usaha yang dipandang serta dapat dijadikan contoh bagi usaha
sejenis.

Tabel 7
Distribusi Frekuensi Tanggung Jawab

No Pernyataan
1 2 3 4 5 Jumlah

f f% F f% F f% f f% f f% F f%
1 Saya bertanggung

jawab atas usaha yang
saya jalankan

0 0 0 0 1 3,3
3

2
1 70 8 26,6

7 30 100

2 Saya mampu/sanggup
menyelesaikan
tugas/pekerjaan yang
dibebankan kepada
saya dengan sebaik-
baiknya

0 0 0 0 1 3,3
3

2
1 70 8 26,6

7 30 100

3 Saya harus memenuhi
semuakewajiban
dengan tepat

0 0 0 0 1 3,3
3

1
9

63,3
3

1
0

33,3
3 30 100

Tabel 7, menunjukkan bahwa mahasiswa ( 33,33%) bertanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban terhadap posisinya dalam sebuah usaha dan memberikan
kewajiban kepada konsumen berupa pelayanan terbaik dan memuaskan.

Tabel 8
Distribusi Frekuensi Relasi dengan Pihak Terkait

No Pernyataan
1 2 3 4 5 Jumlah

f f% f f% F f% F f% F f% F f%
1 Saya mempunyai

jaringan kerja yang
cukup kuat untuk
membantu usaha
saya

0 0 1 3,33 12 40 16 53,33 1 3,33 30 100

2 Saya
memperhatikan
pelanggan sebagai
sumber kehidupan
usaha saya

0 0 0 0 1 3,3
3 20 66,67 9 30 30 100

3 Saya
memperlakukan
pemasok dengan
baik

0 0 0 0 1 3,3
3 22 73,33 7 23,33 30 100

4 Saya berupaya
mengembangkan
tenaga yang saya
miliki.

0 0 0 0 0 0 15 50 15 50 30 100
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Tabel 8, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa atau sebesar 50%
bekerja keras untuk mencari pihak yang akan membantu mendirikan dan
mengembangkan usahanya (investor) serta menjalin hubungan yang baik dengan para
pemasok ataupun para konsumen. Hasil penelitian mengenai motivasi mahasiswa
Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman untuk berwirausaha menunjukkan
bahwa motivasi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman untuk
berwirausaha tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Indeks yaitu
sebesar 81,76 %, dengan kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval : angka 0%
– 19,99%  tergalong sangat rendah, angka 20% – 39,99%  rendah, angka 40% –
59,99% netral, angka 60% – 79,99%  tinggi dan angka 80% – 100% sangat tinggi.
Dengan minat yang tinggi perlu dibangun atmosfir akademik yang mendukung
terciptanya wirausaha-wirausaha baru lulusan Perguruan Tinggi.

PENUTUP
Hasil analisis motivasi terhadap mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas

Jenderal Soedirman dapat disimpukan kepedulian mahasiswa terhadap kewirauasaan
sangat tinggi.  Jika mereka berwira usaha mereka akan fokus pada usahanya,
mempunyai visi dan tujuan kedepan yang jelas, meminimalisir risiko usaha dan bekerja
keras.
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POTENSI PENGEMBANGAN USAHA KECILMAKANAN DAN MINUMAN DI
KOTA MALANG DAN KOTA BATU

Agnes Quartina Pudjiastuti1), Nurhajati2), Willy Tri Hardianto1),
Galih Damar Pandulu1)

Universitas Tribhuwana Tunggadewi 1)

Universitas Islam Malang2)

agnespudjiastuti@yahoo.com

ABSTRAK
Pertumbuhan usaha kecil yang pesat di suatu wilayah akan menimbulkan persaingan
yang sangat ketat. Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk menganalisis
potensi pengembangan usaha kecil makanan dan minuman di Kota Malang dan Kota
Batu. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dimiliki oleh dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batu. Analisis terhadap data yang telah dikompilasi sesuai
keperluan, dilakukan dengan menggunakan Location Quotient (LQ). Hasil analisis
menunjukkan bahwa potensi pengembangan usaha kecil makanan dan minuman
berbeda-beda di wilayah Kota Malang dan Kota Batu. Kebijakan meningkatkan daya
saing usaha kecil dapat didasarkan pada hasil analisis ini.
Kata kunci: location quotient, tenaga kerja, investasi, produksi

POTENTIAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS FOODS AND BEVERAGES IN
MALANG AND BATU CITY

ABSTRACT
The rapid growth of small businesses in the region will lead to a very tight competition.
This preliminary study intended to analyze the potential for development of small
businessesfoods and beveragesin Malang City and Batu. The data used was
secondary data that is held by the Department of Industry and Trade of the Malang City
and the Department of Cooperatives, Industry and Trade of the Batu City.Analysis of
the data has been compiled as needed, and is performed using Location Quotient (LQ).
The analysis shows that the potential for development of small businessesfoods and
beverageswas different in the city of Malang and Batu. Policies increase the
competitiveness of small businesses can be based on the results of this analysis.

Key word: location quotient, employment, investment, production

PENDAHULUAN
Usaha kecil mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu wilayah

karena jumlahnya yang relatif besar. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) Propinsi Jawa Timur pada tahun 2013 telah mencatat adanya
10.611 pelaku UMKM di mana 9.414 (89%) pelaku di antaranya adalah usaha kecil.
Kuantitas usaha kecil yang besar ini tersebar di berbagai wilayah Propinsi Jawa Timur,
termasuk Kota Malang dan Kota Batu.

Pertumbuhan usaha kecil yang pesat dari segi kuantitas di Kota Malang dan
Kota Batu, telah menciptakan persaingan yang ketat di antara pelaku ekonomi ini.
Permasalahan yang dihadapi usaha kecil semakin berat karena ciri-ciri yang
dimilikinya: a) tidak terdaftar dan beroperasi di sektor informal, b) mayoritas berada di
wilayah pedesaan, c) tidak mengadopsi sistem organisasi, manajemen dan
pembukuan konvensional/modern, d) menggunakan terutama pekerja berbayar
berpendidikan rendah dan anggota keluarga yang tidak dibayar.
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Usaha kecil makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku dari
sektor pertanian juga berkembang pesat di Kota Malang dan Kota Batu. Dalam
kerangka input-output, usaha kecil ini mempunyai keterkaitan ke belakang (backward
linkage) dengan sektor pertanian yang relatif kuat. Sementara, sektor pertanian sendiri
mengalami pertumbuhan yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu,
tingkat persaingan dalam industri makanan dan minuman berskala kecil semakin ketat.
Pemberlakuan perdagangan bebas di tingkat Asean tahun 2015 menambah beban
berat usaha berskala kecil. Hanya usaha kecil berdaya saing yang akan tetap hidup.

Salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui potensi suatu sektor dalam
struktur perekonomian suatu wilayah adalah produk domestik bruto daerah (PDRB).
Analisis struktur ekonomi Rumania menunjukkan bahwa pertanian memiliki peran
dalam mencapai kinerja makroekonomi yaitu sebagai salah satu sektor ekonomi utama
yang dapat memobilisasi sumber daya manusia (Andrei dan Ungureanu, 2014).

Studi tentang ekonomi basis di suatu wilayah telah sejak lama dilakukan di
antaranya oleh Mack dan Jacobson (1996), yang membagi kegiatan ekonomi menjadi
kegiatan ekonomi basis yang memproduksi barang dan jasa untuk diekspor ke luar
wilayah dan kegiatan ekonomi non-basis yang hanya memproduksi barang dan jasa
hanya untuk konsumsi domestik. Alat untuk mengukur kedua jenis kegiatan ekonomi
tersebut adalah location quotient (LQ). Studi ini mengidentifikasi sektor-sektor yang
dapat dikategorikan menjadi pengimpor atau pengekspor dalam konteks perdagangan
internasional. Susanto dan Woyanti (2008) menemukan bahwa pertanian merupakan
sektor basis dengan nilai LQ tertinggi dibanding sektor pertambangan dan penggalian,
bangunan, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa di Kabupaten Rembang. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan pendorong bagi pertumbuhan
ekonomi di wilayah tersebut.

Wicaksono (2011) menyatakan bahwa pertanian merupakan sektor basis di
Kabupaten Purworejo dengan subsektor basis adalah tanaman bahan makanan. Tiap
kecamatan di wilayah ini mempunyai subsektor basis yang berbeda-beda. Perbedaan
ini disebabkan oleh bervariasinya kekayaan alam, sumber daya manusia dan kebijakan
pemerintah, ketersediaan air (water supply), iklim dan kandungan mineral (mineral
deposits) (Basile dan Ciccarelli, 2015). Semakin besar nilai LQ maka semakin tinggi
kinerja subsektor tersebut dibandingkan subsektor lain atau subsektor di daerah lain,
sehingga nilai LQ menggambarkan keunggulan kompetitif suatu subsektor di suatu
daerah. Namun tanaman bahan makanan ini memiliki LQ yang menurun secara
signifikan karena alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Menurut Tohmo
(2007), integrasi ekonomi, globalisasi dan resesi merupakan kekuatan yang dapat
merubah struktur ekonomi wilayah di Finlandia dan menjadi alasan terbentuknya
sentra-sentra usaha. Davis dan Weinstein (1999) menunjukkan bahwa geografi
ekonomi mempunyai efek yang signifikan terhadap sektor manufaktur antara lain alat
transportasi, besi danbaja, mesin listrik, bahan kimia, logam bukan besi,tekstil, dan
kertas dan pulp.

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah potensi usaha kecil makanan
dan minuman di Kota Malang dan Kota Batu? Apakah usaha kecil makanan dan
minuman merupakan sektor basis atau sektor non-basis dalam perekonomian Kota
Malang dan Kota Batu?

METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data

Data tentang usaha kecil yang dipetakan di Kota Malang dan Kota Batu
diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Malang, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.
Data utama yang diperlukan mencakup lokasi usaha kecil, jumlah tenaga kerja yang
digunakan, nilai investasi dan nilai produksi.
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Metode Analisis Data
Data tersebut selanjutnya diklasifikasikan menurut kecamatan dan klasifikasi

baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Metode Location Quotient (LQ) digunakan
untuk mengetahui sektor basis atau sektor potensial suatu wilayah. LQ pada dasarnya
mengindikasikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di suatu wilayah
dengan kemampuan sektor yang sama di wilayah yang lebih luas.

Rumus  LQ =

Si = jumlah produksi yang dihasilkan oleh usaha kecil i di tingkat kecamatan
S  = jumlah produksi yang dihasilkan seluruh usaha kecil di tingkat kecamatan
Ni = jumlah produksi yang dihasilkan oleh usaha kecil i di Kota Malang atau Kota Batu
N = jumlah produksi yang dihasilkan seluruh usaha kecil di Kota Malang atau Kota

Batu
Jika nilai LQ > 1, maka usaha kecil yang bersangkutan merupakan sektor basis

yang bermakna bahwa output usaha kecil tersebut tidak hanya digunakan di wilayah di
mana usaha kecil beroperasi, tetapi juga digunakan di luar wilayah. Dengan demikian,
usaha kecil ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Jika LQ = 1, maka usaha kecil
tersebut hanya menghasilkan output yang digunakan di wilayahnya. Jika LQ < 1, maka
usaha kecil tersebut merupakan sektor non basis yang bermakna bahwa output yang
dihasilkan usaha kecil belum mampu memenuhi kebutuhan wilayah sehingga harus
mengimpor dari luar wilayah. Dengan demikian, sektor yang termasuk dalam kategori
ini dikatakan tidak memiliki potensi untuk dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Usaha Kecil Makanan dan Minuman

Kota Malang dan Kota Batu merupakan dua kota di Jawa Timur yang menjadi
tujuan wisata. Secara administratif, Kota Malang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan
Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan. Perekonomian Kota Malang sangat
tergantung pada sektor perdagangan dan jasa. Di sisi lain, meski Kota Batu kaya akan
hasil bumi, namun perekonomian Kota Batu didukung oleh sektor perdagangan, hotel,
dan restoran sebagai penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi daerahnya (BPS,
2015).

Usaha kecil makanan dan minuman berbasis komoditi pertanian di Kota Malang
dan Kota Batu memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan analisis data yang
diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, karakteristik usaha kecil
makanan dan minuman yang dipilih di kedua kota berdasarkan jumlah tenaga kerja,
investasi dan nilai produksi secara rinci disajikan di Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1
Karakteristik Usaha Kecil Makanan dan Minuman di Kota Malang, 2016

Kecamatan
Jumlah
Tenaga

kerja (orang)

Investasi
(juta

Rupiah)

Produksi
(juta

rupiah)
Jenis produk

Makanan

Lowokwaru 25 16,250 1,28 Daging olahan dan dendeng

Blimbing 132 317,349 4.570,00 Daging olahan dan dendeng,
keripik buah dan tempe, saos

Klojen 38 648,475 877,16
Daging giling dan dendeng,

kecap dan tahu
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Sukun 208 896,422 610.812,51 Daging giling dan dendeng,
saos,

Kedungkandang 36 103,588 2.182,00 Keripik pisang dan singkong,
saos, kecap, cuka apel

Minuman
Lowokwaru 21 271.829 603,690 Jamu instan dan sari buah
Blimbing - - - -
Klojen - - - -
Sukun - - - -
Kedungkandang - - - -

Sumber: hasil analisis, 2016

Usaha kecil makanan di Kota Malang umumnya berupa daging olahan dan
dendeng, kecuali di Kecamatan Kedungkandang. Kedekatan dengan lokasi rumah
pemotongan hewan tidak menjadikan wilayah ini sebagai penghasil daging olahan dan
dendeng. Selain itu, daging sapi memang tidak diperjualbelikan di rumah pemotongan
hewan, tetapi langsung didistribusikan ke pasar-pasar yang tersebar di empat
kecamatan lainnya. Keripik pisang dan buah hanya diproduksi di Kecamatan Blimbing
dan Kecamatan Kedungkandang karena di kedua wilayah ini terdapat pasar yang
menyediakan bahan baku. Usaha kecil yang banyak menyerap tenaga kerja berlokasi
di Kecamatan Sukun dan Kecamatan Blimbing, masing-masing sebesar 208 orang dan
132 orang. Investasi terbesar dilakukan usaha di Kecamatan Sukun dan Klojen
berkisar antara 600-800 juta rupiah. Penghasil makanan terbesar adalah Kecamatan
Sukun dan Kecamatan Blimbing. Dengan demikian, wilayah yang usaha makanannya
paling potensial ditinjau dari ketiga aspek (daya serap tenaga kerja, investasi dan
produksi) adalah Kecamatan Sukun.

Tabel 2
Karakteristik Usaha Kecil Makanan dan Minuman di Kota Batu, 2016

Kecamatan
Jumlah
Tenaga

kerja (orang)

Investasi
(juta

Rupiah)

Produksi
(juta

Rupiah)
Jenis produk

Makanan

Batu 317 5.466,20 18.028,80 Aneka keripik, dodol, manisan
dan asinan buah

Bumiaji 225 2.714,07 10.191,54
Aneka keripik buah dan umbi,

dodol

Junrejo 228 3.047,66 12.975,48 Aneka keripik buah dan umbi,
tempe dan tahu, abon

Minuman

Batu 268 9.699,99 47.636,82 Yoghurt, susu cair dan jamu
herbal

Bumiaji 170 3.132,08 12,716,21
Sari buah dan sayur, buah

dalam kaleng, dan olahan buah
lainnya
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Junrejo 128 1.515,13 10.121,90 Sari buah, minuman tradisional,
susu cair

Sumber: hasil analisis, 2016

Usaha kecil minuman berbahan baku produk pertanian hanya beroperasi di
Kecamatan Lowokwaru berupa jamu instan dan sari buah. Empat kecamatan lainnya
tidak memiliki usaha yang bergerak di bidang minuman berbasis komoditi pertanian.
Kontribusi usaha kecil minuman ini relatif kecil bila dibandingkan dengan usaha
makanan di wilayah yang sama dan usaha yang sama di Kota Batu.

Di Kota Batu, jumlah usaha kecil makanan dan minuman yang menggunakan
bahan baku komoditi pertanian lebih banyak dibandingkan Kota Malang. Kesempatan
kerja dan investasi juga lebih terbuka di Kota Batu. Wilayah yang paling potensial
untuk pengusahaan makanan dan minuman ditinjau dari aspek daya serap tenaga
kerja, investasi dan nilai produksi adalah Kecamatan Batu.

Potensi Pengembangan Usaha Kecil Makanan dan Minuman
Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ), akan dapat diketahui mana

usaha kecil yang menjadi ekonomi basis atau ekonomi non basis. Angka LQ untuk
usaha yang diamati di wilayah Kota Malang dan Kota Batu disajikan di Tabel 3 dan
Tabel 4.

Tabel 3
Potensi Pengembangan Usaha Kecil Makanan dan Minuman di Kota Malang

Kecamatan
Nilai LQ

Minuman Daging
olahan

Aneka
keripik

Makanan lainnya

Lowokwaru 58,54 0,12 0 0
Blimbing 0 0,02 5,3 5,88
Klojen 0 0,01 0 1,2
Sukun 0 1,58 0,95 0,37
Kedungkandang 0 0 0,19 1,32

Sumber: hasil analisis, 2016

Usaha kecil makanan dan minuman memiliki potensi untuk dikembangkan di
wilayah-wilayah tertentu di Kota Malang. Usaha kecil minuman merupakan ekonomi
basis di Kecamatan Lowokwaru. Daging olahan merupakan ekonomi basis di
Kecamatan Sukun. Aneka keripik memiliki potensi untuk dikembangkan di Kecamatan
Blimbing. Makanan lainnya berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Blimbing,
Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Klojen.

Tabel 3
Potensi Pengembangan Usaha Kecil Makanan dan Minuman di Kota Batu

Kecamatan Nilai LQ
Minuman Aneka keripik buah dan umbi

Batu 1,01 0,67
Bumiaji 1,61 2,26
Junrejo 0,65 1,35

Sumber: hasil analisis, 2016

Usaha kecil minuman berbahan baku buah dan sayur sangat potensial untuk
dikembangkan di Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji. Aneka keripik dan umbi,
potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo.
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Semuanya ini didasarkan pada angka LQ > 1. Kota Batu memang seharusnya
melakukan spesialisasi pada usaha makanan dan minuman berbasis bahan baku
komoditi pertanian karena memang tersedia dekat dengan lokasi usaha. Kedekatan
lokasi usaha dengan bahan baku utama, akan meminimkan biaya karena dapat biaya
transportasi yang rendah, mengurangi resiko kerusakan bahan baku, kehilangan hasil
selama pengangkutan dan penyimpanan sehingga  kualitas bahan baku lebih mudah
dipertahankan.

PENUTUP
Usaha kecil makanan dan minuman di Kota Malang dan Kota Batu  memiliki

potensi yang berbeda-beda menurut aspek tenaga kerja, investasi dan nilai produksi.
Pengklasifikasian usaha kecil menjadi sektor basis atau sektor non-basis dapat
didasarkan pada nilai LQ. Suatu usaha yang menjadi sektor basis di suatu wilayah
(kecamatan) yang ditunjukkan oleh LQ > 1, dapat dijadikan titik tolak pengembangan
usaha yang akan menguntungkan wilayah yang bersangkutan karena akan
meningkatkan serapan tenaga kerja, investasi dan nilai produksi. Upaya meningkatkan
daya saing usaha kecil dapat dimulai pada usaha kecil yang memiliki potensi untuk
dikembangkan di masing-masing wilayah. Oleh karena ada keterkaitan antara usaha
kecil yang menjadi subyek dalam penelitian ini dengan sektor pertanian, maka
meningkatnya daya saing usaha kecil ini, akan berdampak positif pada pengembangan
sektor pertanian.
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ABSTRACT
“Consumers give very importance to brands and relate their prestige with different
brands. They see brands in different perspectives and expect better quality of brands.
With the passage of timeif brand satisfy the need have the customers then they
become loyal with the brand and built long term relationship with that specific brand.
The basic purpose of this study is to see the impact of brand image on consumer
buying behavior in Instant coffee and instant noodle. The impact brand image of instant
Nescafe and Instant Noodle toward consumer purchase decision . The purposes of
this study are describe the brand image and consumers purchase. decision, and
determine the influence of Nescafe instant brand image toward consumer
purchase decision. The results of this study using descriptive statistic, clarify that
Nescafe brand image is good, as well as consumer purchase decision. Base on the
result of simple linear regression analysis indicate that brand image have influence to
consumer purchase decision both on Nescafe and Sedaap”.

Keywords: brand image, corporate image, user image, product image and purchasing
decisions

PENDAHULUAN
Era  globalisasi  sekarang  ini,  perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi

mengalami fluktuatif yang  sangat  cepat dan saling ketergantungan antar Negara
yang tinggi.

Perkembangan saat ini ditandai dengan munculnya berbagai macam  merek
yang  terus-menerus  berkembang yang tidak hanya muncul dari dalam negeri tetapi
juga dari berbagai Negara atau global.

Mie  Sedaap  adalah  merek  mie  instan  populer  kedua  di  Indonesia  yang
diproduksi tahun 2003. Hasil survey Top Brand Index mie instan mie Sedaap pada
tahun 2012-2015 mengalami penurunan. Dari  data  Top  Brand  Index  pada  tahun
2012  sampai  tahun  2015 diatas  menunjukkan  penurunan,  tahun  2012  sebesar
15,7%  turun  di  tahun 2013  sebesar  13,5%,  naik  di  tahun  2014  sebesar  14,4%
dan  mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi 15,9%.

Dan dapat kita lihat produk pesaing Mie Sedaap berdasarkan survei pangsa
pasar  yang  dilakukan  oleh  majalah  SWA  tahun  2009  sampai  tahun 2014.
Pesaing Sarimi yang memiliki pangsa pasar dalam kurun waktu 6 tahun sebesar
1,56%,  kemudian  disusul  dengan  Supermi  yang  memiliki rata-rata pangsa pasar
sebesar 3,18% dari kedua produk tersebut merupakan produk dari PT Indofood Tbk.
Selain itu, pesaing Mie Sedaap yang memiliki pangsa pasar  terbesar  adalah Indomie
yaitu dengan rata-rata  sebesar  77,01% yang diproduksi  oleh  PT Indofood  Tbk,
sedangkan  Mie  Sedaap  memiliki  pangsa pasar  terbesar  nomor  dua  yaitu  dengan
rata-rata  16,63%  namun  sempat mengalami  angka  pangsa  pasar  fluktuatif  dari
tahun  2009  sampai  dengan 2012. Sedangkan 1,6% pangsa pasar dikuasai oleh
produk mie instan lainnya. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar
pasar mie instan di Indonesia nomer dua didominasi oleh Mie Sedaap Table 1.



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

477

Sedangkan sebaliknya, berbeda dengan Mie Sedap, Nescafe  merupakan  kopi
bubuk  instan  pertama  yang  hadir  di  indonesia pada  tahun  1979  dan  PT.  Sari
Indocofood  Corporation  dengan  produknya Indocafe berdiri sejak tahun 1985, kedua
merek kopi tersebut merupakan salah satu merek kopi bubuk instan dengan citra
merek yang kuat, dibuktikan dengan terpilihnya  Indocafe dan Nescafe  sebagai top
brand  dalam  kategori kopi bubuk instan  di  Indonesia  untuk  tahun  2012  hingga
2015  berdasarkan  survei  yang dilakukan oleh Top Brand Award. Top Brand Award
adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada merek-merek yang meraih
predikat top.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang diperoleh dari hasil
survei  berskala  nasional  dibawah  penyelenggaraan  Frontier  Consulting  Group.
Dengan semakin bertambahnya kategori yang diikutsertakan, Frontier Consulting
Group membagi  survei menjadi  tiga fase dalam setahun  dan  Top Brand Survei
menjadi  omnibus  survei  terbesar  karena  melibatkan  jumlah  responden  yang
sangat besar setiap tahunnya. Sampai akhir tahun 2013. Top Brand Survei telah
melibatkan  lebih  dari  12.500  responden  di  delapan  kota  besar  dan  tercatat
hampir  500  kategori  produk  dan  menghasilkan  lebih  dari  1000  merek  yang
mendapat predikat top (www.topbrand-award.com). Nescafe saat ini merupakan
produk yang  masuk  dalam  persaingan  pada  Top  Brand  Index  kategori  kopi
bubuk instan di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut.

Berdasarkan  Tabel  2.  di bawah kategori  kopi  bubuk  instan  merek  Nescafe
mengalami  penurunan  dari  tahun  2012  hingga  tahun  2015,  sehingga  tercatat
pada top brand index di tahun 2012 dengan presentase sebesar 28,1% dan pada
tahun  2013  dengan  presentase  sebesar  22,8%  mengalami  penurunan  sebesar
6%  dari  tahun  sebelumnya  dan  pada  tahun  2014  dengan  presentase  sebesar
19,7%  mengalami  penurunan  sebesar  2%  dan  pada  tahun  2015  dengan
presentase sebesar 18,4% mengalami penurunan sebesar 1%. Berbagai macam
upaya  dilakukan  perusahaan  dalam  rangka  mempertahankan  citra  merek  yang
mereka  miliki,  termasuk  juga  dengan  perusahaan  Nestle  dengan  salah  satu
mereknya  yaitu  Nescafe.  Nescafe  menghadapi  persaingan  yang  ada  dengan
menciptakan  inovasi  dalam  hal  kemasan,  varian  rasa,  jenis,  bahkan  iklan-iklan
komersial,  yang  disesuaikan  dengan  perkembangan  jaman  dan  keinginan  dari
masyarakat  agar  produknya  tetap  laku  dan  diminati  oleh  masyarakat.

METODE PENELITIAN
Agar variabel atau konsep dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi

(indikator) dari suatu konsep atau variabel (Noor, 2014:97). Pada penelitian instant
coffe (Nescafe) yang menjadi variabel bebas (independen) dan terikat (dependen)
yaitu :

1. Variabel citra merek (X) adalah variabel bebas (independen) merupakan
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas
(Sugiyono, 2014:39).

2. Variabel keputusan pembelian (Y) adalah variabel terikat (dependen)
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya
variabel bebas (Sugiyono, 2014:39)

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau
sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan
data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel
dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk penelitian yang tidak
merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan” (Sugiyono 2014:147). Teknik
analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau
menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Penelitian ini menggunakan
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data kuantitatif maka, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengujian instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas), analisis deskriptif, dan
analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS.
Sedangkan untuk mie sedap variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Citra perusahaan (X1)
Citra perusahaan merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk atau jasa.
Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:
a. Popularitas
b. Kredibilitas
c. Jaringan perusahaan
Indikator variabel citra perusahaan dikembangkan dari Yulianthini et al., (2014).
2) Citra Pemakai (X2)
Citra pemakai merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen

terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa.
Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:
a. Gaya hidup
b. Status sosial
c. Pemakai itu sendiri
Indikator variabel citra pemakai dikembangkan dari Yulianthini et al., (2014).
3) Citra Produk (X3)
Citra produk merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen

terhadap suatu produk.
Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut:
a. Atribut produk
b. Harga
c. Kemudahan
Indikator variabel citra produk dikembangkan dari Yulianthini et al., (2014).
Sedangkan variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel yang dipengaruhi
dalam hal ini adalah keputusan pembelian (Y) baik pada Nescafe maupun pada mie
instan merek Sedaap. Keputusan pembelian adalah keputusan pembelian akhir
perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk di konsumsi
pribadi.

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Data
yang diperoleh selama penelitian diolah, yaitu pada pengujian hipotesis digunakan
perhitungan matematis dengan rumus statistik tentang hubungan antara variabel-
variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan dari perhitungan tersebut.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Telang Kecamatan Kamal dan di stadion
kota Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian pada mie Sedaap menunjukkan bahwa tanggapan

responden untuk indikator X1.1 menunjukkan bahwa sebanyak 15% menyatakan
sangat setuju, sebanyak 56% menyatakan setuju, sebanyak 26% menyatakan cukup
setuju, sebanyak 3% menyatakan tidak setuju, dan yang terbanyak konsumen
memberikan  penilaian  setuju,  artinya  bahwa  citra  perusahaan  Mie  Sedaap
memiliki tingkat popularitas yang baik.

Indikator  X1.2  menunjukkan  bahwa  sebanyak  13%  menyatakan  sangat
setuju,  sebanyak  41%  meyatakan  setuju,  sebanyak  41%  menyatakan cukup
setuju,  sebanyak  4%  menyatakan  tidak  setuju.  Hal  ini  menunjukan  bahwa
perusahaan  mie  instan  merek  Sedaap  dipercaya  sebagai  perusahaan  yang
menghasilkan produk yang berkualitas.
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Indikator  X1.3  menunjukkan  23%  menyatakan  sangat  setuju,  sebanyak
44% menyatakan setuju, sebanyak 31% menyatakan cukup setuju, sebanyak 2%
menyatakan  tidak  setuju.  Hal  ini  berarti  perusahaan  mie  Sedaap menghasilkan
produk yang dibutuhkan oleh konsumen.

Berdasarkan  variabel  citra  perusahaan (X1) dengan  3  indikator  ternyata
indikator X1.1 memiliki nilai rata-rata 3.84, indikator X1.2 memiliki nilai rata-rata 3.64
sedangkan indikator X1.3 memiliki nilai rata-rata 3.88. Secara umum nilai mean dari
variabel citra perusahaan memiliki nilai rata-rata 3.78.

Hasil lebih lanjut penelitian menunjukkan bahwa tanggapan responden untuk
indikator X2.1 menunjukkan bahwa sebanyak 11% menyatakan sangat setuju,
sebanyak 43% menyatakan setuju, sebanyak 41% menyatakan cukup setuju,
sebanyak  4%  menyatakan  tidak  setuju.  Artinya  bahwa  mie  Sedaap dapat
memenuhi kebutuhan konsumen.

Indikator  X2.2  menunjukkan  bahwa  sebanyak  18%  menyatakan  sangat
setuju, sebanyak 46% menyatakan setuju, sebanyak 28% menyatakan cukup setuju,
sebanyak  7%  menyatakan  tidak  setuju,  sebanyak  1%  menyatakan sangat tidak
setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi mie Sedaap dapat mempengaruhi
pola hidup.

Indikator  X2.3  menunjukkan  bahwa  sebanyak  11%  menyatakan  sangat
setuju, sebanyak 32% menyatakan setuju, sebanyak 51% menyatakan cukup setuju,
sebanyak 6% menyatakan tidak setuju. Artinya bahwa mengkonsumsi mie Sedaap
memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen.

Berdasarkan  variabel  citra  pemakai  (X2) dengan  3  indikator  ternyata
indikator X2.1 memiliki nilai rata-rata 3.62, indikator X2.2 memiliki nilai rata-rata 3.72
sedangkan indikator X2.3 memiliki nilai rata-rata 3.48. Secara umum nilai mean dari
variabel citra pemakai (X2) memiliki nilai rata-rata 3.78

Tanggapan responden tentang keputusan pembelian menunjukkan untuk
indikator Y1.1 sebanyak 14% menyatakan sangat setuju, sebanyak 53% menyatakan
setuju,  sebanyak  32%  menyatakan  cukup  setuju, sebanyak  1% menyatakan  tidak
setuju.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  merasa  yakin  ketika melakukan pembelian mie
Sedaap.

Indikator Y1.2 menunjukkan  bahwa  sebanyak  28%  menyatakan  sangat
setuju, sebanyak 38% menyatakan setuju, sebanyak 26% menyatakan cukup setuju,
sebanyak  8%  menyatakan  tidak  setuju.  Artinya  bahwa  produk  mie Sedaap
menjadi pilihan utama dalam melakukan pembelian mie instan.Berdasarkan
Keputusan  Pembelian  (Y)  dengan  2  indikator  ternyata indikator Y1 memiliki nilai
rata-rata 3.8, sedangkan indikator Y2 memiliki nilai rata-rata  3.86. Secara umum nilai
mean  dari  Keputusan  Pembelian  (Y) memiliki nilai rata-rata 3.83

Sedangkan pada hasil penelitian untuk kopi Nescafe menunjukkan bahwa
Berdasakan tanggapan responden mengenai citra merek kopi bubuk instan Nescafe
berada dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari variabel citra merek sebagian
responden  memberikan  jawaban  baik,  jika  citra  merek  kopi  bubuk instan  Nescafe
baik  maka  dapat  meningkatkan  keputusan  pembelian,sehingga target  dan  tujuan
perusahaa  dapat  tercapai  dengan  baik.  Dan  tanggapan responden  terhadap
keputusan  pembelian  kopi  bubuk  instan  Nescafe,  maka dapat  dikatakan  bahwa
keputusan  pembelian  pada  kopi  bubuk  instan  Nescafe secare  keseluruhan  berada
pada  dalam  kategori  tepat.  Jika  keputusan pembelian  yang  dilakukan  oleh
konsumen  tepat  terhadap  kopi  bubuk  instan Nescafe  maka  menunjukkan  bahwa
kopi  bubuk  instan  Nescafe  memiliki  citra merek yang baik
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Tabel 1
Pangsa Produk Pasar Mie instan Tahun 2009-2014

Perusahaan Merek
Rata-rata dari

Market
Share2009-2014

PT Indofood Tbk Indomie 77,01
PT Wingfood Tbk Sedaap 16,63
PT Indofood Tbk Supermi 3,18
PT Indofood Tbk Sarimi 1,56

Lain-lain 1,6
Jumlah 55,86 100

Tabel 2
Data Top Brand Index (TBI) 2012-2015

Kategori Kopi Bubuk Instan

MEREK TAHUN

(2013)

KET

(2012) (2014) (2015)
Indocafe

33,8 38,1 37,9 30,4 Top

Nescafe 28,1% 22,8 19,7 18,4 Top

Good Day 2,6 5,0 5,7 5,8

Cappuccino
Super 4,9 2,6 2,7

Kopiko-
Brown
Coffee

2,5

Torabika
2,3

Old Town 3,4
ABC 3,9 2,5
Good Time 3,4 2,1
Ya 3,5

Total 179,82 100

PENUTUP
Secara parsial menunjukkan variabel bebas terdiri dari citra perusahaan, citra

pemakai,  dan  citra  produk  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan
terhadap keputusan pembelian mie instan merek Sedaap. Secara  parsial
menunjukkan  bahwa  variabel  citra  produk  mempunyai pengaruh  yang  paling
besar  terhadap  keputusan  pembelian  mie  instan merek Sedaap. Berdasakan
tanggapan  responden  mengenai  citra  merek  kopi  bubuk  instan Nescafe berada
dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari variabel citra merek sebagian responden
memberikan  jawaban  baik,  jika  citra  merek  kopi  bubuk instan Nescafe baik maka
dapat meningkatkan keputusan  pembelian,sehingga target  dan  tujuan  perusahaa
dapat  tercapai  dengan  baik.  Dan  tanggapan responden  terhadap  keputusan
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pembelian  kopi  bubuk  instan  Nescafe,  maka dapat disimpulkan bahwa keputusan
pembelian pada kopi bubuk instan Nescafe secare  keseluruhan  berada  pada  dalam
kategori  tepat.  Jika  keputusan pembelian  yang  dilakukan  oleh  konsumen  tepat
terhadap  kopi  bubuk  instan Nescafe  maka  menunjukkan  bahwa  kopi  bubuk
instan  Nescafe  memiliki  citra merek yang baik. Bagi  perusahaan,  dalam  penelitian
ini  produsen  mie  Sedaap  agar menjaga produk yang sudah dikenal masyarakat
dengan cara  mempertahankan  citra  merek,  meningkatakan  kualitas,  dan  berusaha
lebih meningkatkan fitur/gaya serta desain yang lebih menarik. Melihat banyaknya
pesaingan dalam dunia bisnis salah satunya pada kategori kopi  bubuk  instan  yaitu
Nescafe  dalam  hal  ini, PT.  Nestle  Indonesia diharapkan  menjaga  produk  yang
sudah  dikenal  masyarakat  dengan  cara mempertahankan citra merek yang sudah
baik dimata konsumen, namun  PT. Nestle  Indonesia  juga  diharapkan    untuk
memperhatikan  atribut  produknya terutama  dalam  kualitas  produk  kopi  bubuk
instan  Nescafe  dan  diharapkan untuk lebih memperhatikan manfaat produk kopi
bubuk instan Nescafe agar konsumen tetap melakukan keputusan pembelian terhadap
produk kopi bubuk instan Nescafe
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EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PETANI DALAM PENINGKATAN KINERJA
USAHATANI TANAMAN PANGAN DI JAWA TIMUR

Teti Sugiarti
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura

tetisugiarti@gmail.com

ABSTRAK
Ketersediaan Sumber daya Manusia dan kelembagaan petani dibutuhkan dalam
pembangunan sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi
jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan kelompok tani, tingkat partisipasi
petani dalam kegiatan penyuluhan dan kelompok tani serta korelasinya terhadap
produktivitas Jagung di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis
kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Lokasi penelitian untuk mendapatkan data
primer di Kecamatan Wajak Malang, sedangkan data jumlah PPL dan kelompok tani di
29 kabupaten yang menjadi sentra produksi Padi dan Jagung di Jawa Timur
bersumber dari Pusdatin Kementan dan BPS. Secara keseluruhan, rasio PPL PNS
untuk setiap desa, tidak ideal, karena setiap penyuluh PNS bertanggung jawab untuk
lebih dari satu desa. Namun jumlah keseluruhan PPL (PNS, THL dan swadaya) relatif
dekat dengan ideal, meskipun distribusi sangat tidak merata untuk setiap kabupaten.
Pada tahun 2013, rasio luas areal panen untuk Padi atau Jagung per PPL PNS lebih
dari 1000 hektar. Berdasarkan data Pusdatin Kementan, jumlah kelompok tani dan
anggota kelompok tani hampir tidak mengalami peningkatan, rata-rata jumlah
kelompok tani untuk masing-masing desa adalah lima kelompok tani. Secara umum
tingkat partisipasi responden dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan kelompok tani
adalah sedang. Terdapat keterkaitan positif dan kuat antara jumlah PPL PNS dengan
produktivitas usahtani Jagung. Namun keterkaitan antara partisipasi petani dalam
kegiatan penyuluhan dan kelompok tani dengan produktivitas usahatani Jagung juga
positif tetapi tidak terlalu kuat dengan nilai korelasi masing-masing 0.354 dan 0.370

Kata Kunci : penyuluhan, kelompok tani, produktivitas

FARMERS INSTITUTIONAL EFFECTIVENESS IN IMPROVING PERFORMANCE
FOOD CROP FARMING IN EAST JAVA

ABSTRACT
Availability of Human Resources and farmer institutions needed in the development of
the agricultural sector. This study aims to determine the distribution of the number of
Agricultural Extension Workers (PPL) and farmer groups, level of farmer participation in
extension activities and farmer groups as well as the correlation to the productivity of
maize in East Java. This study uses quantitative analysis with descriptive analysis
techniques. Location studies to obtain primary data in District Wajak Malang, while data
on the number of PPL and farmer groups in 29 districts into Rice and corn production
centers in East Java Pusdatin sourced from the Ministry of Agriculture and BPS.
Overall, the ratio of civil servants PPL for each village, not ideal, because any civil
servants responsible for more than one village. However, the overall number of PPL
(PNS, THL and self-help) is relatively close to the ideal, although distribution is very
uneven for each district. In 2013, the ratio of harvest area for rice or corn per PPL civil
servants more than 1000 hectares. Based on data Pusdatin Ministry of Agriculture, the
number of farmer groups and members of farmers barely increased, the average
number of farmer groups for each village is five farmer groups. In general, respondents'
level of participation in various outreach activities and farmer groups are moderate.
There is a positive and strong relationship between the number of civil servants PPL



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

483

with corn farm productivity. Linkages between farmer participation in extension
activities and farmers with corn farm productivity is also positive but not too strong with
a correlation value of each 0. 354 and 0.370.

Keywords : extension, farmer group, productivity

LATAR BELAKANG
Dewasa ini, Negara Indonesia menghadapi situasi kerentanan krisis pangan

sebagai akibat tekanan jumlah penduduk dan rendahnya produktivitas pangan yang
dihasilkan petani. Kondisi kerentanan krisis pangan dapat terlihat dari transaksi
perdagangan Indonesia untuk komoditi pangan yang sejak tahun 2007 menunjukkan
kondisi defisit, dimana volume dan nilai ekspor pangan  lebih kecil dari impor pangan.
Dengan kata lain Indonesia merupakan negera net importer dalam komoditas pangan.
Komoditas yang menyumbang impor relatif besar adalah gandum, kedelai, jagung dan
beras.

Dari segi kinerja usahatani pangan, ternyata produktivitas pangan, khususnya
Padi cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bersasarkan data BPS,
sejak tahun 2010 hingga 2013, rata-rata peningkatan produktivitas Padihanya 0.08
persen di Jawa dan 1.45 di Luar Jawa. Pada tahun 2011, produktivitas padi Indonesia
masih kalah dengan Vietnam, dan pada tahun 2013 produktivitas padi mencapai 57.98
kwintal/ha Namun untuk komoditi Jagung dalam kurun waktu yang sama,
produktivitasnya telah meningkat secara signifikan yaitu dari 4.4 ton menjadi hampir
5.2 ton per hektar. Bila dibandingkan dengan produktivitas Jagungdi Kawasan ASEAN
maka produktivitas JagungIndonesia masih lebih rendah(Bisnis.com). Akibatnya dari
sisi produksi maka Jagung dan Padicenderung mengalami fluktuasi tergantung areal
tanam dan areal panen yang digunakan. Pada tahun 2014 produksi Padi mengalami
penurunan, sedangkan produksi Jagung mengalami penurunan pada tahun 2013.

Provinsi Jawa Timur merupakan sentra utama produksi pangan utama Jagung
dan Padidi Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 Jawa Timur memiliki
luas panen Padi terluas, yakni 2,07 juta ha, produktivitas Padi di atas rata-rata nasional
(5,14 ton/ha), yaitu 5,98 ton/ha (kedua terbesar setelah Provinsi Bali), dan
menyumbang produksi Padi sebesar12,40 juta ton atau 17,50 persen.Provinsi Jawa
Timur juga sebagai sentra produksi Jagung, dengan luas panen terluas, yakni  1,2 juta
ha (31,33% luas nasional) dan penyumbang tertinggi (30,14%) produksi Jagung
nasional, yaitu 5,74 juta ton. Namun produktivitas Jagung di provinsi ini masih di
bawah rata-rata nasional (4,95 ton/ha), yaitu sebesar 4,77 ton/ha.

Menurut Kementerian Pertanian (Kementan) dalam LAKIP Kementan tahun
2014, salah satu penyebab masih rendahnya produktivitas pangan  diantaranya adalah
faktor Penyuluh Pertanian Lapangan(PPL) yang masih belum optimal peran dan
fungsinya dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan
pangan Indonesia. Padahal fungsi PPL sangat penting bagi petani karena berfungsi
sebagai sumber pendidikan informal dalam rangka peningkatan kompetensi petani
agar mampu untuk melakukan usaha tani secara baik dan benar sehingga mampu
untuk meningkatkan produksi pertanian. Performa PPL yang baik di lapangan akan
berdampak pada peningkatan produksi di sektor pertanian.  Hal penting lainnya adalah
pean kelompok tani.

Arthur T Mosher (1965) menganalisis syarat-syarat pembangunan pertanian
agar dapat dikembangkan dengan baik. Mosher mengelompokkan syarat-syarat
pembangunan tersebut menjadi dua, yaitu syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat
pelancar. Dalam pembangunan pertanian sangat penting kedua-duanya ada, jika satu
saja di antara syarat-syarat tersebut tidak ada, maka terhentilah pembangunan
pertanian, pertanian bisa berjalan tetapi statis. Syarat-syarat mutlak itu menurut
Mosher adalah : 1) Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani; 2).Teknologi yang
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senantiasa berkembang; 3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara
lokal; 4).Adanya perangsang produksi bagi petani; 5) Tersedianya pengangkutan yang
lancar dan kontinyu.  Disamping ke lima syarat mutlak itu, menurut Mosher ada lima
syarat lagi yang meskipun tidak mutlak adanya, namun akan sangat memperlancar
pembangunan pertanian. syarat-syarat atau sarana pelancar tersebut adalah sebagai
berikut:1).Pendidikan pembangunan; 2). Kredit produksi; 3);Kegiatan gotong royong
petani; 4). Perbaikan dan perluasan tanah pertanian; 5).Perencanaan nasional
pembangunan pertanian

Oleh karena itu perlu untuk dilakukan analisis mengenai ketersediaan PPL,
kelompok tani  dan perannya dalam rangka mendukung peningkatan produksi
pertanian dan ketahanan pangan Indonesia, khususnya Jawa Timur pada komoditas
padi dan jagung. Dengan demikian tujuan penelitian :

1. Mengetahui distribusi Penyuluh Pertanian Lapangandi Jawa Timur
2. Mengetahui distribusi lembaga kelompok tani di Jawa Timur
3. Mengetahui  keterkaitan antara partisipasi petani dalam kegiatan

Penyuluhandan kelompok tani dengan produktivitas usahatani Jagung

METODE PENELITIAN
Pengumpulan data sekunder bersumber dari data Pusdatin dan BPS. Data

sekunder meliputi data jumlah SDM penyuluh dan data produksi jagung dan padi di
Jawa Timur .Pengumpulan data primer (cross section) dilaksanakan pada akhir tahun
2013di Kabupaten Malang - Jawa Timur. Pengumpulan data primer dilakukan dengan
carawawancara dan atau pengisian kuesioner. Penentuan sampling dilakukan dengan
proportioned stratified random sampling, dengan sampel  berjumlah 85 orang.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, khususnya tujuan penelitian yang
ketiga maka digunakan metode  analisis kuantitatif melalui teknik proporsi. Partisipasi
dalam Kegiatan Penyuluhan secara operasional merupakan total skor tingkat
kesadaran dan intesitas petani dalam mengikuti berbagai kegiatan
penyuluhan.Partisipasi dalam Kegiatan kelompok tani didefinisikan secara operasional
sebagai total skor tingkat keanggotaan, kedudukan/posisi dalam organisasi dan
keaktifan petani dalam kelompok tani.Untuk pengujian statistik maka nilai yang
diperoleh, ditransformasikan sehingga memiliki kisaran 0-100. Selanjutnya nilai indek
diklasifikasikan ke dalam 3 range kategori, yaitu rendah (<34), sedang (34-67), tinggi
(>67).

Selanjutnya dilakukan analisis korelasi yang digunakan untuk mengukur
besarnya hubungan linier antara a) jumlah PPL dengan produktivitas jagung dan padi
di Jawa timur; b) tingkat partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan dan kegiatan
kelompok tani terhadap produkivitas usahatani jagung yang dilakukannya. Nilai
korelasi berkisar antara nol hingga satu.  Jika korelasi bernilai positif maka hubungan
antara dua variable bersifat serarah. Sebalinya bila nernilai negative maka hubungan
antara dua variable bersifat berlawanan arah. Besarnya pengaruh yang terjadi dapat
dilihat dari nilai korelasi. Jika nilai korelasi mendekati angka 1 maka hubungan antara
variabel tersebut sangat kuat. Sebaliknya, semakin mendekati angka nol maka
hubungan yang terjadi semakin lemah. Pengujian populasi korelasi mempergunakan
tingkat probabilitas kesalahan 5 persen.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Distribusi Penyuluh Pertanian Lapangan dan lembaga Kelompok Tani di Jawa Timur

Gambar 1
Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan di Jawa Timur

Perkembangan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan dalam kurun waktu tahun
2010 hingga 2013 untuk setiap kabupaten di Jawa Timur cenderung tidak sama, ada
yang mengalami peningkatan namun ada juga yang mengalami penurunan. Kabupaten
Malang mengalami penambahan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang sangat
signifikan, yaitu 96 orang. Kabupaten yang mengalami penambahan jumlah Penyuluh
Pertanian Lapangan lainnya adalah Kabupaten trenggalek, Lumajang, Bondowoso,
Nganjuk dan Gresik. Namun Kabupaten lainya mengalami penurunan jumlah Penyuluh
Pertanian Lapangan. Kabupaten Probolinggo merupakan kabupaten yang mengalami
penurunan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang sangat signifikan yaitu 296
orang.

Dari Gambar 2 diketahui bahwa jumlah kecukupan PPL PNS untuk setiap
kabupaten sangat terbatas. Sebagian besar kabupaten memiliki rasio jumlah desa per
PPL PNS lebih dari 1 sehingga tidak  ideal karena setiap PPL PNS harus melayani
lebih dari 1 desa. Kabupaten Lamongan, Bojonegoro dan Bangkalan memiliki rasio
jumlah desa  per PPL PNS lebih dari 5 yang artinya PPL PNS di Kabupaten tersebut
harus melayani masyarakat petani di 5 desa. Namun lain halnya dengan Kabupaten
Banyuwangi dan Sidoarjo memiliki rasio jumlah desa per PPL PNS  kurang dari 1
(yaitu sebesar 0,9), artinya jumlah PPL PNS sudah sangat ideal karena setiap desa
dapat dilayani oleh satu PPL PNS.

Gambaran rasio jumlah desa per PPL (PNS, THL dan Swadaya) relative lebih
ideal namun tidak merata di setiap kabupaten di Jawa Timur. Sebagian besar
kabupaten memiliki rasio jumlah desa per PPL kurang dari 1 artinya dalam setiap desa
dilayani oleh lebih dari 1 orang PPL. Terdapat 19 kabupaten yang sudah memiliki rasio
kecukupan jumlah PPL untuk setiap desanya.  Kabupaten Sidoarjo memiliki rasio
jumlah desa per PPL sebesar 0, 35 (paling kecil),  artinya setiap desa dilayani oleh  3
orang PPL. Kabupaten Bangkalan memiliki rasio jumlah desa  per PPL paling besar
yaitu sebesar 2.45 artinya jumlah PPL di Kabupaen Bangkalan sangat kurang karena 1
orang PPL harus melayani lebih dari 2 desa.
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Gambar 2
Rasio Jumlah Desa per Penyuluh Pertanian Lapangan pada tahun 2013

Analisis efektifitas PPL  dapat di lihat dari rasio luas lahan jagung atau padi  per
PPL. Semua Kabupaten di Jawa Timur memiliki luas lahan padi yang lebih luas
darilahan jagung. Pada tahun 2013,  luas lahan penen padi (sawah &lading sebesar
2.037.021 ha, dengan produktivitas rata-rata di 29 Kabupaten dan 9 kotamadya adalah
59.15 kuintal per hektar dan produksi sebesar12. 049. 342 ton. Kabupaten dengan
produktivitas di atas rata-rata Jawa Timur adalah Kabupaten Pacitan, Malang, Jember,
Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto Jombang, Madiun, Magetan,
Ngawi, Tuban, Bangkalan, Sumenep, Kota Pasuruan, dan kota Madiun. Jawa Timur
juga merupakan sentra produksi jagung dengan luas lahan panen jagung pada tahun
2013 mencapai 139.205 hektar, rata-rata 47.5 kuintal/hektar dan produksi mencapai
661. 439 ton. Kabupaten dengan produktivitas diatas 6 ton per hektar diraih oleh
Kabupaten Mojokerto, Jember, Situbondo dan Magetan.

Gambar 3
Rasio Luas JagungPerPenyuluh Pertanian Lapangan. Tahun 2013

Dari gambar 3, diketahui bahwa dari tahun 2013 untuk setiap PPLPNS, luas
lahan panen padi  yang perlu diawasi rata-rata 957.64 hektar. sedangkan setiap PPL
(PNS, THL dan Swadaya) maka luas lahan panen padi   yang perlu diawasi rata-rata
364.74 hektar. Dari gambar 4, diketahui bahwa dari tahun 2013 untuk setiap PPLPNS,
luas lahan panen jagung  yang perlu diawasi rata-rata 630,65 hektar. sedangkan setiap
PPL (PNS, THL dan Swadaya) maka luas lahan panen jagung  yang perlu diawasi
rata-rata  234.03 hektar. Dengan demikian bila dijumlahkan antara luas panen jagung
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dan padi maka setiap PPL PNS harus mengawasi lebih dari 1000 hekktar lahan.
Namun hal ini tidak dapat mengambarkan efektivitas kinerja PPL karena Jawa Timur
sendiri merupakan sentra produksi berbagai macam komoditas, sehingga areal kerja
PPL lebih luas dan lebih banyak komoditas.

Gambar 4
Rasio Luas Padi  PerPenyuluh Pertanian Lapangan, tahun 2013

Distribusi Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani

Gambar 5
Jumlah Kelompok Tani Per  Kabupaten

Dari Gambar 5 diketahui bahwa jumlah poktan untuk masing-masing kabupaten
sangat tidak merata, Jumlah poktan paling banyak  dimiliki oleh kabupaten jember,
diikuti oleh Banyuwangi, Bojonegoro, Sumenep dan Ponorogo. Sedangkan jumlah
poktan yang paling sedikit adalah Kabupaten Pasuruan dan Kediri. Setiap desa di
masing-masing kabupaten telah memiliki Poktan, hanya Kabupaten Kediri dan
Pasuruan yang setiap desanya belum memiliki Poktan. Namun dari sisi jumlah anggota
kelompok tani maka Kabupaten Banyuwangi dan Bojonegoro memiliki jumlah yang
relative besar, diikuti Bondowoso dan Lamongan. Dengan demikian jumlah Poktan yan
banyak belum tentu diikuti oleh anggota kelompok yang banyak pula. Meskipun
jember memiliki jumlah Poktan yang besar, namun jumlah anggota poktannya relative
sedikit



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

488

Gambar 6
Jumlah Anggota kelompok Tani Per  Kabupaten

Keterkaitan Partisipasi Petani dengan  Produktivitas jagung
Secara umum  tingkat partisipasi petani di daerah penelitian dalam  berbagai

Kegiatan Penyuluhan adalah sedang. Berdasarkan macam kegiatan yang dilakukan
maka hanya kegiatan rapat/pertemuan yang berada dalam kategori tinggi artinya
responden, atas kesadarannya cukup sering mengikuti  rapat/pertemuan. Meskipun
demikian kegiatan rapat/pertemuan hanya beberapa kali saja dilaksanakan terutama
untuk membahas persiapan tanam. Selanjutnya partisipasi petani dalam kegiatan
pelatihan berada dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan pelatihan belum merata di
semua lokasi penelitian. Sedangkan partisipsi dalam kegiatan penyuluhan lainnya
masih dalam kategori rendah. Sebagian besar petani tidak pernah mengikuti kegiatan
penyuluhan magang dan pameran.

Tabel 1
Tingkat Partisipasi Petani  dalam  Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan Indeks
rataan

Kategori

Rapat/Pertemuan 70,00 Tinggi
Pelatihan 58,82 Sedang

Demonstrasi 31,38 Rendah

Magang 3,53 Rendah
Kunjungan lapang 17,65 Rendah

Pameran

3,53

Rendah

Sumber : Diolah dari Data Primer,  2013
Keterangan : >67 =Tingg/baik; 34-67=Sedang/cukup;<34 = Rendah/kurang

Secara umum, tingkat partisipasi dalam  Kelompok Tani berada dalam kategori
tinggi. Di Kecamatan Wajak terdapat 54 kelompok tani dari semua sub sektor pertanian
sedangkan jumlah Gapoktan sebanyak 10 Gapoktan.  Kelompok tani ini tersebar di
setiap dusun. Minimal setiap dusun ada satu kelompok tani yang membidangi
kegiatan lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan. Keberadaan kelompok tani ini
sangat dibutuhkan untuk dapat menggerakkan petani dalam menerapkan manajemen

0

50000

100000

150000

200000

250000

Pa
ci

ta
n

Po
no

ro
go

Tr
en

gg
al

ek
Tu

lu
ng

ag
un

g
Bl

ita
r

Ke
di

ri
M

al
an

g
Lu

m
aj

an
g

Je
m

be
r

Ba
ny

uw
an

gi
Bo

nd
ow

os
o

Si
tu

bo
nd

o
Pr

ob
ol

in
gg

o
Pa

su
ru

an
Si

do
ar

jo
M

oj
ok

er
to

Jo
m

ba
ng

N
ga

nj
uk

M
ad

iu
n

M
ag

et
an

N
ga

w
i

Bo
jo

ne
go

ro
Tu

ba
n

La
m

on
ga

n
G

re
si

k
Ba

ng
ka

la
n

Sa
m

pa
ng

Pa
m

ek
as

an
Su

m
en

ep



Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

Mei, 2016

489

usahatani yang baik. Namun kenyataan di lapangan tidak semua kelompok tani aktif
dalam kegiatannya. Beberapa kelompok tani  bahkan dalam 1 tahun terakhir banyak
yang tidak melakukan kegiatannya.  Pada dasarnya,  semua petani  adalah anggota
kelompok tani, namun ada  anggota pasif dan aktif. Petani pasif sebagai anggota
karena pekerjaannya saja sebagai petani, sehingga kelompok petani memasukkannya
sebagai anggota karena berada dalam dusun yang sama.  Petani yang aktif akan
memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap kegiatan kelompok taninya.

Tabel 1
Koefisien Korelasi Jumlah PPl dan Poktan Terhadap Produktivitas

Jagung dan Padi
Korelasi Produktivitas

Padi
Produktivitas Jagung

PPL PNS 0.161 0.735**
PPL 0.121 0.314

Poktan 0. 067 0.272

Keterangan :** sangat nyata pada level signifikan 0,05
Sumber : Diolah dari Data Sekunder,  2013

Berdasarkan analisis korelasi product moment, pada tabel 1, terlihat bahwa
variabel jumlah PPL PNS berhubungan nyata dengan produktivitas usahatani. Nilai
korelasi sebesar 0.735 menunjukkan bahwa korelasi kedua variable adalah korelasi
tinggi, dapat diandalkan. Hubungan kedua variable bersifat positif (searah), apabila
jumlah PPL PNS meningkat maka produktiviras jagung akan juga meningkat.

Tabel 2
Koefisien Korelasi Partisipasi Petani  Terhadap Produktivitas Usahatani jagung

Korelasi Produktivitas
Jagung

Kategori

Kegiatan penyuluhan 0.348** Korelasi Moderat
Kegiatan poktan 0.370* Korelasi Moderat

Keterangan :*** sangat nyata pada level signifikan 0,01
* sangat nyata pada level signifikan 0,1
Sumber : Diolah dari Data Sekunder,  2013

Berdasarkan analisis korelasi product moment, pada tabel 2, terlihat bahwa
variabel partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan dan kelompok tani berhubungan
nyata dengan produktivitas usahatani jagung.  Korelasi antara variable partisipasi
petani dalam kegiatan penyuluhan dengan produktivitas usahatani jagung bersifat
positif (serarah), apabila terjadi peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan
penyuluhan maka akan terjadi peningkatan dalam produktivitas usahatani jagung yang
dilakukannya. Begitu pula korelasi antara variable partisipasi petani dalam kegiatan
poktan dengan produktivitas usahatani jagung bersifat positif (serarah), apabila terjadi
peningkatan partisipasi petani dalam kegiatan poktan maka akan terjadi peningkatan
dalam produktivitas usahatani jagung yang dilakukannya.Nilai korelasi antara kedua
variable dengan produktivitas usahatani jagung menunjukkan pada korelasi korelasi
Moderat, hubungan substansia.
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PENUTUP
Secara keseluruhan, rasio PPL PNS untuk setiap desa, tidak ideal, karena

setiap penyuluh PNS bertanggung jawab untuk lebih dari satu desa.  Namun jumlah
keseluruhan PPL (PNS, THL dan swadaya) relatif dekat dengan ideal, meskipun
distribusi sangat tidak merata untuk setiap kabupaten. Pada tahun 2013, rasio luas
areal panen untuk Padi atau Jagung  per PPL PNS  lebih dari 1000 hektar.
Berdasarkan data Pusdatin Kementan, jumlah kelompok tani dan anggota kelompok
tani hampir tidak mengalami peningkatan, rata-rata jumlah kelompok tani untuk
masing-masing desa adalah lima kelompok tani. Secara umum  tingkat partisipasi
responden dalam  berbagai kegiatan penyuluhan dan kelompok tani adalah sedang.
Terdapat keterkaitan positif dan kuat antara jumlah PPL PNS dengan produktivitas
usahtani Jagung.  Namun keterkaitan antara partisipasi petani dalam kegiatan
penyuluhan dan kelompok tani dengan produktivitas usahatani Jagung juga positif
tetapi tidak terlalu kuat dengan nilai korelasi masing-masing 0.354 dan 0.370.
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DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PETERNAK PASCA
PEMBANGUNAN BIOGAS DI DESA BENDOSARI KECAMATAN PUJON,

KABUPATEN MALANG
Titis Puspita Dewi

Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada
Titis.dewi26@gmail.com

ABSTRAK :
Masyarakat peternak di Desa Bendosari telah membuat program biogas untuk mulai
mengubah kehidupan mereka. Dari sisi perubahan sosial, terdapat beberapa
subsistem yang mampu menunjang keberhasilan suatu faktor perubahan tersebut.
Tulisan ini dikaji melalui pendekatan struktural fungsional dimana terdapat konsep
AGIL, oleh Talcott Parson yang ingin mengidentifikasi perubahan berdasarkan trigger
perubahannya. Adapun penelitian ini menggunakan teknik purposive dimana peneliti
melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil seseorang sebagai
informan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan pada subsistem
ekonomi dimana mereka (masyarakat peternak pengguna biogas) bergerak melakukan
perubahan karena biogas memberikan tambahan pendapatan dan mengurangi
pengeluaran mereka ketika memasak karena tidak perlu membeli LPG. Selain itu,
biogas turut memberikan kontribusi dalam mempererat integrasi sosial antar
masyarakat. Biogas tidak hanya memberikan pengaruh pada lingkungan namun juga
sosialnya. Meski demikian, biogas ternyata belum mampu mengubah pola perilaku
masyarakat, masih ada masyarakat yang membuang kotoran ternak mereka ke sungai
sehingga perubahan sosial ini belum menyeluruh terjadi di masyarakat. Oleh karena
itu, diharapkan ke depannya, pemerintah baik setingkat desa maupun provinsi mampu
membaca hal ini dimana perubahan masyarakat justru mengarah pada hal-hal berbau
ekonomis saja, bukan berubah karena manfaat yang diberikannya. Perubahan yang
sebenarnya adalah perubahan perilaku, tidak hanya perubahan berdasarkan faktor
ekonomi semata.

Kata kunci: Biogas, Perubahan Sosial, Subsistem, AGIL Parson

SOCIAL CHANGED IMPACT ON BREEDER SOCIETY AFTER BIOGAS'S
DEVELOPMENT AT BENDOSARI VILLAGE, PUJON DISTRICT,

MALANG REGENCY

ABSTRACT:
Breeder society at Bendosari Village has made biogas's program to begin change their
life. Of social change flank, there are some subsystem which can prop success a that
changed factor. This writing is assessed approaching thru structural functional where
exists AGIL'S concept, by Talcott Parson what does want to identify changing bases
trigger its change. There is research even this utilize purposive's tech where researcher
does judgment before take someones as informan. Result observationaling to point out
marks sense changing significant on economic subsystem where they (breeder society
that use biogas) move to do changing since biogas gives income affix and reduce their
expenditure while cook since not necessarily buys LPG. Besides, biogas accords to
give contribution in tighten social integration among society. Biogas not only give
influence on environmentally but also its social. Even such, biogas apparently can't yet
change society behaviour pattern, extant society which discard their breed filth goes to
an river so this social change was comprehensive happening society. Therefore,
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expected it forwards, good government as level as village and also province can read it
where society change just aims on economic smelly things only, are not changed
because benefit which be given. Changing one actually is changed behavioural, not
only changed bases economy factor.

Keywords: Biogas, Social Change, Subsystem, AGIL Parson

PENDAHULUAN
Saat ini masyarakat terbagi menjadi dua yaitu masyarakat perkotaan dan

perdesaan. Keduanya memiliki karakteristik yang menjadi pembeda untuk masyarakat.
Dalam tulisan “Masyarakat Perdesaan dan Masyarakat Perkotaan”, perbedaan yang
terjadi antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan tidak terlepas dari beberapa
faktor yang melatarbelakangi pengklasifikasian tersebut, salah satunya berkaitan
dengan corak kehidupan yang dianut oleh individu dalam masyarakat tersebut.

Ketika membicarakan tentang masyarakat perkotaan dan pedesaan tentu
seperti menjelaskan sebuah medan magnet yang memiliki daya tarik berlawanan.
Masyarakat perkotaan tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung
dan daerah-daerah lain yang memiliki sistem kehidupan ke arah modernisasi. Salah
satu ciri khas masyarakat perkotaan ditandai dengan berkembangnya industrialisasi
yang dibuktikan dengan pabrik besar di wilayah tersebut, selain itu juga masyarakat
perkotaan sering menggunakan teknologi canggih untuk mempermudah kehidupannya.
Sedangkan masyarakat perdesaan secara geografis berada di daerah yang masih
terjaga lingkungannya karena belum banyak tersentuh eksplorasi manusia. Masyarakat
perdesaan merupakan masyarakat yang masih memelihara kearifan-kearifan lokal
sebagai bentuk identitas, seperti: gotong royong, tolong menolong, dan sebagainya.

Masyarakat pedesaan mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan dalam
menyelesaikan sebuah permasalahan. Karakteristik yang dianut oleh masyarakat
pedesaan ini jelas sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung
individualis karena dalam kehidupan, masyarakat perkotaan telah banyak disibukkan
dengan aktivitas pekerjaan yang menyita waktu sehingga kebersamaan antar warga
masyarakatnya kurang terjalin dengan baik. Selain itu, masyarakat perkotaan
didominasi oleh individu-individu yang bukan berasal dari daerah perkotaan melainkan
warga pendatang yang mencoba mengadu nasib di kota-kota besar sehingga faktor ini
pula yang menyebabkan kehhidupan masyarakat perkotaan cenderung individualistis.

Mata pencaharian pun berbeda antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
Masyarakat perkotaan didominasi oleh individu yang memiliki keahlian dalam satu
bidang tertentu misal: dokter, pengusaha, manajer,  dan sebagainya. Berbeda dengan
mata pencaharian di perdesaan karena dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya,
masyarakat cenderung memanfaatkan sumber daya alam yang berada di
lingkungannya, misalnya saja bekerja dalam bidang pertanian, perkebunan, nelayan,
bahkan peternakan.

Kegiatan masyarakat dalam bidang peternakan merupakan salah satu mata
pencahariaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Dalam sejarah
diperkirakan kegiatan beternak sudah ada sejah 9.000 SM, dimana perbedaannya
dengan peternakan sekarang adalah dalam segi hewan yang menjadi komoditas
peternakan. Pada awal berkembangnya, yang menjadi hewan ternak adalah anjing,
kambing, domba sehingga tidak memiliki variasi hewan yang dijadikan komoditas
peternakan. Berbeda dengan sekarang dimana hewan ternaknya seperti sapi, kerbau
bahkan hewan-hewan yang masuk ke dalam jenis unggas memberikan manfaat yang
lebih besar baik dilihat dari sumbangan tenaga maupun materi (uang) keuntungannya.

Salah satu komoditas peternakan yang tidak terlepas dari pencarian profit
adalah peternakan sapi perah. Budidaya sapi perah dalam dunia peternakan mungkin
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sudah banyak yang menggelutinya karena hampir di seluruh daerah di Indonesia
memiliki daerah yang menjadi sentral dalam peternakan sapi perah. Pengelolaan
peternakan sapi perah dapat dikatakan sebagai usaha berbasis rumah tangga baik itu
dalam sistem pengelolahan tempat maupun sapinya sendiri sehingga tidak
mengherankan apabila kebanyakan peternak sapi perah mengelola peternakannya
secara pribadi dan menempatkan usaha peternakannya di lahan milik sendiri.
Sedangkan dalam hal perawatan sapi perah khususnya yang berkaitan dengan pakan
ternak, peternak cenderung memanfaatkan rumput-rumput yang tumbuh secara liar di
sekitar lingkungan rumah dan seringkali peternak sapi perah membudidayakan rumput
bagi pakan sapi perah mereka.

Pengelolaan peternakan sapi perah bukan hanya berhubungan dengan pakan
maupun perawatan hewan ternak tetapi juga mengenai pengelolaan limbah. Limbah
yang tidak dikelola akan menimbulkan efek merugikan baik untuk peternakan maupun
daerah sekitarnya. Fenomena jumlah kotoran ternak yang banyak mencemari sungai
yang jumlahnya sekitar 44.800 kilogram yang dihasilkan dari 2.612 yang setiap
ekornya menghasilkan kotoran ternak sekitar 20 kilogram/ekor (berdasarkan hasil
pengamatan di wilayah penelitian) sehingga untuk menanggulangi banyaknya kotoran
ternak tersebut, muncul gebrakan program biogas sebagai salah satu alternatif
pengolahan limbah kotoran ternak agar gas metan yang dihasilkan tidak mencemari
sungai. Program biogas ini turut diperkenalkan ke desa peternak agar peternak dapat
mengolah limbahnya dengan baik. Perkembangan program biogas tidak serta
memberikan tanggapan yang baik bagi masyarakat, bisa justru yang terjadi adalah
sebaliknya.

Latar belakang munculnya program untuk pembangunan biogas terutama di
Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yaitu karena masyarakat
memiliki kebiasaan buruk yaitu sering membuang limbah atau kotoran sapi langsung
ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu hingga mencemari ekosistem sungai desa.
Untuk menyiasati dan mengurangi kebiasaan buruk tersebut maka dibangunlah biogas
untuk mengurangi pencemaran akibat kotoran ternak yang dihasilkan ternak mereka.
Selain untuk mengubah kebiasaan membuang kotoran ke sungai, program biogas ini
dilaksanakan untuk mengembalikan kelestarian ekosistem lingkungan di desa
Bendosari yang lama-kelamaan kondisinya mengkhawatirkan.

Setelah diterapkannya program biogas di Desa Bendosari seharusnya sudah
tidak terjadi lagi pencemaran ekosistem. Sungai tidak lagi tercemar oleh kotoran sapi
hingga warnanya berubah kehijauan meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa
masyarakat yang masih saja membuang kotoran ternaknya langsung ke sungai pasca
diolah melalui biogas. Hal tersebut dilakukan karena anggapannya kotoran ternak tidak
lagi membahayakan padahal sebenarnya masih dapat dimanfaatkan untuk menjadi
pupuk yang dapat menyuburkan tanah pertanian.

Pada penelitian kali ini, dapat peneliti tunjukkan beberapa penelitian
sebelumnya untuk memberikan gambaran sekaligus menentukan positioning peneliti
untuk penelitian kali ini. Adapun state of the art, dari penelitian ini, antara lain: oleh Eko
Wahyuningtyas, 2008 yakni tentang “Dampak Keberadaan Peternakan Unggas
Terhadap Perubahan Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat”, fokus tentang
perubahan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar pasca pembangunan peternakan di
Desa Plosoarang, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Selain itu terdapat dua
penelitian yang dilakukan oleh Hadriana Marhaeni Munthe (2007) dan Dr. Sitti Nurani
Sirajuddin, S.Pt, M.Si dkk. (2012) yang masing-masing berjudul “Modernisasi dan
Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian: Suatu Tinjauan
Sosiologis”, fokusnya tentang efek pendekatan modernisasi dan pembangunan
terhadap perubahan sosial masyarakat petani yang diberikan stimulus berupa
pemanfaatan teknologi. Serta penelitian yang termuat dalam “Bahan Ajar Sosiologi
Peternakan” tentang perubahan sosial dan pengaruhnya pada bidang peternakan
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Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai
perubahan sosial pasca munculnya sebuah program, penelitian kali ini cenderung
menampilkan sisi perubahan pada masing-masing subsistem (menurut Talcott Parson)
yang ada dalam sebuah sistem besar yaitu desa terutama di Desa Bendosari,
Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang baik sebelum dan sesudah pelaksanaan
program biogas.

Penelitian ini kemudian berusaha untuk menganalisa dampak yang terjadi pada
masyarakat pasca pembangunan biogas Desa Bendosari, Kecamatan Pujon,
Kabupaten Malang agar ke depannya, pemerintah desa maupun pada jajaran yang
lebih tinggi mampu melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud bukan “melulu”
tentang cara mengajari masyarakat mengolah limbah dengan baik namun lebih
mengarahkan pada perubahan perilaku mereka karena sejatinya, pemberdayaan yang
baik adalah yang mampu mengubah akar, bukan sekedar daunnya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon,

Kabupaten Malang. Alasan memilih lokasi ini adalah karena secara umum Kecamatan
Pujon merupakan daerah peternakan dan penghasil susu terbesar di Jawa Timur dan
dengan demikian peneliti dapat mengetahui seluk-beluk masyarakat peternak yang
menjadi subyek penelitian. Kecamatan Pujon yang memiliki 9 desa, dimana semuanya
merupakan daerah peternakan dan penghasil susu tak terkecuali Desa Bendosari.
Desa Bendosari sendiri pada pertengahan tahun 2013 juga telah resmi menjadi desa
mandiri energi melalui pembangunan biogas.

Adapun teknis pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah dengan
melakukan pengelompokkan key informant terlebih dahulu untuk mempermudah
peneliti dalam melakukan in depth interview yaitu dengan menentukan aktor pada sub
sistem di masyarakat. Ketika melakukan in depth interview, terlebih dahulu peneliti
melakukan penentuan aktor-aktor pada subsistem yang ada di masyarakat seperti:
subsistem ekonomi, sosial, budaya, dan politik, baru dari key informant (aktor
subsistem) tersebut akan membuka beberapa informan lain terkait masalah penelitian
ini.

Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan teknik
purposive, dimana purposive sendiri adalah salah satu metode penentuan subjek
penelitian dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu aktor-aktor
yang diambil telah cukup berperan di setiap subsistem yang ada. Selain itu,
pertimbangan lainnya adalah key informant dari setiap subsistem ini adalah orang-
orang yang mengerti permasalahan penelitian yang diteliti.

Adapun peneliti mengkategorisasikan key informant secara purposive dalam
tabel di bawah ini, antara lain:

Sub Sistem Jabatan Informan Nama Informan Alasan Pemilihan
Politik Kepala Desa

Bendosari, Kecamatan
Pujon, Kabupaten
Malang.

M. Khoirun, S.E Untuk mengetahui
sejarah desa,
perkembangan dan
perubahan
masyarakat peternak
di kawasan ini
sekaligus mencari
informasi sebagai data
awal penelitian
mengenai program-
program yang digagas
selama pemerintahan
Beliau yang
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berhubungan dengan
masyarakat peternak

Ekonomi  Ketua penggerak
Simpan Pinjam
Perempuan (SPP)

 Ketua Koperasi
Wanita
(KOPWAN)

 Ketua Gerakan
Terpadu
Pengentasan
Kemiskinan
(GERDU TASKIN)

 Pemilik-pemilik
peternakan (skala
besar) di Desa
Bendosari, Pujon,
Malang.

Untuk mengetahui
pelaksanaan kegiatan
ekonomi baik yang
berhubungan
langsung dengan
masyarakat peternak
maupun yang secara
umum berpengaruh
terhadap
pemberdayaan
masyarakat desa
sehingga peneliti
dapat mengetahui
peran aktor-aktor sub
sistem ekonomi ini
dalam perubahan
sosial masyarakat
desa Bendosari.

Sosial  Ketua penggerak
PKK

 Ketua penggerak
Karang Taruna

Untuk mengetahui
pandangan
masyarakat sekitar
mengenai keberadaan
peternakan dan
penghasil susu di
Desa Bendosari serta
peran mereka dalam
perubahan sosial pada
masyarakat peternak.

Budaya  Sesepuh desa/
tokoh masyarakat/
tokoh keagamaan

 Penggerak
lembaga kursus
keahlian peternak
(misal, bila ada).

Untuk mengetahui
peran sub sistem
budaya dalam
perubahan sosial
masyarakat peternak,
melalui aktor-aktor
tersebut adakah
peningkatan atau
justru berada pada
stagnansi atau kondisi
tetap yang terus-
menerus dilakukan,
salah satunya karena
alasan “menjaga”
tradisi yang telah ada.

Budaya  Sesepuh desa/
tokoh masyarakat/
tokoh keagamaan

 Penggerak
lembaga kursus
keahlian peternak
(misal, bila ada).

Untuk mengetahui
peran sub sistem
budaya dalam
perubahan sosial
masyarakat peternak,
melalui aktor-aktor
tersebut adakah
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peningkatan atau
justru berada pada
stagnansi atau kondisi
tetap yang terus-
menerus dilakukan,
salah satunya karena
alasan “menjaga”
tradisi yang telah ada.

Peneliti melakukan observasi secara tidak langsung dengan melakukan
pengamatan kehidupan key informant maupun aktor dari masing-masing subsistem
yang sudah ditentukan melalui teknik purposive. Di sini key informant sebagai kunci
pembuka dari informasi yang diinginkan oleh peneliti. Key informant pada penelitian ini
dipilih berdasarkan per sub sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya yang
disesuaikan dengan konsep AGIL dari Talcott Parson.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Subsistem Politik

Berdasarkan data yang telah ditemukan dapat dianalisis bila ada sistem trah
dalam terpilihnya kepala desa yang telah menjabat 2 kali ini. Adapun awal masuknya
biogas di tahun 2009 pada masa kepemimpinan M. Khoirun dilakukan guna
melestarikan keadaan desa dari pencemaran air, udara, dan tanah. Ide biogas tersebut
mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk menciptakan alat yang digunakan untuk
melindungi dan menjaga kelestarian alam sehingga dipilihlah biogas sebagai alternatif
untuk merawat lingkungan Desa Bendosari. Sebelum adanya biogas masyarakat Desa
Bendosari kurang memperhatikan lingkungan karena langsung membuang kotoran
sapinya ke sungai sehingga mencemari lingkungan. Setelah dirasakan manfaat dari
biogas itu maka kepala desa mewajibkan kepada perangkat-perangkatnya untuk
membangun biogas.

Dana yang diperoleh untuk membangun biogas ini didapatkan dengan
mengajukan proposal kepada pemerintah dan bantuan yang diberikan ini bukan
berupa uang melainkan berupa unit barang yang dibutuhkan dalam pembuatan biogas.
Sedangkan untuk proses sosialisasi sendiri dilakukan dengan mengajak masyarakat
untuk saling berdiskusi melalui diskusi dan selain itu memberikan contoh terlebih
dahulu tentang manfaat dari biogas sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui
manfaatnya maka mereka akan sedikit demi sedikit melaksanakan pembuatan biogas.
Cara yang dilakukan oleh subsistem politik adalah dengan memberikan contoh terlebih
dahulu terkait penggunaan biogas, ada model “ing ngarsa sun tuladha”, yang di depan
memberikan contoh.

Sistem pemerintahan yang ada di Desa Bendosari yang berkaitan dengan
biogas ini apabila dilihat dari pandangannya teori struktural fungsional dengan konsep
AGIL dapat ditunjukkan melalui empat tindakan yang ada di dalamnya yaitu:

Adaptation, merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu sebagai
bentuk menyesuaikan diri terhadap nilai norma yang berlaku di lingkungan yang baru
sebagai fungsi perilaku organisme, seperti paradigma adaptasi yang tercermin dalam
sistem pemerintahan yang ada di Desa Bendosari. Selama Pak Khoirun menjabat
sebagai kepala desa selama 2 periode, mekanisme pemerintahan lebih bersifat
terbuka ditunjang dengan adanya sosialisasi program-program yang menunjang
kemajuan desa termasuk pembangunan biogas, masyarakat “dituntut” untuk
beradaptasi dengan mengikuti setiap program baru yang disosialisasikan.

Goal Attainment, dilihat dari tindakan individu atau kelompok dimana
mengarah pada peranan kolektif untuk mencapai tujuan terhadap semua subsistem
yang ada, goal di sini merupakan bukti nyata melalui tujuan yang diinginkan, seperti
pembangunan biogas di Desa Bendosari yang mempunyai tujuan di antaranya
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mengurangi pencemaran air dan udara serta mengurangi adanya penebangan liar
yang digunakan masyarakat sebagai kayu bakar guna memasak sehari-hari. Dengan
melihat keadaan tersebut alternatif yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut
yakni dengan dibangunnya biogas untuk mengurangi pencemaran guna menjaga
kelestarian ekosistem lingkungan serta mengembalikan fungsi hutan lindung yang ada
di sekitar Bendosari. Langkah awal pembangunan biogas diterapkan pada perangkat
desa guna menjadi contoh agar dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat
setempat.

Integration, merupakan tindakan yang mengarah pada proses keseimbangan
antara tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok dalam
kaitannya dengan kesatuan utuh yang ada dalam masyarakat. Berlaku sistem
pemerintahan di Desa Bendosari yang menghasilkan kerjasama untuk
mengembangkan biogas. Sebagai pemimpin, kepala desa yang dipercaya masyarakat
setempat membentuk kesatuan utuh yang dapat mengintegrasikan masyarakat
walaupun banyak perbedaan di antara mereka.

Latency, dimana sebagai satu bagian dari konsep AGIL yang berasal dari luar.
Latency sebagai pemeliharaan pola yang tersembunyi dan berkaitan dengan fungsi
kultur atau budaya yang berfungsi sebagai alat pemeliharaan nilai-nilai yang ada di
masyarakat. Pemelihaaran pola ini dapat dilakukan dengan cara transparan, dimana
terdapat sistem keterbukaan terhadap dana pembangunan biogas antara Kepala Desa,
perangkat desa, dan warga akan tetapi di balik keterbukaan tersebut tidak semua
warga mengetahui secara gamblang sekian dana pastinya untuk biogas namun
mereka diajarkan untuk mau berperan aktif dalam kesuksesan program.

b. Subsistem Ekonomi
Peternak
Bentuk hubungan perubahan tingkat pendapatan ekonomi dapat terjadi

sebelum dan sesudah adanya biogas. Dahulu sebelum masuknya peternakan di Desa
Bendosari mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Dari hasil bertani tersebut
para penduduk dapat bertahan hidup dan mulai menabung demi meningkatkan
ekonomi agar lebih tinggi di hari esok. Penghasilan dari hasil pertanian dirasa masih
kurang untuk kesejahteraan hidupnya maka dari situ para penduduk yang dahulunya
hanya bekerja sebagai petani sekarang juga bekerja sebagai peternak.

Semenjak penduduk bekerja sebagai petani sekaligus peternak sekitar 20
tahun yang lalu penghasilan dari setiap kepala keluarga bertambah sekitar 30%.
Penduduk Desa Bendosari setiap 15 hari sekali mendapatkan penghasilan dari hasil
susu sapi yang diternaknya. Hubungan antara perternak dengan peternak lain maupun
dengan masyarakat lain sangat baik dan ini terjalin karena masih besarnya rasa
solidaritas antar penduduk. Para peternak saling membantu satu sama lainnya.
Kemudian pada tahun 2009 penduduk Desa Bendosari mulai diperkenalkan dengan
pemanfaatan kotoran ternaknya untuk dijadikan sebagai biogas. Biogas berkembang
pesat dalam masyarakat Desa Bendosari karnea manfaat biogas sendiri yang sudah
dirasakan oleh para penduduk sangat besar terutama di bidang ekonominya. Mereka
lebih hemat dalam penggunaan gas LPG yang dijual di pasaran dengan kisaran Rp
14.000,00 hingga Rp 16.000,00 per tabungnya. Bagi masyarakat, biogas merupakan
produk alternatif untuk memasak dan efektif untuk mengurangi pengeluaran (akumulasi
per bulan).

Bila dilihat dari pandangan teori struktural Talcott Parson mengenai AGIL,
perkembangan biogas di Desa Bendosari dapat ditunjukkan melalui empat tindakan
yaitu:
1. Adaptation, peternak yang dari pihak pemerintah baik desa maupun pusat atau

secara otonomi membuat instalasi biogas menjadi sesuatu yang cukup aneh bagi
sekitarnya. Masyarakat sebagai individu perlu memperlajari cara agar sekitarnya
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tidak terganggu misal dengan memberikan pengertian bahwa biogas ini dapat
mengurangi bau kotoran ternak maupun memberikan tambahan pendapatan serta
mengurangi konsumsi LPG (gas) agar ke depannya diharapkan yang lain akan
mengikuti jejaknya,

2. Goal attainment, untuk kesuksesan kegiatan adaptasi sebelumnya, peternak
yang menjadi pioneer penggunaan biogas tidak bisa kemudian menjadi egois dan
tidak lagi peduli dengan peternak lain. Ia yang telah menggunakan biogas harus
lebih “rendah” dalam arti mau menularkan pengalamannya menggunakan biogas
paling tidak kepada tetangganya yang juga berprofesi sebagai peternak. Ini
dilaksanakan pula oleh Ibu Barokah yang dengan keuangan pribadinya
membangun instalasi biogas melalui tambahan pinjaman kepada Koperasi SAE
mulai memberikan informasi kepada tetangganya dan berusaha mengembangkan
biogasnya agar dapat dinikmati olehnya dan tetangganya. Beliau bekerja sama
dengan tetangga sebelah rumahnya agar menggunakan biogas bersama dalam
satu instalasi. Beliau dengan teratur melakukan komunikasi secara berkelanjutan
hingga tetangganya kini turut serta menggunakan biogas.

3. Integration, pada bahasan norma-norma yang berlaku, berhubungan dengan
peternak (sejenis) maupun dengan lembaga ekonomi yang menaungi beliau, Ibu
Barokah secara kondusif melakukan komunikasi dengan peternak di luar kawasan
sekitar rumahnya yang juga menggunakan biogas. Selain itu dari pihak Koperasi
SAE, secara eksternal, Ibu Barokah (salah satu peternak pengguna biogas) juga
kerap memperoleh pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
perahan maupun hasil biogas dari kotoran ternaknya.

4. Latency, cara yang dilakukan misalnya melalui komunikasi antar lembaga.
Komunikasi ini digunakan oleh Ibu Barokah melalui keikutsertaan beliau dengan
kegiatan evaluasi pengguna biogas dari pemerintah desa dan Koperasi SAE.
Selain itu juga beliau kerap melakukan komunikasi dengan tetangga-tetangganya
untuk mengurangi ketidaksenangan atas apa yang beliau lakukan.

Koperasi
Koperasi yang digunakan oleh peternak di Desa Bendosari adalah Koperasi

SAE sedangkan koperasi wanita, gardu taskin, dan SSP (simpan pinjam untuk
perempuan) tidak begitu diminati oleh penduduk. Sebagian besar penduduk hanya
memanfaatkan koperasi wanita dan beberapa program koperasi lainnya di Desa
Bendosari ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (rumah tangga), tidak juga untuk
melakukan peningkatan usaha peternakannya. Rata-rata permasalahan yang
dikeluhkan anggota koperasi kepada informan berhubungan dengan pemenuhan
kehidupan sehari-hari (konsumtif), tidak lantas berhubungan dengan pengembangan
usaha atau pemberian modal. Perempuan yang menjadi sektor pengembangan diri
dan kesetaraan gender di sini kurang berusaha mengembangkan diri mereka tetapi
kembali pada sektor domestik mereka yaitu mengurusi bagian dapur dan rumah
tangga yang sekiranya belum dapat dipenuhi.

Membahas mengenai kaitan koperasi ini dengan pembangunan biogas,
menurut informan (salah satu pengurus koperasi desa), tidak ada kaitannya sama
sekali karena para peternak susu telah masuk dalam keanggotaan koperasi SAE
sehingga tidak dimungkinkan adanya double keanggotaan. Untuk sektor pembangunan
biogas, koperasi wanita di desa ini belum banyak membantu, koperasi ini lebih
dimanfaatkan sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat
cenderung memanfaatkan korelasinya dengan Koperasi SAE karena koperasi ini telah
menyediakan berbagai macam bentuk pinjaman mulai dari pinjaman untuk pembelian
sapi, pinjaman untuk pakan dan obat-obatan, hingga pemberian bantuan dalam
pembangunan biogas.
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Bila dilihat dari tindakan AGIL, koperasi wanita, gardu taskin, dan SPP yang
menjadi bahasan awal dalam penelitian ini tidak banyak berhubungan dengan
pembangunan biogas di Desa Bendosari. Sedangkan untuk Koperasi SAE
menunjukkan adanya peran sebagai tindakan adaptation dengan mulai memunculkan
program pinjaman dana untuk pembangunan biogas sejak tahun 2010. Koperasi SAE
tidak dijadikan bahasan dalam penelitian ini karena lebih banyak terkait dengan
koperasi yang mengelola produksi susu. Koperasi SAE memang cukup berperan tetapi
muncul batasan bagi mereka yang tergabung sebagai anggotanya, lepas dari itu pihak
koperasi tidak ingin ikut campur.

Sedangkan untuk bahasan tindakan, goal attaintment, koperasi wanita, gardu
taskin, dan SPP sudah menunjukkan pergerakkannya terutama dalam kaitannya
dengan pengembangan ekonomi keluarga. Sektor yang dijadikan sasaran adalah
wanita dimana biasanya wanita hanya bekerja di sektor domestik sehingga pemasukan
yang diperoleh pun menjadi cukup sedikit. Ini kemudian mendorong kegiatan koperasi
di Desa Bendosari untuk membangun dan menggugah niat berbisnis pada wanita desa
namun faktanya kurang diminati oleh masyarakat.

Sedangkan untuk integration dan latency tidak banyak ditemukan karena
secara umum kegiatan koperasi terutama yang terkait dengan perempuan belum
banyak mengubah pola ekonomi masyarakat. Tingkat pemanfaatan koperasi yang
mereka lakukan belum mengarah pada pengembangan bisnis sehingga belum tampak
manfaat dari koperasi ini. Kaitan dengan pembangunan biogas pun, koperasi tidak
berperan besar karena memang bukan pada sektor tersebut koperasi dan gerakan
ekonomi berbasis gender yang ada di desa ini bergerak.

c. Subsistem Budaya
Budaya merupakan sebuah tradisi yang dimiliki setiap daerah sama halnya

dengan tradisi yang ada Desa Bendosari. Masyarakat sebagai yang subjek aktif dan
bebas dalam menanggapi hal yang berupa warisan terbilang menjadi “terdoktrin”,
mengingat sifat dasar dari budaya sendiri adalah mempertahankan nilai-nilai dan
produk sejarah yang telah dihasilkan dan diperkenalkan pada generasi selanjutnya.
Dengan adanya modernisasi yang menyebabkan adanya pergeseran terhadap nilai
norma yang berlaku di masyarakat, doktrin tentang budaya dibungkus dengan istilah
balak (bencana) dari perbuatannya sehingga tradisi yang ada di Bendosari masih
terbilang kental. Berbicara mengenai pembangunan biogas yang ada di Bendosari
tidak banyak berpengaruh pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi-
tradisi seperti gotong royong, sedekah bumi, serta permainan seni yang masih banyak
dilakukan, justru masyarakat antusias dalam menerima pembangunan biogas tersebut.
Jika dilihat dari sudut pandang teori struktural fungsional dengan konsep AGIL yang
dikemukakan oleh Talcott Parson maka fenomena ini dapat dinyatakan:

Aktor Fungsi Tindakan Bentuk Tindakan
Tokoh
Masyarakat

Adaptation
(fungsi perilaku
organisme)

Tokoh keagamaan (Bapak  Achmad Khairi) 
berkaitan dengan budaya adalah kegiatan
sedekah bumi. Kegiatan tersebut melibatkan
seluruh warga desa dan dalam tradisi ini juga
menyertakan hewan kerbau sebagai hewan
yang “dipersembahkan”. Tradisi ini bertujuan
untuk tetap menjaga keharmonisan antar warga
sekaligus menjadi kepercayaan penduduk
bahwa bila kegiatan ini tidak dilaksanakan dapat
mendatangkan musibah seperti hilangnya mata
air.
Di sisi lain terdapat non pengguna biogas  (Ninik
Herniati)  informan tidak menggunakan biogas
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dan seorang yang mempunyai toko menjual
LPG. Ada perbandingan sesudah adanya biogas
ia mengaku bahwa dalam penjualan LPG
menjadi cukup sepi sehingga kultur di
masyarakat untuk penggunaan LPG pun
berubah. Meskipun ia sangat mendukung
dengan pembangunan biogas, dilihat dari omzet
penjualannya menjadi menurun karena biogas.
Dari kejadian itu tidak membuat ia untuk
menutup tokonya, malah tetep menyediakan
barangkali ada orang yang membutuhkan LPG.

Goal attainment
(fungsi
kepribadian)

Informan (Bapak Mustatik Hidayat)  Dalam
kegiatan sedekah bumi sangat didukung oleh
masyarakat, terlihat ketika ada pengumpulan
sumbangan untuk membeli kerbau. Sebelumnya,
masyarakat secara gotong-royong mendandani
kerbau yang akan disembelih dan menyiapkan
alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan
penyembelihan.
Kalau dari sisi penerimaan biogas, masyarakat
cukup antusias dengan kedatangan program
biogas karena dapat menghemat biaya sekaligus
menjaga kelestarian lingkungan.

Integration
(fungsi sistem
sosial)

Tokoh keagamaan (Bapak  Achmad Khairi) 
Untuk menjalankan budaya keagamaan yaitu
budaya selametan yang sebagai pemimpin
kegiatan adalah tokoh masyarakat seperti
informan selaku modin. Masyarakat masih
menjaga benar gotong-royong di antara mereka
walaupun kebanyakan kegiatan ini tidak
mendapatkan imbalan berupa uang. Begitu pula
ketika berhubungan dengan pembangunan
biogas di salah satu rumah warga, biasanya
mereka secara gotong-royong membantu agar
hubungan di antara mereka pun terjaga
sekaligus mendukung program.

Latency (fungsi
kultur atau
budaya)

Tokoh keagamaan (Bapak  Achmad Khairi) 
tradisi digunakan Pak Khairi sebagai sarana
untuk saling mempererat hubungan
kekeluargaan antar masyarakat. Keikutsertaan
warga desa menjadi faktor penting untuk saling
menjaga rasa kekeluargaan yang ada dalam
masyarakat desa. Selain untuk mempererat rasa
kekeluargaan, tradisi sedekah bumi, gotong
royong yang ada juga berfungsi sebagai sarana
untuk memperlancar dan meningkatkan
komunikasi antar masyarakat desa dan juga
menjaga nilai-nilai yang ada di dalam
masyarakat. Kehadiran biogas ini turut
menguatkan fungsi tersebut sehingga mereka
tidak lantas “menolak” biogas namun
memanfaatkan biogas sebagai sarana
komunikasi dan mempererat hubungan antar
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tetangga, dengan sistem bagi biogas.

d. Subsistem Sosial
Hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat Bendosari dibuktikan pada

masyarakat peternak dan organisasi sosial yang ada pada wilayah tersebut.
Organisasi sosial sendiri mempunyai peran aktif, seperti halnya Karang Taruna dan
PKK. Mereka mempunyai kegiatan-kegiatan sosial masing-masing yang berbeda
namun mempunyai tujuan yang sama yaitu demi hidup dan berkembangnya
masyarakat Bendosari. Mayoritas penduduk membuat pekerjaan peternak sebagai
sampingan saja sedangkan pekerjaan utamanya adalah petani sayur. Kesamaan
profesi tersebut tidak membuat saling bentrok dan saling bersaing antara yang satu
dengan yang lain, justru sebaliknya.

Hubungan sosial di kalangan peternak dan organisasi sosial dapat dilihat
sebelum dan sesudah adanya pembangunan biogas. Hubungan sosial sendiri sering
ditandai dengan interaksi sosial yang dibangun pada masyarakat setempat. Artinya hal
tersebut turut diimplementasikan oleh masyarakat sekitar, dimana ditandai dengan
adanya program biogas yang tidak bisa dilakukan dengan sendiri, melainkan
membutuhkan tenaga kerja orang lain pula.

Untuk mendapatkan sapi ketika orang tersebut tidak mempunyai uang maka
bisa dilakukan sistem paro sapi. Artinya disini terdapat patron-klien di dalamnya sebab
terdapat orang yang memiliki SDA, SDM, sekaligus sumber daya modal lebih. Dalam
pembagian hasil akhir akan dilihat dari harga jual sapi, bergantung harga awal beli dan
harga jualnya. Dari penghasilan harga jual tersebut akhirnya akan dibagi rata antara
patron dan klien. Hubungan yang terjalin di antara keduanya cukup baik, sebab tidak
ada konflik yang jelas, mereka merasa tidak saling dirugikan dan tidak saling
diuntungkan. Semua yang dilakukan oleh masyarakat Bendosari adalah hubungan
yang terjalin dengan penuh kesetaraan. Masyarakat sekitar merasakan perubahan dan
sesudah adanya program biogas. Di bawah ini adalah analisis mastriks yang diperoleh
dari informan dan cross check data kepada informan Ibu Barokah (peternak dan
pengguna biogas) dengan esensi teori struktural fungsional Talcot Parsons (AGIL):

Analisis matriks sebelum dan sesudah adanya program biogas pada
organisasi sosial dan masyarakat peternak

Aktor Esensi Struktur Fungsional AGIL
Organisasi sosial Adaptation: adaptasi yang dilakukan oleh organisasi

sosial adalah memberikan penyuluhan/pencanangan dan
pembuatan program biogas bagi mereka yang tempat
tinggalnya dekat dengan sungai karena mereka telah
terkonstruk bahwa pembuangan limbah kotoran terbanyak
yang langsung ke sungai adalah mereka yang dekat
dengan sungai dan hal ini merupakan kebiasan buruk
warga.
Goal attainment: demi keterwujudan dari program
ekowisata yang sedang digarap oleh Desa Bendosari
maka sesuai dengan kesadaran (ego) dari masing-masing
individu kemudian mereka  ikut serta dalam penggunaan
biogas. Tindakan yang dilakuakan tersebut saling
menguntungkan karena dengan adanya unsur biogas ini
ternyata juga memberikan tambahan khusus baik dari segi
pendapatan maupun datangnya wisatawan ke wilayah
mereka, sebagai salah satu desa percontohan
penggunaan biogas.
Integration: jika dihubungkan dengan organisasi sosial
adalah lebih mengutamakan adanya program Kepala
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Desa, dimana demi ketercapaian kesempurnaan program
tersebut mengakibatkan hubungan antara pemerintah desa
dengan masyarakat menjadi lebih baik karena didasari
oleh adanya tujuan bersama. Seperti halnya ketika terjadi
konflik. Bukankah mereka akan lebih mudah berintegrasi
apabila ada musuh bersama. Faktanya ketika diberikan
program biogas, mayarakat tidak melakukan protes justru
ingin meminta yang lebih. Mereka terbuka dengan adanya
inovasi dari siapapun jika hal tersebut mengarah pada
suatu kebaikan dan kemajuan untuknya.
Latency: melalui komunikasi yang dilakukan pada
keikutsertaan organisasi sosial diberikan sosialisasi terkait
biogas. Selanjutnya mereka mengadakan sosialisasi tiap
rumah, artinya organisasi ini tidak pasif dalam tujuan
bersama. Di sini tidak hanya kepentingan remaja dan ibu-
ibu saja melainkan demi kebaikan bersama dan lingkungan
sehingga mereka bahu-membahu mencegah terjadinya
masalah terkait biogas di kemudian hari.

Masyarakat/Peternak Adaptation: lama-kelamaan melihat dan pengalaman dari
orang lain yang mempunyai biogas membuatnya serentak
untuk melakukan program tersebut. Maka sebenarnya di
sini mereka membutuhkan program pembelajaran terlebih
dahulu dari melihat pengalaman orang lain hingga
mengimplementasikannya sendiri setelah mengetahui
manfaatnya.
Goal attainment: untuk mencapai kesuksesan biogas
yang sedang mereka jalankan, yaitu supaya apinya nyala
besar adalah bergabung dengan sesama peternak yang
tinggalnya tidak berjauhan karena kebutuhan pasokan gas
yang besar maka harus besar pula jumlah kotoran ternak
yang dimanfaatkan, terjadilah interaksi dan pemanfaatan
jaringan sosial di sini.
Integration: norma-norma yang berlaku jika dihubungkan
dengan tindakan yang dilakukan oleh peternak adalah
dengan saling menyalurkan hasil kotoran ternak mereka
dalam pembuatan biogas. Artinya mereka akan
memanfaatkan biogas tersebut dengan tetangga dekatnya
bahkan juga dengan keluarga sendiri yang rumahnya
saling berdekatan. Selain itu untuk mengaduk biogas
sendiri juga saling bergantian, seperti yang dilakukan oleh
informan yaitu Ibu Barokah. Dimana saat dia
menggunakan biogas tersebut dengan keluarganya secara
bergantian. Jika mereka tidak mempunyai hewan ternak
maka bisa minta bantuan dengan yang lain supaya
diberikan pekerjaan dengan memaro sapi (bagi hasil
hewan ternak). Sehingga di sini terdapat hubungan patron-
klien yang seimbang di dalamnya.
Latency: yang dilakukan adalah melalui komunikasi yang
terjalin. Misalnya saja peternak yang tergabung dalam
lembaga koperasi yang mengadakan pertemuan dan
penyuluhan tentang biogas dan hewan ternaknya yang
dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Dalam forum
tersebut sering dijadikan tempat diskusi oleh antar
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peternak, seperti yang dikemukakan oleh ibu Barokah,
dengan demikian akan menambah wawasan mereka
dalam beternak dan program biogas pula. Informasi yang
diberikan ini adalah untuk mengurangi beberapa hal yang
tidak dapat ditebak sebelumnya (konflik terselubung)

Dapat dibuat pernyataan bahwa pada subsistem ekonomi saja ditemukan
sedikit perubahan terutama pada pola konsumsi masyarakat (peternak) atas pembelian
tabung gas LPG dari pemerintah. Masyarakat mulai mengurangi konsumsi tabung gas
LPG pasca dibangunnya instalasi biogas di rumahnya. Untuk pihak koperasi yang
bergerak pada pengembangan ekonomi produktif berbasis gender (perempuan diajak
keluar ke arah sektor publik) sekaligus sebagai aktor pada subsistem ekonomi belum
banyak memberikan kontribusi perubahan. Koperasi berkonsentrasi pada peningkatan
kestabilan ekonomi keluarga saja terutama dalam pemberian bantuan untuk kegiatan
konsumtif pada kebutuhan sehari-hari.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tengah terjadi proses diferensiasi struktural
dimana pengertiannya menurut Parsons dalam Lauer (1993) adalah perubahan satu
subsistem atau lebih tetapi tidak menyebabkan perubahan sistem secara keseluruhan.
Dapat dikatakan hanya pada subsistem ekonomi yang tampak berubah. Perekonomian
masyarakat menjadi lebih stabil walaupun harga LPG sekarang ini tengah naik karena
sudah ada alternatif energi yaitu biogas. Sedangkan untuk subsistem yang lain
cenderung berusaha mempertahankan apa yang sudah dilakukan sebelumnya seperti
halnya subsistem budaya yang masih mengutamakan gotong-royong dalam prosesnya
sedangkan untuk subsistem politik cenderung memberikan bentuk keterbukaan atas
dana pembangunan biogas saja untuk mempermudah akses informasi kepada
masyarakat. Selain itu dari subsistem sosial menunjukkan adanya kelekatan antara
masyarakat yang tetap kuat (integrasinya kuat) meskipun muncul pembeda antara
yang menggunakan dan tidak menggunakan biogas.

PENUTUP
Masyarakat peternak seperti halnya masyarakat petani kerap mengandalkan

sistem “safety first” dimana mereka kerap menahan diri untuk melakukan perubahan.
Beberapa subsistem yang ditunjukkan tidak memberikan hasil yang signifikan dengan
adanya penerapan biogas. Perubahan yang terjadi pada mereka belum sampai taraf
perubahan berbasis akar dimana masyarakat secara sadar mengubah perilaku
mereka. Perubahan semacam ini mampu terjadi apabila terdapat seseorang atau pihak
pimpinan desa yang memberikan contoh, ada model gethok tular (berbagi
pengalaman) di dalamnya. Masyarakat secara ekonomi akhirnya sadar bila biogas
membawa perubahan yang signifikan bagi keuangan mereka namun lepas daripada
itu, beberapa subsistem lain belum mampu secara sadar mengubah masyarakat tanpa
“harus memberikan kewajiban atau penekanan” kepada mereka. Apabila masyarakat
telah sadar dengan sendirinya maka mereka baru akan tahu faktor perubahan yang
telah mengubahnya, membawa manfaat besar bagi mereka. Oleh karena itu,
dibutuhkan aktor-aktor dari seluruh subsistem untuk memberikan andil dalam
pengembangan ekonomi masyarakat ini, secara tradisi maupun sistem sosial tidak
berubah namun bagaimana mengubah pola hidup mereka untuk tidak membuang
kotoran ternak di sungai, itulah sisi perubahan sosial yang sebenarnya dimana
perubahan perilaku telah berhasil dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA
Lauer, Robert H. 1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT Rineka

Cipta.



Mei, 2016 Seminar Nasional
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III

504

Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers, PT.
Rajagrafindo Persada.

Munthe, Hadriana Marhaeni. 2007. Modernisasi Dan Perubahan Sosial Masyarakat
Dalam Pembangunan Pertanian: Suatu Tinjauan Sosiologis dalam Jurnal
Harmoni Sosial, Volume II, No. 1 edisi September 2007. (Online).
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18660/1/har-sep2007-
2%20(6).pdf, diakses 26 Oktober 2013).

Sirajuddin, Sitti Nurani dkk. 2012. Bahan Ajar Sosiologi Peternakan. (Online).
(http://www.unhas.ac.id/lkpp/ternak/Sitti%20Nurani%20-%20tdk.pdf, diakses 16
Oktober 2013).

Tim Dosen mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. 2010. Masyarakat Pedesaan dan
Masyarakat Perkotaan. (Online).
(http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/mkdu_isd/bab7-
masyarakat_pedesaan_dan_masyarakat_perkotaan.pdf, diakses 16 Januari
2014).

Wahyuningtyas, Eko. 2008. Dampak Keberadaan Peternakan Unggas Terhadap
Perubahan Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat. (Online).
(http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/274/jiptummpp-gdl-s1-2008-ekowahyuni-
13675-Pendahul-n.pdf, diakses 16 Oktober 2013).


