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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillah,  puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya 

atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku prosiding ini bisa diterbitkan. 

Buku prosiding ini terbit karena terselenggaranya seminar nasional “Agribisnis dan 

Pengembangan Ekonomi Perdesaan II” yang dilaksanakan padda tanggal 20 Mei 

2015. Seminar ini merupakan seminar seri 2 yang merupakan kelanjutan dari 

”Agribisnis dan Pengembangan Perdesaan I” yang telah dilaksanakan pada 2014. 

Pada seminar seri kedua ini merupakan kerjasama antara Program Studi Agribisnis 

Universitas Trunojoyo Madura dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesi 

(PERHEPI) Komda Bangkalan.  

Penyelenggaraan seminar ini menghadirkan 3 pembicara yaitu: (1) Prof. 

Bustanul Arifin (PERHEPI Pusat, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas 

Lampung) sebagai pembicara kunci; (2) Dr. Enny Sri Hartati (Direktur INDEF) sebagai 

pemakalah utama dan Dr. Elys Fauziah (Pakar Ekonomi Pertanian UTM) sebagai 

pemakalah pembicara. 

Di dalam prosiding ini terdapat 44 makalah yang terdiri dari beberapa 

kelompok, yaitu : (1) Agribisnis dan Kewirausahaan; (2) Agroindustri dan Nilai Tambah; 

(3) Ekonomi dan Kebijakan; dan (4) Sosial dan Komunikasi.  

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait seperti rektor UTM, 

Dekan FP-UTM, Kaprodi Agribisnis FP-UTM serta PERHEPI Pusat yang telah 

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini. Kami juga memberikan apresiasi yang 

tinggi kepada, PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) dan 

UTM Press sebagai sponsor kegiatan ini. Kami menyampaikan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada para pemakah serta seluruh panitia dan semua pihak yang 

telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung demi kesuksesan seminar hingga 

diterbitkannya prosiding ini.  

Demikian kata pengantar buku prosiding ini, dengan harapan semoga ke 

depannya kegiatan seminar nasional Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi 

Perdesaan akan terselenggara dengan lebih baik lagi. Kami juga berharap, semoga 

sumbangsih baik pemikiran melalui makalah, ide maupun lain-lainnya bisa memberikan 

kontribusi di bidang Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan yang lebih 

baik.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

     

Bangkalan, Mei 2015 

     Panitia Seminar Nasional Agribisnis dan  
Pengembangan Ekonomi Perdesaan II  

     Ketua, 
 
 
 
 
 

      Dr. Teti Sugiarti 
      NIP.197004282001122001
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PEMBANGUNAN PERDESAAN MELALUI PENCIPTAAN AGROINDUSTRI 

MIE  BERBASIS BAHAN BAKU UMBI LOKAL DI BANGKALAN  

(Studi Kasus Pada UKM Lestari) 

Elys Fauziyah, Umi Purwandari, Eko Murniyanto, Iffan Maflahah 
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 

mamakayis97@gmail.com 

ABSTRAK 
Masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di perdesaan, dan lebih dari 50 persen 
bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, terdapat banyak 
permasalahan yang dihadapi oleh petani di Indonesia, salah satunya adalah 
keuntungan yang diperoleh kecil karena mereka menjual produk usahataninya dalam 
bentuk primer. Hal ini menjadi alasan bagi pembangunan pertanian di wilayah 
perdesaan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam   pembangunan pertanian adalah 
penciptaan  agroindustri dalam upaya peningkatan keuntungan petani dan 
perekonomian perdesaan. Tujuan Penelitian ini adalah : mendiskripsikan potensi umbi-
umbian di Bangkalan, menganalisis kelayakan finansial agroindustri mie, dan 
mendiskripsikan agroindustri yang dirintis oleh UKM Lestari. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan Kabupaten Bangkalan memiliki potensi umbi-umbian yang cukup besar. 
Komoditas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai subtitusi tepung terigu dalam 
pembuatan produk mie. UKM Lestari yang berada di Desa Tonjung Kabupaten 
Bangkalan membuat inkubasi agroindustri pengolahan mie dengan menggunakan 
tepung umbi ungu tanpa menggunakan tepung terigu. Berdasarkan hasil analisis 
finansial agroindustri ini memiliki nilai NPV, IRR, dan net B/C masing-masing sebesar 
Rp. 26.105.378, 16 bulan, dan 1.12. Ini menunjukkan bahwa agroindustri mie berbahan 
baku umbi jalar layak untuk dilakukan.  

Kata Kunci : Agroindustri, UKM Lestari, Mie Umbi jalar 

RURAL DEVELOPMENT THROUGH CREATION NOODLE AGROINDUSTRY BASED 
ON  LOCAL TUBER  RAW MATERIAL IN BANGKALAN 

(Case study in UKM Lestari) 

ABSTRACT 
Most of the Indonesian people live in the rural, and over than 50 %  work in agricultural 
sector. Base on the result of research, there are many problems faced by Indonesian 
farmer, one of the problems is small benefit because the farmers sell primer products.  
This condition is becoming an important reason for agricultural development in rural 
area. Agroindustry is the solution to improve farmer’s benefit and rural economy. The 
goals of this study are to describe tuber plants potential in Bangkalan district, analyze 
financial feasibility of noodle agroindustry, and describe the agroindustry pioneered by 
UKM Lestari. The Result of this study are Bangkalan district has significant potential 
tuber plants. It can be used to substitution for wheat flour  in noodle production. UKM 
Lestari builds noodle agroindustry with local tuber flour as main raw material. They 
make noodle from sweet potato flour. Based on financial analyze, this agroindustry has 
NPV, IRR, and Net B/C values respectively 26.105.378 IDR, 16 month , and  1.12. This 
is indicator that noodle agroindustry is feasible business.   

Keywords : Agroindustry, UKM Lestari, Sweet potato noodle 

PENDAHULUAN 
Pembangunan perdesaan merupakan pembangunan yang dilakukan di wilayah 

pedesaan dengan mengedepankan pada kearifan lokal kawasan pedesaan yang 

mailto:mamakayis97@gmail.com
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meliputi ; struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik 
fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa kota, 
sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Salah satu dari 
kearifan lokal yang banyak menjadi perhatian utama adalah pembangunan perdesaan 
adalah pola kegiatan usaha pertanian. Hal ini terjadi karena bidang usaha tersebut 
telah menjadi sumber perekonomian bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di 
pedesaan. Menurut Pambudy (2010), pembangunan pertanian dilakukan dalam upaya 
untuk mengatasi berbagai persoalan pertanian yang dihadapi oleh sebagian besar 
petani yaitu ; 1) stagnasi produktivitas komoditas karena rendahnya pengembangan 
dan penerapan teknologi, 2) stagnasi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar 
pertanian, stagnasi pendalaman dan 3) perluasan struktur baik industry maupun 
produk pertanian sehingga nilai tambah dan penetrasi pasar sangat rendah. 

Penciptaan nilai tambah komoditas pertanian dapat dilakukan dengan 
menciptakan agroindustri yang berbasis pada komoditas lokal. Menurut UNIDO, IFAD, 
dan FAO (2008) agroindustri juga memiliki peranan yang strategis dalam pengentasan 
kemiskinan di negara-negara yang sedang berkembang, dimana 75 persen 
masyarakat miskinnya tinggal di pedesaan. Secara potensial perolehan pendapatan 
mereka dibatasi oleh luas areal pertanian yang dimiliki, rendahnya pendapatan dari 
sektor off farm, terbatasnya keberadaan agroindustri, manufacturing, dan kegiata-
kegiatan komersial lainnya. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pendapatan 
rumahtangga. Alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 
tersebut adalah mengembangan agroindustri dengan pendekatan yang komprehensif.  

Pengembangan agroindustry di wilayah perdesaan hendaknya sangat 
memperhatikan keberadaan dan potensi komoditas wilayah tersebut. Kabupaten 
Bangkalan memiliki potensi yang cukup besar dalam produksi umbi-umbian. 
Prosentase umbi-umbian yang dijual sebesar 50% ubi kayu, 33.33% ubi jalar, 70.97% 
obi, 33.33% ganyong, 29% gadung, dan 97.67% talas (Indarto, 2012). Sehingga tidak 
dapat memberikan nili tambah yang lebih pada petani.  

Melihat besarnya potensi umbi-umbian yang ada di Kabupaten Bangkalan, 
maka UKM Lestari yang berada di Desa Tonjung Kabupaten Bangkalan bersama 
dengan Tim peneliti Fakultas Pertanian UTM berinisiatif  dan tergerak untuk 
memanfaatkan umbi tersebut menjadi produk mie yang sangat digemari oleh 
masyarakat. Menurut Juniwati (2003), mie sering dikonsumsi oleh konsumen baik 
sebagai sarapan maupun sebagai selingan. Menurut World Instan Noodle Association 
(WINA)  pada  tahun 2012 Indonesia termasuk konsumsi mi instan tertinggi kedua 
setelah China/Hongkong yakni sebesar 14,1 miliar bungkus.  Sedangkan menurut 
Mahadi (2012), permintaan mi tahun 2012 mencapai 16,5 miliar bungkus. Hal tersebut 
juga terbukti frekuensi rata-rata konsumen membeli mi instan adalah sebanyak 324 
bungkus dalam satu tahun (Aliyah, 2013). Tingginya konsumsi mi yang berbahan baku 
tepung terigu di Indonesia menyebabkan kenaikan jumlah impor tepung terigu setiap 
tahunnya. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Pembuatan 
agroindustri mie yang berbahan baku non terigu diharapkan akan dapat mengurangi 
ketergantungan pada produk impor terigu, meningkatkan nilai tambah umbi-umbian 
dan menambah penghasilan rumahtangga. Tujuan dari penelitian ini adalah : 
mendiskripsikan potensi umbi-umbian di Bangkalan, menganalisis kelayakan finansial 
agroindustri mie, dan mendiskripsikan agroindustri yang dirintis oleh UKM Lestari 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, pemilihan lokasi dilakukan 

secara purposive dengan pertimbangan bahwa potensi umbi di kabupaten tersebut 
cukup banyak dan bervariasi. Tujuan pertama dilakukan dengan mengidentifikasi umbi-
umbian yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan yang 
kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis vegetative dan  INP (Indek 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demografi_masyarakat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Geografis
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemukiman&action=edit&redlink=1
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Nilai Penting). Tujuan kedua menganalisis kelayakan finansial berbagai produk mie 
yang dibuat dengan menggunakan beberapa tepung yang berasal dari umbi-umbi lokal 
yang ada di Kabupaten Bangkalan. Data yang di peroleh akan dianalisis dengan 
menggunakan Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit 
Cost Ratio(Net B/C). Sedangkan tujuan ketiga akan dianalisis dengan menggunakan 
metode diskriptif yang menggambarkan tentang upaya yang sudah dilakukan oleh 
UKM lestari dan Tim peneliti dalam merintis agroindustry mie berbahan baku umbi 
lokal Madura. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Potensi umbi-umbian di Kabupaten Bangkalan 

Secara administrative Kabupaten Bangkalan terdiri 18 kecamatan, luas wilayah 
1260.14 km2. Penggunaan tanahnya diperuntukkan lahan sawah, lahan tegal, lahan 
pekarangan, lahan hutan, tambak, rawa dan fasilitas umum. Lahan kering yang terdiri 
dari tegal, hutan rakyat dan pekarangan mencapai > 70%. Secara ekologis lahan 
kering berada di elevasi 4 sampai 74 m dari permukaan air laut (m dpl). Intensitas 
matahari saat penelitian sebesar 1171 sampai 9672.49 Wm2, curah hujan sebanyak 
75.49 hingga 182.76 mm/tahun sehingga bertipe iklim F, E, D hingga C (Schmit 
Ferguson). Tipe iklim D hingga F bersifat kering sampai sangat kering, sedangkan C 
bersifat sedang. Tipe C berada di Kecamatan Blega dan Geger. Jenis tanah 
didominasi Mediteran Grumosol, kemiringan 2-15%, tektur sedang, kedalaman skeptif 
(>90%) (Tabel 24). Beberapa wilayah diantaranya juga memiliki 10 jenis tanah yang 
berbeda, dengan kemiringan >40%, tekstur kasar dan kedalaman < 30 cm. Kondisi 
tanah demikian pada umumnya terdapat di perbukitan atau lahan yang telah dibuka.  

Analisis vegetasi untuk mengungkapkan tumbuhan yang berpotensi secara 
produktif dan ekonomi sebagai sumber karbohidrat dikenali 11 spesies yang meliputi : 
Talas, Garut, Ubi kayu, Iles-iles, Ubi jalar, Kimpul, Klanteng, Ganyong, Talas, Suweg 
dan porang. Indek Nilai Penting (INP) yang dihitung dari frekuensi, kerapatan dan 
dominansi menunjukkan talas menduduki posisi tertinggi dengan tingkat produksi 
sebesar  2,915 Kg/Ha. INP mengindikasikan bahwa talas tersebar luas dan ditemui 
berasosiasi dengan tumbuhan lainnya. Produktivitas tumbuhan sumber karbohidrat 
non terkelola tersebut  masih sangat rendah dibanding potensi hasil penelitian yang 
ada, namun beberapa diantaranya belum menjadi tanaman budidaya seperti 
klantengan, iles-iles, ganyong, Talas, suweg, garut merah dan porang. Potensi 
produksi ini masih berpeluang untuk ditingkatkan apabila tumbuhan tersebut dapat 
dibudidayakan dengan memperhatikan persyaratan kebutuhan tanaman.  

Tabel 1. 
Produksi Tanaman Sumber Karbohidrat Terkelola di Kabupaten Bangkalan  

Tahun 2012 

No Kecamatan 
Produksi (ton) 

Jagung Ubikayu Ubijalar 

1 Kamal  6 557,57 547,54 33,19 

2 Labang  5 002,13 1 696,48 0.00 

3 Kwanyar 11 987,62  783,50 129,79 

4 Modung 20 168,91 862,14  59,74  

5 Blega 12 567,35 420,05  35,09 

6 Konang 11 667,62 358,61 330,56 

7 Galis 14 547,94 3 906,58 2 525,72 

8 Tanah Merah 7 525,91 1 204,31 0.00 

9 Tragah   6 535,43 1 095,44 0.00 
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10 Socah 5 225,22 880,12 0.00 

11 Bangkalan 1098,55 516,75 471,46 

12 Burneh 10 984,32 1 387,55  3 691,96 

13 Arosbaya  4 248,13 127,50 0.00 

14 Geger 8 594,22 13 740,00  201,58 

15 Kokop 4 089,57 11 917,46 5 551,69 

16 Tanjung Bumi 9 998,78  4 119,52 59,03 

17  Sepulu 2 568,27 682,50  0.00 

18 Klampis 12 154,90 2 583,16 360,60  

Sumber Data : BPS, 2012 
Selain itu Potensi produksi sumber karbohidrat terkelola dikenali 3 (tiga) jenis 

yaitu jagung, ubikayu dan ubijalar. Produksi jagung dicapai dari luas penanaman 
70.274 ha, sehingga produktivitas rata-rata sebanyak 2,213 ton/ha. Produksi ubikayu 
dicapai dari luas penanaman 4.439 ha, dengan produktivitas rata-rata sebanyak 
10,549 ton/ha, dan  ubijalar dicapai dari luas penanaman 1274 ha, dengan tingkat  
produktivitas rata-rata sebanyak 10,558 ton/ha. 

Kelayakan finansial agroindustri mie 
Prosedur perhitungan analisis finansial pembuatan mie Gembili 

Mendirikan suatu perusahaan perlu memperhatikan aspek finansialnya. Aspek 
finansial merupakan kebutuhan dan sumber daya yang akan dimiliki oleh suatu 
perusahaan yang meliputi dana dan modal kerja yang dikeluarkan. Dalam aspek 
finansial menghitung nilai NPV, IRR, dan Net B/C.  Asumsi yang digunakan dalam 
aspek finansial dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. 
Asumsi- Asumsi dalam Aspek Finansial 

No. Asumsi Keterangan 

1 Umur proyek yang direncanakan 5 tahun 
 Kapasitas produsi per hari 100 unit mi gembili 

2 Kapasitas produksi 100%  
 

Kebutuhan bahan baku tepung gembili per hari 
7.5 kg 

 
Kebutuhan tepung gatotan per hari 

7.5 kg  

 
Jam operasi 

8 jam/hari 

 
Hari kerja/bulan 

26 Hari kerja 

 
Minggu kerja/bulan 

4 minggu/bulan 

 
Hari produksi (26 hari x 12 bulan) 

312 hari kerja/tahun 

 
Produksi mi gembili satu tahun 

Rp      70,200,000  

3 
Debt Equity ratio 

60 % : 40 % 

 Nilai investasi awal tanpa bunga kontruksi Rp  251,375,000  
4 Suku Bunga 13.5% 
5 Harga pokok penjualan  
 

Harga tepung ubi gembili 
Rp. 20,000 

 
Harga tepung gatotan 

Rp. 10,000 

7 Produksi tahun 1 80% 
8 Produksi tahun 2 95% 
9 Produksi tahun 3, 4 dan 5 100  
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Rencana Produksi 
Kebutuhan Bahan Baku 

Proses produksi mi gembili membutuhkan bahan baku tepung gembili setiap 
harinya adalah 7,5 kg dan tepung gatotan 7,5 kg. Dari bahan baku yang diolah 
menghasilkan 100 bungkus mi tiap bungkus memiliki berat 100 gram, sedangkan 
produksi mi gembili tiap bulannya membutuhkan tepung sukun sebanyak 195 kg dan 
195 kg tepung gatotan dalam 26 hari. Rincian bahan-bahan yang dibutuhkan dapat 
dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. 
Kebutuhan Bahan Setiap Tahun 

No Rincian Biaya 
Jumlah 
/Bulan 

Satuan  
(Rp) 

Biaya/Bulan  
(Rp) 

Biaya/ 
Tahun (Rp) 

1 Bahan baku         
  

tepung gembili( per kilo) 195 20,000 3,900,000   46,800,000  
  

tepung gatotan 195 10,000 1,950,000   23,400,000  
2 

Bahan pengemas 
 

      
  plastik pembungkus+label 

produk (50/bks) 100 1,250  25,000   1,500,000  

 
Total    71,000,000 

Rencana investasi 
Rencana biaya investasi terdiri dari: 

 Kebutuhan lahan dan bangunan 
Lahan yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha ini seluas ± 120 m² harga 

tanah per m² sebesar Rp. 300,000 jadi total biaya yang dibutuhkan untuk membeli 
tanah adalah sebesar Rp. 36,000,000. Luas bangunan yang digunakan untuk 
mendirikan usaha seluas 98 m² dan  biaya yang digunakan untuk mendirikan 
usaha mi gembili  sebesar Rp 147,000,000. 

 Mesin dan peralatan 
Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan mesin dan peralatan adalah 

sebesar Rp 23,525,000 Tabel 4. menunjukkan rincian harga mesin dan peralatan.  
Tabel 4. 

Biaya Investasi Mesin Dan Peralatan 

No  Mesin dan Peralatan Jumlah Harga per Unit (Rp) Total (Rp) 

1 mesin roll 1                        200,000                    200,000  

2 Mixer 1                1,500,000                  1,500,000  

3 panci pengukus 2                         200,000                    400,000  

4 kabinet dryer 1                   20,000,000                20,000,000  

5 nampan penirisan 10                           30,000                    300,000  

6 timbangan  1                        200,000                    200,000  

7 mesin sealer 1                         400,000                     400,000  

8 Kompor 1                        250,000                    250,000  

9 wadah pencucian 5                          30,000                     150,000  

10 Gas LPG 12 kg 1                         125,000                     125,000  

Total               23,525,000  

 

 Fasilitas pendukung 
Fasilitas pendukung yang digunakan adalah: 1 unit kalkulator (Rp. 50,000), 

1 unit lemari arsip (Rp. 400,000) dan 1 unit kendaraan roda dua (Rp.14,000,000). 
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Total biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya adalah sebesar  Rp. 
14,450,000 

 Pemasangan PDAM 
Biaya pemasangan PDAM untuk pendirian pembuatan mi gembili  

berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor PDAM kecamatan Kamal sebesar 
Rp. 1,500,000 

 Pemasangan listrik 
Biaya pemasangan listrik untuk industri kecil seperti mi gembili  

berdasarkan informasi dari kantor PLN Kecamatan Kamal membutuhkan biaya 
sebesar Rp 1,000,000 

Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja 
Tenaga kerja pada perusahaan mi sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 manajer, 3 

orang produksi dan 2 orang pemasaran. Acuan yang digunakan untuk gaji karyawan 
disesuaikan dengan UMR kabupaten Bangkalan yaitu sebesar Rp. 983,000/ bulan. 
Tabel 5. menunjukkan rincian kebutuhan tenaga kerja. 

Tabel 5. 
Kebutuhan Tenaga Kerja 

No Klasifikasi Jumlah 
Gaji/Orang/Bulan 

(Rp) 
Gaji/Tahun 

(Rp) 

1 Manajer                                               1 1,500,000 18,000,000 

2 Bagian produksi                                 
3 1,000,000 36,000,000 

3 Bagian pemasaran                              2 1,000,000 24,000,000 

 
 Total      78,000,000 

Rencana Kebutuhan ATK  
Peralatan kantor (ATK) untuk keperluan administrasi kantor setiap bulannya 

adalah 2 paket. 1 paket ini sudah terdiri dari bolpoin, map dan juga alat kantor yang 
lainya. Harga satu paketnya adalah Rp. 20,000 per bulan dan jumlah yang dikeluarkan 
setiap tahun untuk membeli keperluan ATK sebesar Rp. 480,000 

Rencana Kebutuhan Utilitas 

 Kebutuhan Air 
Berdasarkan surat putusan PDAM Kabupaten Bangkalan No. 

910/201/433.501/2008  tentang tarif air minum PDAM sumber pocong Kabupaten 
Bangkalan Tahun 2009 yang isinya adalah ketentuan tarif dan juga klasifikasi kelas 
pelanggan. Mengacu pada surat putusan tersebut usaha mi gembili ini dikatakan 
masuk dalam golongan pelanggan 4a yaitu industri kecil A yang didalamnya meliputi 
industri rumah tangga skala kecil. Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan air adalah 
sebasar Rp. 3,000. Biaya pengeluaran air setiap tahun adalah sebesar Rp. 
54,000,000. Tabel 6. menunjukkan rincian perhitungan kebutuhan air setiap bulan. 

 
Tabel 6. 

Kebutuhan Air setiap Bulan 
Keterangan Pemakain 

(m
3
) 

Rupiah/ m
3
 Sub total 

(Rp) 

Pemakaian air/ hari 0.153   
Pemakaian / bulan 3.978   
Beban per bulan 23.978   
Pemakian I 20 3,400 68,000 
Pemakain II 3.978 4,700 18,696 

Total (Rp) 86,696 

Total pemakaian setiap tahunnya adalah Rp. 86,696 x 12 bulan = Rp. 
1,040,359  setiap tahun.  
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 Kebutuhan BBM 
Alat trasportasi yang digunakan adalah sepeda motor dan jarak yang ditempuh 

setiap harinya untuk kebutuhan pemasaran adalah sejauh ± 150 km. Bahan bakar 
yang digunakan adalah seharga Rp. 6,500 per liternya. Kendaraan mampu menenpuh 
jarak 25 km setiap 1 liter premium jadi setiap tahunnya adalah 150 km/25km x 1 liter x  
Rp. 6,500 x 288 hari = Rp. 1,404,000 

 Kebutuhan Listrik  
Keputusan menteri pertambangan dan energi nomor: 746.K/49/M.PF/2012 

tentang tarif dasar listrik yaitu untuk gol B-1 dengan daya 2200 VA dikenakan biaya 
beban setiap bulan sebesar 27,500 Rp/KVA/bulan dan biaya pemakaian (Rp/kWh) 
sebagai berikut : 

≤ 120 jam nyala per bulan = Rp 415/kWh 
> 120 jam nyala per bulan = Rp 375/kWh 

Pembuatan mie gembili menggunakan peralatan listrik seperti mesin penggiling 
dengan penggunaan 5 jam/ hari (1,100 watt). Mixer dengan penggunaan dengan 
penggunaan 3 jam/hari (750 watt). Sealer dengan penggunaan 8 jam/ hari (600 watt). 
Proses produksi juga membutuhkan lampu sebanyak 7 buah yang masing-masing 
lampu memiliki daya 25 watt. Rincian penggunaan lampu adalah : 2 lampu dengan 
pemakaian 24 jam, 4 lampu untuk pemakian 8 jam. Biaya beban listrik yang harus 
dibayar setiap tahunnya adalah sebagai berikut: 
Kebutuhan Beban 

=
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑉𝐴 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑥 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔

1000
 

             =  
27.500 𝑥 2200 𝑉𝐴

1000
= Rp 60.500 per bulan 

Kebutuhan Pemakaian 
1) Mesin giling  = 1.1 kWh x 5 jam/ hari x 30 hari = 165 kWh per bulan 
2) Mixer  = 0.75 x 3 jam/hari x 30 hari = 67.5 kWh per bulan 
3) Sealer + 4 lampu ( 8 jam/hari) =( 0.6 + (4 x 0.025)) x 8 jam/hari x 30 hari = 168 kWh 

per hari 
4) 2 lampu 24 jam = 2 x 0.025 x 24 jam/ hari x 30 hari = 36 kWh per hari 
5) Total kebutuhan pemakaian = (165 + 67.5 + 36) kWh = 268.5 kWh per bulan 
6) Total kebutuhan pemakaian = 268.5 kWh x 375 Rp/kWh = 100,687 per bulan 
Total kebutuhan listrik 
1) Total kebutuhan listrik setiap bulan = Rp. 60,500 + Rp. 100,687 = Rp. 161,187 per 

bulan 
2) Total kebutuhan listrik setiap tahun = Rp. 161,187 x 12 = Rp. 1,934,244 

Rencana Biaya 
Rencana Biaya Operasional 

Biaya operasional meliputi dua macam yaitu biaya tetap dan biaya variabel. 
Biaya tetap yang dikeluarkan dalam pendirian usaha ini adalah sebesar Rp. 
101,381,042  Tabel 7. menunjukkan rincian biaya tetap. 

Tabel 7. 
Biaya Tetap Pembuatan Mie 

Biaya tetap Biaya (Rp)/tahun 

Penyusutan  19,889,167  

Gaji karyawan tetap    78,000,000  

Asuransi       2,236,875  

Pajak          985,000  

Total     101,381,042 
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Biaya variabel yang harus dikeluarkan setiap tahun adalah sebesar Rp. 
192,996,000  Tabel 8 menunjukkan rincian biaya variabel.  

Tabel 8. 
Biaya Variabel Pembuatan Mie 

Biaya variabel Biaya (Rp)/tahun 

Biaya bahan baku             70,200,000  

Bahan pengemas 1,500,000  

Biaya utilitas            121,296,000  

Total           192,996,000  

Rencana Biaya Penyusutan 
Biaya penyusutan adalah biaya perubahan nilai investasi yang dapat timbul 

karena digunakan waktu produksi. Penyusutan ini terjadi karena seringnya dipakai saat 
produksi sehingga mengalami penurunan nilai yang dapat menjadikan barang usang 
atau bahkan rusak sehingga nilainya turun. Biaya penyusutan yang akan dikeluarkan 
usaha pembuatan mi gembili ini adalah sebesar Rp 19,889,167. 

Rencana Biaya pemeliharaan 
Biaya pemeliharaan yang dibutuhkan usaha pembuatan mi gembili  ini adalah 

sebesar Rp 5,839,000. Biaya pemeliharan digunakan untuk alat atau mesin yang 
memiliki umur ekonomis. Biaya ini dapat dikeluarkan jika mesin tersebut mengalami 
kerusakan sehingga perlu perbaikan.  

Rencana Pembayaran Angsuran dan Bunga 
Investasi awal pada pembuatan mi gembili tanpa bunga kontruksi adalah 

sebesar Rp. 251,375,000 untuk tingkat suku bunga yang digunakan adalah sebesar 14 
%. Debt Equity ratio 60% berasal dari modal pinjaman dan 40% modal sendiri. 
Angsuran yang digunakan untuk membayar pinjaman ke bank setiap tahunnya adalah 
sebesar Rp. 47,231,874 dan diangsur selama 5 tahun. Rincian biaya investasi awal 
baik berasal dari modal pinjaman dan modal sendiri dapat dilihat pada Tabel 9. 
Rencana pembayaran angsuran beserta bunganya dapat di lihat pada Tabel berikut 

Tabel 9. 
Perhitungan Debt Equity ratio 

Nilai Investasi Awal (Tanpa Bunga Konstruksi) Rp  251,375,000 

tingkat suku bunga 14% 
Debt Equity ratio 60% : 40% 
modal pinjaman (Debt)tanpa bunga konstruksi                    Rp   150,82,.000 

modal sendiri (Equity) tanpa bunga konstruksi Rp   100,550,000 

bunga pinjaman selama konstruksi Rp     22,156,012 
   
modal pinjaman (Debt) Rp   164,118,607 
Modal Sendiri (Equity) Rp   109,412,405 

 
Tabel  10. 

Rencana Pembayaran Angsuran dan Bunga 

Tahun Pinjaman Awal Bunga (14%) (Rp) Angsuran (Rp) Sisa Hutang (Rp) 

1 164,118,607        22,976,605   47,231,874        139,863,338  

2 139,863,338  19,580,867   47,231,874       112,212,332  

3       112,212,332  15,709,726   47,231,874  80,690,185  

4        80,690,185  11,296,626   47,231,874  44,754,937  

5 44,754,937           6,265,691  47,231,874                           -    
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Pinjaman awal yang dibutuhkan untuk pendirian pembuatan mi gembili adalah 
sebesar Rp, 164,118,607 dan dapat dilunasi dengan cara diangsur selama lima tahun 
dan jumlah pinjaman terakhir sebesar Rp, 44,754,937. 

Rencana Penjualan 
Rencana penjualan ini adalah untuk menentukan harga pokok penjualan. Harga 

jual produk dapat dihitung dengan pembagian dari hasil biaya tetap ditambah dengan 
biaya tidak tetap dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Biaya tetap pembuatan 
mi gembili adalah sebesar Rp 101,381,042  dan biaya tidak tetap sebesar Rp 
207,876,000.  Setahun menghasil produk sebanyak 31,200 kemasan sehingga harga 
pokok mi gembili adalah sebesar Rp 9,912. Penentuan harga jual ditetapkan dengan 
keuntungan sebesar 30 % dan biaya transportasi 7.5 %, Harga penjualan adalah 
sebesar Rp 14,000. 

Analisis Rugi Laba  
Analisis rugi laba digunakan perusahaan sebagai tolak ukur  perusahaan dalam 

memantau apakah usaha yang dijalankan mengalami keuntungan selama peroide 
tahun yang ditentukan. Periode usia usaha adalah selama 5 tahun dan setiap tahunnya 
mengalami peningkatan keuntungan yang menandakan bahwa perusahaan mengalami 
laba 

Analisis Finansial 
Analisis finansial dilakukan dengan menggunakan prinsip nilai uang sekarang 

tidak sama dengan nilai yang akan datang, Analisis yang dilakukan adalah menghitung  
nilai Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost 
Ratio(Net B/C), Payback period (PBP), Perhitungan finansial adalah sebagai berikut: 
1. Net Present Value (NPV) 

Metode ini digunakan untuk menghitung selisih antara investasi nilai sekarang 
dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan dating. Sebelum 
menghitung nilai sekarang terlebih dahulu menentukan bunga yang relevan,  
Berdasarkan perhitungan diperolah NPV sebesar Rp, 27,730,358. Nilai NPV diperolah 
dari penjumlahan dari total nilai PV, nilai PV sendiri diperoleh dari keuntungan usaha 
mi gembili dari tahun ke 0 sampai tahun ke 5 dikalikan dengan MARR 10% dari tahun 
ke 0 sampai tahun ke 5, Kriteria Kelayakan usaha dinilai dari NPV yang bernilai lebih 
dari nol ini menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena NPV lebih 
besar dari nol yaitu Rp, 27,730,358. 

 
2. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR dapat digunakan perusahan untuk mengukur tingkat investasi yang 
nantinya diberikan, Berdasarkan hasil perhitungan nilai IRR yang didapat adalah 
sebesar 17%, Nilai IRR yang dihasilkan lebih besar dari tingkat bunga (14%) sehingga 
dapat dikatakan tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih besar dari pinjaman bank 
dan usaha dikatakan layak untuk didirikan, 
3. Net Benefit Cost Ratio (B/C) 

B/C ratio diperoleh dari perbandingan nilai manfaat dan nilai biaya dari 1 
investasi pada tingkat bunga yang telah ditentukan, Investasi dapat dikatakan 
menguntungkan jika nilai B/C lebih dari satu, Setelah dihitung nilai B/C sebesar 1.019. 
Nilai B/C lebih dari 1 maka dapat dikatakan usaha pembuatan mi kering gembili layak 
untuk didirikan. Berikut merupakan analisis finansial dari berbagai produk mie yang 
menggunakan bahan baku gembili, ketela ungu, porang, sukun, dan talas. 

 
 
 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

44 

Tabel 11. 
Hasil Perhitungan NPV, IRR, Net B/C  

No. Komoditas NPV IRR Net B/C 

1 Gembili 94,590,811 24 1.05 

2 Ketela Ungu 17,792,164 15 1,08 

3 Porang 26,105,378 16 1.12 

4 Sukun 120,661,112 27 1,06 

5 Talas 120,661,112 27 1.07 

 
Agroindustri yang dirintis oleh UKM Lestari 

Setelah mengetahui potensi bahan baku, kelayakan finansial, proses produksi 
mie dan kondisi pasar, maka perintisan pendirian agroindustri mie berbahan baku umbi 
lokal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : 
1. Pembentukan struktur organisasi usaha  

Bentuk struktur organisasi UKM Lestari dijelaskan dalam bagan sebagai 
berikut, 

 
Gambar 1.  

Struktur Organisasi Agroindustri Mie UKM Lestari  
 
Keterangan Tupoksi : 

 Manajer Usaha yang bertangggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan 
produksi secara umum, dan mengkoordinasikan kegiatan orang-orang yang 
menjadi bawahannya.  

 Bagian administrasi dan keuangan yang bertanggung jawab dalam 
mengadministrasikan segala urusan produksi dan mencatat pengeluaran dan 
pemasukan keuangan, membagikan honor pada pekerja 

 Bagian pengadaan bahan baku yang dijabat oleh yang bertanggung jawab untuk 
menjaga kekontinyuitasan dan keterrsediaan bahan baku pembuatan mie 

 Bagian produksi yang dijabat oleh yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
kegiatan produksi dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kegiatan produksi 

 Bagian pemasaran yang dijabat oleh yang bertanggung jawab dalam pemasaran 
produk mie yang dihasilkan. 

2. Pembuatan tempat produksi 
Pada awalnya ruang produksi yang dimiliki oleh UKM Lestari tidak 

representatif untuk memproduksi produk makanan, kemudian tim peneliti dan mitra 
melakukan renovasi ruang supaya lebih layak untuk kegiatan produksi dan 
melengkapi perabotan yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi mie seperti : 
pengering, deep fraying, keranjang, kompor, tabung gas, ember, spatula, gilingan 

Manajer  Usaha 

Bagian Pengadaan Bahan 
baku 

Bagian Produksi Bagian Pemasaran 

Bagian Administrasi dan Keuangan 
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mie, mixer, dan lain-lain. Berikut merupakan tempat produksi setelah dilakukan 
renovasi 

 
Gambar 2.  

Tempat Produksi Mie UKM Lestrai 
3. Pelatihan-pelatihan manajemen usaha 

Beberapa pelatihan diberikan untuk membekali pengetahuan dan 
ketrampilan anggota UKM Lestari dalam menjalankan agroindustry seperti, 
pelatihan pembudidayaan umbi-umbian di pekarangan, pelatihan administrasi, 
pelatihan sanitasi produksi, dan pelatihan pembuatan produk mie. 

 
Gambar 3.  

Pelatihan Pembuatan Produk Mie 
4. Pembuatan produk yang siap dipasarkan 

Agroindustri akan dapat berjalan dengan baik apabila tersedia pasar yang 
merespon produk yang dihasilkan. Berbagai bentuk upaya pemasaran produk mie ini 
telah dilakukan diantaranya dengan membuat neon box, membuat leaflet, membuat 
blog, dan mendesain kemasan yang menarik. Upaya pemasaran yang telah dilakukan 
saat ini adalah pemasaran produk di sekitar lokasi produksi. Pendirian agroindustri ini 
merupakan upaya yang tidak mudah, karena dalam pelaksanaannya terdapat 
beberapa kendala diantaranya : permasalahan kontinyuitas bahan baku yang 
kemudian diatasi dengan cara bermitra dengan petani setempat, produk harganya 
relatif lebih mahal dari produk mie yang ada di pasar, kondisi ini disiasati dengan 
menjual produk pada segmen konsumen menengah ke atas. Berikut merupakan 
contoh produk dan kegiatan promosi yang dilakukan,  
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Gambar 4.   
Produk Mie UKM Lestari 

KESIMPULAN 
Pendirian agroindustri mie berbahan baku umbi lokal yang dilakukan oleh UKM 

Lestari dengan pendampingan dari Tim Peneliti Fakultas Pertanian UTM, dapat 
dijadikan sebagai salah satu alternatif kegiatan  peningkatan nilai tambah umbi yang 
selama ini hanya dijual dalam bentuk primer atau dikonsumsi sendiri. Upaya yang 
dilakukan merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan perdesaan berbasis 
pada potensi lokal. 
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KARAKTERISTIK UMKM BATIK MADURA DI KABUPATEN  PAMEKASAN 

Afif Budiarto, Slamet Subari,Novi Diana Badrut Tamami dan Ihsanudin 
 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura 

afief_cassanova@yahoo.com 

ABSTRAK 
Batik merupakan salah satu bentuk komoditas kesenian yang cukup khas dan 
berkembang dikalangan masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)  pada 
2009 menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. 
Kerajinan batik dengan motif khas daerah semakin berkembang secara nasional dan 
internasional. Hal ini dapat dilihat dari nilai produksi industri batik dalam negeri yang 
setiap tahun meningkat.  Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan produksi UMKM batik 
khususnya di Kabupaten Pamekasan diperlukan informasi mengenai karakteristik 
pembatik di madura. pengambilan data menggunakan metode purposive sampling. 

Kata Kunci: Batik, UMKM, Karakteristik 

CHARACTERISTICS FOR SME OF MADURESE BATIK IN PAMEKASAN 

ABSTRACT 
Batik is one form of art that is fairly typical of commodities and growing among the 
community. United Nations (UNESCO) in 2009 set batik as a world cultural heritage 
originating from Indonesia. Batik crafts typical of the region is growing nationally and 
internationally. It can be seen from the value of domestic production of batik industry 
which each year is increasing. Therefore, to optimize the production of batik SMEs 
especially in Pamekasan the necessary information on the characteristics and 
managerial grouping. The method used k means cluster analysis and retrieval of data 
using purposive sampling.Berdasarkan survey results revealed that batik SMEs do two 
groupings of SMEs that manejerial anyone doing batik in place and some have brought 
home to his house, respectively. 

Keywords: Batik, SME, Characteristics 

PENDAHULUAN 
Batik merupakan kerajinan atau kesenian yang memiliki sejarah panjang di 

indonesia.Batik berkembang sebagai salah satu dari bentuk komoditas kesenian yang 
cukup khas dikalangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 
dua (1999), batik adalah gambar atau corak yang ada pada kain dengan 
pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam lalu 
pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Batik merupakan salah satu kata yang 
berasal dari Jawa yaitu ‘‘ba’’ atau ‘‘mba’’ yang merupakan awalan umum dalam suatu 
bahasa Jawa yang berarti akan melakukan sedangkan ‘‘tik’’ berarti titik jadi batik 
artinya membuat titik, batik pada dasarnya terdiri dari dua goresan dasar yaitu titik dan 
garis, dari dua goresan dasar tersebut lahirlah motif yang bervariasi mengikuti 
perkembangan waktu, latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan geografi. 

Berdasarkan dengan semakin di kenal dan keunikan batik melalui lembaga 
organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNESCO) pada 2009 menetapkan bahwa batik adalah warisan budaya dunia 
yang berasal dari Indonesia. Sejak saat itu, batik menjadi salah satu ikon bangsa 
Indonesia dan bukan lagi menjadi pakaian sakral yang harus dikenakan pada acara-
acara dan oleh kalangan masyarakat dan merupakan komoditas khas yang semakin 
digemari oleh kalangan masyarakat indonesia.  
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Dengan semakin dikenalnya kerajinan batik maka usaha batik dengan motif 
khas daerah semakin berkembang secara nasional dan internasional. Perkembangan 
usaha batik tersebut dapat mendukung dan menjadi kekuatan bagi Indonesia saat ini 
dalam menggerakkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai produksi industri batik dalam negeri. Nilai produksi industri batik dalam 
negeri tahun 2010, menembus angka Rp.732,67 miliar atau naik 13 persen dari 
periode sebelumnya pada tahun 2009 Rp. 648,94 miliar. Sedangkan nilai produksi 
batik dalam negeri tahun 2011 menembus angka Rp. 879,2 Miliar dibanding tahun 
2010 yang hanya mencapai 732,67 miliar, berarti ada pertumbuhan sekitar 20% nilai 
bahan baku industri batik di dalam negeri mencapai Rp. 403,92 miliar, sementara telah 
terjadi nilai tambah sebesar Rp 340,61 miliar. Pada tahun yang sama tercatat industri 
batik mampu menyerap 70.395 orang tenaga kerja atau terus meningkat setiap tahun 
(Suara Pembaruan, 2012). 

Salah satu daerah yang mulai berkembang dalam perindustrian batik yaitu 
Jawa Timur. Madura merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang mengahasilkan 
batik terbesar diseluruh kabupaten, yaitu  Kabupaten Pamekasan, Sumenep, 
Bangkalan dan Sampang. Masing-masing Kabupaten tersebut memiliki corak dan ciri 
khas yang beragam untuk batik tulis. Hal ini dapat dilihat dari nama batik masing-
masing kabupaten tersebut, seperti batik pamekasan yang cukup terkenal adalah batik 
asal pamekasan yaitu batik kontemporer. Batik Sampang dan Sumenep dengan batik 
klasik, dan batik bangkalan dengan batik pesisir dan gentongan. Berdasarkan bentuk 
dan motif yang khas tersebut, Batik Madura mempunyai keunikan tersendiri bagi para 
konsumen karena setiap konsumen mempunyai kesenangan atau kesukaan yang 
berbeda. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai 
usaha kerajinan batik terbanyak di setiap kecamatan yang ada di pamekasan,  

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian, sangat luas dan 
kompleks. Guna mencapai tujuan tersebut langkah yang paling tepat adalah 
membatasi masalah yang dihadapi agar cakupan pembahasan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan objek yang diteliti pada pembatik di Kabupaten Pamekasan. 
Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah : Bagaimana 
Deskripsi karekteristik pembatik yang ada di Kabupaten Pamekasan.  

METODELOGI PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten 

Pamekasan dengan alasan di Desa Klampar merupakan pusat pembatik di 
Pamekasan 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 
Menurut Sugiono (2009), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan 
sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, 
kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, 
asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. 

Jenis dan Sumber Data 
Guna menjawab tujuan pertama pada penelitian ini  terkait dengan gambaran 

pembatik,Karekteristik pembatik madura di kabupaten pamekasan  
Pembatik yang terdapat pada dikabupaten membutuhkan data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berada di 
pamekasan. Data primer yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara 
kepada responden tentang gambaran pembatikyang ada dikabupaten pamekasan. 
Sedangkan untuk mengetahui karakteristik pembatik menggunakan penyebaran 
kuisioner. 
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Metode Analisis Data 
Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

merupakan bentuk analisis data penelitian yang digunakan untuk memberikan 
kesimpulan umum dari hasil penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab 
pertanyaan pada tujuan mendeskripsikan bagaimana gambaran karekteristik 
pembatikdikabupaten pamekasan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil UMKM batik Di Kabupaten Pamekasan 
Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten yang berada di Pulau Madura 

yang kaya akan sumber daya alam terutama hasil buminya sehingga masyarakat 
Pamekasan memanfaatkan hasil bumi tersebut sebagai peluang untuk membuka 
usaha industri kecil-kecilan sampai tersebar di seluruh Pulau Madura bahkan sebagian 
Pulau Jawa.  

Letak Kabupaten Pamekasan terletak di Pulau Madura merupakan bagian dari 
bagian dari bagian provinsi Jawa Timur dengan posisi geografi antara 6051’ – 7013’ dan 
113019’-113058’ BT. Batas-batas daerahnya meliputi Laut Jawa di sebelah utara, 
Kabubaten Sumenep di sebelah timur dan Kabupaten Sampang sebelah barat. 

Bedasarkan ketinggian tempat, wilayah terendah sebesar 6 meter dan 
ketinggian sebesesar 300 meter dari permukaan laut. Luasdaerah berdasarkan 
ketinggian 1-100 meter seluas 39.609 Ha. Dan 101-300 meter seluas 39.621 Ha. 
Daerah bagian selata lebih rendah dibandingkan dengan bagian tengah dan utara. 
Dengan pokong berada di dataran tertinggi dengan ketinggian 360M, sedengkan 
dengan garis merupakan dataran terendah dengan ketinggian sekitar 6 M dari 
permukan laut. 

Tabel 1. 
Kondisi Geografi Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi: 

No Kondisi Tanah  Luas  

1 Permukiman  102,5 Km2 

2 Persawahan  124,7 Km2 

3 Tegal  518,8 Km2 

4 Hutan  8,26 Km2 

5 Tambak/kolam  26,94 Km2 

6 Tanah Tandus /Rusak   11,17 Km2 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2014 
 
Secara geologis Pamekasan merupakan embel-embel bagian utara Jawa 

Daerah ini merupakan kepanjangan dari pengunungan kapur yang terletak disebelah 
utara dan disebelah selatan lembah solo. Daerah Pamekasan bagian setelah 
merupakan daerah yang cukup datar serta merupakan daerah partanian yang cukup 
berhasil. 

Tabel 2. 
Wilayah Administrsi Kabupaten Pamekasan 

No Nama Wilayah Jumlah 

1 Kecamatan  13 
2 Desa  178 
3 Kelurahan  11 
4 Rukun Warga  1.021 
5 Rukun Tetangga  2.554 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2014 
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Sedangkan daerah bagian tengah dan utara merupakan dataran tinggi dimana 
bukti-bukti kapur yang membentuk punggung-punggung bukti terus membujur ketimur 
laut ke Kabupaten Sumenep. 

Kabupaten Pamekasan seperti daerah lainnya di Indonesian mempunyai dua 
musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim hujan berlangsung antara bulan 
oktober sampai April  dan musim kemarau antara April sampai Oktober. Dalam setiap 
tahunnya, curah hujan rata-rata sebesar 56,22 mm dengan rata-rata sebayak 6 hari 
setiap bulan. Kecamatan Proppo merupakan daerah paling basah yaitu sebanyak 85 
mm dengan jumlah hari sebayak 11 hari setiap bulan, sedangkan daerah paling sedikit 
curah hujanyan yaitu kecamatan Pamekasan yaitu sekitar 13 mm. suhu maksimum 
daerah Pamekasan sebesar 30o C sedangakan suhu minimum sebesar 28oC. 

Berdasarkan iklim seperti ini maka kodisi hidrologi di Kabupaten Pamekasan 
memiliki sumber air permukaan yang relative cukup. Bahkan Pamekasan memiliki 
sungai sebanyak 21 dari sebar dan kecil. Sungai terpanjang yaitu sungai sumber 
pajung di Kecamatan Proppo dengan panjang sekitar 11 Km dan sungai terpendek 
yaitu sungai kali barlanjang di kecamatan Batu Marmar dengan panjang 5 Km. Sumber 
mata air yang merupakan sumber utama kebetulan air untuk penduduk di Kabupaten 
Pamekasan dan tellah di kelolah PDAM berasal dari sumber air Trasak, sumber bukel, 
dan sumber nyamplong. 

Walaupun demikian Kabupaten Pamekasan tidak bayak memiliki hutan luas 
arel hutan di daerah ini kurang lebih sepuluh persen dari luas wilayah Pamekasan. 
Seharusnya wilayah Pamekasan memiliki area hutan yang cukup luas. Ketika Maijer 
mengadakan penelitian tentang kondisi alam Madura, dijelaskan sebelum campur 
tangan Hindia belanda, daerah Madura termasuk Pamekasan memiliki hutan yang 
cukup luas. Bahakan sepanjang perjalan Kamal sampai Sumenep, Pulau Madura 
merupakan daerah hijau yang tertutup hutan. Tetapi pada saat pemerintahan Hindia 
Belandan berlangsung, sekitar separoh abad 19, tahun hutan di Madura di tebang. Hal 
ini di maksutkan agar para petani Madura bersedian bekerja diperusahaan-perusahaan 
perkebunan barat di wilayah Jawa Timur. Sejak saat itualah ekologi Madura secara 
berangsung–angsur menurut, karena hampir setiap tahun terjdi banjir yang 
menghanyutkan unsur hara tanah. Dan saat ini Madura dikenal sebagai daerah tandus 
dan kering. 

Usaha penghijauan Pamekasan, sebenarnya telah dirintis oleh para pemimpin-
pimpinan Pamekasan sejak zaman terdahulu. Dari sumber-sumber legenda dan cerita 
rakyat, dijelaskan bahwa pada zanam kerajaan Jumburingin di Proppo seorang 
pembesar kerajaan telah merintis usaha penyelamatan hutan di desa panglema. Hutan 
panglema sampai saat ini masih dapat dilihat harena penduduk setempat masih 
menghargai fatwanya. Bahwa di dusun Pancanan, terdapat hutan bambo. Orang 
sekitar meyebutnya bamboo sujen. Bambu sujen ini dirintis oleh seorang peyebar 
agama islam, bernama Ki Ageng joko Tarup. Sedangkan di daerah Tlanakan dirintis 
olleh ki Moko, tokoh legenda yang mengembangkan pohon Palembang dan pelestarian 
hutan di sekitar desa Tlanakan. 

Usaha-usaha pelestarian lingkungan ini kemudian dilanjutkan oleh raja-raja 
Pamekasan, mulai dari masa pemerintahan Nyi Banu, sukowati, serta raja-raja 
berikutnya sampai maksunya masa pemerintahan kolonia berlangsung. 

Jumlah Penduduk 
Menurut data terakhir tahun 2014 Kabupaten Pemekasan memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 818.662 orang . Laki-laki berjumlah 397.004 dan wanita 421.658 
orang. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel 3 
berikut :  
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Tabel 3 

Jumlah Penduduk Kabupaten Pemekasan Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Persentase 

  (jiwa) (%) 

1 Laki-laki 397.004 48 
2 Perempuan  421.658 52 

 Jumlah 818.662 100 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2014 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten 
Pamekasan yaitu 818.662 jiwa, komposisi penduduk Kabupaten Pamekasan terdiri dari 
laki-laki sebanyak 397.004 jiwa  (48 persen), dan perempuan sebayak 42,940 jiwa (52 
persen). Dari jumalah penduduk tersebeut dikertahu penduduk kabupaten Pamekasan 
lebih bayak yang berjenis kelamin laki laki dari pada laki laki jumlah penduduk 
perempuan yang lebih banyak dalam menjalankan UMKM batik. 

Lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan memberikan 
tambahan ketersediaan tenaga kerja pada usaha mikro kecil menengah dikabupaten 
pamekasan terutama usaha mikro kecil menengah di bidang batik yang mayoritas 
pelaku usaha tersebut adalah perempuan. 

Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  
Pertaniaan dan perindustian merupakan mata pencarian utama. Walaupun 

tanaman di Madura sangat tandus. Antara 70% dan 80% dari penduduk Madura, bagi 
kehidupan sehari-harinya seluruhnya ataupun sebagian sebesar tergantungan pada 
kegiatan-kegiatan agraris. Sama halnya dengan penduduknya Kabupaten Pamekasan, 
paling bayak bekerja disektor pertaniaan, selanjutnya disektor perdagangan, indrustri 
dan jasa. Angka kerja disektor indrustri sedemikian rendah hal ini karena indrutri yang 
ada di Kabupaten Pamekasan sangat tebatas. Sedangkan pertania terbesar dilahan 
kering.karena itu sangat tergangtung pada musim hujan. Yang kemudian lahan 
tersebut ditanami padi ketikan musim hujan, kacang tanah, jagung sebagai tanaman 
utaman, tembakau dan lain sebagainyam, sector kedua adalah perdagangan, jasa 
yang pada hakekatnya masih memerlukan pendidikan yang memadai atau bisa 
dikatakan dibawah standar. Sedangkan yamg berusaha disektor pengangkutan dan 
perhubungan lebih sedikit lagi. 

Mata pencarian penduduk Pamekasan ini pada akhirnya tetap merupakan 
karakter ekonomi daerah, yang tetap didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu 
pertanian, perdagangan dan jasa. Gambaran ini dapat di tunjukan dengan keadaan 
ekonomi pada tahun 1999 dan tahun 2000, yang mengalami penurunan dibandingkan 
dengan tahun 1999 yaitu sebesar 2,37%. 

Dominasi tiga sektor utama, yaitu pertanian, jasa,dan perdagangan terhadap 
PDRB Kabupaten Pamekasan mampu memperikan kotribusi sebesar 80%. Dan ketiga 
sector ini memberikan andil besar sekaligus potret tentang kekuatan ekonomi di 
Kabupaten.  

Karakteristik Responden 
Responden yang dipilih merupakan pelaku Usah mikro kecil menengah batik di 

Kabupaten Pamekasan.usaha mikro kecil menengah yang ada di Kabupaten 
Pamekasan sebanyak 30 UMKM yang masih akif semua  itu berasal dari Kabupaten 
Pamekasan.  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Umur dapat mempengaruhi kemampuan fisik pelaku usaha dalam mengelola 

usahanya. Semakin tua usia pelaku usaha, maka kemampuan dalam mengelola 
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usahanya  akan semakin berkurang, namun sebaliknya semakin muda usia pelaku 
usaha maka pelaku usaha akan lebih produktif dalam mengelola usaha yang dimiliki. 
Karakteristik pelaku usaha berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 4 
berikut: 

Tabel 4 
Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi 
 (tahun) (orang) 

1 20-40 25 
2 40-60 5 

  Total 30 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 
Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa responden pelaku usaha mikro 

kecil menengah (UMKM)  yang ada di Kabupaten Pamekasan rata-rata memiliki umur 
20-40 tahun sebanyak 25 orang dan 40-60 tahun sebanyak 5 responden dengan total 
keseluruhan responden sebanyak 30 responden. 

Usia tersebut termasuk dalam kategori usia produktif sesuai dengan Undang-
Undang ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, usia produktif 
adalah usia 25 sampai 55 tahun, yang dimaksud usia produktif adalah usia tenaga 
kerja yang mampu bekerja dalam usia penduduk. 

Semakin muda umur produsen maka semakin tinggi pula rasa ingin tahunya 
terhadap hal-hal baru, sehingga mereka lebih cepat dan mudah dalam menerima 
pelatihan serta lebih mudah mengadopsi teknologi. Sesuai dengan pendapat Fatati 
(2001), bahwa semakin muda umur seseorang maka semakin mudah pula mereka 
menerima perubahan dari luar. Begitu juga dengan produsen, semakin mudah umur 
produsen maka rasa ingin selalu mencoba hal baru sebagai upaya untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha. 

Hal senada juga dinyatakan oleh Suratiyah (2006). Bahwa semakin bertambah 
usia seseorang maka semakin menurun pula produktivitas kerjanya sementara 
menurut Tarmidi (1992) pada kondisi umur 15-65 tahun. Seseorang masih termasuk 
dalam kategori usia produktif dengan kemampuan bekerja dan berfikir yang masih 
tergolong baik. kondisi umur pembatik mampu berkerja secara rasional dalam 
memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi dan psikologi dalam hidupnya setra tingkat 
emosional yang relative lebih terkendali.    

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
Dalam mengelola usaha mikro kecil menengah (UMKM) tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha tersebut. Tingkat pendidikan berpangaruh 
terhadap kemampuan pelaku usaha dalam menyerap pengetahuan dan strategi baru 
yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha Batik Gambaran tingkat pendidikan 
responden secara terperinci dilihat pada Tabel 5 berikut : 

 
Tabel 5. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi (Org) 

1 
SD 5 

2 
3 
4 

SMP 
SMA 
S 1 

3 
20 
2 

 
Total 30 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 
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Tabel di atas dapat diketahui bahwa hampir seluruh responden memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase responden yang 
telah menempuh pendidikan hanya sampai SD dengan 5 responden,SMP 3 
responden, SMA 20 responden dari total responden atau sebanyak 30 responden. 
Walaupun ada juga yang telah menempuh Srata 1(S1)  sebanyak 2 orang. Meski 
demikian tingkat pendidikan pengusaha batik memberikan pengeruh terhadap 
keberlangsungan serta perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM)  yang 
dijalankan, keberlangsungan usaha yang cenderung seperti sebelumnya atau dalam 
perkembanganya usaha yang lambat dalam memehami teknologi baru. 

Menurut Fatati (2001), menyatakan tingkat pendidikan memiliki peran penting 
dalam memahami penggunaan teknologi untuk dapat meningkatkan Batik pamekasan, 
karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan lebih mudah memahami dan 
menerapkan teknologi baru serta mempunyai wawasan berfikir yang lebih luas. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin merupakan salah satu indikator yang juga mempengaruhi suatu 

kegiatan usaha batik karena peran keduanya dalam usaha batik pada kenyataannya 
berbeda, akan tetapi dilapangan peran laki laki memberikan kontribusi yang penting 
bagi tenaga kerja perempuan, Salah satu kontribusi yaitu pada pendapatan rumah 
tangga. Dalam hal ini dapat dilihat karakteristik petani responden berdasarkan jenis 
kelamin pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi 

Laki-Laki 23 

Perempuan 7 

Jumlah 4 

Sumber : Data Primer diolah, 2015 
Tabel 6 diketahui bahwa jumlah responden yang di wawancarai lebih banyak 

yang berjenis kelamin laki laki yaitu berjumlah 23 orang dari jumlah responden yang 
ada, hal tersebut dikarenakan pada kenyataan dilapang yang menjalankan usaha batik 
pamekasan lebih banyak dilakukan oleh tenaga kerja laki laki, dengan alasan dalam 
menjalankan usaha batik tidak membutuhkan tenaga ekstra dalam memproduksi, 
sedangkan tenaga kerja perempuan dibutuhkan pada saat pembuatan batik. 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kabupaten Pamekasan 

tentang Karekteristik pembatik di kabupaten pamekasan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut Karakteristik usia pembatik wilayah Madura di Kabupaten 
Pamekasan dapat diketahui bahwa rata-rata memiliki umur 20-40 tahun dan 40-55 
tahun dengan jumlah masing-masing sebanyak 30 pembatik. Dari segi pendidikan, 
rata-rata pembatik pada wilayah Pamekasan berpendidikan sekolah menengah atas 
(SMA). Serta berdasarkan karekteristik jenis kelamin rata-rata 93% adalah laki-laki 
dikarenakan  hal tersebut dengan alasan dalam menjalankan usaha batik tidak 
membutuhkan tenaga ekstra dalam membatik, sedangkan tenaga kerja perempuan 
sekitar 17% karena tidak terlalu dibutuhkan pada saat pembuatan batik. Saran yang 
diajukan perlu adanya perbaikan dalam pembatik dari segi pendidikkan,usia maupun 
informasi dan tehnologi sehingga para pembatik lebih maju,dan kurangnya dukungan 
pemerintah dalam hal promosi batik pamekasan.  
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POTENSI WISATA SUMBERDAYA PERAIRAN PULAU MASALEMBU 

Ainun Fauziatu Iffah dan Ihsannudin 
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura 

ainunpratama@yahoo.co.id 

ABSTRAK 
Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state), terdiri dari pulau-pulau 
besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Salah satu pulau kecil yang 
berpotensi adalah Pulau Masalembu. Pulau Masalembu  memiliki obyek dan daya tarik 
wisata. Hal ini dapat dilihat dari jenis pantai yang ada memiliki pasir putih, air laut 
bening, bebatuan yang masih alami, mangrove dan suasana menyejukkan. Namun 
potensi yang ada masih kurang didukung oleh kemudahan akses untuk mencapai 
lokasi dan belum optimalnya fasilitas-fasilitas yang ada. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui lebih  jelas gambaran potensi wisata, karakteristik dan 
tipologi pengunjung pada sumberdaya perairan Pulau Masalembu. Lokasi penelitian di 
Pulau Masalembu dengan jumlah responden 50 pengunjung. Analisis data yang 
digunakan yaitu deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan 
bahwa Pulau Masalembu memiliki 3 jenis obyek dan daya tarik wisata yaitu natural, 
kultural dan sintetik. Tipologi pengunjung Pulau Masalembu Allocentris.  

Kata Kunci:potensi wisata,tipologi wisatawan 

TOURISM POTENTIAL OF WATER RESOURCE IN MASALEMBU ISLAND 

ABSTRACT 
Indonesia is an archipelago (archipelago state), composed of islands large and small in 
number approximately 17,504 islands. One of the small islands that are potentially 
Masalembu Island. Masalembu island has the object and tourist attraction. It can be 
seen from the existing types of beaches have white sand, clear sea water, rocks 
pristine, mangrove and soothing atmosphere. But the potential is there still poorly 
supported by ease of access to reach the site and not optimum existing facilities. The 
purpose of this study was to determine a clearer picture of the potential of tourism, the 
characteristics and typologies of visitors on aquatic resources Masalembu Island. The 
research location on the island Masalembu the number of respondents 50 visitors. 
Analysis of the data used is descriptive and multiple linear regression analysis. Results 
showed that Masalembu Island has 3 types of objects and tourist attraction that is 
natural, cultural and synthetic. Typology visitors Masalembu Island Allocentris. 

Keywords: tourism potential, tourist typology. 

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago state), terdiri dari pulau-

pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Hampir 70% 
wilayahnya adalah laut, dengan panjang garis pantai 95.161 km. PuIau - pulau kecil 
memiliki potensi pengembangan yang besar karena didukung oleh letaknya yang 
strategis dari aspek ekonomi, pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas 
tropis dengan produktivitas hayati tinggi. Perkembangan eksistensi pulau-pulau kecil di 
Indonesia belum mendapat perhatian serius sehingga dalam pengelolaannya belum 
optimal. Lahirnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa wilayah pesisir dan keberadaan pulau-pulau 
kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh 
masyarakat baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang, 
sehingga dibutuhkan aturan khusus dalam pengelolaannya (Rajab dkk, 2013).  
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Salah satu pulau kecil yang berpotensi adalah Pulau Masalembu. Pulau ini 
memiliki potensi pada sektor perikanan, selain itu juga mempunyai potensi pada sektor 
wisata. Pulau Masalembu merupakan salah satu pulau kecil di Kabupaten Sumenep 
yang terletak di sebelah utara pulau Madura. Secara geografis, Pulau Masalembu 
mempunyai luas total wilayah 40,85 km2. Pulau Masalembu memiliki 3 etnis yaitu suku 
bugis, madura, dan mandar (Sutopo dan Widhyharto, 2013). Mayoritas penduduk yang 
mendiami pulau Masalembu meggantungkan hidupnya sebagai nelayan dan ada yang 
memutuskan untuk pergi menjadi TKI. 

Pulau Masalembu memiliki obyek dan daya tarik wisata yang baik untuk 
dikembangkan. Obyek dan daya tarik wisata merupakan adanya potensi wisata yang 
dimiliki oleh suatu wilayah dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Obyek 
dan daya tarik wisata tersebut terbagi dalam 3 jenis yaitu alam (natural), budaya 
(cultural), dan buatan manusia (Prayogi, 2011). Keunikan dan keragaman obyek 
merupakan potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Pulau Masalembu 
termasuk memiliki obyek dan daya tarik wisata alam (natural). Hal ini dapat dilihat dari 
jenis pantai yang ada memiliki pasir putih, air laut bening, bebatuan yang masih alami, 
mangrove dan suasana menyejukkan. Namun potensi yang ada masih kurang 
didukung oleh kemudahan akses untuk mencapai lokasi ini apabila menggunakan 
transportasi umum, dimana jumlah keberangkatan transportasi umum seperti kapal 
fery menuju Pulau Masalembu masih rendah dan belum optimalnya fasilitas-fasilitas 
yang ada. Dengan adanya potensi wisata dan permasalahan-permasalahan yang ada 
maka menjadi hal penting untuk mengetahui lebih jelas tentang gambaran wisata yang 
ada di Pulau Masalembu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran 
wisata, karakteristik dan tipologi pengunjung. 

METODE PENELITIAN 

Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep, Jawa 

Timur. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 
bahwa Pulau Masalembu yang termasuk kategori pulau kecil memiliki potensi wisata 
yang baik apabila dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari panorama alam, keindahan 
pantai yang masih alami dan mangrove. Penelitian ini dilakukan pada bulan maret 
2015 hingga selesai. 

Jenis dan Sumber Data 
Guna menjawab tujuan pertama pada penelitian ini  terkait dengan gambaran 

wisata, karakteristik dan tipologi pengunjung yang terdapat pada Pulau Masalembu 
membutuhkan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari responden yang berada di Pulau Masalembu. Data primer yang 
dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada responden tentang 
gambaran wisata yang ada di Pulau Masalembu. Sedangkan untuk mengetahui 
karakteristik dan tipologi pengunjung dengan menggunakan penyebaran kuisioner. 

Metode Penentuan Sampel 
Secara keseluruhan sampel dari populasi yang diambil dari penelitian ini 

menggunakan metode accidental sampling yaitu metode yang secara kebetulan 
dimana si peneliti dapat menemui siapa saja yang berkunjung di tempat wisata dan 
mengumpulkan informasi dari wisatawan yang berkunjung sehingga tidak ada batasan 
dalam memilih responden untuk mengisi kuisioner. Peneliti menyebarkan 50 kuisioner 
kepada responden yaitu wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut. Menurut 
sugiyono (2009) sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan si peneliti yang 
dapat dijadikan sampel dan dirasa cocok untuk untuk menjadi sumber data dan 
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menyatakan ukuran sampel dikatakan layak dalam sebuah penelitian antara 30 sampai 
500 responden/sampel. Karena penelitian ini menggunakan 50 sampel, maka 
penelitian ini dapat dikatakan layak. 

Metode Analisis Data 
Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif 
Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian yang digunakan 

untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penelitian. Analisis deskriptif digunakan 
untuk menjawab pertanyaan pada tujuan pertama pada tujuan pertama 
mendeskripsikan bagaimana gambaran wisata yang ada pada pulau masalembu 
dengan kondisi yang nyata dan mendeskripsikan bagaimana karakteristik dan tipologi 
pengunjung yang ada. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Pulau Masalembu 
Kecamatan Masalembu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Sumenep Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Masalembu terletak di lepas pantai laut 
Jawa, kecamatan Masalembu terdiri dari 3 pulau yaitu Pulau Masalembu itu sendiri, 
Pulau Masakambing, dan Pulau Keramaian. Untuk menuju Pulau Masalembu 
pengunjung dapat menggunakan transportasi laut umum seperti kapal Fery yang 
ditempuh sekitar 18 jam apabila dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan 12 jam 
apabila dari Pelabuhan Kalianget Sumenep.   

Pulau Masalembu memiliki luas kurang lebih 40,85 km2 yang dikelilingi oleh 
lautan lepas. Maka dari itu pulau ini mempunyai panorama pantai-pantai yang sangat 
indah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya adanya pasir putih yang membentang, 
ombak yang tenang dan air laut yang jernih dan masih bersih karena minimnya 
pencemaran. Pulau ini juga memiliki pantai yang menarik yaitu pantai kolam. Pantai 
kolam merupakan sebuah pantai yang dikelilingi oleh bebatuan alami yang membentuk 
sebuah kotak layaknya kolam. Pada pesisir pulau ini pengunjung juga dapat menikmati 
pantai yang banyak ditumbuhi tumbuhan mangrove. Selain wisata alam atau natural 
juga terdapat tempat wisata buatan seperti adanya danau buatan yang indah dan 
dikelilingi oleh rerumputan hijau dan pohon kelapa. 
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Gambar 1 
Deskripsi potensi wisata Pulau Masalembu 

 
Hal unik yang terdapat pada Pulau Masalembu yaitu rumah adat. Hal tersebut 

terjadi karena pulau ini mempunyai 3 etnis yaitu madura, bugis dan mandar. Rumah 
adat yang ada yaitu rumah panggung. Apabila pengunjung menyusuri pulau dapat 
melihat keunikan rumah tersebut. Rumah Panggung merupakan rumah dari etnis bugis 
dan mandar yang masih mempertahankan kebudayaannya. Dari deskripsi potensi 
wisata Pulau Masalembu dapat disimpulkan bahwa pengunjung dapat menikmati 
panorama pantai-pantai, keindahan flora dan budaya yang ada. Maka dapat diketahui 
Pulau Masalembu memiliki Obyek dan Daya Tarik Wisata yang meliputi natural, 
kultural dan sintetik. 

Karakteristik Pengunjung Pulau Masalembu 
Untuk mengembangkan sebuah obyek wisata perlu adanya pengkajian yang 

terkait dengan karakteristik responden. Maka berdasarkan dari hasil kuisioner, 
karakteristik responden yang didasarkan pada jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 
menunjukkan bahwa sebagian besar yang mengunjungi Pulau Masalembu adalah laki-
laki dengan persentase sebesar 86% dan sisanya 14 % adalah perempuan. Hal 
tersebut dapat terjadi karena laki-laki cenderung lebih suka melakukan perjalanan ke 
wisata alam yang lebih menantang dibandingkan perempuan. 

 
Tabel 1. 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 43 86 
Perempuan 7 14 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
 

Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah kunjungan 
wisatawan ke Pulau Masalembu. Pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa  
pengunjung yang datang ke Pulau Masalembu sebagian besar masih berusia muda 
(18-30) sebesar 58%. Hal ini dapat terjadi karena seorang pemuda lebih suka 
mengunjungi tempat-tempat baru agar dapat memperoleh pengalaman  dan 
menambah wawasan. 
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Tabel 2. 
Karakteristik Responden Menurut Usia 

Usia Jumlah Persentase 

18-30 29 58 
31-46 10 20 
47-65 11 22 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
 

Sedangkan karakteristik responden pada tabel 3 menurut tingkat pendidikan 
dapat dihubungkan dengan usia karena sebagian besar pengunjung adalah dengan 
tingkat pendidikan SMA sebanyak 48%. 
 

Tabel 3. 
Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

Tidak tamat SD 2 2 
SD 1 20 

SMP 10 6 
SMA 3 48 

Diploma 24 8 
Sarjana (S1) 4 16 

Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
 

Sedangkan menurut jenis pekerjaan pengunjung Pulau Masalembu sebagian 
besar bekerja sebagai nelayan dengan persentase sebesar 62%. Hal ini disebabkan 
karena Pulau Masalembu juga berpotensi terhadap sektor perikanan sehingga banyak 
nelayan dari luar pulau yang datang untuk membeli ikan dan menikmati potensi wisata. 

 
Tabel 4. 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

Mahasiswa 2 4 
Petani/Nelayan 31 62 
Pedagang 4  8 
Pengusaha 1 2 
Pegawai Swasta 6 12 
PNS/TNI/POLRI 5 10 
Ibu Rumah Tangga 1 2 
Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
Pada modal transportasi sebagian besar pengunjung sebanyak 64% 

menggunakan transportasi kapal untuk mengunjungi Pulau Masalembu. Pengunjung 
yang menggunakan sepeda motor dan kapal sebesar 14%, lalu pengunjung yang 
menggunakan mobil dan kapal sebesar 12% dan sisanya menggunakan bus dan kapal 
hanya 10%. Pengunjung yang hanya menggunakan transportasi kapal untuk menuju 
Pulau Masalembu adalah nelayan dari luar pulau yang datang untuk membeli ikan. 
Pengunjung yang menggunakan sepeda motor dan kapal biasanya adalah pengunjung 
yang berasal dari Kota Sumenep karena berdekatan dengan pelabuhan kalianget. 
Sedangkan pengunjung yang menggunakan transportasi mobil dan kapal maupun bus 
dan kapal adalah pengunjung yang berasal dari kota yang berjarak jauh dari Pulau 
Masalembu. 
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Frekuensi kunjungan pada tabel 5 menunjukkan sebagian besar responden 
mengatakan baru pertama kali mengunjungi Pulau Masalembu dengan persentase 
sebesar 40%. Berdasarkan persentase tersebut bahwa Pulau Masalembu masih belum 
banyak dikenal. Pengunjung yang datang mengeluhkan karena sulitnya transportasi 
terutama transportasi umum dan lamanya waktu yang harus ditempuh menuju lokasi 
ini. Transportasi umum yang digunakan untuk menuju ke Pulau Masalembu yaitu kapal 
fery yang jadwal keberangkatan dan kedatangannya belum diketahui secara pasti. Hal 
lain menyangkut sarana dan prasarana yang diinginkan oleh pengunjung masih belum 
tersedia dengan baik.Adanya tempat singgah dan toilet umum serta sarana yang lain. 
Akses jalan yang ada untuk mengelilingi pulau juga masih belum terpenuhi, karena 
banyaknya jalan-jalan yang berlubang dan berbatu.  

 
Tabel 5. 

Karakteristik Responden Menurut Tingkat Kunjungan 

Tingkat Kunjungan Jumlah Persentase 

1 kali 25 50 
2 kalli 12 24 
3 kali 7 14 
4 kali 6 12 

>5 kali 50 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Tipologi Pengunjung Pulau Masalembu 
Tipologi pengunjung suatu obyek wisata terbagi menjadi 3 macam yaitu : 

pertama Allocentris yang artinya bahwa wisatawan yang mengunjungi tempat yang 
baru dikenalnya, bisa disebut berpetualang dan hanya menikmati fasilitas-fasilitas yang 
disediakan masyarakat dengan apa adanya. Untuk yang kedua yaitu Psycocentris 
yaitu wisatawan yang mengunjungi tempat wisata yang sudah memiliki fasilitas yang 
lengkap dan memenuhi standar. Sedangkan untuk Midcentris merupakan wisatawan 
yang berada diantara Midcentris dan Allocentris. 

Pada ketiga macam pengertian diatas, maka untuk dapat mengetahui tipologi 
wisatawan dapat menggunakan 3 jenis kriteria pertanyaan yang akan diajukan yaitu : 
1) preferensi pengunjung terhadap obyek wisata yang belum dikenal, 2) preferensi 
pengunjung terhadap obyek wisata yang bersifat petualangan, dan 3) preferensi 
pengunjung untuk memanfaatkan fasilitas yang ada pada masyarakat dengan apa 
adanya. 

Tabel 6. 
Tipologi Pengunjung Pulau Masalembu 

Kategori 
Suka Tidak suka Jumlah 

N % N % N % 

Preferensi 
1 

47 94 3 6 50 100 

Preferensi 
2 

47 94 3 6 50 100 

Preferensi 
3 

33 66 17 34 50 100 

 
Hasil analisis yang ada diatas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar 

(94%) pengunjung yang datang menyukai suatu obyek wisata yang masih belum 
banyak dikenal. Hal ini muncul karena rasa penasaran yang ada pada diri pengunjung. 
Untuk preferensi yang kedua menunjukkan persentase yang sama dengan preferensi 
pertama yaitu sebesar (94%). Responden yang ada senang mengunjungi obyek wisata 
yang bersifat petualang. Pulau Masalembu merupakan salah satu obyek wisata yang 
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memiliki unsur petualang, karena untuk mengunjungi pulau ini wisatawan harus 
menempuh perjalanan dengan menggunakan kapal dalam waktu hampir satu hari. 
Akan tetapi pengunjung yang datang dapat menikmati panorama pantai yang masih 
alami, air laut yang jernih serta ombak yang tenang serta suasana yang menyejukkan. 
Hal ini bisa membuat pengunjung merasa senang dan memperoleh pengalaman baru. 
Pengunjung yang dapat menerima kondisi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada 
seperti tempat ibadah dan rumah makan sebesar (66%). Maka dapat disimpulkan 
bahwa tipologi pengunjung Pulau Masalembu yaitu tipologi Allocentris. 

Hasil dari deskripsi data pada jumlah kunjungan Pulau Masalembu dapat dilihat 
pada Tabel 6. Jumlah kunjungan pengunjung yang ada menunjukkan minimal 
kunjungan 1 kali dan maksimal kunjungan lebih dari 5 kali dengan rata-rata kunjungan 
yang didapat sebesar 2,42. Usia pengunjung yang ada berkisar antara 18 tahun 
sampai 65 tahun sehingga rata-rata usia yang didapat 32,34. Data pendapatan para 
pengunjung berkisar antara Rp.800.000 sampai Rp.3.750.000 dengan rata-rata 
pendapatan Rp.1.395.000. Sedangkan para pengunjung mengeluarkan total biaya 
antara Rp. 65.000 sampai Rp 500.000 dengan total rata-rata yang dikeluarkan Rp. 
253.000. 

Tabel 7. 
Deskripsi Kunjungan Pulau Masalembu 

Variabel Maksimum Minimum Rata-rata Std.Dev 

Jumlah 
Kunjungan 

5 1 2.42 2.00 

Pendapatan 37500000 800000 1395000.00 688109.655 
Usia 18 65 32.34 13.382 

Total Biaya 
Perjalanan 

65000 500000 253000 112300 

Sumber : Data Primer Diolah, (2015) 
 

PENUTUP 
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pulau Masalembu 

memiliki potensi wisata atau memiliki obyek dan daya tarik wisata natural, kultural dan 
sintetik. Karakteristik pengunjung Pulau Masalembu berusia muda dan mempunyai 
pekerjaan sebagai nelayan dan menggunakan kapal pribadi yang bertujuan untuk 
membeli ikan dan menikmati wisata yang ada. Rata-rata frekuensi pengunjung yang 
datang ke Pulau Masalembu baru satu kali. Tipologi wisatawan yang berkunjung yaitu 
tipologi allocentris.  

Saran yang diajukan perlu adanya promosi yang lebih ditingkatkan agar Pulau 
Masalembu lebih dikenal dan dapat menambah tingkat kunjungan wisatawan akan 
tetapi perlu diimbangi dengan adanya penambahan dan perbaikan fasilitas-fasilitas 
seperti penginapan agar pengunjung yang datang dapat nyaman selama berwisata 
dan kios cendera mata khas Pulau Masalembu yang dapat dijadikan oleh-oleh dan 
bertujuan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masalembu. Serta 
penjadwalan secara resmi kapal yang beroperasi. 
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DIMENSI ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN DAN KINERJA UMKM TAHU DI 

KABUPATEN BOGOR 

Andina Dyah Rahmadhani Aditya, Heny K.S Daryanto, Burhanuddin 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
andina.aditya@gmail.com  

ABSTRAK 
Kewirausahaan merupakan faktor utama yang memengaruhi pergerakan ekonomi. 
Konsep kewirausahaan dapat diterapkan pada beberapa sektor, salah satunya adalah 
sektor UMKM. UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk 
Domestik Bruto Indonesia. Peningkatan daya saing UMKM sering menghadapi kendala 
karena skala ekonomi kecil dan ketersediaan sumber daya yang terbatas termasuk 
UMKM tahu di Kabupaten Bogor. Bagi pelaku usaha pembuatan tahu dengan 
terbentuknya orientasi kewirausahaan akan dapat menghadapi tantangan dan 
meningkatkan kinerja usaha. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dimensi 
orientasi kewirausahaan dan (2) menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan 
terhadap kinerja usaha. Survey dilakukan pada 100 pelaku usaha pembuatan tahu di 
Kabupaten Bogor. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif menggunakan SmartPLS. Dimensi orientasi kewirausahaan yang telihat 
pada pelaku usaha pembuatan tahu adalah keinovatifan, proaktif, berani mengambil 
risiko, agresivitas kompetitif, dan otonomi. Orientasi kewirausahaan memberikan 
pengaruh positif terhadap kinerja usaha. 

Kata kunci: Orientasi kewirausahaan, UMKM, tahu, Partial Least Square 

DIMENSION OF ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION AND TOFU SME’s 
PERFORMANCE IN BOGOR REGENCY  

ABSTRACT 
Entrepreneurship is a major factor which affect the economic movement. 
Entrepreneurship concept can be applied to several sectors, such as Micro Small and 
Medium Enterprises (SMEs). SMEs provide a substantial contribution to Gross 
Domestic Product of Indonesia. In fact enhancement the competitiveness of SMEs 
often face constraints due to the small economies of scale and availability of limited 
Resources, including tofu SMEs in Bogor Regency. Based on the identification of 
business conditions or business carried on, tofu entrepreneur could get benefit from 
adopting or implementing entrepreneurship orientation. The purpose of this study are 
(1) to analyze the dimensions of entrepreneurship orientation of tofu entrepreneur to 
improve business performance and (2) to analyze the influence between 
entrepreneurship orientation and business performance of tofu SME’s. The survey was 
conducted on 100 businesses manufacturing know in Bogor. Analysis of the data which 
used are descriptive qualitative and quantitative with SmartPLS. Dimensions of 
entrepreneurship orientation of tofu entrepreneur in Bogor Regency are innovativness, 
proactive, risk-taking, competitive aggressiveness and autonomy. Entrepreneurship 
orientation has a positive impact towards tofu SME’s performance. 

Keywords: Entrepreneurship orientation, SMEs, tofu, Partial Least Square 

PENDAHULUAN 
Kewirausahaan telah menjadi perhatian penting dalam mengembangkan 

pertumbuhan sosio ekonomi suatu negara. Semakin maju suatu negara, semakin 
banyak orang yang terdidik dan banyak pula orang menganggur, maka semakin 
dirasakan pentingnya kewirausahaan. Kewirausahaan berperan menambah daya 
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tampung tenaga kerja, generator pembangunan, contoh bagi masyarakat lain, 
membantu orang lain, memberdayakan karyawan, hidup efesien dan menjaga 
keserasian lingkungan. Prag (2005) menyatakan bahwa aktivitas kewirausahaan 
merupakan leader yang dapat menggerakkan faktor-faktor yang lainnya, karena 
seorang wirausaha akan menggunakan keahlian kewirausahaanya untuk 
mengorganisasi tanah, modal dan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa. 

Konsep kewirausahaan dapat diterapkan pada beberapa sektor, salah satunya 
adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memberikan 
kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Berdasarkan 
data dari Badan Pusat Statistik (2013), UMKM kurang lebih memberikan kontribusi 
sebesar 50 persen terhadap PDB nasional dan setiap tahunnya cenderung mengalami 
peningkatan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2013) terjadi 
peningkatan terus menerus jumlah usaha mikro yang merupakan sumber wiarausaha 
baru dan proporsinya sangat dominan dalam struktur pelaku usaha di Indonesia dari 
tahun 2004 sampai dengan 2014. Sementara itu peningkatan jumlah usaha kecil dan 
menengah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah usaha 
menunjukkan adanya usaha yang “naik kelas”. 

Sektor UMKM memiliki peran yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi 
secara keseluruhan. Akan tetapi, pada kenyataannya peningkatan daya saing UMKM 
sering menghadapi kendala karena skala ekonomi kecil dan ketersediaan sumber daya 
yang terbatas. Kecenderungan umum yang terjadi dalam lingkungan bisnis saat ini 
adalah pemendekan produk dan siklus hidup model bisnis (Hamel yang diacu pada 
Huang et al. 2011). Akibatnya, laba usaha yang didapatkan saat ini tidak menentu dan 
bisnis perlu terus-menerus mencari peluang baru. Jenis – jenis UMKM dapat 
dibedakan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, antara lain adalah UMKM produk 
kerajinan tangan, produk rumah tangga,  dan produk pangan. Salah satu usaha yang 
banyak digeluti oleh sebagian masyarakat Indonesia adalah di bidang pangan. UMKM 
pengolahan kedelai merupakan salah satu jenis UMKM di bidang pangan. Kedelai 
merupakan salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. 
Menurut PUSDATIN (2013) pada tahun 2002-2012, konsumsi total kedelai relatif 
berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan sebesar 2.69 persen, 
sedangkan pada tahun 2013 konsumsi kedelai masyarakat Indonesia mencapai 2.250 
juta ton per tahun (SETKAB 2013). Produk olahan kedelai yang cukup banyak diminati 
oleh masyarakat Indonesia adalah tahu. Kondisi kenyataannya, UMKM pembuatan 
tahu juga mengalami permasalahan seperti yang dialami oleh UMKM pada umumnya.  

Kabupaten Bogor adalah salah satu wilayah Bogor yang terdapat banyak usaha 
pembuatan tahu dan menjadi salah satu sentra UMKM tahu di Jawa Barat. Sebagian 
besar bentuk usaha pengolahan kedelai menjadi tahu adalah Usaha Kecil Menengah 
(UKM) akan tetapi masih terdapat usaha tahu yang termasuk dalam usaha skala mikro. 
Seiring dengan pertumbuhan kuantitas dari industri tahu di Indonesia, maka 
persaingan di industri tahu saat ini berjalan dengan ketat sehingga pelaku usaha tahu 
harus dapat meningkatkan kinerja usaha dan usahanya memiliki bergaining position  
yang kuat di pasar. Berdasarkan data dari KOPTI Kabupaten Bogor tahun 2012, 
jumlah UMKM tahu di Kabupaten Bogor pada tahun tersebut sebanyak 327 unit yang 
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1 545 orang, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa industri tahu mampu menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten 
Bogor.  

Orientasi kewirausahaan terjadi atas dasar rencana bisnis strategis yang harus 
disiapkan untuk diaplikasikan oleh pelaku usaha. Sebuah rencana bisnis strategis 
merupakan integrasi dari berbagai elemen yang mendorong bisnis ke arah pencapaian 
tujuan secara keseluruhan. Rencana bisnis strategis tergantung pada aplikasi praktek 
yang efektif dan keberlanjutan serta pelaku usaha yang kompetitif. Dengan demikian, 
dapat dilihat bahwa orientasi kewirausahaan memiliki berbagai aspek dan elemen bila 
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diterapkan dalam lingkup operasional organisasi (Tang et al. 2007). Penelitian 
mengenai orientasi kewirausahaan sudah banyak dilakukan. Orientasi kewirausahaan 
diidentifikasi terdiri dari beberapa dimensi yang membentuknya yaitu inovatif, berani 
dalam mengambil risiko, proaktif, agresivitas kompetitif, dan otonomi. Orientasi 
kewirausahaan pada pelaku pembuatan tahu di Kabupaten Bogor diduga memiliki 
pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja usaha tahu. 
Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya , maka tujuan 
penelitian ini adalah: (1) Menganalisis dimensi yang membentuk orientasi 
kewirausahaan pelaku usaha pembuatan tahu dalam menjalankan usaha untuk 
meningkatkan kinerja usaha. (2) Menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan 
pelaku usaha pembuatan tahu di Kabupaten Bogor terhadap kinerja usaha.  

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di 14 wilayah pelayanan (kecamatan) di Kabupaten 

Bogor. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 
pertimbangan bahwa di Kabupaten Bogor banyak terdapat UMKM pembuatan tahu 
menurut data dari KOPTI Kabupaten Bogor 2012. Pengumpulan data dilakukan selama 
satu bulan dari bulan Maret sampai dengan April 2015. 

Metode Penentuan Sampel 
Responden dari penelitian ini adalah 100 unit UMKM pembuatan tahu yang di 

Kabupaten Bogor. Berdasarkan Latan dan Ghozali (2012) jumlah tersebut didapatkan 
berdasarkan aturan statistik untuk SEM dengan pendekatan PLS. Teknik pengambilan 
sampel atau pemilihan responden dengan menggunakan metode purposive secara 
proporsional. Jumlah sampel didapatkan dari jumlah pelaku usaha tahu di setiap 
wilayah pelayanan (kecamatan) dibandingkan dengan jumlah seluruh populasi pelaku 
tahu dikalikan dengan jumlah minimal sampel statistik. Teknik tersebut sudah tepat 
karena pengambilan sampel secara acak dan proporsional di setiap wilayah pelayanan 
(kecamatan) dapat menggambarkan orientasi kewirausahaan dari para pelaku usaha 
pembuatan tahu di Kabupaten Bogor serta pengaruhnya terhadap kinerja usaha. 

Data dan Instrumentasi 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus KOPTI 
dan pelaku usaha tahu di lokasi masing-masing dengan menggunakan daftar 
pertanyaan (kuesioner) yang telah disediakan. Data sekunder diperoleh dengan cara 
mempelajari buku dan sumber yang relevan dengan topik yang diteliti dari Kementrian 
Koperasi dan UMKM, Badan Pusat Statistik, dan KOPTI Kabupaten Bogor. 
Pengambilan data sekunder diperoleh juga dari literatur-literatur, baik yang didapat di 
perpustakaan maupun dari tempat lain berupa hasil penelitian terdahulu mengenai 
kajian kewirausahaan, orientasi kewirausahaan, serta kinerja UMKM, baik dari media 
cetak (tabloid dan majalah), maupun media elektronik (internet). Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, penyimpan data elektronik, dan alat 
pencatat.  

Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan 

observasi lapang yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan 
bantuan kuesioner untuk memperoleh data secara utuh yang dapat menggambarkan 
fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu, kuesioner digunakan untuk 
mendapatkan data dari pelaku usaha terkait dengan orientasi kewirausahaan yang 
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dimiliki. Setiap pengisian kuesioner peneliti melakukan pendampingan untuk 
mengantisipasi adanya kesulitan atau kesalahpahaman dalam mengartikan pertanyaan 
kuesioner. Pendampingan yang dilakukan dalam setiap pengisian kuesioner juga 
dimaksudkan untuk mencari informasi lain yang lebih mendalam yang belum tercakup 
dalam kuesioner. 

Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi selama penelitian. Sedangkan 
data kuantitatif diperoleh berupa data anggota pelaku usaha pembuatan tahu, data 
profit dan nilai penjualan serta data penilaian orientasi kewirausahaan yang dimiliki 
masing-masing pelaku usaha pembuatan tahu.  

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan orientasi kewirausahaan yang ada pada diri pelaku 
usaha pembuatan tahu di Kabupaten Bogor serta bagaimana kondisi UMKM tersebut. 
Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah menggunakan software computer 
Microsoft Excel dan Partial Least Square. 

Variabel Pengukuran 
Path Modelling Partial Least Square dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
besarnya pengaruh antar variabel laten. Variabel-variabel yang digunakan untuk 
menjawab tujuan penelitian terdiri dari variabel laten dan variabel manifest yang 
merupakan indikator dari variabel laten. Pengukuran peubah variabel-variabel 
didasarkan pada konsep yang telah terbukti secara empiris, sehingga dapat 
diimplementasikan di lapangan serta diukur sebagaimana seharusnya. Semua variabel 
diukur dengan skala ordinal dengan menggunakan skala likert 1 sampai dengan 4. 
Terdapat tujuh variabel laten dan dua puluh variabel manifest yang digunakan pada 
model penelitian. Identifikasi variabel laten dan manifest disajikan pada Tabel 1 dan 
operasionalisasi variabel diuraikan di bawahnya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1   
Variabel laten dan indikator penelitian 

No Variabel Laten Variabel Manifest/Indikator 

1. Orientasi 

Kewirausahaan (EO) 

1 Keinovatifan (EO1) 

 2 Proaktif (EO2) 

 3 Berani mengambil risiko (EO3) 

 4 Agresivitas kompetitif  (EO4) 

  5 Otonomi (EO5) 

2. Kinerja Usaha (KUS) 6 Profit (KUS1) 

 7 Pertumbuhan penjualan  (KUS2) 

 8 Kepuasan pelanggan (KUS3) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Model Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha 
Model awal orientasi kewirausahaan pada pelaku UMKM tahu di Kabupaten 

Bogor dikembangkan berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu serta 
eksplorasi beberapa variable yang dianggap sesuai dengan ruang lingkup kajian. 
Pengembangan model ini bertujuan untuk merumuskan hipotesis dalam menduga 
variabel orientasi kewirausahaan berpengaruh langsung terhadap kinerja usaha. Model 
PLS yang digunakan dalam penelitian ini adalah model reflektif. Tujuan utama 
dilakukan evaluasi model pengukuran adalah untuk menilai validitas dan reliabilitas 
model atau secara tidak langsung untuk menilai bahwa variabel indikator benar-benar 
mengukur variabel laten dalam model. Untuk melakukan evaluasi model pengukuran 
dengan indikator reflektif, sebagaimana model penelitian ini dikembangkan, digunakan 
evaluasi beberapa perlakuan dan metode. Model awal penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Primer (diolah) 
 

Gambar 1 
Model Awal Penelitian 

 
Pengujian  validitas  dan  reliabilitas  dalam  model  reflektif dilakukan dalam 

tiga pengujian yaitu convergent validity, discriminant validity, composite reliability. 
Convergent validity dari model pengukuran reflektif, indikator dinilai berdasarkan item 
score atau component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. . 
Ukuran reflektif dikatakan tinggi apabila berkorelasi lebih dari 0.7 dengan konstruk 
yang ingin diukur. Namun untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala 
pengukuran outer loading 0.5 sampai dengan 0.6 dianggap cukup menurut Chin dalam 
Latan dan Ghozali (2012). Penelitian ini menggunakan ukuran reflektif 0.5 karena 
termasuk penelitian tahap awal.  Uji statistik hasil olahan model penelitian dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2 
Uji Statistik Model Awal Penelitian 

Indikator Outer 

Loading 

T-Hitung Keterangan 

Keinovatifan (EO1) 0.80 143.74 Signifikan 

Proaktif (EO2) 0.79 153.86 Signifikan 

Berani mengambil risiko (EO3) 0.63 88.04 Signifikan 

Agresivitas kompetitif (EO4) 0.52 53.77 Signifikan 

Otonomi (EO5) 0.68 94.89 Signifikan 

Profit (KU1) 0.99 394.92 Signifikan 

Peningkatan penjualan (KU2) 0.91 227.86 Signifikan 

Kepuasan konsumen (KU3) 0.01 0.22 Tidak Signifikan 

Sumber: Data Primer (dioalah) 
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Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pada model awal, diperoleh beberapa 
variabel indikator yang dinilai tidak merefleksikan konstruknya. Oleh karena itu perlu 
dilakukan perlakuan untuk memperbaiki validitas dan reliabilitas model. Perbaikan 
model dilakukan dengan menghilangkan variabel indikator dan laten yang tidak 
memenuhi kriteria kelayakan model pengukuran. Dari hasil evaluasi model pengukuran 
model awal penelitian  dapat diketahui beberapa perlakuan yang dibutuhkan untuk 
memperbaiki model adalah sebagai berikut: (1) variabel indikator yang memiliki nilai 
loading factor (λ) kurang dari 0.5 akan dikeluarkan dari model yaitu KUS3 (kepuasan 
pelanggan) dan (2) tahapan selanjutnya adalah melakukan proses ulang dengan tanpa 
melibatkan variabel-variabel indikator tersebut diatas. Gambaran model pengaruh 
orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha yang diperbarui dapat dilihat pada 
Gambar 2 
 

 
 
 

 
Sumber : Primer (diolah) 

 
 

Gambar 2 
Model Akhir Penelitian 

 
Proses algoritma PLS pada model yang telah diperbarui memberikan hasil yang 

valid dan reliable berdasarkan kriteria evaluasi pengukuran model PLS. Validitas 
konvergen masing-masing konstruk pada model diperbarui sudah sesuai dengan nilai 
kirits atau rule of thumb, yaitu nilai loading factor dan AVE yang lebih dari 0.5 serta t-
hitung lebih dari 1.96 (Latan dan Ghozali 2012). Selain itu, tingkat reliabilitas masing-
masing konstruk sudah meyakinkan karena nilai Composite Reliability (CR) seluruh 
konstruk lebih besar dari 0.7 (Tabel 3). 

 

Dimensi Orientasi Kewirausahaan 
Keinovatifan merupakan dimensi dari orientasi kewirausahaan yang terlihat 

pada diri pelaku usaha pembuatan tahu di Kabupaten Bogor. Keinovatifan dalam 
pelaku usaha pembuatan tahu relatif berkembang. Terdapat dua kriteria dalam 
penelitian yang digunakan untuk mengukur keinovatifan, yaitu keragaman produk dan 
keaktifan mencari pasar baru. Hasil dari inovasi umumnya adalah produk, baik berupa 
barang maupun jasa. Produk yang diproduksi oleh pelaku usaha pembuatan tahu 
umumnya lebih dari satu jenis. Sebesar 80 persen pelaku usaha pembuatan tahu 

Tabel 3  
Loading factor, t-value, average variance extracted,  

dan composite reliability. 

Variabel Laten Variabel Indikator Λ t AVE CR 

Orientasi 

Kewirausahaan 

(EO) 

Keinovatifan (EO1) 0.80 138.50  

 

0.50 

 

 

0.82 

Proaktif (EO2) 0.79 160.16 

Berani mengambil risiko 

(EO3) 

0.64   99.74 

Agresivitas kompetitif  (EO4) 0.52   51.17 

 Otonomi (EO5) 0.68   92.82 

Kinerja Usaha 

(KUS) 

Profit (KUS1) 0.99 809.04  

0.90 

 

0.95 Pertumbuhan penjualan  

(KUS2) 

0.91 246.88 
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menjual produk tahu 2-3 jenis. Jenis produk tahu yang dijual adalah tahu potong putih, 
tahu kunyit, tahu bungkus putih dan tahu goreng. Sebesar 13 persen pelaku usaha 
pembuatan tahu memasarkan tahu pada pasar kecamatan. Seperti contoh pelaku 
usaha pembuatan tahu di Desa Iwul memasarkan tahu di pasar Kecamatan Ciseeng, 
karena Desa Iwul berada pada Kecamatan Ciseeng. Akan tetapi, pada umumnya 
pelaku usaha pembuatan tahu di Kabupaten Bogor sudah melakukan perluasan pasar 
dalam memasarkan tahu. Sebesar 87 persen pelaku usaha pembuatan tahu 
memasarkan tahu di luar kecamatan di mana tahu tersebut diproduksi, bahkan tahu 
tersebut sudah dipasarkan pada pasar tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil output 
PLS, nilai outer loading dari keinovatifan sebesar 0.80 dengan t-value 152.24 dimana t-
value lebih besar dari t-table (1.96). Artinya peningkatan satu persen variabel orientasi 
kewirausahaan, menyebabkan variabel keinovatifan meningkat 0.80 persen dan 
semakin terlihat, karena korelasi yang didapatkan bernilai positif dilihat dari nilai outer 
loading. 

Dimensi proaktif pada pelaku usaha pembuatan tahu diindikasikan dengan 
beberapa kriteria, yaitu keinginan untuk menjadi usaha tahu yang besar, menajadi 
usaha yang dapat memanfaatkan peluang dan cepat dalam merespon tindakan yang 
dilakukan pesaing. Sebesar 97 persen pelaku usaha pembuatan tahu menyatakan 
bahwa usaha pembuatan tahu yang dijalankan selalu diusahakan untuk dapat usaha 
yang besar. Sebesar 88 persen pelaku usaha pembuatan tahu melakukan kerja sama 
dengan mitra terbaik sebelum pesaing melakukannya. Mitra terbaik misalnya pemilik 
warung makan, pedagang gorengan, bahkan restoran. Sebagian besar pelaku usaha 
pembuatan tahu lebih aktif dalam menentukan harga jual untuk tahu dibandingkan 
dengan pesaing lakukan. Sehingga pesaing harus merespon atau menanggapi harga 
yang telah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil output PLS, nilai outer loading 
dari proaktif sebesar 0.79 dengan t-value 152.39 dimana t-value lebih besar dari t-table 
(1.96). Artinya peningkatan satu persen variabel orientasi kewirausahaan, 
menyebabkan variabel proaktif meningkat 0.80 persen dan semakin terlihat, karena 
korelasi yang didapatkan bernilai positif dilihat dari nilai outer loading. 

Karakteristik pengambilan risiko digambarkan oleh tiga kriteria, yaitu sikap 
terhadap kondisi ketidakpastian atas penggunaan dana, kesediaan untuk 
mengembangkan produk baru, dan kesediaan mengembangkan teknologi produksi 
tahu. Seluruh responden menyatakan bahwa usaha pembuatan tahu yang dijalankan 
akan selalu diusahakan untuk dapat menerima risiko atas usahanya. Berdasakan 
penelitian di lapang, Sebesar 77 persen pelaku usaha pembuatan tahu berani 
menggunakan jumlah dana yang besar untuk menjalankan usahanya. Pelaku usaha 
pembuatan tahu menyatakan bahwa ketika sudah terjun dalam usaha tahu maka harus 
berani untuk mengambil seluruh risiko atas usaha yang dijalankan. Dana yang 
digunakan oleh pelaku usaha pembuatan tahu untuk menjalankan usahanya berasal 
dari dana sendiri. Akan tetapi sebesar 75 pesen pelaku usaha pembuatan tahu 
menyatakan berani melakukan pinjaman dana untuk mengembangkan usaha 
pembuatan tahu yang sedang dijalankan apabila dana sendiri tidak mencukupi. 
Sebesar 76 persen pelaku usaha pembuatan tahu berani untuk mengembangkan 
produk baru walaupun produk tersebut belum tentu laku di pasar. Selain itu pelaku 
usaha tahu tersebut juga berani menerapkan teknologi baru untuk memproduksi tahu 
walaupun berisiko tinggi untuk gagal. ). Berdasarkan hasil output PLS, nilai outer 
loading dari berani mengambil risiko sebesar 0.64 dengan t-value 90.58 dimana t-value 
lebih besar dari t-table (1.96). Artinya peningkatan satu persen variabel orientasi 
kewirausahaan, menyebabkan variabel berani mengambil risiko meningkat 0.54 persen 
dan semakin terlihat, karena korelasi yang didapatkan bernilai positif dilihat dari nilai 
outer loading. 

Dimensi agresivitas kompetitif pada pelaku usaha pembuatan tahu 
diindikasikan dengan beberapa kriteria, yaitu sikap kompetitif untuk mengalahkan 
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pesaing dan terbuka pada persaingan. Sikap kompetitif pada pelaku usaha pembuatan 
tahu terlihat ketika usaha pembuatan tahu yang dijalankan selalu diusahakan untuk 
dapat mengalahkan pesaing dalam memasuki pasar baru. Seluruh pelaku usaha 
pembuatan tahu menyatakan bahwa akan menanggapi tindakan dari pesaing lakukan. 
Misalnya pada saat pesaing menjual produk tahu dengan membuka lapak di pasar, 
pelaku usaha pembuatan tahu tersebut juga berani bersaing dengan membuka lapak 
di pasar. Hal tersebut menandakan pelaku usaha pembuatan tahu terbuka dengan 
persaingan yang ada, sejauh persaingan tersebut adalah persaingan yang sehat dan 
tidak saling menjatuhkan. Selain itu, pelaku usaha pembuatan tahu akan selalu 
berusaha memenuhi semua permintaan tahu agar pesaing tidak mengambil 
konsumennya. Berdasarkan hasil output PLS, nilai outer loading dari agresivitas 
kompetitif sebesar 0.52 dengan t-value 51.88 dimana t-value lebih besar dari t-table 
(1.96). Artinya peningkatan satu persen variabel orientasi kewirausahaan, 
menyebabkan variabel agresivitas kompetitif meningkat 0.52 persen dan semakin 
terlihat, karena korelasi yang didapatkan bernilai positif dilihat dari nilai outer loading. 

Dimensi terakhir dari orientasi kewirausahaan pelaku usaha pembuatan tahu 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah otonomi. Karakteristik otonomi berkaitan dengan 
kemampuan secara mandiri dalam mencari peluang pasar dan mengembangkan 
usaha. Otonomi ini berkaitan dengan kewenangan pelaku usaha pembuatan tahu 
dalam mengambil keputusan dan menjalankan usahanya. Usaha pembuatan tahu di 
Kabupaten Bogor termasuk usaha yang dijalankan secara mandiri oleh masing-masing 
pelaku usaha. Usaha ini jarang dijalankan secara bersama-sama oleh dua atau lebih 
pelaku usaha. Usaha pembuatan tahu yang dijalankan dapat secara mandiri 
mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan usahanya. Selain itu pelaku usaha 
pembuatan tahu sebagai pemimpin sekaligus pemilik usaha selalu memberikan 
dorongan kepada seluruh individu yang terlibat dalam usaha pembuatan tahu yang 
dijalankan. Hal tersebut dilakukan karena setiap individu yang terlibat dalam usahanya 
memiliki pengaruh dalam pencapaian target usaha. Walaupun demikian, pelaku usaha 
pembuatan tahu memegang wewenang secara penuh dalam memutuskan sesuatu 
yang berkaitan dengan usahanya. Secara mandiri pelaku usaha pembuatan tahu dapat 
mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan usaha. Berdasarkan hasil output 
PLS, nilai outer loading dari otonomi sebesar 0.58 dengan t-value 94.72 dimana t-value 
lebih besar dari t-table (1.96). Artinya peningkatan satu persen variabel orientasi 
kewirausahaan, menyebabkan variabel otonomi meningkat 0.58 persen dan semakin 
terlihat, karena korelasi yang didapatkan bernilai positif dilihat dari nilai outer loading. 

PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA UMKM TAHU 
DI KABUPATEN BOGOR 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh orientasi 

kewirausahaan terhadap kinerja usaha Dimensi orientasi kewirausahaan yang terlihat 

pada diri pelaku usaha pembuatan tahu di Kabupaten Bogor adalah keinovatifan, 

proaktif, berani mengambil risiko, agresivitas kompetitif, dan otonomi. Sedangkan 

untuk variabel kinerja usaha terdiri dari variabel indikator profit dan pertumbuhan 

penjualan. Variabel indikator profit diindikasikan melalui beberapa kriteria yaitu jumlah 

omset rata-rata setiap hari, jumlah keuntungan rata-rata setiap hari, dan peningkatan 

keuntungan selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan penelitian di lapang, sebesar 81 

persen pelaku usaha pembuatan tahu setiap harinya menghasilkan omset rata-rata 

berkisar antara Rp 550 000-Rp 4 162 500 (Tabel 4).  
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Sumber: Data Primer (diolah), 2015 
 

Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha pembuatan tahu didasarkan pada 
penjualan produk tahu yang laku terjual setiap harinya. Pada kenyataannya, pelaku 
usaha pembuatan tahu tidak mengetahui secara pasti jumlah keuntungan yang 
didapatkan. Jumlah keuntungan yang diperoleh sebagian besar pelaku usaha 
pembuatan tahu setiap harinya berkisar antara Rp50 000-Rp 1 287 500. Jumlah laba 
yang dihasilkan memiliki kaitan yang erat dengan jumlah omset yang dihasilkan. Maka 
dari itu presentase jumlah pelaku usaha yang menghasilkan keuntungan hampir sama 
dengan presentase jumlah pelaku usaha yang menghasilkan omset pada setiap 
kategorinya. Sebaran responden berdasarkan jumlah keuntungan dapat dilihat pada 
Tabel 5.   

  
Sumber: Data Primer (diolah), 2015 

Berdasarkan jumlah keuntungan tersebut, sebesar 66 persen pelaku usaha 
pembuatan tahu mengalami peningkatan keuntungan selama tiga tahun terakhir. 
Secara langsung keuntungan pada tahun sekarang lebih besar dibandingkan 
keuntungan tiga tahun yang lalu. Berdasarkan hasil output PLS, nilai outer loading dari 
atribut profit didapatkan hasil 0.99 dengan nilai t-value sebesar 799.89 lebih besar dari 
t-table (1.960). Artinya peningkatan kinerja usaha menyebabkan profit semakin 
meningkat dan terlihat karena korelasi yang didapatkan bernilai positif dilihat dari nilai 
outer loading. 

Variabel indikator kinerja usaha selanjutnya adalah pertumbuhan penjualan. 
Pertumbuhan penjualan diindikasikan melalui beberapa kriteria yaitu peningkatan 
jumlah produksi tahu dan jumlah produk tahu yang dijual tiga tahun terakhir. 
Berdasarkan penelitian di lapang,  sebesar 66 persen pelaku usaha pembuatan tahu 
mengalami peningkatan jumlah produksi tahu. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha 

Tabel 4 
 Sebaran Responden Pelaku Usaha Pembuatan Tahu Berdasarkan  

Jumlah Omset 

Jumlah Omset (rupiah) Jumlah (orang) Presentase (%) 

550 000-4 162 500 81 81.00 

4 162 501-7 775 000 14 14.00 

7 775 001-11 387 500 3 3.00 

11 387 501-15 000 000  2 2.00 

Total 100 100.00 

 

Tabel 5 
 Sebaran Responden Pelaku Usaha Pembuatan Tahu Berdasarkan  

Jumlah Keuntungan 

Jumlah Keuntungan (rupiah) Jumlah (orang) Presentase (%) 

50 000-1 287 500 90 90.00 

1 287 501-2 525 000 8 8.00 

2 525 001-3 762 500 1 1.00 

3 762 501-5 000 000  1 1.00 

Total 100 100.00 
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pembuatan tahu mengalami peningkatan penjualan tahu selama tiga tahun terakhir. 
Hal tersebut diindikasikan karena pengaruh dari orientasi kewirausahaan terhadap 
kinerja usaha. Berdasarkan hasil output PLS, nilai outer loading dari atribut 
pertumbuhan penjualan didapatkan hasil 0.91 dengan nilai t-value sebesar 237.58  
lebih besar dari t-table (1.960). Artinya peningkatan kinerja usaha menyebabkan 
pertumbuhan penjualan semakin meningkat dan terlihat karena korelasi yang 
didapatkan bernilai positif dilihat dari nilai outer loading.  

Penelitian ini menggunakan model orientasi kewirausahaan yang dihubungkan 
secara langsung terhadap kinerja usaha . Model tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
Hasil uji pengaruh  orientasi kewirausahaan terhadap kinerja usaha memberikan hasil 
yang signifikan dengan koefisien positif. Berdasarkan hasil output PLS, nilai outer 
loading dari variabel orientasi kewirausahaan sebesar 0.30 dengan t-value 19.40 
dimana t-value lebih besar dari t-table (1.96). Artinya orientasi kewirausahaan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Apabila orientasi kewirausahaan 
meningkat satu persen, maka akan meningkatkan kinerja usaha sebesar 0.11 persen.  

PENUTUP 

Simpulan dan Saran 
Dimensi orientasi kewirausahaan yang terlihat pada pelaku usaha pembuatan 

tahu di Kabupaten Bogor adalah keinovatifan, proaktif, berani mengambil risiko, 
agresivitas kompetitif, dan otonomi. Berdasarkan kondisi di lapang dan hasil outer 
loading keinovatifan pada pelaku usaha pembuatan tahu di Kabupaten Bogor paling 
terlihat. Salah satu bentuk keinovatifannya adalah keinovatifan pada produk tahu yang 
diproduksi. Orientasi kewirausahaan berpengaruh secara langsung dengan  kinerja 
usaha. 

Berdasarkan kesimpulan dirumuskan yang dapat disampaikan adalah 
penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengeksplorasi hubungan 
orientasi kewirausahaan dan kinerja usaha dengan efek moderasi, mediasi, 
independen, dan interaksi. Diperlukan dukungan fasilitas seperti peminjaman modal 
dan pelatiah kepada pelaku usaha oleh para stakeholder seperti pemerintah dan 
KOPTI untuk meningkatkan orientasi kewirausahaan pada pelaku usaha pembuatan 
tahu. Selain itu untuk meningkatkan kinerja usaha, maka pelaku usaha harus menjual 
produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga variabel 
kepuasan konsumen pada pelaku usaha pembuatan tahu dapat terlihat dan dapat 
diidentifikasi.  
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PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PROGRAM KREDIT PETERNAKAN 

TERHADAP PENDAPATAN USAHA TERNAK SAPI POTONG RAKYAT  

DI PROVINSI JAWA TENGAH 

E. Prasetyo, T. Ekowati, W. Roessali, Mukson, A. Setiadi 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro,  

Kampus Tembalang, Semarang 50275 - Indonesia. 
Koresponden e-mail: edyprsty@yahoo.com 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah: (i) mengidentifikasi faktor-faktor program kredit peternakan 
sapi potong pola penggemukan; (ii) menghitung dan menganalisis pendapatan usaha 
ternak sapi potong; (iii) menganalisis pengaruh faktor-faktor program kredit peternakan 
terhadap pendapatan usaha penggemukan sapi potong rakyat. Penelitian dilakukan 
pada lima wilayah kabupaten sentra produksi dan pengembangan sapi potong di Jawa 
Tengah (Kabupaten Blora, Rembang, Grobogan, Wonogiri, dan Kabupaten Boyolali), 
dan usaha penggemukan sapi potong dibakukan sebagai elementer unit. Penelitian 
menggunakan metode survai, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode 
Two Stage Purposive Quota Sampling.  Data dianalisis menggunakan statistik 
deskriptif dan statistik inferensial, meliputi analisis funansial usaha, dan analisis regresi 
linear berganda.  Hasil penelitian menunjukkan, bahwa nilai dan faktor-faktor program 
kredit peternakan secara berurutan ialah: rata-rata penguasaan modal sendiri Rp 
10.769.871,-, KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Enerji) merupakan program kredit 
yang dominan diakses peternak rakyat; BRI (Bank Rakyat Indonesia) merupakan  bank 
pelaksana yang dominan diakses peternak rakyat; jumlah kredit rata-rata Rp 
23.312.000,-/peternak; tingkat bunga kredit rata-rata 6,46%, jangka waktu kredit rata-
rata 24,60 bulan, dan taksiran nilai agunanan rata-rata Rp 35.800.000,-. Rata-rata  
pendapatan peternak Rp 4.361.611,60/2,96 ekor/periode penggemukan (8,18 bulan), 
dan apabila tenaga kerja tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi maka besarnya 
pendapatan menjadi Rp Rp 7.608.630,41 (meningkat 74,44%).  Faktor-faktor program 
kredit yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan, secara parsial ialah jumlah 
pemilikan modal sendiri dan nilai agunan kredit, sedangkan nama program kredit yang 
dipilih peternak, lembaga keuangan sebagai kreditur, jumlah kredit, tingkat bunga 
kredit, dan jangka waktu kredit secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap 
pendapatan usaha penggemukan sapi potong rakyat  

Kata kunci : kredit, pendapatan,penggemukan, sapi potong, peternak rakyat. 

ABSTRACT 
The aims of study were: (i) identifying of beef cattle fattening credit program, (ii) 
calculating and analysis of beef cattle farm income, (iii) analysis of some factors 
influencing beef cattle credit program to beef cattle fattening farm income. The 
research was held in five regencies of production center and beef cattle development, 
namely Blora Regency, Rembang Regency, Grobogan Regency, Wonogiri Regency 
and Boyolali Regency. Beef cattle fattening farm was standardized as an elementary 
unit. Survey method was used for research, while Two Stage Cluster Purposive 
Sampling was used for determining of sample. Data were analyzed using statistical 
method of quantitative descriptive and inferential statistics in term of income analysis 
and multiple linear regression models. Result of research showed that (i) some factors 
of credit program, namely the average of own capital was IDR 10,769,871; credit of 
food safety and energy (Kredit Ketahanan Pangan dan Enerji/KKPE) was credit 
program which was dominantly access by beef cattle farmer; People’s Bank of 
Indonesia (Bank Rakyat Indonesia/BRI) was financing institution which was also 
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dominantly access by beef cattle farmer, the average of credit was IDR 
23,312,200/farmer; rate of credit was 6.46% with the time of credit returning was 24.60 
month and the prediction of average collateral was IDR 35,800,00. Besides that, the 
average of farm income was IDR 4,361,611.60/2.96 head of beef cattle/fattening period 
(8.18 month). If the labor cost did not calculate as a cost production, so the farm 
income was     IDR 7,608,630.41 or in other word the farm income increase 74.44%.  
Factors of credit programs which partially significant influence to the farm income were 
number of own capital usage and value of credit collateral. Meanwhile, factors which 
partially did not influence to the beef cattle farm income were name of credit programs, 
financing institution as a creditor, number of credit, rate of credit and time of returning 
credit.   

Key words: credit, income fattening, beef cattle, farmers   

PENDAHULUAN 
Sapi potong merupakan salah satu sumberdaya penghasil daging yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan 
masyarakat.  Konsumsi daging sapi di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun 
belum diimbangi dengan produksi yang memadai.  Kondisi tersebut berakibat pada 
sumbangannya terhadap produksi daging nasional rendah (Mersyah, 2005), dan 
berakibat terjadinya kesenjangan yang lebar antara permintaan dan penawaran 
(Setiyono et al., 2007).   

Di Provinsi Jawa Tengah, sapi potong banyak diusahakan dan lokasinya 
tersebar dari dataran rendah sampai  dataran tinggi.  Sapi potong sebagian besar 
diusahakan oleh peternak rakyat dengan pola penggemukan (drylot fattening) dan atau 
pola perbibitan (cow-calf operation).  Hasil penelitian Prasetyo et al. (2012b) 
menyebutkan, bahwa rata-rata tingkat pemilikan sapi potong sebanyak 2,96 
ekor/peternak pada pola penggemukan dan 2,40 ekor/peternak pada pola induk-anak.  
Salah satu kelemahan sistem peternakan rakyat ialah orientasi  usaha yang dilakukan 
oleh peternak pada umumnya belum mengarah kepada komersialisasi, sehingga 
sistem agribisnis belum diterapkan secara baik (Prasetyo et al., 2012a).  

Upaya pemerintah yang telah dilakukan  dalam mengatasi permasalahan 
pengembangan usaha ternak sapi potong, antara lain: (i) mengintensifikasikan 
program inseminasi buatan; (ii) melakukan impor sapi dalam rangka meningkatkan 
populasi ternak; (iii) meningkatkan pengetahuan formal maupun nonformal peternak 
dan penyuluh lapangan; (iv) memberikan kemudahan dalam rangka 
pengembangannya.  Kebijakan tentang kemudahan pengembangan sapi potong, 
antara lain ialah kebijakan permodalan usaha ternak melalui program kredit usahatani 
yang tetap memperhatikan pembebanan bunga kredit yang ringan. Program-program 
kredit tersebut antara lain: Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Ketahanan 
Pangan dan Energi (KKPE). Kredit usahatani merupakan instrumen kebijakan yang 
populer untuk memutuskan lingkaran setan (vicious circle) permasalahan usahatani, 
yaitu sejak, kemampuan permodalan yang lemah, produktivitas usahatani yang 
rendah, sampai dengan pendapatan usaha yang rendah.  Dalam rangka mendorong 
pengembangan peternakan sapi potong, pemerintah telah menetapkan program kredit 
yang bersumber dari perbankan. Namun, bagaimana secara aktual peranan dari 
program kredit tersebut terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong yang dilakukan 
oleh peternak rakyat?  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (i) mengidentifikasi keragaan program 
kredit peternakan sapi potong rakyat pola penggemukan; (ii) menghitung dan 
menganalisis pendapatan usaha ternak sapi potong; (iii) menganalisis pengaruh faktor-
faktor program kredit peternakan terhadap pendapatan usaha penggemukan sapi 
potong pada tingkat peternak rakyat.  
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METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian difokuskan pada usaha ternak sapi potong pola penggemukan 

tingkat peternak rakyat.  Agar hasil penelitian merupakan representasi dari fenomena 
yang sesungguhnya, perlu dilakukan pengumpulan data/informasi secara empiris 
utamanya yang berasal dari sumber primer, yang selanjutnya dilakukan pengolahan 
dan analisis data.  Metoda penelitian menggunakan metode survai (survey method) 
dengan wawancara berdasarkan kuesioner kepada peternak sapi potong rakyat yang 
menerima/memanfaatkan kredit usaha ternak. Data dan atau informasi yang 
dikumpulkan merupakan data primer. Metode pengambilan sampel (sampling 
methods) yang diterapkan adalah two stage’s purposive quota sampling, di mana 
sebagai primary unit’s ialah 5 wilayah kabupaten sebagai sentra produksi dan 
pengembangan sapi potong di Jawa Tengah (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, 
Wonogiri, dan Kabupaten Boyolali), serta sebagai secondary unit’s ialah peternak 
rakyat penerima kredit usaha.  Jumlah sampel  pada masing-masing kabupaten 
ditentukan sebanyak 10 responden, sehingga dari 5 wilayah kabupaten ditentukan 
sampel sebanyak 50 responden.  Sedangkan analisis data menggunakan metode 
analisis deskriptif, analisis financial usaha dan statistik inferensial (analisis regresi linier 
berganda).  
Analisis finansial usaha: 

TC  =  TVC + TFC     

Keterangan : 

TC  : Total cost atau total biaya produksi (rupiah) 

TVC   : Total variable cost atau biaya variabel total (rupiah) 

TFC  : Total fixed cost atau biaya tetap total (rupiah)  

 

      TR   =  Σ (Qi. Hqi)      

 

Keterangan : 

TR  : Total revenue atau total penerimaan usaha (rupiah).  

             Qi : Kuantitas produk yang dihasilkan usaha sapi potong    

                                                         pola   penggemukan (kg) dan produk sampingan  

                                                         berupa kotoran ternak (kwt). 

              Hqi : Harga persatuan produk (Rp/kg, atau Rp/kwt kotoran) 

 

Untuk menghitung pendapatan usaha ternak sapi potong, digunakan rumus 
matematis sebagai berikut : 

 

π    =  TR – TC       

 

Keterangan : 

π   :  Pendapatan usaha ternak (rupiah) 

TR   : Total Revenue atau total penerimaan usaha (rupiah) 

TC    : Total Cost atau total biaya produksi (rupiah) 

 

Analisis regresi linier berganda: 

 

Y  = α + β1 X1 +  β2 X2 +  β3 X3 +  β4 X4 +  β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + μ 
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Keterangan : 

Y 

α 

β1 - β6 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

µ 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Pendapatan usaha ternak sapi potong pola (rupiah).  

Konstanta (intercept). 

Koefisien regresi dari variabel independen. 

Jumlah penggunaan modal sendiri (rupiah). 

Nama Program Kredit (score). 

Nama Lembaga Keuangan (score). 

Jumlah Pinjaman (rupiah/akad kredit). 

Tingkat Bunga Kredit (persen). 

Jangka Waktu Pengembalian Kredit (bulan). 

Nilai agunan kredit (rupiah). 

Variabel pengganggu (disturbance term).   

 

Selanjutnya untuk melakukan uji persamaan regresi tersebut, dilakukan Uji 
Goodness of Fit (Nilai Koefisien Determinasi, Uji Signifikansi Simultan, dan Uji 
Signifikansi Parsial atau Uji Statistik t) (Ghozali, 2007). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bangsa sapi yang dibudidayakan peternak rakyat sebagian besar (58%) adalah 

persilangan simmental dengan peranakan ongole (SPO), kemudian bangsa sapi 
peranakan ongole (PO) sebanyak 32%, dan persilangan limousine dengan PO (LPO) 
sebanyak 10%.   Rata-rata pemilikan sapi potong per-peternak adalah 2,96 ekor yang 
digemukkan selama 8,18 bulan dengan pertambahan bobot badan rata-rata 0,64 
kg/ekor/hari. Pertambahan bobot badan (PBB) harian 0,64 kg/hari dan nilai tersebut 
lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penelitian Daryanti et al. (2002), bahwa 
usaha penggemukan sapi PO dengan pakan dasar jerami padi teramoniasi ditambah 
konsentrat 4 kg/ekor/hari menghasilkan PBB harian sebesar 0,72 kg/ ekor/hari.  PBB 
harian tersebut juga lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil penelitian Subiharta 
et al. (2000) yang menghasilkan PBB harian sebesar 1,18 kg/ekor/hari pada sapi LPO 
dan 0,90 kg/ekor/hari pada sapi SPO.  Rendahnya produktivitas usaha penggemukan 
sapi potong pada tingkat peternak rakyat disebabkan oleh rendahnya kualitas pakan 
yang diberikan kepada ternak.  Tinggi rendahnya PBB harian  sangat dipengaruhi oleh 
potensi genetik individu di antara bangsa sapi, di samping disebabkan karena 
konsumsi dan efisiensi pakan, serta umur sapi (Soeparno dan Davies, 1987).   

Faktor-faktor program kredit usaha ternak  eksistensinya sangatlah penting, 
karena bersama faktor-faktor produksi dapat bertindak sebagai pelengkap dalam 
menghasilkan produk.  Rata-rata penggunaan modal sendiri sebesar Rp 10.769.871,- 
atau sebesar 31,60% dari total modal usaha ternak sapi potong. Semakin kecil 
persentase penggunaan modal sendiri, maka semakin memotivasi peternak untuk 
menghasilkan produksi maupun pendapatan yang lebih baik.  Program kredit yang 
dimanfaatkan oleh peternak sebagian besar adalah KKPE (Kredit Ketahanan Pangan 
dan Enerji) sebanyak 80,00 %, kemudian CSR (Corporate Social Resposibility) 
sebanyak 14,00%, kredit di luar program pemerintah sebanyak 4,00%, dan KUR 
(Kredit Usaha Rakyat) sebanyak 2,00%. Sebagian besar lembaga keuangan sebagai 
kreditur yang diakses peternak sapi potong rakyat adalah BRI (Bank Rakyat Indonesia) 
sebanyak 74,00 %, kemudian Bank Mandiri sebanyak 14,00%, Bank Negara Inonesia 
(BNI) sebanyak 8,00%, Bank Jateng 2,00%, serta lembaga keuangan swasta di luar 
perbankan (money lenders) sebanyak 2,00%. Dominannya pemanfaatan kredit melalui 
BRI, disebabkan karena BRI merupakan perbankan yang banyak memberikan 
pelayanan kepada masyarakat kecil sampai pada tingkat pedesaan. Tingkat bunga 
kredit yang diterapkan pada program kredit usaha ternak sapi potong secara realitas 
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masih di bawah tingkat bunga pasar, yaitu rata sebesar 6,46%/th.  Kondisi ini 
diharapkan akan berdampak positif terhadap perkembangan dan maraknya usaha 
ternak sapi potong. Jangka waktu pengembalian kredit pada program kredit usaha 
penggemukan sapi potong rakyat mempunyai nilai rata-rata 24,60 bulan.  Dari sisi 
agunan yang digunakan sebagai jaminan kredit, secara umum yang dominan adalah 
menggunakan sertifikat tanah sebesar 94,00 %.  Sertifikat tanah sebagai agunan 
mempunyai nilai finansial yang lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kredit. 
Nilai rata-rata agunan sebesar Rp 35.800.000,- dan nilai kredit rata-rata sebesar Rp 
23.312.000,-  Jumlah kredit apabila diklasifikasikan berdasarkan nilai nominalnya, 
sebagian besar (56,00%) adalah di bawah Rp 25.000.000,- kemudian antara Rp 
25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- sebanyak 42,00% dan lebih besar dari Rp 
50.000.000,- hanya 2,00%.   

 

Tabel 1.  
Biaya Produksi, Penerimaan, dan Pendapatan Usaha Ternak Sapi Potong pada 

Skala Usaha Rata-rata 2,96 ekor. 

No. Uraian  Rupiah 

1. Biaya variable  34.946.064,42 

  Pembelian bakalan ternak 23.758.221,60  

  Biaya hijauan pakan ternak 3.066.597,30  

  Biaya pakan konsentrat 4.874.226,72  

  Biaya tenaga kerja 3.247.018,80  

2. Biaya tetap  402.530,02 

3. Penerimaan usaha ternak  39.710.206,04 

  Produk utama (sapi potong) 39.312.275,00  

  Produk sampingan (kotoran) 397.931,04  

4. Pendapatan usaha ternak  4.361.611,60 

5. Pendapatan – Biaya TK  

 

7.608.630,41 

 

Nilai pendapatan usaha penggemukan sapi potong pada tingkat peternak 
rakyat dengan skala pengusahaan  rata-rata 2,96 ekor per periode produksi (8,18 
bulan) adalah Rp 4.361.611,60 atau setara dengan Rp 533.204,35/bulan. Nilai biaya 
produksi, penerimaan dan pendapatan secara rinci disajikan pada Tabel 1. Nilai 
pendapatan usaha penggemukan sapi potong pada tingkat peternak rakyat apabila 
komponen tenaga kerja tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi maka menjadi 
lebih besar, yaitu Rp 7.608.630,41 (setara dengan nilai sebesar Rp 930.150,42/bulan).  
Pertimbangan atau logika tidak diperhitungkannya tenaga kerja sebagai komponen 
biaya produksi di dasarkan pada pemikiran bahwa secara realitas tenaga kerja yang 
dicurahkan pada usaha penggemukan sapi potong tingkat peternak rakyat, pada 
umumnya merupakan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga dan mempunyai 
nilai opportunity cost yang relatif kecil.   Nilai pendapatan usaha penggemukan sapi 
potong tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan hasil penelitian Prasetyo et al. 
(2005) pada penggemukan sapi PO di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri yang 
menunjukkan, bahwa: (i) sapi yang diberikan pakan 100% jerami ad libitum ditambah 
konsentrat tiga kali sehari, menghasilkan rerata PBB 0,785 kg/hari dengan pendapatan 
usaha sebesar Rp 637.230,95/ekor/3 bulan;  (ii) sapi yang diberikan pakan 100% 
jerami ad libitum ditambah konsentrat dua kali sehari, menghasilkan rerata PBB 
sebesar 0,629 kg/hari dengan pendapatan Rp 613.153,25/ekor/3 bulan; (iii) sapi yang 
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diberi pakan model petani dua kali sehari, menghasilkan rerata PBB sebesar 0,547 
kg/hari dengan pendapatan Rp 412.739,97/ekor/3 bulan.   

Hasil persamaan regresi menunjukkan, bahwa faktor-faktor program kredit yang 

meliputi jumlah penggunaan modal sendiri (X1), nama program kredit (X2), dan taksiran 

nilai agunan kredit (X7), mempunyai hubungan searah (korelasi positif) terhadap tingkat 

pendapatan usaha penggemukan sapi potong (Y).  Sedangkan nama lembaga 

keuangan sebagai kreditur (X3), jumlah kredit (X4), bunga kredit (X5), dan jangka waktu 

pengembalian kredit (X6) berhubungan berlawanan arah (korelasi negative) terhadap 

pendapatan usaha penggemukan sapi potong (Y).  

 

Y =  0,324 X1 + 0,026 X2 - 0,025 X3 - 0,998 X4 - 0,259 X5 - 0,107 X6 + 1,316 X7    

 

Hasil uji F menunjukkan, bahwa secara serempak variabel-variabel independen 

berpengaruh sangat nyata terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain faktor-

faktor  program kredit usaha ternak berpengaruh sangat nyata terhadap pendapatan 

usaha penggemukan sapi potong rakyat.  Hasil uji t, secara parsial faktor-faktor jumlah 

penggunaan modal sendiri (X1), dan taksiran nilai agunan kredit (X7) berpengaruh 

nyata (P < 0,05), sedangkan nama program kredit (X2), nama lembaga keuangan 

sebagai kreditur (X3), jumlah kredit (X4), bunga kredit (X5), jangka waktu pengembalian 

kredit (X6), tidak berpengaruh nyata (P > 0,05) terhadap pendapatan usaha 

penggemukan sapi potong (Y).    

 Jumlah penggunaan modal sendiri (X1) yang dialokasikan untuk proses 

produksi usaha penggemukan sapi potong, keberadaannya bersama-sama modal 

kredit sangat penting terhadap proses produksi usaha ternak sapi potong. Berdasarkan 

analisis data empiris, rata-rata penggunaan modal sendiri untuk usaha penggemukan 

sapi potong adalah Rp 10.769.871,- (31,60% dari total modal usaha sebesar Rp 

34.081.870,-).  Hasil uji t menunjukkan, bahwa secara parsial jumlah penggunaan 

modal sendiri berpengaruh nyata (P < 0,05) dengan arah positif terhadap pendapatan 

usaha penggemukan sapi potong.  Hal ini dapat diartikan, apabila jumlah modal sendiri 

yang dialokasikan untuk usaha ternak ditambah atau dikurangi jumlahnya dari nilai 

rata-rata Rp 10.769.871,- (31,60% dari total modal usaha) dan dengan asumsi faktor-

faktor independen yang lainnya dianggap konstan, maka akan meningkatkan atau 

mengurangi jumlah pendapatan usaha penggemukan sapi potong rakyat.  Nilai agunan 

kredit (X7), adalah taksiran nominal dari agunan yang dijaminkan oleh peternak sapi 

potong sebagai debitur kepada kreditur sebagai konsekuensi logis karena melakukan 

peminjaman modal. Agunan kredit secara teoritis dan psikhologis mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat pendapatan usaha penggemukan sapi potong.  

Berdasarkan analisis data empiris, sebagaian besar (96,00%) agunan kredit adalah 

berupa sertifikat tanah, dengan nilai taksiran rata-rata sebesar Rp 35.800.000,- Hasil 

uji t menunjukkan, bahwa secara parsial taksiran nilai agunan kredit berpengaruh nyata 

(P < 0,05) dengan arah positif terhadap pendapatan usaha penggemukan sapi potong.  

Hal ini dapat diartikan, apabila nilai taksiran agunan kredit lebih besar dari nilai taksiran 

rata-rata    Rp 35.800.000,- dan dengan asumsi faktor-faktor independen yang lainnya 

dianggap konstan, maka akan meningkatkan pendapatan usaha penggemukan sapi 

potong, demikian pula sebaliknya apabila nilai taksiran rata-rata agunan kredit lebih 

kecil dari nilai Rp 35.800.000,- maka akan menurunkan pendapatan usaha 

penggemukan sapi potong yang dilakukan oleh peternak rakyat. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan: 
 

1. Tingkat pengusahaan rata-rata ternak sapi potong pola penggemukan adalah 2,96 
ekor/peternak, waktu penggemukan 8,18 bulan/periode, dan dengan pertambahan 
bobot badan (PBB) 0,64 kg/hari.  

2. Keragaan faktor-faktor program kredit dapat diketahui bahwa rata-rata modal 
sendiri yang dialokasikan Rp 10.769.871,-/peternak, KKPE (Kredit Ketahanan 
Pangan dan Enerji) merupakan program kredit yang dominan diakses peternak; 
BRI (Bank Rakyat Indonesia) merupakan  lembaga keuangan yang juga dominan 
diakses peternak; jumlah kredit rata-rata  Rp 23.312.000,-/peternak; bunga kredit 
rata-rata 6,46%, jangka waktu kredit rata-rata 24,60 bulan, dan taksiran nilai 
agunanan rata-rata sebesar            Rp 35.800.000,-.  

3. Pendapatan rata-rata pada peternak sapi potong rakyat sebesar             Rp 
4.361.611,60/2,96 ekor/periode penggemukan, dan apabila tenaga kerja tidak 
diperhitungkan sebagai biaya produksi maka besarnya pendapatan Rp 
7.608.630,41 (meningkat 74,44%).   

4. Faktor-faktor program kredit yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha 
penggemukan sapi potong pada tingkat peternak rakyat ialah jumlah penggunaan 
modal sendiri dan nilai agunan kredit.  Nama program kredit, lembaga keuangan 
sebagai kreditur, jumlah kredit, tingkat bunga kredit, dan jangka waktu kredit secara 
parsial tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha penggemukan sapi 
potong rakyat  

 

Saran: 

1. Untuk meningkatkan pendapatan usaha penggemukan sapi potong pada tingkat 
peternak rakyat, maka peternak perlu melakukan upaya untuk meningkatkan 
penggunaan modal sendiri dalam proses produksinya, serta perlu menambah 
agunan kredit agar mempunyai taksiran nilai yang lebih besar.  

2. Eksistensi credit program masih relevan dan perlu untuk diteruskan.  Hal ini di 
dasarkan pada pemikiran, bahwa  usaha ternak sapi potong yang dilaksanakan 
oleh peternak dapat menghasilkan pendapatan yang mempunyai sumbangan 
cukup berarti bagi peternak dan keluarganya.   
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ANALISIS KEBUTUHAN UNTUK PENINGKATAN USAHA TANI PADA 

ANGGOTA KELOMPOK TANI ”MAKMUR II” DESA CANDIGARON 

SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG JAWA TENGAH 

Eddy, B.T., T. Dalmiyatun dan K. Budiraharjo 
Fakultas Peternakan dan Pertanian,  Universitas Diponegoro, 

Kampus Tembalang Semarang 50275 Jawa Tengah 
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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mempelajari kebutuhan anggota kelompok tani “Makmur II” 
Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang untuk 
pengembangan usahatani mereka. Kajian ini menggunakan pendekatan PRA 
(Participatory Rural Appraisal), dengan teknik-teknik thematic mapping, trends and 
changes, seasonal calendar,  daily routine, livelihood analysis dan Venn diagram pada 
anggota-anggota kelompok. Hasil dari penerapan masing-masing teknik-teknik 
tersebut kemudian didiskusikan dalam focussed group discussion (FGD) yang 
menghadirkan pengurus kelompok perangkat desa dan PPL kecamatan. Hasil dari 
kajian tersebut dapat dituangkan dalam susunan peringkat sebagai berikut: 1) Kegiatan 
yang dijalankan oleh anggota kelompok tani Makmur II masih bersifat tradisional. 
Teknologi pemilihan bibit, pemupukan, pengobatan, panen dan pascapanen belum 
banyak kemajuan, 2) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber 
teknologi, sumber, modal dan  dan program-program baik swasta maupun pemerintah, 
3) Keterbatasan sarana dan prasarana produksi, yang mengakibatkan skala usaha 
yang kecil dengan produktivitas yang belum memadai dan 4) Terbatasnya penguasaan 
informasi pasar, baik untuk penjualan hasil maupun pembelian sarana produksi 

Kata Kunci: Kajian kebutuhan, Pengembangan usaha tani 

Needs Assessment for the programme of empowering farm enterprise of the members 
of Farmers Group ‘Makmur II’ Candigaron Village, Sumowono District,  

Semarang Regency 

ABSTRACT 
This study aimed to study the needs of members of farmers' Makmur II "Candigaron 
Village, District Sumowono, Semarang Regency for the development of their farming. 
This study used the PRA (Participatory Rural Appraisal) approach, with the techniques 
of thematic mapping, trends and changes, seasonal calendar, daily routine, livelihood 
analysis and Venn Diagram  on members of the group. Results from the application of 
each single technique then was discussed in Focused Group Discussion (FGD) 
attended by village officers and extension worker. The results of the study can be 
contained in rank as follows: 1) The activities carried out by members of farmer groups 
Makmur II is still traditional. Technologies of seed selection, fertilization, treatments, 
harvest and post-harvest has not been much progress, yet, 2) Limited access to 
sources of technology, resources, and capital and programs for both private and 
government 3) Limitation of production facilities and infrastructure, which resulted in 
small-scale enterprises with inadequate productivity, and 4) Limited mastery of market 
information, both for sale of the products and purchase of the production factors. 

Key words: Needs Assessment, development of farm enterprise  

PENDAHULUAN 
Kegiatan pengkajian kebutuhan untuk pengembangan usaha tani ini dilakukan 

dalam kaitannya dengan rintisan program pemberdayaan masyarakat di desa 

mailto:trisetyo2009@gmail.com
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Candigaron oleh Prodi Agribisnis FPP Undip. Kontak dengan masyarakat Desa 
Candigaron, khususnya anggota Kelompok Tani Makmur II difasilitasi oleh Sdr Eko dan 
Subandi, aktivis pemberdayaan masyarakat setempat yang juga menjadi fasilitator 
pada program sejenis di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono. Khusus di Desa 
Mendongan ini, kerjasama dengan Prodi Agribisnis sudah berjalan multiyears. Melihat 
perkembangan kerjasama tersebut anggota kelompok Tani makmur II Desa 
Candigaron tertarik untuk mengadakan kerjasama. 

Pertemuan-pertemuan terbatas dengan pengurus kelompok telah dilakukan 
pada bulan Februari 2015 yang kemudian menyepakati untuk mengadakan kajian 
bersama tentang kebutuhan pengembangan usaha tani mereka. 

Kelompok tani ini didirikan awal tahun 2011, dengan salah satu agendanya 
adalah agar mudah mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian maupun Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kabupaten. Namun kenyataannya sampai sampai sat ini 
keinginan itu belum pernah terwujud. 

Pengkajian kebutuhan ini menggunakan metoda PRA, dalam rangka memenuhi 
prinsip-prinsip ‘community empowering’ yang meliputi prinsip edukasi, keberpihakan, 
partisipasi, transparansi dan akuntabilitas public, keberlanjutan jangka panjang dan 
prinsip kesetaraan. 

Dalam kegiatan ini konsep pemberdayaan mengacu pada proses dimana orang 
memperoleh kontrol atas faktor-faktor dan keputusan yang membentuk kehidupan 
mereka. Ini adalah proses dimana mereka meningkatkan aset dan atribut mereka dan 
membangun kapasitas untuk mendapatkan akses, mitra, jaringan dan / atau suara, 
dalam rangka untuk mendapatkan kontrol. Pemberdayaan juga mempunyai pengertian 
memam[pukan, yang menyiratkan bahwa orang tidak bisa "diberdayakan" oleh orang 
lain; mereka hanya bisa memberdayakan diri dengan adanya control pada sumberdaya 
yang mempengaruhi hidup dan kehidupan mereka. Dengan demikian maka agen 
eksternal adalah untuk mengkatalisis, memfasilitasi atau "menemani" masyarakat 
dalam memperoleh kekuatan tersebut. 

METODA 
Kajian ini menggunakan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal), yaitu 

metoda yang mendorong masyarakat pedesaan untuk berperan serta dalam 
menganalisis dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang kondisi mereka sendiri 
sehingga dapat membuat perencanaan dan tindakan yang mempengaruhi hidup dan 
kehidupan mereka (Rianingsih, 1996). Prinsip dari PRA ini adalah dari, oleh dan untuk 
masyarakat, yang dapat dipertentangkan dengan pendekatan konvensional yang 
bersifat mengajari. Oleh sebab itu pelibatan masyarakat secara aktif dan bekerjasama 
merupakan hal yang utama dalam penyusunan kajian ini. 

Ada banyak teknik dalam PRA yang sudah dikembangkan dan digunakan 
dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. Teknik-teknik tersebut oleh Chambers (  
) dikatakan belum final, karena masih dapat dikembangkan dan dimungkinkan pula 
diciptakan teknik-teknik yang baru dan sesuai dengan kondisi setempat.  

Dalam kajian ini teknik yang digunakan adalah: 

1. Thematic Mapping, yaitu teknik PRA yang digunakan untuk memfasilitasi 
penyusunan peta desa tersebut beserta lingkungannya yang ada kaitannya 
dengan sumberdaya umum desa untuk peningkatan usaha tani. 

2. Trends and Changes, yaitu teknik pembuatan bagan kecenderungan dan dan 
perubahan yang dapat menggambarkan perubahan-perubahan berbagai keadaan, 
kejadian, serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga tergambarkan 
kecenderungan umum dalam kaitannya dengan usaha tani yang dapat bersifat 
berkurang, tetap, atau bertambah, dikaitkan dengan waktu lampau, sekarang dan 
di masa depan 
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3. Daily Routine, yaitu teknik yang digunakan untuk mengkaji kegiatan yang 
dilakukan setiap hari pada setiap anggota keluarga.  

4. Seasonal Calendar, yaitu teknik yang digunakan untuk mengkaji kegiatan-kegiatan 
dan keadaan-keadaan yang terjadi berulang dalam suatu kurun waktu tertentu, 
sehingga dapat digambarkan dalam system kalender (musiman). Informasi yang 
dicari dari teknik ini adalah  ketersediaan airiklim, curah hujan, ketersediaan 
air;  pola tanam/panen, biaya pertanian hasil pertanian, dan 
produksi/produktivitas;  ketersediaan pangan dan pakan ternak terutama pada 
musim paceklik;  ketersediaan tenaga kerja;  musim bekerja ke kota atau tempat 
lain pada masa paceklik;  masalah hama dan penyakit tanaman/ 
ternak;  kesehatan (musim wabah penyakit) dan kebersihan lingkungan;  pola 
pngeluaran (konsumsi, produksi, investasi); kegiatan sosial (kemasyarakatan), 
adat, agama; dan sebagainya. 

5. Venn Diagram, yaitu teknik PRA yang digunakan untuk memfasilitasi kajian 
hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang terdapat di 
lingkungannya.  Hasil pengkajian dituangkan ke dalam diagram Venn, berbentuk 
lingkaran-lingkaran yang jarak dan besarnya lingkaran menunjukkan besarnya 
potensi kemanfaatan, pengaruh dan dekatnya hubungan suatu lembaga dengan 
masyarakat.  

6. Livelihood Analysis, yaitu teknik yang digunakan memfasilitasi diskusi mengenai 
berbagai aspek mata pencaharian masyarakat.  jenis-jenis mata pencaharian 
beserta aspek-aspeknya digambarkan di dalam sebuah bagan. Informasi yang 
dikaji yaitu jenis-jenis kegiatan atau keterampilan masyarakat yang dapat/telah 
menjadi sumber mata pencaharian, baik pertanian maupun bukan pertanian, 
ataupun bidang jasa. Diskusi tentang ini didasari dari data-data sekunder.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Wilayah dan Kelompok Tani 
Secara geografis Kelompok Tani Makmur II terletak di Dusun Jambe, Desa 

Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang 
berbatasan dengan Ibukota propinsi dan mempunyai potensi yang sangat besar di 
bidang pertanian sehingga dinobatkan sebagai Kota Agropolitan yang pertama di Jawa 
Tengah. Beberapa kondisi yang mendukung penetapan tersebut adalah adanya: 
1. Pusat pasar sayur Jimbaran yang diperluas 
2. Terminal Agribisnis Desa Jetis 
3. Pasar Hewan  
4. Daerah agrowisata Bandungan 
5. Pengembangan laboratorium hortikultura 
6. Agromart 
7. Dukungan mekanisasi pertanian 

Berbagai produk unggulan dari wilayah kabupaten Semarang adalah buah-
buahan (kelengkeng, durian, rambutan), sayur-sayuran (kubis, tomat, brokoli, wortel, 
lobak, dll) dan bunga-bungaan  

Bidang pertanian secara luas dalam administrasi pemerintahan ditangani oleh 
Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan, yang masing-masing 
mempunyai Petugas Penyuluh Lapangan di tingkat kecamatan. 

Gambaran Kelompok Tani 
Kelompok Tani Makmur II berdiri pada tanggal 10 Januari 2011. Pada awalnya 

kelompok tani ini beranggotakan 12 orang, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi 
24 orang. Wilayah kerja kelompok ini sekitar 20 Hektar, semuanya berupa lahan 
tegalan tadah hujan. 
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Kelompok ini aktif mengadakan pertemuan sebulan sekali. Anggota kelompok 
tani ini merupakan petani dengan lahan sempit, bahkan ada yang hanya menggarap 
lahan milik orang lain (menyakap). Kisaran luas lahan garapan mereka adalah 0,4 s/d 
1,0 Ha. Tanaman musiman andalannya adalah cabe merah keriting, sedangkan untuk 
hariannya adalah jipang, tomat, kubis, terong dan sawi putih.  

Hampir seluruh anggota memelihara sapi potong, namun sebagian memelihara 
sapi milik orang lain dengan system bagi hasil. Jumlah sapi yang dipelihara umumnya 
2 ekor, namun ada satu orang yang memelihara sampai 10 ekor. Terdapat 2 orang 
anggota yang memelihara kambing. Dari berbagai kegiatan tersebut, secara kasar 
pemasukan dari kegiatan pertanian berkisar antara Rp.750.000,- sampai 
Rp.2.000.000,-  

Walaupun sudah dilaksanakan pertemuan rutin, namun kelompok tani ini belum 
dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai unit belajar bersama, wahana 
kerjasama dan unit produksi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan 
Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.  

Kajian Kebutuhan 
Dalam kajian kebutuhan, pengertian kebutuhan sering disamakan dengan 

masalah atau problema. Pengertiannya adalah antara keadaan yang diidealkan 
dengan kenyataan yang ada. Dengan tidak hadirnya kondisi yang diidealkan oleh para 
anggota kelompok tani ini maka usaha tani yang mereka lakukan tidak dapat berjalan 
dengan optimal. Namun demikian, dalam menjalankan usaha tani tersebut, tidak 
semua orang menyadari atau tidak merasakan adanya kebutuhan tersebut karena 
sempitnya wawasan atau kurangnya acuan. Sebagai contoh, bila kenaikan bobot sapi 
seseorang adalah 02 kg per ekor per hari, sedangkan teman-temannya juga rata-rata 
produksinya juga 0,2 kg, maka kondisi iniotidak dirasakan sebagai masalah. Padahal 
pada perlakuan tertentu, sapi tersebut dapat dapat menghasilkan 0,5 kg per hari. 

Salah satu kekuatan dari penerapan PRA untuk mengkaji kebutuhan ini, teknik-
teknik yang digunakan dapat membuka wawasan para peserta. 

Berikut ini hasil kajian masing-masing teknik:  
1. Thematic mapping 

Dengan penerapan teknik ini, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten 
Semarang memang mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang agro-politan. 
Dukungan iklim dan kondisi lahan memungkinkan peningkatan dan diversifikasi 
produksi pertanian. Adanya pasar sayur mayur, bunga dan buah, pasar ternak, 
agromart dapat menjadi modal untuk meningkatkan usaha tani di tingkat petani. 
Sayangnya masyarakat desa Candigaron belum banyak memanfaatkan situasi ini. 
Perannya dalam agribisnis ini baru sebatas on-farm, sebagai petani penghasil 
komoditas pertanian. Pekerjaan-pekerjaan off-farm belum mampu mereka kerjakan, 
padahal pekerjaan-pekerjaan inilah yang mendatangkan margin yang lebih besar. 

 

2. Trends and changes 
Dengan tema peningkatan usaha tani, teknik ini menemukan beberapa 

masalah antara lain semakin mahalnya harga bibit, baik tanaman maupun ternak. 
Pada usahatani hortikultura, secara teknis, ketersediaan dan harga bibit cabai, 
ketersediaan pupuk dasar yang kontinu, ketersediaan obat yang cocok untuk penyakit 
cabai, panen dan pasca panen merupakan masalah , dalam pula tentang harga sarana 
produksi lain, termasuk pupuk dan obat-obatan. Kondisi ini memperberat risiko yang 
harus ditanggung oleh petani. Pada dua tahun terakhir ini banyak cabai dan tomat 
yang terserang penyakit keriting daun dan busuk akar.  
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3. Livelihood Analysis 
Dengan kajian teknik ini, didapatkan bahwa hampir keseluruhan penduduk di 

Desa Candigaron ini mempunyai pekerjaan yang terkait dengan pertanian, terutama 
tanaman hortikultura dan beternak sapi potong. Keterbatasan penguasaan lahan 
menyebabkan penghasilan dari pekerjaan pertanian tidak dapat mencukupi kebutuhan 
rumahtangga. Oleh sebab itu banyak penduduk yang bekerja di luar pertanian yang 
mereka sebut sebagai glidik atau bekerja serabutan. Pekerjaan glidik ini terutama 
dilakukan pada bulan-bulan Juni sampai Oktober dimana tidak banyak kegiatan 
pertanian yang dapat dilakukan.  

 

4. Daily Routine 
Dalam kesehariannya, masyarakat Candigaron menjalankan kegiatan budidaya 

tanaman hortikultura dan peternakan. Terdapat pembagian kerja berdasarkan gender 
pada kegiatan-kegiatan tersebut, dimana laki-laki lebih berperan pada pengolahan 
lahan sedangkan perempuan pada pemeliharaan. Demikian pula pada pemeliharaan 
ternak, laki-laki lebih banyak waktunya untuk mencari rumput, sedang pemberian 
pakan dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. 

Tanggung jawab pekerjaan domestic ada pada pihak perempuan, sedangkan 
laki-laki sifatnya hanya membantu saja untuk pekerjaan domestic ini.   

 

5. Seasonal Calendar 
Kegiatan pertanian secara umum sangat dipengaruhi oleh musim. Dalam 

menjalankan aktivitasnya , masyarakat Desa Candigaron juga sangat dipengaruhi oleh 
musim. Cabai keriting yang merupakan produk andalan desa ini, mulai ditanam pada 
bulan November dan mulai dapat dipanen 70 hari setelah tanam. Panen raya cabai 
keriting jatuh pada bulan Mei.  Sawi putih dan kubis biasanya hanya ditanam sebagai 
tanaman tumpangsari pada tanaman cabe, dengan bulan panen sekitar Maret. Para 
anggota kelompok tani Makmur II, mulai menanam. Terong juga ditanam, baik sebagai 
tanaman utama maupun sebagai tanaman tumpang sari, pada bulan yang sama 
dengan cabai, yaitu mulai bulan November. Pada bulan-bulan Juni sampai Oktober, 
lahan di desa ini lebih banyak menganggur, tidak ditanami, kecuali tanaman jipang dan 
pisang. Tanaman jipang ini walaupun secara ekonomi hanya menghasilkan uang yang 
relative sedikit, tetapi dapat berproduksi harian sepanjang tahun.  

 

6. Venn Diagram 
Selama ini Kelompok Tani Makmur II dapat dikatakan bekerja sendiri, akses 

pada sumber teknologi, edukasi maupun modal masih sangat terbatas. Sumber-
sumber teknologi misalnya dari BPPT, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan 
Perikanan (jaraknya sekitar 20 km), balai-balai pertanian belum pernah mereka akses.  

PENUTUP 
Dari kajian yang dilakukan dengan keenam teknik tersebut, kemudian dapat 

dibuat ranking, yang menggambarkan peringkat permasalahan yang ditemukan dalam 
penerapan teknik sebelumnya. Peringkat permasalahan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Kegiatan yang dijalankan oleh anggota kelompok tani Makmur II masih bersifat 

tradisional. Teknologi pemilihan bibit, pemupukan, pengobatan, panen dan 
pascapanen belum  

2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber teknologi, sumber, 
modal dan  dan program-program baik swasta maupun pemerintah 
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3. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi, yang mengakibatkan skala usaha 
yang kecil dengan produktivitas yang belum memadai 

4. Terbatasnya penguasaan informasi pasar, baik untuk penjualan hasil maupun 
pembelian sarana produksi 

Dengan permasalahan tersebut, tahapan program pemberdayaan dapat 
dilanjutkan yaitu dengan membuat perencanaan bersama, dengan memilih kegiatan 
yang kemanfaatannya besar, yang sesuai denganpotensi yang dimiliki dengan 
membuka akses pada sumber-ipteks dan permodalan. 
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PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT TERASI INSTAN  

Elys Fauziyah1), Iffan Maflakhah2) 

Program Studi Agribisnis1), Program Studi TIP2), Universitas Trunojoyo Madura 
mamakayis97@gmail.com 

ABSTRAK 
Terasi merupakan salah satu produk turunan dari komoditas perikanan.  yang sangat 
disukai oleh masyarakat dan memiliki nilai jual di pasar, baik di dalam maupun luar 
negeri. Pada saat ini, terdapat trend peningkatan penawaran produk-produk instan 
untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk yang cepat saji. Salah satunya 
adalah produk terasi instan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan karakteristik 
konsumen yang membeli produk terasi instan dan menganalisis atribut-atribut yang 
dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli terasi instan. Penelitian dilakukan di 
pasar tradisional  dan mini market yang terdapat di  Kecamatan Kamal. Jumlah sampel 
sebanyak 30 orang dan data dianalisis dengan menggunakan metode konjoin. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen yang membeli terasi instan 
berusia di atas 20 tahun, dengan rata-rata pendidikan minimal SMU, memiliki tingkat 
pendapatan rata-rata diatas 2 juta, dan telah memiliki pekerjaan sebagai pegawai 
swasta maupun PNS. Atribut yang paling dipilih oleh konsumen dalam membeli terasi 
instan adalah bentuk, warna, kemasan, dan harga 

Kata Kunci : Preferensi Konsumen, Terasi Instan, Atribut, Konjoin 

CONSUMER’S PREFERENCE TO INSTANT SHRIMP PRODUCT ATTRIBUTE 

ABSTRACT 
Shrimp Paste is one of the fishery derivative products. Most of the peoples like it and 
the product  has sale value.  At this time, the fast food product demand is increasing, 
so there are many instant product offering. one of the instant products is Shrimp Paste. 
The purpose of study was to describe the characteristics consumers and  analyze  the 
attributes that considered by consumer to  purchase the instant shrimp paste. The  
research was conducted in traditional  and self service  markets  at Kamal District.  The 
number of samples are thirty. Conjoint method  was used to analyze the data.  The 
results show  that the most part of consumers are  20 years old, the majority of their 
education is high school, the average of consumers income are  above 2.000.000 IDR, 
and their job are government and private employees. The attributes  which considered 
by Shrimp Paste consumer respectively are shape, color, packaging, and price. 

Keywords: Consumer Preference, Instant Shrimp Paste,  Attributes, Conjoint. 

PENDAHULUAN 
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan dan kelautan. 

Sektor perikanan memberikan kontribusi yang besar dalam  nilai ekspor Indonesia. 
Menurut data dari Kementerian Kelautan (2014) total produksi perikanan Indonesia 
pada tahun 2014 mencapai total 14. 521.349 ton. Sementara jumlah volume ekspor 
hasil perikanan Indonesia mengalami peningkatan sebesar 6,02 persen pada tahun 
2012 , dari 1.159 juta ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 1.229 juta ton. Sedangkan 
berdasarkan nilai, dibanding dengan tahun 2011, total nilai ekspor ditandai dengan 
kenaikan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2012 sebesar 9,44 persen, dari US$3,52 
miliar menjadi US$3,85 miliar pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan total 
produksi perikanan yang dihasilkan, maka jumlah ekspor perikanan Indonesia masih 
dibawah 10 persen.  Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi peningkatan ekspor 
perikanan masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Bukan hanya dalam 
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bentuk perikanan segar atau setengah matang, tetapi juga dalam bentuk hasil industri 
olahan. 

Salah satu hasil olahan industri perikanan adalah terasi. Produk ini sangat 
dikenal oleh masyarakat Indonesia dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan 
campuran pembuatan bumbu masakan karena produk terasi yang merupakan hasil 
fermentasi ikan, udang, dan udang kecil dapat memberikan cita rasa gurih dan memiliki 
nilai gizi yang baik. Menurut  Rahayu (1992) Unsur gizi yang terkandung di dalam 
terasi cukup lengkap dan cukup tinggi, selain itu  juga  terkandung yodium dalam 
jumlah besar  yang berasal dari bahan bakunya.  

Pada awal proses pembentukannya, terasi merupakan produk yang berbentuk 
pasta padat, dan ketika akan dipergunakan sebagai pencampur bumbu masak harus 
dihancurkan dan digoreng terlebih dahulu. Dalam bentuk pasta padat seringkali terasi 
mudah rusak, dan berjamur. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan 
menggoreng atau memanggang terasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, industri terasi membuat terobosan untuk memproduksi terasi instan.  Pada 
saat ini terdapat trend, konsumen lebih menyukai produk-produk yang cepat saji. 
Kondisi ini juga menjadi pertimbangan bagi  pelaku usaha untuk membuat inovasi 
terasi instan. Beberapa keunggulan yang melekat pada produk terasi instan adalah : 
lebih praktis, memiliki aroma yang lebih baik, mudah dalam penyimpanan, lebih higinis, 
tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. 

Pada saat ini, di pasar  banyak dijumpai berbagai merek produk terasi instan 
seperti terasi udang ABC, terasi Mama Suka, terasi Pranspul, terasi udang Bunda, 
terasi udang Samhok dan lain-lain. Banyaknya industri yang menawarkan produk terasi 
instan menjadi indikator bahwa terdapat persaingan diantara industri terasi untuk 
menarik perhatian konsumen.  Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh 
pengusaha terasi untuk menarik perhatian konsumen adalah memperhatikan atribut 
produk yang merupakan preferensi  konsumen. Menurut (Aeker et al (1992), 
Akpoyomare et al, 2012)  perhatian dan keputusan pembelian yang dilakukan oleh 
konsumen seringkali dipengaruhi oleh atribut yang terdapat dalam produk tersebut. 
Atribut dalam sebuah produk memiliki peran yang penting karena konsumen 
menggunakan atribut-atribut tersebut dalam membedakan antara produk yang satu 
dengan lainnya. Beberapa atribut yang biasa dijadikan pertimbangan konsumen dalam 
memutuskan untuk membeli produk adalah : warna, bentuk, harga, kemasan (Hassan 
et al, (2014), Silayoi (2004), Almli et al, (2015)). 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mendiskripsikan karakteristik konsumen 
yang membeli produk terasi instan dan 2) menganalisis atribut-atribut yang 
dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli terasi instan 

METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan di Pasar Tradisional dan mini market di Kecamatan Kamal 

dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan tempat tujuan  pemasaran 
produk-produk olahan hasil perikanan termasuk terasi instan dari kecamatan-
kecamatan yang terletak di sekitarnya. Selain itu 60% penduduk di kecamatan tersebut 
berprofesi sebagai pegawai dan mahasiswa. Menurut hasil penelitian (khasan, 2014) 
kelompok masyarakat yang berstatus sebagai pegawai dan mahasiswa merupakan 
kelompok yang menyukai produk-produk instan. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang diambil dengan 
menggunakan metode accidental sampling, dengan pertimbangan bahwa populasi 
konsumen terasi instantidak diketahui jumlahnya. Pengambilan data primer  dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur. Sedangkan data 
yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan Konjoin 
dan dianalisis dengan bantuan software SPSS 16. Analisis conjoin merupakan teknik 
multivariate yang biasa dipergunakan dalam analisis preferensi konsumen.Ini dilakukan 
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dengan cara responden mengevaluasi nilai dari sebuah produk atau jasa berdasarkan 
atributnya (Hair et al, 1999).  Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis conjoin 
adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan atribut dan level atribut. Dalam penelitian ini atribut dan level atribut 

yang digunakan adalah :  warna (hitam, coklat, merah hati), tekstur ( bubuk, 
granula, padat), kemasan ( sachet, curah) , bahan kemasan ( plastic, aluminium 
foil, botol, kardus). 

2.   
Tabel 1. Atribut dan Level Atribut Terasi Instan 

Atribut Level Atribut 

Warna  1. Hitam 
2. Coklat 
3. Merah Hati  

Tekstur/bentuk 1. Bubuk 
2. Granula 
3. Padat  

Harga 1. ≤5000 
2. >5000 

Bahan Kemasan 
 

1. Plastik 
2. Aluminium 
3. Botol 

3. Menentukan kombinasi level atribut yang akan disusun untuk mengevaluasi 
preferensi atau pilihan konsumen terhadap produk terasi  

4. Mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang berisi tentang 
kombinasi level atribut 

5. Menentukan  kepentingan atribut untuk menentukan atribut yang menjadi 
preferensi  konsumen dan nilai utilitas untuk mengetahui level atribut yang paling 
diinginkan oleh konsumen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Diskripsikan karakteristik konsumen yang membeli produk terasi instan  
Karakteristik konsumen yang dijadikan sampel dalam penelitian ini meliputi 

usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Karakteristik personal 
seringkali mempengaruhi preferensi konsumen terhadap suatu produk. Menurut Kottler 
(2002), perilaku konsumen untuk membeli suatu produk salah satunya dipengaruhi 
oleh factor pribadi, diantaranya : usia, pekerjaan, gaya hidup, lingkungan, Diskripsi 
mengenai karakteristik konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut, 
1. Usia konsumen yang membeli terasi instan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh gambaran bahwa konsumen 
yang banyak membeli produk terasi instan adalah konsumen yang rata-rata berusia 
diatas 20 tahun tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli terasi instan rata-rata 
adalah konsumen dengan segmen wanita dewasa. Segmen konsumen ini rata-rata 
telah menikah dan memiliki aktivitas untuk membuat masakanyang dikonsumsi oleh 
anggota keluarga. Usia responden yang lebih dari 15 tahun dinilai telah mampu 
membuat keputusan mengenai produk yang ingin dikonsumsinya, serta dapat 
memberikan penilaian bagi produk tersebut (Nasution, 2009). Perbedaan usia juga 
mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap merek (Sumarwan, 2002). 
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Seperti dijelaskan dalam bagan berikut, 

 
Gambar 1.  

Karakteristik Konsumen Terasi instan Berdasarkan Usia 

 
2. Pendidikan konsumen yang membeli terasi instan 

Pendidikan yang dimiliki oleh konsumen seringkali mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Pendidikan responden yang membeli 
produk terasi sebagian besar didominasi oleh SMU/SMA. Menururt Indrasusanto 
(2004) Konsumen berpendidikan di atas SMU memiliki informasi yang lebih baik 
dibandingkan dengan yang lainnya. Konsumen dengan pendidikan yang lebih baik 
memiliki kemampuan untuk menelaah informasi yang tersaji dalam kemasan, 
membedakan produk yang memiliki manfaat lebih baik atau tidak. Pada umumnya 
konsumen dengan pendidikan yang lebih baik akan bersifat lebih berhati-hati dalam 
membeli produk. 

 
Gambar 2.  

Karakteristik Konsumen Terasi instan Berdasarkan Pendidikan 
3. Pendapatan konsumen yang membeli terasi instan 

Pendapatan seringkali identik dengan kemampuan konsumen untuk 
mendapatkan atau membeli suatu produk. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa 
salah satu factor yang mempengaruhi permintaan konsumen adalah tingkat 
pendapatannya. Permintaan  Konsumen pembeli terasi rata-rata berpendapatan antara 
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1.5-2.5 juta rupiah. Terasi instan tergolong sebagai produk yang nilainya tidak terlalu 
mahal, sehingga konsumen pada berbagai tingkat pendapatan dapat membeli produk 
tersebut.  Hal ini dapat dilihat dari gambaran konsumen yang membeli terasi memiliki 
tingkat pendapatan yang beragam.   

 
Gambar 3.  

Karakteristik Konsumen Terasi instan Berdasarkan Pendapatan 
4. Pekerjaan konsumen yang membeli terasi instan 

Pekerjaan yang dimiliki oleh konsumen seringkali mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan dalam pembelian suatu produk. Konsumen yang 
mengkonsumsi terasi instan memiliki pekerjaan yang beragam seperti ibu 
rumahtangga, pegawai negeri dan wiraswasta. Namun sebagian besar adalah ibu-ibu 
yang berstatus sebagai pegawai negeri. Hal ini sangat wajar karena penduduk di 
Kecamatan Kamal, banyak yang berstatus sebagai pegawai negeri. Menurut 
pengakuan sebagian responden yang berstatus sebagai pegawai negeri, memasak 
dengan menggunakan terasi instan dapat membantu mereka untuk dapat 
mempercepat kegiatan memasaknya, mengingat  pegawai negeri memiliki pola kerja 
yang teratur dan terjadwal, sehingga sebagian besar dari mereka menginginkan untuk 
dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah termasuk memasak sebelum 
mereka berangkat kerja. 

 
Gambar 4.  

Karakteristik Konsumen Terasi instan Berdasarkan Pekerjaan 
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Atribut-atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli terasi 
instan 

Metode konjoin merupakan salah satu metode yang paling sering dipergunakan 
untuk menganalisis atribut-atribut suatu yang menjadi pilihan konsumen. Pemahaman 
terhadap atribut pilihan konsumen dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh produsen 
untuk memperbaiki atau menambahkan atribut pada produk yang dihasilkan sesuai 
dengan preferensi konsumen. Pada studi tentang terasi instan akan dianalisis atribut 
yang paling disukai oleh konsumen terasi instan yang ada di Kecamatan Kamal.Atribut 
yang diamati meliputi : warna, tekstur, kemasan, dan bahan kemasan.  

Tabel 2. 
Bobot Kepentingan Relatif Atribut Terasi Instan 

Atribut Kepentingan Relatif Level Atribut Utility Estimate 

Warna 14.33 Hitam 

Coklat 

Merah Hati 

-0,016 

-0,007 

0,023 
 

 

Tekstur/bentuk 18.52 Bubuk 

Granula 

padat 

0,026 

-0,002 

-0,024 
 

 

Harga 6.69 ≤ 5000 

> 5000 

0,253 

-0,253 
 

 

Bahan Kemasan 8,8 Plastik 

Aluminium 

Botol 

-0,173 

0,127 

0,046 
 

Constan   2,070 

Sumber : Data Mentah Diolah 
 

Berdasarkan hasil analisis terhadap preferensi konsumen di kecamatan kamal 
terhadap atribut terasi instan, diperoleh fakta bahwa atribut bentuk/tekstur memiliki 
kepentingan relatif paling tinggi dibandingkan dengan atribut-atribut lainnya.  Di pasar 
terasi instan, dijumpai beberapa bentuk/tekstur terasi instan diantaranya : bubuk, 
granula, dan padat. Diantara ketiga bentuk tersebut, terasi instan dengan tekstur bubuk 
memiliki nilai utilitas yang paling besar yaitu 0,026. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi 
atribut tekstur, terasi instan dalam bentuk bubuk dapat memberikan utilitas yang lebih 
dibandingkan dalam bentuk granula atau padat. Menurut persepsi konsumen, hal ini 
disebabkan karena bentuk terasi instan bubuk lebih mudah larut dalam masakan yang 
dibuat. Implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh produsen terasi instan 
yang belum memproduksi terasi instan bubuk adalah membuat produk terasi instan 
dalam bentuk bubuk sebagai diversifikasi produk terasi instan yang dihasilkan.  

Atribut kedua yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli terasi 
instan adalah warna. Dalam produk makanan, warna dari produk menjadi daya tarik 
bagi produk tersebut. Warna terasi instan yang memberikan utilitas tertinggi adalah 
merah hati. Menurut penelitian Astuti (2010) warna merah pada terasi sebagian 
berasal dari Rhodamin B yang biasa digunakan untuk pewarna tekstil. Laporan 
tahunan Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan makanan) Semarang tahun 2008 
dari 33 sampel terasi yang dibeli dari penjual di Jawa Tengah baik yang di swalayan 
maupun pasar tradisional menunjukan sebanyak 18 (55%) terasi positif mengandung 
Rhodamin B. Sedangkan di kota Probolinggo sebagian besar terasi udang, berwarna 
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merah dan coklat, berwujud padat. Hasil uji laboratorium terhadap 10 sampel terasi 
menunjukkan 100% terasi mengandung bahan tambahan berbahaya yaitu Rhodamin 
B.  Sebenarnya bahan pewarna tambahan makanan yang aman banyak dijual di pasar, 
namun harganya lebih mahal. Oleh karena itu penyebarluasan informasi tentang 
Bahan Tambahan Pangan (BTP) kepada produsen, distributor dan konsumen harus 
senantiasa dilakukan oleh pihak-pihak terkait supaya penggunaan bahan pewarna 
tekstil bisa direduksi. Implikasi kebijakannya pemenuhan keinginan konsumen 
terhadap terasi instan yang berwarna merah hendaknya dipenuhi dengan 
menggunakan bahan tambahan makanan yang direkomendasikan oleh Balai POM. 

Dua atribut terakhir yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli 
terasi instan adalah bahan kemasan dan harga. Menurut Nasution (2009) tampilan 
kemasan secara keseluruhan pada sebuah produk dapat menjadi pertimbangan bagi 
responden untuk memutuskan pembelian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
bahan kemasan merupakan atribut yang tidak terlalu dipilih oleh konsumen terasi. 
Namun demikian diantara berbagai level yang ada, bahan kemasan yang dipilih oleh 
konsumen adalah aluminium foil dan dapat memberikan utilitas sebesar 0,127. Bahan 
kemasan menjadi prioritas yang ketiga dalam pembelian terasi instan. Hal ini menjadi 
indikator bahwa ketika konsumen membeli terasi instan, kemasan bukan merupakan 
pertimbangan utama. Ini sesuai dengan penelitian Kalsum (2013) pada penelitian 
rengginng lorjuk. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa mementingkan kemasan. 
Hasil penelitian putri (2012) juga menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu kemasan 
bukan atribut yang menjadi pertimbangan utama dalam pembelian produk apel. 
Penelitian ini juga mendukung hasil studi Andre (2014) pada produk mie instan. Dia 
menyatakan bahwa kemasan pada mie instan, bukan merupakan factor yang banyak 
dipertimbangkan oleh konsumen. Fenomena ini biasanya terjadi pada pasar-pasar 
tradisional, dimana sebagian besar pengunjung kurang memperhatikan bahan dan 
estetika kemasan. Sedangkan atribut harga menjadi pertimbangan terakhir dalam 
pembelian terasi instan dengan level harga terpilih sebesar maksimal Rp. 5000,-. Ini 
menjadi indikator bahwa konsumen menginginkan produk dengan harga yang lebih 
murah. Fenomena ini sesuai dengan penelitian Nurheni et. al., (2011), menjelaskan 
bahwa faktor harga memiliki hubungan yang positif dalam menentukan keputusan 
pembelian teh herbal dimana harga yang disukai oleh banyak kalangan adalah harga 
yang relatif terjangkau karena menjadi prioritas yang paling menonjol dikalangan 
masyarakat. 

PENUTUP 

Kesimpulan  
1. Karakteristik konsumen di Kecamatan Kamal yang membeli terasi instan adalah 

berusia di atas 20 tahun, dengan rata-rata pendidikan minimal SMU, memiliki 
tingkat pendapatan rata-rata diatas 2 juta, dan telah memiliki pekerjaan sebagai 
pegawai swasta maupun PNS.  

2. Atribut yang paling dipilih oleh konsumen dalam membeli terasi instan adalah 
bentuk/tektur, warna, kemasan, dan harga. Level atribut yang paling disukai 
adalah terasi instan dalam bentuk bubuk, dengan warna merah hati, berbahan 
kemasan aluminium foil, dan harga maksimal Rp.5000,- 

Saran 
Sebaiknya produsen yang memproduksi terasi instan memperhatikan atribut dan level 
atribut yang diinginkan oleh konsumen yaitu : terasi instan yang memiliki tekstur bubuk, 
yang berwarna merah hati, dikemas dengan aluminium foil dan dibandrol dengan 
harga tertinggi Rp. 5000,0 
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PERAN PERGURUAN TINGGI VOKASI DALAM TRIPLE HELIX SEBAGAI  

UPAYA PENGEMBANGAN UKM   DI SUMATERA BARAT  

(Studi Kasus Politani PYK dan UP3HP Solok Mato Aie-Payakumbuh) 

Iis Ismawati, Amrizal, Tri Novita Zuhara Jingga 
Staf Pengajar Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 

Jln Raya Negara KM 7. Tanjung Pati Kab. 50 Kota 
e.mail : iesmawati3108@yahoo.co.id 

ABSTRAK  
Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakah sektor yang memegang peranan sentral 
dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.  Sebagai 
pelaku ekonomi sektor riil dengan kuantitas  terbesar UKM berkontribusi dalam 
penyerapan tenaga kerja, menekan pengangguran dan meningkatkan pendapatan 
daerah.  Namun demikian pengembangan UKM di daerah ini masih menghadapi 
beberapa kendala seperti terbatasnya akses pada sumberdaya produktif seperti modal, 
akses pasar dan informasi , kurangnya pengetahuan teknologi, inovasi dan manajerial 
skill  dari SDM pelaku UKM.  Diperlukan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak 
dalam mengembangkan UKM, yaitu kerjasama antara pihak pemerintah, akademisi 
perguruan tinggi dan pihak swasta yang terangkum dalam triple helix.  
Dalam triple helix semua pihak diharapkan mampu memberikan kontribusi sesua 
dengan kapasitas dan kapabilitasnya secara sinergi dan seimbang.  Politeknik 
Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai akademisi perguruan tinggi vokasi melalui 
implementasi point tiga dari tridharma pergururuan tinggi telah melakukan transfer 
pengetahuan, teknologi dan inovasi serta pendampingan pada UKM produk olahan 
pangan yang tergabung dalam kelompok UP3HP Solok Mato Aie Payakumbuh dalam 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  Hal ini menunjukkan komitmen akademisi 
perguruan tinggi vokasi untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang 
dihadapi pelaku UKM, sehingga UKM dapat berkambang dan meningkatkan usahanya 
secara lebih mandiri. 

Keywords : Perguruan Tinggi Vokasi, UKM, Triple Helix 

 
Role of Vocational Institution in Triple Helix Concept in order to Develop SME                      

in West Sumatera                                                                                                              
(Case study at Politani Pyk and UP3HP Solok Mato Aie) 

ABTRACT  
The aim of this research is to study how to improve the role of Small Medium 
Enterprise (SME) in West Sumatera. Small Medium  Enterprise is a strategic sector in 
West Sumatera to build economic based society support. SME believed have a role to 
push down unemployment, improve government income and absorb labor. But in fact 
SME faced many problem to growth up such as no market access, low capital, less 
information, poor technology, and minimum managerial skill. This condition could be 
solved with cooperation, collaboration and synergy from government, campus, 
community and SME player summarized in triple helix. 
In triple helix all component give maximum contribution based on their capacity and 
capability. As a vocation institution Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh should 
implement “tridharma perguruan tinggi” to transfer knowledge and innovation to SME 
player. In this case the mentoring program is addressed to UP3HP Solok Mato Aie  
Payakumbuh  in order to improve their processed food product quality. This 
programmed shows the commitment of vocational college academics to contribute in 
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solving  the problems faced by SMEs, so that SMEs can grow and increase their 
business independently  

Keywords : Vocational institution, SME, Triple Helix 

PENDAHULUAN  
Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakah sektor yang memegang peranan 

sentral dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia, dimana 
menurut data Kementrian Koperasi dan UKM pada tahun 2008 bersama dengan usaha 
mikro mendominasi sekitar 99,99% pelaku usaha dari seluruh pelaku ekonomi 
nasional. Berkontribusi dalam menyumbang  55,56% dari PDB nasional, mampu 
menyerap 97,22% tenaga kerja sehingga dapat menekan pengangguran, menjamin 
penawaran dan stabilitas pasar tenaga kerja. Senada dengan hal tersebut hasil 
penelitian  Ayagari,et.all (2003) menemukan bahwa terdapat perbedaan kontribusi 
UKM pada berbagai negara yang memiliki pendapatan berbeda. Pada negara  
berpendapatan rendah UKM berperan  menghasilkan lapangan pekerjaan 31%, 
meningkatkan PDB 15%. Di negara berpendapatan sedang, UKM memberikan 
kontribusi dalam menyediakan lapangan kerja 55% dan meningkatkan PDB 40%.  
Sedangkan di negara dengan pendapatan tinggi UKM memberikan kontribusi sebesar 
65% dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PDB sebesar 50%.  

Dalam perekonomian Indonesia, UKM merupakan kelompok usaha  dengan 
kuantitas paling besar, dimana sekitar 51.50 %   merupakan UKM yang bergerak di 
bidang pertanian (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).  Keadaan serupa juga 
terjadi di Sumatera Barat , dimana sampai tahun 2012 jumlah usaha mikro, kecil dan 
menengah di daerah ini mencapai 35.331 unit usaha dan hampir 84% merupakan 
usaha kecil dengan angka pertumbuhan mencapai 5% per tahun.  Jenis usaha olahan 
pangan berbahan dasar komoditas lokal seperti rendang, keripik balado, kipang dan 
makanan khas daerah lain mendominasi sekitar 58% dari ragam usaha UKM, ini 
menunjukkan ketergantungan sektor UKM terhadap bahan baku hasil pertanian cukup 
tinggi  (Depkop Sumbar, 2012). 

Berbagai jenis olahan pangan berbahan baku hasil komoditas pertanian yang 
banyak dikelola oleh UKM khususnya di Kota Payakumbuh Sumatera Barat adalah 
usaha pengolahan keripik dari umbi-umbian seperti keripik balado, keripik talas dan 
keripik ubi.  Sampai saat ini, usaha tersebut telah mengalami perkembangan yang 
cukup pesat.  Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya kios-kios penjual aneka makanan 
khas daerah berbahan baku umbi-umbian yang berada di daerah sekitar Koto Nan IV.    

Namun  keberhasilan tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan pada  
pelaku UKM sebagai produsen produk tersebut.  Seperti dikemukakan oleh     Ukrita 
dan Yelfiarita (2013) yang melakukan penelitian tentang efesiensi dan arah 
pengembangan pemasaran produk olahan pangan di Payakumbuh,  menyimpulkan 
bahwa efesiensi belum terjadi secara optimal sehingga pembagian margin antara 
produsen dan lembaga pemasran lainnya masih tidak merata dan proporsional.  
Dimana produsen cenderung memperoleh keuntungan yang lebih kecil dibanding 
pedagang perantara (pengumpul dan pengecer).  Walaupun demikian hasil penelitian 
ini menemukan bahwa permintaan akan produk ini masih lebih besar daripada 
kemampuan produsen dalam menawarkan produk, sehingga terjadi excess demand 
yang menggambarkan usaha ini masih memiliki peluang untuk dikembangkan.  

Permasalahan lain yang  umumnya   masih dihadapi   sejumlah  UKM sejenis 
diantaranya adalah terbatasnya akses UKM pada sumberdaya produktif  terutama 
terhadap permodalan, harga bahan baku berfluktuasi,  lemahnya inovasi dan 
manajerial skill SDM pengelola usaha, penerapan teknologi yang kurang, pemasaran, 
informasi dan akses pasar.  Lembaga keuangan formal sebagaian besar masih 
memberikan kredit berupa modal kerja sedangkan kredit investasi masih sangat 
terbatas.  Kondisi ini menyulitkan UKM menigkatkan kapasitas usaha dan 
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pengembangan produknya.  Disamping itu persyaratan pinjaman masih sulit dipenuhi 
pelaku UKM seperti jumlah jaminan meskipun usaha layak.  Sehingga perbankan 
masih memandang sektor UKM sebagai kegiatan ekonomi yang beresiko tinggi.   

Perlu pendekatan solusi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai kendala 
yang dihadapi UKM tersebut, sehingga masalah ini tidak hanya menjadi beban yang 
ditanggung pemerintah.  Diperlukan dukungan dan kerjasama dari pihak swasta dan 
institusi pendidikan, yang dikenal dengan istilah triple helix.    Triple Helix merupakan 
istilah yang digunakan untuk menamai konsep tentang hubungan kerjasama antara 
pemerintah, industry dan perguruan tinggi atau dikenal juga dengan  istilah  ABG(  
academisi,  business  and  government )  dalam  penerapan  sebuah inovasi.  Konsep  
model  ini  diperkenalkan  oleh  Etzkowitz  dan  Leydersdoff  (2000) sebagai sebuah 
upaya pemecahan masalah dan menghasilkan strategi ketika menghadapi masalah  
dalam  inovasi.     Interaksi  antara  ketiga  komponen  tersebut  digambarkan dibawah 
ini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan konsep diatas, ketiga aktor tersebut diharapkan dapat 

memaksimalkan perannya masing-masing dalam meningkatkan inovasi  UKM.  Empat 
peran yang dimainkan oleh ketiga pihak tersebut dalam pengembangan sebuah 
inovasi menurut hasil studi La Paz dan Seo (2009) yaitu 1) mendeteksi kebutuhan dan 
solusi oleh pemerintah,  swasta  dan  academia,  2).  Pengembangan,  produksi  
dan  komersialisasi  oleh pemerintah dan swasta, 3). Pembelajaran oleh swasta dan 
academia dan 4)  penciptaan pasar dan regulasi oleh pemerintah dan swasta. 

Saat ini terdapat pengembangan terhadap model triple helix yaitu konsep 
Quadruple helix yang mengintegrasikan ABG dengan civil society (Oscar, 2010) yaitu 
kolaborasi empat sektor dalam mendorong tumbuhnya inovasi dengan melibatkan 
masyarakat dalam membangun dan menerapkan teknologi dan inovasi tersebut. 
Kemudian Lindmark, Sturesson dan Ross (2009) memperkanalkan konsep Penta Helix 
merupakan perluasan dari strategi triple helix dengan menambahkan lembaga-
lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi. Semua pendekatan ini pada 
dasarnya hampir sama bahwa untuk mewujudkan transfer inovasi dan teknologi 
memerlukan kolaborasi sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, 
masyarakat dan elemen lain dalam masyarakat melalui community based concept, 
dimana masyarakat turut serta dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas.  
Melibatkan  masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan inovasi adalah 
suatu keniscayaan sebagai syarat kunci keberhasilan.  Sehingga dalam tataran konsep 

Konsep Triple Helix 
(Etzkowitz dan Leydersdoff, 2000) 
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triple helix adalah dasar dalam menggerakkan masyarakat/civil society  untuk 
meningkatkan  kreativitas, ide dan keterampilannya. 

Komitmen triple helix ABG dalam pengembangan UKM mencakup lima hal 
berikut ini (Dipta Wayan I, 2008) : 
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya insani. 
2. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha, 

di antaranya sistem administrasi negara, kebijakan dan peraturan, serta 
infrastruktur yang memadai bagi perkembangan usaha. 

3. Apresiasi  terhadap  insan  kreatif  dan  karya  kreatif  yang  dihasilkan, terutama   
yang   berperan  menumbuhkan  rangsangan  berkarya,   dalam bentuk dukungan 
finansial maupun nonfinasnsial. 

4. Mendorong percepatan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, yang 
erat kaitannya dengan akses masyarakat untuk mendapat informasi, bertukar 
pengetahuan dan pengalaman, sekaligus akses pasar. 

5. Pengembangan lembaga pembiayaan yang mendukung usaha, mengingat 
lemahnya   dukungan   lembaga   pembiayaan   konvensional   dan   masih 
sulitnya akses entrepreneurs untuk mendapatkan sumber dana alternatif, seperti 
modal ventura atau dana corporate social responsibility (CSR). 

Pemerintah melalui para Penyuluh Lapangan, berperan menfasilitasi pelaku 
UKM untuk  membentuk Kelompok UP3HP (Usaha Pengembangan Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Pertanian).  Melalui lembaga ini diharapkan para pelaku usaha dapat 
berbagi informasi terkait perkembangan teknologi pengolahan, peraturan pembuatan 
perizinan usaha, pemasaran bahkan berbagi pengalaman.  Beberapa Kelompok 
Up3HP bahkan merupakan sub bagian dari kelompok tani, hal ini dilakukan untuk 
mendorong petani melakukan kegiatan pengolahan pasca panen dan membantu 
petani saat harga produk turun di pasaran sehingga mereka tidak harus menjualnya 
dalam bentuk segar dan harga murah tetapi dapat diolah dulu untuk mendapatkan nilai 
tambah dan harga yang lebih baik. Kelompok UP3HP yang dibentuk berperan dalam 
hal: 
1. Menampung hasil produksi Kelompok Tani  

2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produksi hasil pertanian 

3. Pusat pelatihan, pengolahan dan pemasaran produk anggota 

4. Menyalurkan kredit bantuan usaha bagi anggota 

5. Pusat penyebaran informasi dan teknologi pengolahan dan pemasaran dari pihak 
pembina. 

Disisi lain pemerintah juga telah berkomitmen untuk menaikkan anggaran 
pendidikan menjadi 20%.  Kebijakan ini hendaknya disikapi oleh akademisi pergururan 
tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mampu menjalankan tugasnya 
dalam tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.  Melalui tugas pokok tersebut diharapkan perguruan tinggi dapat 
berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh UKM. 

Peran Perguruan Tinggi Vokasi dalam Pengembangan UKM 
Pendidikan vokasi menurut UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk 
memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program 
sarjana.  Pengertian ini mengandung makna bahwa pendidikan vokasi dilaksanakan 
secara formal dalam sisitem persekolahan pada jenjang pendidikan tinggi.  Dalam 
konteks ini pendidikan tinggi vokasi dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam bentuk 
program Diploma I sampai Diploma IV.   

Pengertian diatas memberikan makna bahwa tujuan didirikannya pendidikan 
vokasi adalah untuk memenuhi kebutuhan industri akan pekerja yang siap pakai 
(Boyce, 2004). Pendidikan vokasi seperti politeknik pertanian merupakan pendidikan 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

102 

tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan di 
bidang pertanian. Oleh karena itu kurikulum pendidikan vokasi menyesuaikan dengan 
kebutuhan industri dan tuntutan dunia kerja baik di swasta, lembaga pemerintah 
maupun berwirausaha. Dengan demikian yang menjadi kekhasan dari kurikulum di 
pendidikan vokasi adalah muatan aspek psikomorik lebih besar dibanding aspek 
kognitif, karena berpijak pada tujuan bahwa pendidikan ini diarahkan untuk 
menghasilkan lulusan yang siap kerja.  Hal ini dapat dilihat dari komposisi dihampir 
semua kurikulum pendidikan tinggi vokasi dimana perbandingan antara teori dan 
praktek berkisar antara 40% : 60%. Inilah yang membedakan pendidikan vokasi dan 
universitas yang lebih banyak menekankan kepada teori dan penelitian.  Sehingga 
kegiatan praktikum, kerja lapang dan kunjungan lapangan menjadi aktivitas yang 
mendapat bobot lebih besar di pendidikan vokasi.    

Keberhasilan tujuan dari pendidikan vokasi tidak terlepas dari peran dan kinerja 
akademisi perguruan tinggi dalam mengemban tugasnya melaksanakan tridharma 
perguruan tinggi yaitu melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Karena 
tuntutan kurikulum yang lebih menekankan kepada kegiataan praktek, maka tugas 
penelitian dan pengabdian yang dilakukan lebih mengarah kepada tataran aplikasi.   
Hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan mengarah pada penemuan inovatif 
dan kreatif yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.  Jadi  kegiatan share 
knowledge dan teknologi tidak hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa, namun juga 
harus dapat ditransfer ke masyarakat.  

Menurut Razah, 2007  perguruan tinggi memiliki pengaruh signifikan dalam 
evolusi triple helix sebagai hasil dari  kolaborasi yang baik antara sektor pemerintah 
dan swasta. Penelitian yang terkait dengan peran perguruan tinggi dalam 
mengembangkan usaha ekonomi kecil dilakukan oleh Supriyadi (2008) yang menggali 
peran perguruan tinggi dalam Pengembangan Ekolomi Lokal (PEL) studi kasus di 
kawasan perguruan tinggi Jatinangor Jawa Barat.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa keterlibatan universitas dapat meningkatkan kapasitas kewirausahaan, 
menstimulasi kesempatan berusaha, meningkatkan kemampuan produksi, 
menyediakan akses informasi dan pasar serta membantu pemecahan masalah lokal.  
Penelitian ini juga mendukung konsep bahwa rasa aman, keamanan dan kontak social 
antara universitas dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat penting 
dalam pengembangan ekonomi local. 

Bagaimana tahapan transfer pengetahun dan teknologi dalam menerapkan 
inovasi baru ke masyarakat diteliti oleh Rahayu  (2013)  yang menganalisis  penerapan 
inovasi  ke masyarakat melalui  kerjasama antara pemerintah, swasta dan perguruan 
tinggi yang dikenal dengan istilah triple  helix.    Hasil  penelitian  menyimpulkan  
bahwa  fase-fase  yang  dilalui masyarakat Desa Karangrejek Kabupaten Gunung Kidul 
dalam membangun PAB Tirta Mandiri (sebuah  eksplorasi sumber air sungai bawah 
tanah) adalah sebagai berikut:  1) masa mencuatnya kebutuhan inovasi karena 
permasalahan yang dihadapi oleh masyarkat, 2)  lahirnya ide inovasi yang berasal  dari  
masyarakat,    yakni    ingin    membangun   jaringan    air    sendiri    dengan 
mengekskploitasi   potensi sumber  air  sungai  bawah  tanah  di  desa  Karangrejek, 3)  
masa produksi  dan adaptasi  dari  inovasi  yang  melibatkan  empat  aktor  (yakni  
masyarakat  itu sendiri, kemudian pihak pemerintah, pihak penyedia teknologi/inovasi 
pengeboran dan pembangunan jaringan, dan pihak industri atau sektor usaha yakni 
penyedia peralatan ataupun bahan untuk mendukung aplikasi dari teknologi/inovasi 
tersebut) dan terakhir 4) hasil berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena 
penggunaan teknologi/inovasi baru.   

Tulisan ini disusun dalam rangka mengkaji peran perguruan tinggi vokasi 
bidang pertanian dalam turut serta membantu mengatasi beberapa permasalahan 
yang sedang dihadapi oleh UKM studi kasus pada kegiatan pengabdian dan 
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pendampingan oleh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan  UKM produk olahan 
pangan yang tergabung dalam kelompok UP3HP  Solok Mato Aie di Kota Payakumbuh 

PEMBAHASAN 
Dalam melaksanakan perannya dalam sinergisitas triple helix bagi 

pengembangan UKM,  Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 
mengimplementasikannya melalui tridharma pergururan tinggi butir ketiga yaitu melalui 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  Salah satu kegiatan yang dilakukan dimulai 
dari Bulan Mei-November 2014 pada UP3HP Solok Mato Aie selaku produsen olahan 
pangan berbahan dasar umbi-umbian. Beberapa metode pelaksanaan  disesuaikan 
dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh UKM yaitu diskusi, pelatihan, 
simulasi, pembinaan dan pendampingan.  Untuk merealisasikan kegiatan ini maka 
dilakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Melakukan survey dan observasi ke lapangan untuk mengetahui permasalahan 

yang dihadapi oleh anggota kelompok i UP3HP Solok Mato Aie dengan cara 
melakukan wawancara dengan pemilik usaha.  Dari hasil kegiatan ini didata kondisi 
dan permasalahan utama yang dihadapi dan perlu diatasi dengan segera, seperti 
tertera pada skema dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  
Skema Analisis Situasi Usaha 

b. Melakukan diskusi dengan anggota kelompok  untuk mencari penyelesaian dari 
permasalahan yang dihadapi. Diskusi dilakukan secara partisipatif agar solusi yang 
dipilih memang sesuai dengan keinginan dan harapan anggota.  Pelaku UKMyang 
merupakan anggota dari kelompok  dilibatkan agar kebijakan yang diambil bersifat 
bottom up sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program dan kegiatan 
yang dilakukan.  Salah satu penyebab kegagalan program-program pemberdayaan 
UKM adalah pencarian solusi bersifat top down, sehingga pelaku UKM bersifat pasif 
hanya menerima dan tidak merasa memiliki.  Solusi yang disepakati bersama 
terhadap permasalahan diatas adalah : a) penerapan e-commerce, b) penerapan 
pembukuan elektronik, c) mendesaign packaging dan labelling produk.. 

c.  Pelatihan, simulasi,  Pembinaan dan pendampingan.   

 Pelatihan 
Salah satu tahapan pertama dalam kegiatan adopsi inovasi dan teknologi 

adalah dengan melakukan transfer knowledge.  Dilakukan dengan cara 
memberikan pelatihan kepada anggota  tentang pentingnya mengelola 
manajemen usaha dan pemasaran.  Hal ini sesuai dengan rekomendasi  Unesco 
(2001) yang menyatakan bahwa pendidikan vokasi dan pelatihan merupakan 
sektor yang krusial sebagai knowledge-based bagi masyarakat di negara 
berkembang. Melalui transfer pengetahuan, teknologi dan pengembangan sosial 

UP3HP SOLOK MATO AIE: 
 Berdiri tahun 2007, Anggota 

awalnya 25 orang, aktif  usaha 17 
orang 

 Terletak di Tanjung Pauh 
Kec.Payakumbuh Barat 

  umumnya mengolah makanan 
tradisional berupa aneka  keripik 
berbahan baku ubi 

 Punya outlet untuk memasarkan 
produk anggota 

KEKUATAN: 
  Letak Payakumbuh strategis, sbg jalur 

perlintasan  
  budaya merantau di Minang  

menyebabkan daerah pemasaran 
menjadi luas 

  produk makanan khas daerah sudah 
terkenal 

KELEMAHAN: 
o  Sarana promosi terbatas, wilayah 

pemasaran luas 
o  packaging produk kurang menarik 
o Labelling produk kurang informatif 
o Pembukuan belum dilakukan  
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ekonomi dalam era globalisasi dan revolusi ITC (information and communication 
technology) pendidikan vokasi dan teknik menjadi agen penting dalam proses 
pendidikan di semua negara.  

 Melalui kegiatan pelatihan tersebut, i mampu membuka wawasan dan 
pemahaman anggota    Melalui kegiatan pelatihan, pelaku UKM dimotivasi untuk 
dapat menguasai teknologi khususnya terkait pemasaran dan pembukuan, 
karena teknologi merupakan syarat mutlak untuk mampu bersaing menghadapi 
globalisasi dan perdagangan dunia.  Kemudian diberikan contoh bahwa salah 
satu dampak dari perdagangan bebas yang terjadi adalah masuknya makanan 
seperti snack dan coklat dari Malaysia yang banyak memenuhi kios-kios penjual 
oleh-oleh di Payakumbuh. Ilustrasi seperti ini telah mampu meningkatkan 
semangat anggota  untuk lebih meningkatkan kualitas produknya agar tidak 
kalah bersaing dengan produk luar negeri. 

Namun  pengetahuan menjadi hal yang kurang bermanfaat jika tidak 
diimplementasikan dalam aksi nyata.  Artinya kegiatan pelatihan harus mampu 
menghasilkan perubahan sikap anggota kelompok  dari tahap “tahu” menjadi 
“mau” melakukan adopsi inovasi dan teknologi.  Hal ini selaras dengan kajian 
yang dilakukan Hewitt dan Dundas (2012) bahwa prioritas yang strategis dalam 
melakukan transfer teknologi dari perguruan tinggi ke dunia usaha direpleksikan 
dalam aktivitas nyata.  Untuk itu tahap pelatihan disempurnakan dengan 
melakukan kegiatan simulasi. 

 Simulasi  
Sebagai wujud internalisasi pemahaman akan pentingnya manajemen 

usaha dan pemasaran, dilakukan simulasi tentang pemasaran berbasis e-
commerce dengan membuat web site dengan nama 
www.rumahkeripikbalado.com, pembuatan pembukuan  dan laporan keuangan 
menggunakan program excell for accounting serta  mengenalkan kemasan dan 
label  produk yang lebih sesuai dan menarik  Simulasi merupakan tahap yang 
sangat penting, karena akan menentukan kemandirian pelaku usaha dalam 
menjalankan semua program dan kegiatan yang akan diterapkan dalam 
usahanya.  Dengan demikian simulasi dilakukan berulang kali, apalagi pada 
umumnya pendidikan pelaku UKM adalah menengah ke bawah.   
  Fenomena seperti ini dihadapi umumnya dihadapi oleh  UMKM di 
Indonesia, salah satu hasil survey menunjukkan tingkat pendidikan pengusaha 
UKM di Indonesia adalah SLTA (44,1%), Diploma-3 (7,4%) , S1 (17,9%) dan 
sisanya (30,6%)  dibawah SLTA (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 2010).  
Salah satu kasus seperti yang dihadapi UMKM sandang dan kulit di Bukittinggi 
dimana 94% pemilik usaha  berpendidikan menengah ke bawah (Riani, 2011)  
Inilah tantangan bagi akademisi dalam mentransfer teknologi kepada 
masyarakat, bahwa tidak cukup dengan tepat dan canggingnya teknologi dan 
inovasi yang diberikan namun bagaimana teknologi tersebut mampu diadopsi 
oleh masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan, salah satunya adalah 
pendidikan.    

 Pembinaan dan Pendampingan 

  Lemahnya manajerial skill merupakan salah satu kelemahan yang 
umumnya dihadapi UKM. Untuk itu dilakukan pembinaan SDM  dan 
pendampingan terutama untuk meningkatkan manajerial skill anggota kelompok  
dalam mengelola usaha seperti merapikan administrasi usaha, mengelola 
produksi dan keuangan menggunakan komputer.  Karena pada umumnya 
pemilik usaha  kesulitan dalam memisahkan kebutuhan pribadi dan perusahaan.  
Pengeluaran dan pendapatan masih belum dihitung dengan jelas karena 
tercampur dengan belanja keluarga. 
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  Selain  itu untuk memperkenalkan produk anggota kelompok  secara 

lebih luas, pada  tahap awal dilakukan dengan mengikuti pameran yang 

diselenggarakan di kampus dan menjadikan produk mitra sebagai buah tangan 

saat ada event tertentu.  Kedepannya setelah kemasan dan label produk ditata, 

produk anggota didorong untuk mengikuti kegiatan pameran dengan lingkup 

yang lebih luas. 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, anggota kelompok UP3HP sangat 
antusias dan berpartisipasi aktif, karena merasa solusi yang disarankan berasal dari 
permasalahan yang dihadapi dan merupakan hasil diskusi bersama antara anggota 
kelompok dengan tim pelaksana. Pembinaan usaha dan manajerial skill seperti 
perbaikan sistem pemasaran, pembenahan administrasi, keuangan, kemasan dan 
label produk, pelaku UKM yang tergabung dalam kalompok mau melakukannya secara 
mandiri dan berkelanjutan. 

Promosi dengan menggunakan e-commerce diharapkan dapat menambah 
jumlah penjualan dan memperluas wilayah dan pangsa pasar.  Ditambah dengan label 
dan kemasan yang baru mampu menjangkau konsumen menengah ke atas yang 
peduli pada tampilan produk dengan kemasan yang menarik.  Sedangkan 
pembenahan administrasi dan keuangan yang lebih mudah dan terdokumentasi akan 
memudahkan pelaku UKM dalam mengelola usaha menjadi lebih tertata dan efesien. 

Namun implikasi dari kegiatan pengabdian ini ternyata bukan hanya berdampak 
dan memberikan manfaat bagi anggota mitra, namun dapat memperkaya bahan ajar 
dosen yang melakukan kegiatan tersebut.  Kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi 
dengan pelaku usaha menjadi simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua 
belah pihak, tak terkecuali pemerintah, dan inilah peran perguruan tinggi vokasi dalam 
triple helix untuk mengembangkan UKM.  Dari permasalahan yang umumnya dihadapi 
anggota kelompok, dosen mampu menangkap kompetensi riil yang dibutuhkan dunia 
UKM dan wiraswasta.  Ini menjadi bahan masukan dalam menyusun learning 
outcomes  yang diinginkan karena salah satu profil lulusan Politeknik Negeri 
Payakumbuh adalah menciptakan wirausaha dalam bidang pertanian dan agroindustri.  
Seperti tergambar dalam bagan dibawah ini: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 3.  
Dampak Kegiatan Pengabdian bagi Perkembangan PT. Vokasi 
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Bertolak dari hal diatas, sebenarnya kegiatan pengabdian dapat menjadi 
sarana yang tepat bagi pendidikan tinggi vokasi dalam menggali kompetensi yang 
dibutuhkan dunia kerja di bidang wirausaha dan bekerja di UKM sejenis dengan  
menyusun kurikulum yang sesuai dengan tuntutan Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) yang menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi  yang 
dapat langsung diserap dunia kerja.   

PENUTUP 
1. Permasalahan kompleks yang dihadapi oleh UKM yang tergabung dalam kelompok 

UP3HP Solok Mato Aie perlu penanganan yang komprehensif dalam bentuk 

sinergisitas antara pemerintah, perguruan tinggi dan swasta yang dikenal dengan 

peran triple helix. 

2. Pendidikan tinggi vokasi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, mampu 

berperan dalam mentransfer knowledge, inovasi dan teknologi berupa pemasaran          

e-commerce, penataan administrasi dan keuangan serta memperkenalkan desaign 

kemasan dan label produk yang bermanfaat bagi pengembangan UKM. Dilakukan 

melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi butir ke tiga yaitu pengabdian kepada 

masyaraka, dalam  bentuk kegiatan pelatihan, simulasi, pembinaan dan 

pendampingan  

3. Tugas Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen hendaknya tidak dijadikan 

sebagai beban namun merupakan sarana dalam mengembangkan bahan ajar yang 

mampu menghasilkan learning outcomes  sesuai kompetensi profil lulusan dalam 

bidang wirausaha dan agroindustri serta  meningkatkan kapabilitas dan 

profesionalitas dosen. 
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KELOMPOK TANI YANG MENGEMBANGKAN ENTERPRENEUR 

AGRIBISNIS JAGUNG DI KABUPATEN PAMEKASAN 

Isdiana Suprapti1, Achmad Amzeri1, Kelik P. W. Sukma2 

1 Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura 
2 Fakultas Pertanian, Universitas Islama Madura 

Ana.utm@gmail.com 

ABSTRAK  
Kebijakan pengembangan jagung hibrida tidak mempengaruhi petani madura untuk 
menanam jagung lokal, meskipun menaikkan produktifitasnya.  Permasalahan yang 
terjadi di kelompok tani (poktan), berkaitan dengan agribisnis jagung madura, 
diantaranya 1) Lemahnya manajemen sumberdaya manusia, 2) rendahnya 
pengetahuan petani tentang inovasi budidaya tanaman, dan pengetahuan petani 
tentang peran dan fungsi kelembagaan pertanian, serta 3) lemahnya daya inovasi 
teknologi pengolahan pangan. Untuk mengatasi hal tersebut dibuat tiga tahap 
pembentukan entrepreneur agribisnis  yang dilakukan pada Poktan Kuntum Muda 
Desa Durbuk dan Kuntum Mekar Desa Sopa’ah Kecamatan Pademawu Kabupaten 
Pamekasan. Tahapan tersebut diantaranya pelatihan manajemen agribisnis, sekolah 
lapang usaha tani teknik budidaya tanaman jagung modifikasi legowo tumpang sari 
dan pelatihan diversifikasi olahan jagung berupa pembuatan sari jagung.  

ABSTRACT 
Development of hybrid maize doesn’t influence madura farmer to plant local one, 
although increasing its productivity. The problems in farmer group that related to maize 
agribusiness are low of 1) human resources management, 2) knowledge about plant 
culture innovation and function of farmer institutional, and 3) innovation of food 
manufacturing. The problems are solved by three step of making agribusiness 
entrepreneur, which is done on farmer group Kuntum Muda and  Kuntum Mekar in 
Pademawu Pamekasan. The steps are agribusiness management training, field school 
of maize  culture by modification of wide intercropping technique and training of making 
corn milk.  

PENDAHULUAN 
Kebijakan pengembangan jagung hibrida dan komposit oleh pemerintah 

mempengaruhi petani jagung Madura. Pulau Madura yang merupakan salah satu 
sentra produsen jagung (luas areal tanam 400 ribu hektar atau terluas di Jawa Timur), 
juga sudah ditanami jagung hibrida dan komposit. Luas areal tanam jagung hibrida di 
Madura mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011, luas areal tanam 
jagung hibrida di Kabupaten Sumenep mencapai 14,37 ribu Ha  atau 9,6% dari luas 
areal tanam jagung.  Luas tersebut meningkat 29% dibanding pada tahun 2010.  

Masuknya jagung hibrida tersebut mempengaruhi produktifitas jagung di 
Madura yang awalnya hanya sekitar 1,4 ton per hektar (Roesmarkam dkk., 2006) 
meningkat menjadi 4,2 ton per Ha. Produktifitas tersebut jauh lebih rendah dari jagung 
hibrida (8-10 ton/Ha), jagung komposit (5-6 ton/Ha), tetapi sudah setara dengan rata-
rata produktifitas jagung tingkat nasional yaitu 4,2 ton/Ha (Zakaria, 2011). Produktivitas 
yang rendah disebabkan oleh lahan yang kurang subur, curah hujan yang rendah, dan 
penggunaan benih  lokal yang tanpa seleksi (Roesmarkam dan Sa’adah, 2009).  

Pengembangan jagung hibrida dan komposit tidak banyak mempengaruhi 
keputusan petani jagung madura dalam menanam jagung lokal. Petani jagung madura 
masih lebih memilih menanam jagung lokal. Sugiarti dkk. (2009) menyatakan bahwa 
petani Madura menolak komoditas jagung varietas baru dan memutuskan untuk 
menanam jagung lokal. Petani madura masih menganggap lebih baik menanam 
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jagung lokal, meskipun hasil penelitian Nurmansyah (2011) menyatakan bahwa ustan 
jagung lokal madura lebih rendah dibandingkan jagung hibrida. Pendapatan  usahatani  
jagung  lokal  sebesar Rp  2.019.491,15/ha, sedangkan pendapatan  jagung hibrida 
sebesar Rp 5.349.747,54/ha.  

Menurut Suprapti (2013), petani jagung madura memiliki keefisienan secara 
alokatif dalam usahatani jagung madura artinya tingkat kesediaan petani terhadap 
pembiayaan usahatani jagung madura tinggi. Hal ini dikarenakan berbagai faktor 
seperti :(i) sebagai bahan pangan, (ii) sebagai benih untuk musim tanam berikutnya, 
(iii) model  penyimpanan jagung yang cukup lama sehingga tidak memerlukan biaya 
simpan yang tinggi, (iv) biaya produksi yang cukup rendah dibandingkan biaya 
produksi jagung hibrida, (v) adanya ceruk pasar yang membuat harga jagung madura 
relatif lebih tinggi dibandingkan jagung hibrida.  Selain itu petani madura juga memiliki 
keberanian dalam melakukan manajemen risiko produksi baik risiko ex ante, interaktif 
maupun ex post.  

Berdasarkan penelitian ini jagung madura memiliki potensi yang cukup 
signifikan untuk ditingkatkan, dengan berbagai alasan yaitu : (i) loyalitas petani jagung 
madura yang sangat tinggi, bisa dijadikan sebagai dasar untuk pembinaan peningkatan 
jumlah produksi jagung (budidaya), (ii) ketersediaan produksi jagung cukup besar 
tetapi belum ada nilai tambah, (iii) belum jelasnya pemasaran jagung madura secara 
keseluruhan, sehingga bisa di buat strategi pemasaran yang baik, (iv) kebijakan 
pemerintah daerah yang setengah hati untuk membantu petani jagung madura. 

Pengembangan usaha jagung sebagai salah satu komoditas pangan, sangat 
membutuhkan petani sebagai pelaku produsen jagung. Tetapi keberadaan petani 
jagung atau petani secara umum sampai saat ini masih termarginalkan. Data Badan 
Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai tukar petani terus merosot. Pada tahun 1976, 
nilai tukar petani 113, pada 1979 dan 1989 bahkan mencapai angka tertinggi, yakni 
117. Namun, pada 1993 merosot menjadi 95 dan pada tahun 2009 nilai tukar petani 
bulanan tertinggi hanya 101 (Wiranthi, 2010).  

Salah satu penyebab merosotnya nilai tukar petani karena fungsi kelembagaan 
pertanian masih lemah dan belum mampu memperbaiki citra dan perannya di 
masyarakat petani. Keberadan kelompok tani sebagai salah satu lembaga petani 
belum mampu mengembangkan sumberdaya manusia petani ke arah yang lebih baik. 
Kelompok tani hanya mampu mengembangkan kemampuan budidaya petani, tapi 
belum mampu mengembangkan kemampuan kewirausahaan petani dibidang 
agribisnis atau belum mampu melahirkan entrepreneur agribisnis. 

Dengan demikian entrepreneur agribisnis yang kuat perlu dikembangkan dalam 
jumlah banyak karena beberapa alasan mendasar yaitu (i) agribisnis tropis dalam 
proses produksi, kandungan lokalnya banyak bersumber dari kekayaan domestik, (ii), 
tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak dan cocok sesuai dengan berbagai strata 
jenis usaha, (iii) pasar produk barang dan jasa agribisnis akan mudah dipasarkan 
karena jumlah penduduk Indonesia hampir 250 juta orang.  Selain itu penduduk 
Indonesia banyak menganggur (lebih 10 juta menganggur penuh, 10 juta setengah 
menggangur dan setiap tahun ada 2,5 juta perlu pekerjaan). Orang miskin dan 
penganggur selalu perlu pangan dan pekerjaan. Utang pemerintah dan swasta 1600 
trilyun. Kerusakan lingkungan (hutan rusak, banjir, pencemaran air dan lahan) terjadi di 
banyak tempat. Pengembangan entrepreneur agribisnis dalam  sistem dan usaha 
agribisnis yang terarah dan terkendali dapat menghasilkan sandang-pangan-papan, 
menciptakan lapangan kerja, mengurangi kerusakan lingkungan dan tidak 
menimbulkan utang baru yang kurang produktif. (Pambudy, 2010) 

Pada dasarnya jika petani memberikan perawatan lebih atau dengan 
menerapkan teknik budidaya yang baik, maka hasil pipilan jagung juga akan baik. 
Selain itu jika istri-istri petani diberdayakan untuk mengolah jagung tersebut maka 
dapat memberikan penghasilan lebih bagi petani. Dengan penerapan teknologi 
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budidaya yang baik dan penerapan inovasi pangan melalui pemberdayaan 
kelembagaan yang mengarah pada terciptanya enterpreneur agribisnis, diharapkan 
petani dapat meningkatkan kesejahteraanya.  

Hasil analisis situasi dan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan 
agribisnis jagung madura, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain: 
1. Lemahnya manajemen sumberdaya manusia. Hal ini dibuktikan dengan struktur 

organisasi yang terdapat pada kedua kelompok tani tersebut masih sederhana, 
yaitu hanya terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara dan tidak memiliki divisi-
divisi. Akibatnya  semua tugas dilaksanakan oleh pengurus inti. Tingkat pendidikan 
sebagian anggota kelompok yang masih rendah menyebabkan pola pikir (mindset) 
petani selama ini hanya melakukan usahataninya secara subsisten saja dan belum 
mempunyai tujuan komersial.   

2. Rendahnya pengetahuan petani tentang inovasi budidaya tanaman. Hal ini 
dibuktikan dengan ketergantungan petani terhadap usaha tani tembakau yang 
sangat besar. Petani kurang berani mencoba untuk mengembangkan budidaya 
tanaman alternatif selain tembakau. Tanaman jagung madura yang dibudidayakan, 
hanya menggunakan sistem tradisional dan dengan peralatan seadanya. Selain 
ketergantungan terhadap tanaman tembakau, petani juga petani cukup pada pupuk 
pemerintah, serta hasil yang dijual masih berupa bahan mentah (pipilan). Program 
PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) yang digulirkan pemerintah dengan 
harapan petani mampu mengembangkan usaha taninya, lebih banyak digunakan 
untuk kegiatan on farm saja dan lebih besar untuk pembiayaan budidaya 
tembakau. Petani tidak memiliki usaha sampingan untuk meningkatkan nilai 
tambah produk melalui pengolahan. Akibatnya dana PUAP, banyak mandeg di 
tingkat petani karena kegagalan panen. Petani juga kurang bisa menjual produk 
yang dihasilkan dan belum mengetahui syarat-syarat penerimaan pasar terhadap 
produk mereka.  

3. Rendahnya pengetahuan petani tentang peran dan fungsi kelembagaan 
pertanian. Kelompok tani bagi anggota kedua kelompok, lebih sebagai lembaga 
simpan pinjam. Kelompok tani belum bisa menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan 
usaha tani secara terpadu diantara anggota kelompok mereka. Petani di kedua 
desa, baik yang tergabung atau tidak dalam kelompok tani cenderung melakukan 
usaha taninya secara individual. Petani belum memanfaatkan keberadaan 
kelompok tani sebagai lembaga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilannya dalam usaha tani secara luas. 

4. Lemahnya daya inovasi teknologi pengolahan pangan. Anggota kedua 
kelompok tani belum mencoba untuk mengolah hasil taninya, terutama jagung, 
padahal sebagaian istri anggota kelompok memiliki usaha pengolahan makanan.  

METODE PELAKSANAAN 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan, yaitu di desa Durbuk dan Desa 

Sopa’ah. Penentuan desa ini berdasarkan pertimbangan yaitu : (i) budidaya jagung 
merupakan budidaya yang dilakukan dalam 2 kali masa tanam yaitu setelah tanam 
padi dan tanam tembakau, (ii) Pemilihan Kelompok Tani yang yang masih aktif namun 
masih belum optimal dalam pelaksanaannya, karena  pengetahuan dan kemampuan 
kelompok tani tentang manajemen sumberdaya manusia, manajemen usaha 
agribisnis, sehingga peranan kelompok tani yaitu sebagai unit produksi, unit 
pengolahan dan pemasaran serta sebagai pengambil keputusan dalam usahatani dan 
usaha lainnya belum terwujud. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan action research, 
dalam mengumpulkan data. Selain itu dalam menjawab berbagai permasalahan yang 
dihadapi oleh kelompok tani dilakukan pendekatan berupa : (i) Menciptakan iklim yang 
kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan 



Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

111 

kelompoknya secara partisipatif (dari, oleh dan untuk petani); (ii) Mendekatkan 
masyarakat dengan sumber pengetahuan berupa kreativitas dan prakarsa dari anggota 
kelompok tani untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses pasar 
yang tersedia; (iii) Mendekatkan masyarakat dengan sumberdaya lokal (komoditi) yang 
mempunyai potensi untuk dikembangkan guna memberikan keuntungan usaha yang 
lebih besar; (iv) Mendekatkan masyarakat dengan usahatani komersial, berkelanjutan 
dan akrab lingkungan; (v) Meningkatkan peran perempuan khusususnya dalam 
mengembangkan teknologi pangan, hasil produksi kelompok tani, (v) Membangun 
solidaritas dengan pendekatan community development. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi kelompok Tani  
Kelompok Tani Kuntum Mekar dan Kuntum Muda merupakan Kelompok Tani 

yang terdapat di Kabupaten Pamekasan. Kuntum Muda terletak di Desa Durbuk 
Kecamatan Pademawu. Sedangkan Kuntum Mekar terletak di Desa Sopa’ah 
Kecamatan Pademawu. Desa Sopa’ah dan Desa Durbuk merupakan Desa yang 
terletak di Pinggir Kota Pamekasan, berjarak sekitar 5 km sebelah tenggara dari kota 
Pamekasan. 

Kelompok tani ”Kuntum Mekar” yang diketuai oleh Abu Yamin memiliki anggota 
40 orang. Rata-rata usia tenaga kerja tetap antara 30 sampai dengan 60 tahun dengan 
tingkat pendidikan tamat SD, SMP dan SMA yang sebagian berasal dari keluarga dan 
masyarakat sekitar lokasi tersebut. Sedangkan kelompok Tani ”Kuntum Mekar” 
diketuai oleh Sis Suharyono, memiliki anggota 30 orang. Rata-rata usia anggota 
kelompok tani antara 30-60 tahun dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA. Semua 
anggota kelompok tani tersebut adalah laki-laki.  

Perempuan yang merupakan istri atau anak dari tidak tergabung dalam 
kelompok tani, tetapi dalam kelompok pengajian. Perempuan di desa tersebut 
sebagian memiliki usaha pengolahan makanan basah dan makanan kering, dan 
minuman. Makanan tersebut dijual secara langsung atau dimasukkan ke warung dan 
toko-toko besar di kota Pamekasan. Salah satu olahan yang khas dikerjakan oleh ibu-
ibu di Desa Durbuk yaitu sari / susu kedelai. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok, sebagian besar 
tanaman yang dibudidayakan kelompok tani ini adalah Padi dan Tembakau. Tanaman 
jagung ditanam dua kali musim yaitu diantara musim tanam padi dan tembakau dan 
sebaliknya. Rata-rata petani anggota kelompok tani Kuntum Muda dan Kuntuk Mekar 
memiliki luas lahan antara 0,1-0,5 Ha. Hasil tani jagung sekitar sebesar 5 – 10 sak 
jagung tiap petak sawah atau rata-rata sekitar 1 ton /ha. Hasil ini sebagian besar 
disimpan untuk kemudian dijual dalam bentuk pipilan jika ada kebutuhan rumah 
tangga.  

Sejak gagalnya usaha tani tembakau pada beberapa tahun terakhir, banyak 
petani kebingungan mencari tanaman alternatif. Meskipun sebagian petani masih  
bertahan bertani tembakau, tetapi sebagian petani mengalihkan usaha budidaya 
tembakau ke usaha tani jagung dengan alasan untuk simpanan kebutuhan keluarga. 
Selain itu perawatan jagung yang mudah dan murah. Bagi petani di kedua kelompok 
tani tersebut, jagung yang tumbuh tanpa dirawat juga akan tetap bisa berbiji, artinya 
petani jarang melakukan perawatan intensif terhadap jagung madura yang mereka 
tanam. 

Tahapan menjadi Entrepeneur Agribisnis 
Menurut Mcclelland (1961) dalam Anonim (2004), Wirausaha (entrepeneur) 

adalah individu yang memiliki pengendalian tertentu terhadap alat-alat produksi dan 
menghasilkan lebih banyak dari pada yang dapat dikonsumsinya atau dijual atau 
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ditukarkan agar memperoleh pendapatan. Wirausaha merupakan istilah  untuk orang-
orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan 
bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 
keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan 
sukses. Kewirausahaan adalah suatu hasil dari proses pengaplikasian kreativitas  dan 
inovasi secara sistematis dan disiplin dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan 
menangkap berbagai peluang di pasar. Maka dari itu, kewirausahaan melibatkan 
strategi fokus terhadap ide-ide dan pandangan baru untuk menciptakan produk atau 
jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan menyelesaikan masalah konsumen. 
Sedangkan agribisnis adalah kegiatan usaha yang membudidayakan tanaman, ternak 
mulai dari saat awal pertumbuhan hingga menghasilkan produk siap konsumsi dan 
siap olah untuk proses lebih lanjut. 

Dengan demikian, pengembangan entrepreneur agribisnis pada kelompok tani 
ini melalui berbagai tahapan seperti :  
A. Pelatihan manajemen Agribisnis 

Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada petani 
tentang ruang lingkup agribisnis. Harus dipahami bahwa saat ini telah terjadi 
perubahan mendasar dalam memandang pertanian.  Jika dahulu pertanian diartikan 
secara sangat sempit, semata-mata hanya melihat subsistem produksi atau 
usahataninya saja, maka saat ini pertanian diartikan secara lebih luas, dari hulu, on-
farm hingga hilir, yang dikenal dengan sistem dan usaha agribisnis.  Jika cara pandang 
lama telah berimplikasi yang tidak menguntungkan bagi pembangunan pertanian (dan 
pedesaan) yakni pertanian dan pedesaan hanya sebagai sumber produksi primer yang 
berasal dari tumbuhan dan hewan tanpa menyadari potensi bisnis yang sangat besar 
yang berbasis produk-produk primer tersebut, maka cara pandang baru membuka 
cakrawala potensi sumberdaya alam sebagai jalur pertumbuhan ekonomi yang sejalan 
dengan proses industrialisasi di sektor pertanian (agroindustrialisasi). 

 

Gambar 1.  
Ruang Lingkup Keselurahan Sistem Agribisnis (Burhanuddin, 2002) 
Setelah memahami tentang Ruang Lingkup ini, maka petani diberikan 

pemahaman tentang karakteristik umum yang dapat dijadikan dasar dalam 
pengembangan produk pertanian seperti : (1) Umur tanam hingga produksi, (2)  Lama 
konsumsi dari produk pertanian tersebut (umur simpan), (3) Variabilitas bahan untuk 
diolah dari satu produk ke produk yang lain, (4) Cara penanganan pasca panen, 
penyimpanan dan penyajian, (5) Kesesuaian dengan standar yang ditetapkan, (6) 
Penampakan produk dalam rangka menarik minat konsumen, (7)  Aspek lingkungan 
pemasaran.  
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Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan aspek 
pemasaran produk adalah strategi pemasaran yang bagaimana yang akan dipilih oleh 
perusahaan dalam kaitannya dengan produk yang dibuat. Porter (1985) 
mengemukakan bahwa pada dasarnya ada 3 strategi penting untuk mendapatkan 
kesuksesan dalam bidang pemasaran produk, yaitu:(1) Keunggulan dalam biaya / 
ongkos. Pemasaran produk dengan mengandalkan keunggulan dalam biaya, misalnya 
menjual produk dengan harga yang murah namun dengan kualitas yang baik. Hal ini 
bisa dilakukan karena perusahaan mampu menghemat biaya produksi dalam proses 
produksi, baik pada pemilihan bahan baku, proses, kemasan maupun biaya untuk 
tenaga kerja; (2)  Keunggulan karena adanya ciri pembeda atau keunikan dari produk 
yang dibuat (diferensiasi). Strategi ini menekankan pada aspek keunikan pada produk 
yang dipasarkan, baik penekanan pada merk, bentuk, logo, kualitas atau image dari 
produknya itu sendiri. Untuk strategi ini biasanya diikuti dengan biaya yang tinggi, (3) 
Keunggulan karena memfokuskan pada target atau segmen pasar tertentu. Strategi ini 
mengandalkan pada suatu fokus tertentu, misalnya hanya mengkhususkan pada 
segmen pasar “remaja” atau orang tua saja.  

 

B. Sekolah Lapang 

Sekolah lapang ini berkaitan dengan penguatan subsistem usaha tani, 
sebagaimana telah dijelaskan dalam pelatihan manajemen agribisnis. Sekolah lapang 
yang dilaksanakan sebanyak enam kali pertemuan, memberikan pemahaman kepada 
petani, bagaimana membudidayakan jagung secara optimal, mengolah lahan dengan 
optimal, membuat pupuk organik dari bahan yang sederhana sehingga mengurangi 
biaya pupuk yang lebih besar, memanen secara optimal dan bagaimana menghitung 
suatu usaha tani. 

Budidaya jagung yang dikenalkan pada petani adalah teknik budidaya jagung 
modifikasi legowo tumpang sari. Teknik budidaya ini memungkinkan petani memiliki 
pola tanam padi kemudian tanam jagung sampai 6 (enam) kali dalam setahun. Dengan 
teknik budidaya ini petani dapat memproduksi jagung lokal dan jagung hibrida dengan 
hasil dua kali lebih banyak dengan pola tanam biasa.  

Pada pembuatan pupuk organik, petani dikenalkan dengan prinsip-prinsip 
pembuatan pupuk organik. Petani dikenalkan cara pembuatan EM (Effectife 
Microorganism) sampai pupuk organik  dari bahkan keperluan konsumsi rumah tangga 
seperti buah, sayur, dan telur. Starter yang dibuat juga dapat dikembangkan sebagai 
campuran pakan ternak seperti sapi, kambing dan ayam. Starter dan pupuk organik 
yang dihasilkan dapat dijual untuk pengembangan usaha kelompok tani. 

 

C. Pengolahan Jagung  

Pengolahan ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah dari komoditas jagung 
yang dihasilkan, dengan peralatan yang sederhana. Misalnya saja cara mengolah 
jagung menjadi sari jagung. Produk sederhana ini kemudia dikemas dengan menarik 
sehingga menambah nilai jualnya. 

PENUTUP 
Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelompok tani (poktan), 

berkaitan dengan agribisnis jagung madura, dapat dilakukan dengan pembentukan 
entrepreneur agribisnis diantaranya dengan mengadakan pelatihan manajemen 
agribisnis, sekolah lapang usaha tani teknik budidaya tanaman jagung modifikasi 
legowo tumpang sari dan pelatihan diversifikasi olahan jagung berupa pembuatan sari 
jagung. 
 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

114 

TERIMA KASIH 
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak DP2M-DIKTI sebagai 

penyandang dana penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, 2004. Kewirausahaan dan Inovasi Usaha Agribisnis, Disampaikan pada 
Lokakarya dan  Pembekalan Tim Pelaksana Program Mitra Desa – Institut 
Pertanian Bogor, Senin, 24 April 2004 

Amzeri, A., 2009.  Penampilan Lima Genotipe Jagung Madura.  Jurnal Agrovigor. 1 (1) 
: 16 – 24. 

Amzeri, A., 2015. Petunjuk Teknis Budidaya Jagung Modifikasi Legowo Tumpangsari. 
Disampaikan Pada Acara Sekolah Lapang 26 April 2015 di Pamekasan.  

Arifin, Zainal, Nurul Istiqomah dan Fatmawati. 2010. Pengembangan Jagung Varietas 
Lokal Sumenep. Prosiding Pekan Serealia Nasional. 

Biro Pusat Statistika. 2013. http:// bps.go.id 

Burhanuddin.  2002. Pengembangan Usaha. Makalah Pedoman Teknis Usaha 
Pertanian Terpadu. Program Pengembangan Desa Binaan-IPB. 

Bornstein D, Davis, S. 2003. Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know. 
New York: Oxford University Press.  

Bornstein, David. 2003. How to Change The World : Social Entrepreneurs and The 
Power of New Ideas. New York: Oxford University Press. 

Deptan. 2002. Agribisnis jagung. Informasi dan Peluang. Festival Jagung Pangan 
Pokok Alternatif. Istana Bogor 26 – 27 April 2002. Deptan 

Deptan. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung. Badan Penelitian 
dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. 

Drayton, Bill. 2006. Everyone a Changemaker: Social Entrepreneurship’s Ultimate 
Goal. Washington : MIT Press. 

Pambudy, Rachmat. 2010. Makalah “Melalui Kepemimpinan Entrepreneur Agribisnis” 
disampaikan pada Simposium Internasional PPI Dunia 2010 “ Pendidikan 
Kewirausahaan sebagai Upaya Peningkatan SDM Pelajar Indonesia yang 
Mandiri dan Inovatif”.  Diselenggarakan oleh Overseas Indonesian Student 
Association Allinance, London 23-24 Oktober 2010.  

Roesmarkam, S., F. Arifin, S.Z. Sa`adah, Abu dan Robi`in. 2006.  Usulan Pemutihan 
Varietas Lokal Jagung Madura Manding, Talango dan Guluk-guluk. Balai 
Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. 

Roesmarkam, S., Z. Arifin, S. Sedyono, Sembiring, I. Wahab, Suyamto, dan F. Kasiadi. 
2000. Hasil pengkajian dan penelitian jagung di Jawa Timur tahun 1998-1999. 
hlm. 11-21. Dalam P. Santoso, Suhardjo, Sembiring, dan U. Umiyasih (Ed.). 
Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengkajian BPTP 
Karangploso. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian 

Sugiarti, Teti dan Mardiyah H. 2009. Persepsi Petani Madura dalam Menolak 
Komoditas Jagung Varietas Baru. Jurnal Embryo. 

Suhardjo dan I. E. Lestari. 2006. Pengkajian Pengaruh Beberapa Varietas Jagung 
Terhadap Mutu Tortila. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur. 



Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

115 

Suprapti, I. 2001. Analisis Basis Ekonomi Terhadap Penataan Ruang Kabupaten 
Sumenep. Skripsi. Institut Pertanian Bogor 

Suprapti, I. Candra N dan Andrie K.S. 2007. Model Pengembangan Agribisnis Terpadu 
Dengan Pemberdayaan Institusi Lokal/Pesantren. Universitas Trunojoyo 
Madura-DP2M Dikti 

Suprapti, I., M. Syam K, Faidal, Fathor A.S. 2009a. Pengembangan Kawasan Agro 
yang Berbasis Komoditas Tembakau. Universitas Trunojoyo Madura-DP2M 
Dikti 

Suprapti, I., Djasuli, Gita A.H, Iskandar D. 2009b. Pengembangan Model LKMS 
dengan Pola Grameen Bank dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat 
Petani Garam di Pulau Madura. Universitas Trunojoyo Madura DP2M Dikti 

Suprapti, I. 2013. Model Manajemen Risiko Petani Jagung Madura dalam 
Mempertahankan Keberadaan Jagung Lokal. 

Wiranthi, Puspi E.W. 2010.  
http://puspichanpalazzo.wordpress.com/2012/07/25/model-social-
entrepreneurship-pembangunan-agro-industri-perdesaan-berbasis-komoditas-
unggulan-lokal-antara-korporasi-dan-koperasi-agribisnis/ 

Yasin , M.H.G., S. Singgih, M. Hamdani, dan S.B. Santoso. 2007. Keragaman Hayati 
Plasma Nutfah Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros. Diambil dari 
www.Balitsereal.litbang.deptan.go.id tanggal 26 mei 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balitsereal.litbang.deptan.go.id/


 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

116 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1. Meningkatkan kemampuan manajerial pelaku 
usaha, meliputi pengetahuan dan ketrampilan pembukuan usaha dan pemasaran 2. 
Menganalisis kemampuan perusahaan dalam mengelola sumberdaya meliputi 
kemampuan memperoleh laba/profitabilitas usaha, perputaran modal, efisiensi upah. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi yang 
berhubungan dengan laba sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan 
perusahaan (bagi pengusaha) dan sebagai referensi bagi penelitian sejenis berikutnya. 
Penelitian dilakukan di Kota Batu sebab lokasi tersebut sangat dikenal dengan keripik 
tempenya yang khas. Penentuan Usaha Keripik Tempe “Fauzi” dengan pertimbangan 
usaha tersebut potensial untuk dikembangkan tetapi masih dilakukan secara 
sederhana. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara 
langsung dengan pengusaha dan data sekunder diambil dari instansi terkait. 
Kemampuan manajerial pelaku usaha dianalisis secara deskriptif tentang tata kelola 
berupa transfer teknologi dalam hal manajemen diikuti pendampingan dalam 
pelaksanaannya, meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tentang 
pembukuan usaha; peningkatan kemampuan pemasaran. Kemampuan perusahaan 
dalam mengelola sumberdaya dilakukan dengan analisis rasio profitabilitas, rasio 
perputaran dan rasio efisiensi upah. 
Hasil yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah 1. Ada peningkatan yang signifikan 
dalam manajemen usaha: dari tidak ada, saat ini sudah ada pencatatan pada semua 
kegiatan yeng berkaitan dengan usaha sebagai kesatuan usaha; sudah dilakukan 
penambahan informasi nilai plus produk pada stiker kemasan dan perbaikan desain 
kemasan; penataan ruang display produk yang bersih, rapi dan indah. 2. Kemampuan 
mengelola sumber daya: kemampuan usaha dalam memperoleh laba 26%; rasio 
perputaran modal dalam 1 bulan 30x; efisiensi penggunaan tenaga kerja 13%.  

Kata-kata kunci: Keripik Tempe; Manajemen  

BUSINESS MANAGEMENT OF TEMPE CHIPS IN BATU MALANG 

ABSTRACT 
The aim of this study was to: 1. Improve managerial businesses ability, covering the 
knowledge and skills of business bookkeeping and marketing 2. Analyzing the 
company's ability to manage resources including the ability to earn income / 
profitability, turnover, efficiency of wages.  The result was expected to be useful to 
provide information relating to the profit for consideration in developing the company 
(for employers) and as a reference for subsequent similar studies. 
The study was conducted in Batu, the reason was because the location was very well 
known with unique tempe chips.  Determination of location at “Fauzi” with consideration 
of the business potential to be developed but still done simply. Primary data were 
collected by conducting interviews with entrepreneurs and secondary data was taken 
from the relevant agencies.   Business managerial abilities were analyzed descriptively 
about guidance in the form of technology transfer in terms of management that 
followed by assistance in implementation, included in increasing of knowledge and 
skills in business bookkeeping; increase marketing capabilities. The company's ability 
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to manage resources was done by the analysis of the profitability ratio, turnover ratio 
and efficiency ratio of wages. 
The Results that can be achieved from this research were: 1. There was a significant 
increase in business management: from nothing, now there were records on all 
activities related to the business as a single entity; has done positive additional 
information on the sticker of product packaging and packaging design improvements; 
space arrangement of product displays that clean, tidy and beautiful.  The ability to 
manage the resource: the ability of business to make profits of 26%; capital turnover 
ratio within 1 month of 30x; the efficient use of labor 13%. 

Key words: Tempe chips, management 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) 

terkenal sebagai penghasil tempe yang memiliki rasa khas. Tempe dipasarkan di 
Malang maupun ke luar Malang, dalam bentuk asli (biasanya sebagai lauk) dan olahan 
tempe. Salah satu produk olahan tempe yang khas dan sudah sangat lama dikenal 
adalah keripik tempe sehingga jadi ikon wilayah Malang Raya.  

Lebih dari dua dekade lalu, sudah ada usaha keripik tempe dengan merek 
dagang “Abadi”. Usaha ini selama beberapa tahun menguasai pasar dan tidak memiliki 
pesaing, tetapi kondisi ini kemudian berubah. Berkembangnya preferensi konsumen 
terhadap keripik tempe, berdampak pada pesatnya pengembangan produk ini. 
Beragam rasa keripik tempe diproduksi, mengikuti keinginan dan kebutuhan 
konsumen. Selain ragam rasa, bentuk tampilan nya juga berubah. Ada yang diiris tipis 
segi empat besar, kecil dan bulat. Tampilan kemasannya juga beragam dari yang 
sederhana hingga yang telah menggunakan standard packing yang bagus. 

Sebagai oleh-oleh khas Malang, produk ini, dipasarkan melalui toko-toko oleh-
oleh yang juga tersebar di  tempat-tempat tujuan wisata di Kota Malang dan sekitarnya 
serta ke berbagai kota besar di Jawa dan Bali, bahkan ke luar negeri. Banyak dijumpai 
kardus-kardus khas dan unik berisi keripik tempe dan keripik lainnya, dijinjing oleh 
masyarakat termasuk wisatawan luar dan domestik, saat mereka meninggalkan kota 
Malang. Hal ini dapat dilihat di areal bandara, stasiun kereta api dan transportasi antar 
kota lainnya.   

Perkembangan ini diikuti dengan berdirinya unit-unit usaha kecil keripik tempe 
dengan berbagai skala usaha dan kondisi, sekaligus menyerap tenaga kerja dari warga 
sekitarnya. Sebagian besar usaha dan pekerjanya adalah ibu-ibu rumah tangga, 
dengan demikian dari usaha ini masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga 
memperoleh penghasilan.  

Di sisi lain, perkembangan lingkungan usaha ini juga diikuti dengan tuntutan 
konsumen terhadap kualitas dan standar rasa serta hieginiesnya. Hal ini tidak mudah 
dipenuhi oleh usaha keripik tempe terutama yang skala usahanya kecil. Berdasarkan 
sharing dan pengamatan terhadap usaha keripik tempe maka produk berkualitas masih 
belum dapat terpenuhi antara lain karena faktor keterbatasan teknologi yang 
menyebabkan kuantitas, kontinyuitas dan kualitas produk serta proses produksi kurang 
maksimal. 

Perhatian pada manajemen usaha juga belum dipikirkan, usaha berjalan begitu 
saja tanpa perencanaan matang dan tanpa didukung administrasi yang baik. Oleh 
karena itu penguatan industri keripik tempe harus menyentuh aspek manajemen usaha 
mereka. Penerapan manajemen usaha meliputi teknik dan pengetahuan tentang:  
perencanaan usaha, pembukuan dan pemasaran. Pemasaran produk perlu didukung 
oleh fasilitas yang memadai.  
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Beberapa persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha keripik tempe ini, antara 
lain teknologi pengolahan (meliputi tahap pengirisan dan penggorengan); manajemen 
usaha, manajemen pemasaran, kemampuan manajerial. Permasalahan-permasalahan 
ini harus segera diatasi, untuk kesinambungan, pengembangan dan kemampuan 
bersaing ditengah tingginya persaingan usaha. Diperlukan perlakuan khusus untuk 
meningkatkan daya saingnya yaitu: introduksi teknologi, aspek manajemen usaha, 
pemasaran dan peningkatan kemampuan manajerial serta character building pelaku 
usaha keripik tempe, khususnya personal dan social skills (Widyastuti, 2009). 

Perumusan Masalah 
Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi tersebut, permasalahan yang 

dihadapi adalah sebagai berikut: 
1. Belum memadainya kemampuan manajerial dari pelaku usaha meliputi 

pembukuan usaha, pemasaran produk. 
2. Belum memadainya kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumberdaya 

meliputi kemampuan memperoleh laba/profitabilitas usaha, perputaran modal, 
efisiensi upah. 

TUJUAN DAN MANFAAT 
Tujuan. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:  
1. Meningkatkan kemampuan manajerial pelaku usaha, meliputi pengetahuan dan 

ketrampilan pembukuan usaha dan pemasaran. 
2. Menganalisis kemampuan perusahaan dalam mengelola sumberdaya meliputi 

kemampuan memperoleh laba/profitabilitas usaha, rasio perputaran, efisiensi upah. 
 
Manfaat 

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 
1. Dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan laba sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan perusahaan (bagi pengusaha).  
2. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis berikutnya. 

METODE PENELITIAN  

Penentuan Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kota Batu, ditetapkan secara sengaja (purposive) 

dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan daerah sentra penghasil kripik 
tempe dan selalu melakukan proses produksi (Soeratno dan Lincoln. A, 2003). 

Metode Penentuan Responden  
Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha keripik tempe “Fauzi” di 

Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu karena daerah tersebut merupakan 
daerah sentra penghasil keripik tempe yang selalu melakukan proses produksi setiap 
hari dalam jumlah relatif besar serta bersedia diwawancarai.  

Metode Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Pengumpulan data primer 
dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden berdasarkan 
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Survey yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data primer meliputi: jumlah bahan baku yang digunakan dengan 
harganya, jumlah tenaga kerja yang melakukan proses produksi dengan besarnya 
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upah, jumlah produksi dalam satu kali proses produksi dengan harganya, jumlah 
produksi, pendistribusian produk. 

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya karena 
sudah disediakan oleh orang lain atau lembaga lain. Data sekunder diperoleh dari data 
potensi daerah dan instansi terkait.  

Metode Analisis Data 

Kemampuan Manajerial Pelaku Usaha 
Manajemen usaha merupakan pengelolaan usaha yang dilakukan untuk 

mengelola usaha secara profesional. Dalam penelitian ini meliputi pembukuan 
(pencatatan) tentang semua yang berkaitan dengan usaha meliputi pengadaan bahan 
baku, proses produksi dan pemasaran. Untuk mengatasi hal itu maka dilaksanakan 
upaya perbaikan dan penyempurnaan.  
a. Peningkatan Ketrampilan Pembukuan Usaha 

  Langkah-langkah kegiatan untuk penyelesaian  masalah tersebut adalah: 

1) Melakukan brain storming (curah pendapat) tentang teknik pembukuan usaha yang 
sudah dilakukan, efektifitas hasil serta kendala yang dijalankan.  

2) Memberikan saran-saran untuk menyempurnakan teknik-teknik yang sudah 
dilakukan.  

3) Memberikan penjelasan materi yang belum pernah dilakukan dan bahkan tidak 
pernah dipikirkan, seperti; buku kas, buku catatan biaya, dan buku catatan 
penjualan. 
 

b. Peningkatkan Pengetahuan Praktis Pemasaran 

Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan praktis pemasaran dilakukan upaya 

perbaikan dan penyempurnaan, pelaku usaha bersedia untuk dibimbing dan 

pelaksanaan pengetahuan praktis pemasaran. Langkah-langkah kegiatan untuk 

penyelesaian masalah tersebut adalah sama dengan langkah-langkah pada 

manajemen usaha tetapi ada tambahan yaitu: 

1. Memberikan penjelasan materi yang belum pernah dilakukan dan bahkan tidak 
pernah dipikirkan, seperti memberikan penjelasan tentang pentingnya: 
a. Peningkatan nilai produk kripik tempe yang berorientasi pada kebutuhan 

pelanggan agar lebih laku dipasarkan antara lain: a) Kualitas yang baik 
(gurih/renyah, bentuk utuh, ukuran seragam, tidak mengandung zat 
berbahaya), b) Kemasan sehat dan menarik, 3) Terdaftar di Dep Kes.dan 4) 
Mencantumkan batas kadaluwarsa. 

b. Prinsip Pemasaran Sekarang, yaitu: Merubah prinsip pemasaran lama adalah 
“menjual apa yang dapat diproduksi” menjadi “memproduksi apa yang dapat 
dijual”.  

c. Memahami trend pasar, berarti wirausaha harus mampu memahami trend 
pasar yang tengah terjadi. Dalam hal makanan, konsumen saat ini mulai 
menginginkan produk makanan yang bebas dari zat adiktif berbahaya seperti 
pewarna tekstil untuk makanan, borax dan formalin. Kemasan produk juga 
harus aman, selain menarik dan mampu menyimpan produk agar kripik tidak 
mudah mlempem (Istis B, 2003).  

d. Teknik-Teknik Pemasaran. Teknik-teknik pemasaran antara lain dapat 
dilakukan sebagai berikut: a) Konsinyasi (dititipkan di toko/warung), b) Dijual 
berdasarkan pesanan, c) Dijual kepada pedagang yang lebih besar, d) Dijual 
sendiri langsung di pasar dan e) Dijajakan keliling.  
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Kemampuan Mengelola Sumberdaya 
Pengelolaan sumberdaya usaha meliputi kemampuan memperoleh 

laba/profitabilitas usaha, perputaran modal, efisiensi upah (W.David Downey & Steven 
P, 1988). 
a. Rasio Profitabilitas 
 Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 
digunakan rasio profitabilitas dengan model sebagai berikut:              
   Pendapatan 
 Rasio pendapatan terhadap penjualan = ---------------- 
    Penjualan 

   
 Keterangan:  

- Pendapatan/ keuntungan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Dinyatakan 
dalam rupiah per proses produksi.   

- Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil kali produksi yang 
terjual dengan harga per unit (bungkus). Dinyatakan dalam rupiah per proses 
produksi. 

 
b. Rasio Perputaran 
       Untuk mengetahui efisiensi operasional perusahaan pada usaha kripik tempe, 
yang paling memungkinkan adalah digunakan rasio efisiensi perputaran dengan model 
sebagai berikut:        
        Penjualan 
 Perputaran =     ------------------- 
        Aktiva 

      Keterangan:  
- Perputaran adalah frekuensi aktiva perusahaan berputar selama satu periode. 

Dalam hal ini satu periode dibatasi selama satu bulan. Kriteria perputaran, 
semakin sering frekuensi perputaran maka semakin banyak keuntungan yang 
diperoleh karena setiap kali putaran dapat menghasilkan keuntungan.    

- Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil kali produksi yang 
terjual dengan harga per unit (bungkus), dinyatakan dalam rupiah per bulan. 

- Aktiva adalah harta/kekayaan perusahaan yang digunakan dalam proses 
produksi.  
Aktiva meliputi nilai peralatan (dinilai dalam satu bulan) dan biaya produksi 
pada saat penelitian serta prediksi biaya produksi dalam satu bulan.   

 
c. Rasio Efisiensi Upah 

    Sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan perorangan yang relatif sederhana, 
sangat berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Seringkali biaya yang dikeluarkan 
banyak terserap pada biaya tenaga kerja. Untuk mengetahui efisiensi operasional 
perusahaan terhadap tenaga kerja digunakan rasio efisiensi upah dengan model 
sebagai berikut:        
         Biaya tenaga kerja 
 Persentase biaya =    -------------------------- 
              Penjualan 

           
Keterangan:  

- Persentase biaya adalah rasio biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam 
melakukan proses produksi, dinyatakan dalam persen.   

- Biaya tenaga kerja adalah biaya atau upah atau gaji untuk tenaga kerja yang 
dikeluarkan perusahaan dalam melakukan proses produksi. Dinyatakan dalam 
rupiah per proses produksi. 
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- Penjualan adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil kali produksi yang 
terjual dengan harga per unit (bungkus). Dinyatakan dalam rupiah per proses 
produksi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Usaha Kripik Tempe “Fauzi”  
Usaha keripik tempe ”Fauzi” didirikan pada tahun 2000. Perusahaan ini berada 

di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Seluruh kegiatan dalam 
perusahaan ini diawasi langsung oleh Bu Fauziah sebagai pemilik, nama usaha 
diambil dari nama pemilik. 

Pengadaan bahan baku tempe usaha keripik tempe “Fauzi” diperoleh dengan 
sistim pesanan 4 hari sebelumnya kepada pemasok, dengan harga yang sudah 
ditentukan. Pengadaan bahan tambahan yang lain diperoleh langsung pada saat 
dibutuhkan dengan membeli kepada orang yang sudah menjadi langganan sehingga 
dapat memperoleh harga grosir, dengan sistim pembayaran tunai. 

Dalam setiap kali proses produksi bahan baku tempe yang digunakan adalah 
30 lonjor @ Rp 14.500/lonjor; tepung beras 16 kg @ Rp 8.900/kg; kanji 5 kg @ Rp 
5.000/kg; kemiri 1,4 kg @ Rp 18.000/kg; ketumbar 6,5 ons @ Rp 25.000/kg; daun jeruk 
purut 6 ons @ Rp 28.000/kg; kunyit 6 ons @ Rp 7.000/kg; bawang putih 1,75 kg @ Rp 
8.000/kg; garam 6 bungkus @ Rp 2.000/bungkus; plastik 540 pc @ Rp 30.250/pack isi 
198-200 pc; stiker @ Rp 15; 2 buah lilin untuk perekat; bahan bakar gas LPG 1,5 
tabung kecil; minyak goreng 19,5 kg @ Rp 11.000. 

Saat ini tenaga kerja yang bekerja di usaha ini ada 3 orang untuk mengiris dan 
menggoreng, 2 orang membungkus. Proses produksi  kripik tempe dilakukan 6 kali 
dalam 1 minggu. Biaya yang dikeluarkan dalam setiap proses produksi terdiri dari 
biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi penyusutan alat-alat berupa 
kompor + regulator, wajan, sotil, serok, pisau, blender, ember, baki.  Biaya variabel 
meliputi bahan baku tempe, tepung beras, kanji, kemiri, ketumbar, daun jeruk purut, 
kunyit, bawang putih, garam, plastik, stiker, lilin, gas LPG dan minyak goreng.  

Usaha keripik tempe “Fauzi” cukup produktif, proses produksi dilakukan setiap 
hari kecuali hari minggu. Setiap kali proses produksi dapat menghasilkan 540 bungkus 
keripik tempe dengan harga per bungkus Rp 3.000. Hal itu menentukan penerimaan 
dan keuntungan usaha tersebut. Gambaran tentang keuangan usaha disajikan pada 
tabel 1.  

Tabel 1.  
Penerimaan, Biaya dan Keuntungan di ”Fauzi”/ Proses Produksi 

Penerimaan, Biaya, Keuntungan Jumlah 

Penerimaan Rp  1.620.000,00 

Biaya:   

B. Tetap Rp        5.366,50  

B Variabel Rp 1.193.868,00  

Biaya Total  Rp   1.199.234,50 

Keuntungan (Pendapatan)  Rp      420.765,50 

 Sumber: Data Primer diolah, 2013. 

Kemampuan Manajerial Pelaku Usaha 
Pembukuan kadang-kadang dianggap kurang penting oleh pengusaha pemula. 

Padahal dengan pembukuan paling tidak ada 3 fungsi yang dapat diperoleh yaitu: a) 
Perencanaan usaha, b) Catatan pelaksanaan transaksi dan d) Penghitungan 
keuntungan dan mengontrol usaha. 
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a. Peningkatan Ketrampilan Pembukuan Usaha 
Pada usaha keripik tempe “Fauzi” awalnya belum dilakukan pencatatan baik 

pada semua kejadian, termasuk tentang bahan baku baik pengadaan, jumlah yang 
dibutuhkan maupun harganya. Hal itu merupakan indikasi bahwa manajemen belum 
dilakukan secara profesional (masih konvensional). Demikian juga tentang produksi 
dalam hal jumlah maupun harganya. Semua dilakukan berdasarkan ingatan dan 
kebiasaan saja, sehingga sangat kesulitan mengetahui keadaan riil usaha.  

Setelah diadakan pelatihan tentang bagaimana melakukan pembukuan mulai 
mencatat semua kegiatan, menghitung biaya, menghitung penerimaan sampai  
membuat laporan keuangan sehingga dapat diketahui kemampuan usaha dalam 
memperoleh laba. 
 
b. Peningkatan Ketrampilan Pemasaran Produk 

Kunci sukses usaha adalah pada suksesnya pemasaran yang diikuti dengan 
manajemen yang baik pada bidang produksi dan keuangan. Persoalan lain yang 
mendasar yang dihadapi oleh pengusaha adalah pemasaran produk kripik tempe yang 
belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan pengusaha tentang 
pemasaran yang masih berorientasi pada keinginan pengusaha semata, tidak sejalan 
dengan kebutuhan pelanggan, sehingga yang terjadi adalah kemasan yang belum 
informatif tentang keunggulan produk dilihat dari sisi konsumen (Bambang YA, 2004). 

Pemasaran produk dilakukan sendiri oleh pemilik awalnya dengan cara 
menitipkan ke pengecer yang ada di sekitar lokasi produksi, lokasi produksi terletak 
kira-kira 2 km dari tempat rekreasi “Selecta”. Saat ini karena sudah dikenal maka 
pengecer sudah pesan secara rutin, terutama pengecer yang ada di selecta. Bahkan 
kondisi usaha akhir-akhir ini sudah berkembang pesat sehingga seringkali produksi 
tidak mencukupi kebutuhan konsumen. 

Performance produk belum maksimal, tampak pada kemasan yang belum 
mencantumkan keunggulan (nilai plus) dari produk. Untuk itu perlu dilakukan desain 
ulang pada stiker yang sekarang sudah ada. Contoh nilai plus yang belum ada di stiker 
adalah informasi tentang tidak adanya bahan kimia (pewarna, pengawet, penyedap 
rasa) yang digunakan, padahal produk “Fauzi” tidak menggunakan bahan-bahan 
tersebut.  

Komponen pemasaran yang lain adalah penataan ruang display produk yang 
bersih, rapi dan indah sehingga membuat konsumen merasa nyaman dan tertarik 
untuk datang. Informasi yang mudah dilihat pengunjung taman rekreasi juga menarik 

Kemampuan Mengelola Sumberdaya 
Pengelolaan sumberdaya usaha meliputi kemampuan memperoleh 

laba/profitabilitas usaha, perputaran modal, efisiensi upah. 
 

a. Rasio Profitabilitas 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

atau keuntungan. Karena itu istilah rasio profitabilitas merujuk pada beberapa indikator 
atau rasio yang berbeda-beda yang bisa digunakan untuk menentukan profitabilitas 
dan prestasi kerja perusahaan. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba digunakan rasio profitabilitas dengan model sebagai berikut:              
                                                                                   420.765,50 
             Rasio pendapatan terhadap penjualan     =      ----------------- = 0,26 
                                                                                  1.620.000,00 
  

Berarti kemampuan memperoleh laba pada usaha keripik tempe “Fauzi” sangat 
besar yaitu 26%, padahal belum semua kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Dengan 
kata lain usaha keripik tempe “Fauzi” sangat prospektif. 
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b. Rasio Perputaran 
     Tantangan manajemen sehubungan dengan penggunaan rasio adalah 

dalam bidang efisiensi perusahaan. Secara khusus, bidang ini menawarkan peluang 
besar bagi perusahaan untuk mengembangkan rasio yang bernilai bisnis dalam bidang 
efisiensi atau operasi. Untuk mengetahui efisiensi operasional perusahaan pada usaha 
kripik tempe, yang paling memungkinkan adalah digunakan rasio efisiensi perputaran 
dengan model sebagai berikut:        
          40.500.000  
 Perputaran =     ------------------- = 30 
          1.322.562 

  
Hasil perhitungan rasio perputaran sangat tinggi yaitu 30, artinya dalam 1 bulan 

frekuensi perputaran nilai aktiva tetap terhadap penerimaan adalah 30x. Hal ini 
menunjukkan bahwa usaha tersebut sangat menguntungkan apabila diadakan 
pengembangan modal.       

 
c. Rasio Efisiensi Upah 

Sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan perorangan yang relatif sederhana, 
sangat berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Seringkali biaya yang dikeluarkan 
banyak terserap pada biaya tenaga kerja. Untuk mengetahui efisiensi operasional 
perusahaan terhadap tenaga kerja digunakan rasio efisiensi upah dengan model 
sebagai berikut:        
           
           211.500 
 Persentase biaya =    -------------------- = 0,13 
         1.620.000 

 
Rasio efisiensi upah tenaga kerja menunjukkan efisiensi penggunaan tenaga 

kerja dalam proses produksi. Hasil perhitungan rasio efisiensi adalah sebesar 13% 
artinya penggunaan tenaga kerja pada usaha tersebut sangat efisien karena di bawah 
batas yang normal yaitu 30%. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 
Dari uraian dalam metode pelaksanaan kegiatan dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa sudah ada: 
1. Peningkatan yang signifikan pada kemampuan manajerial pada pelaku usaha  

a. Dalam pembukuan usaha: dari tidak ada saat ini sudah ada pencatatan pada 
semua kegiatan yeng berkaitan dengan usaha sebagai kesatuan usaha.  

b. Dalam pemasaran melalui desain kemasan yaitu: sudah dilakukan penambahan 
informasi nilai plus produk pada stiker kemasan dan perbaikan desain kemasan; 
penataan ruang display produk yang bersih, rapi dan indah.  

2. Kemampuan mengelola sumber daya: kemampuan usaha dalam memperoleh laba 

26%; rasio perputaran modal dalam 1 bulan 32x; efisiensi penggunaan tenaga kerja 

13%.  

Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disarankan 

hal-hal sebagai berikut: 
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1. Pendampingan perlu dilakukan meskipun kegiatan penelitian telah selesai agar 
usaha lebih baik dari sebelumnya. 

2. Adanya campur tangan pemerintah daerah setempat dalam pembinaannya agar 
potensi sumberdaya lokal dalam hal ini produk olahan tempe lebih dikenal oleh 
masyarakat luas minimal bertaraf nasional. 
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URGENSI KREDIT MIKRO UNTUK PEMBIAYAAN PERTANIAN RAKYAT 

DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA 

Jajat Sudrajat 
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian  

Universitas Tanjungpura Pontianak  
E-mail: sudrajat_jajat83@yahoo.co.id 

ABSTRAK 
Kehadiran lembaga kredit mikro untuk membiayai pertanian rakyat sangat strategis 
yaitu dalam kerangka penanggulangan kemiskinan. Namun, sampai saat ini belum ada 
lembaga kredit yang secara khusus ditujukan untuk membiayai sektor pertanian rakyat 
tersebut. Perlunya pembiayaan mikro ini memiliki landasan filosofis yaitu diyakini 
bahwa kredit merupakan hak azasi manusia yang fundamental, sebab kredit yang 
tersalur dengan baik dapat menyediakan lapangan kerja bagi diri sendiri, 
mengoptimalkan peran sumber daya manusia warga miskin, menciptakan emansipasi 
ekonomi, dan memelihara atau menumbuhkan social capital yang menjadi perekat 
dalam hubungan antar individu dalam komunitas. Di Indonesia sangat diperlukan 
lembaga kredit mikro yang terorganisir dengan baik yaitu yang memiliki konsep tidak 
hanya menyalurkan kredit semata tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pemberdaya. 
Terdapat tiga zona yang memiliki ciri spesifik yang harus menjadi perhatian dalam 
penanggulangan kemiskinan, yaitu kemiskinan pada wilayah perkotaan, perdesaan 
pedalaman, dan wilayah pesisir. 

Kata kunci:  kredit mikro, penanggulangan kemiskinan, social capital, emansipasi 
ekonomi 

URGENCY MICROFINANCE FOR SMALL SCALE FARM FINANCING  
AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA 

ABSTRACT 
The existence of micro credit institution for financing of small scale farm is very 
strategic in poverty alleviation framework. But, until now, there is no specific micro 
credit institution that is financing the small scale farm. The urgency of microfinance 
have deep philosophical reason which is convinced that credit is a fundamental of 
human right, because the credit which well distributed can create self employment, 
optimalization the role of human resources of poor people, economic emancipation, 
and nurturing or enhance social capital as glue in relationships among people in the 
community. Indonesia need microfinance institution which well organized that have 
concept not only lending but also as empowerment institution. There are three specific 
zones which must become attention in poverty alleviation that is poverty zone in urban, 
inland rural, and coastal area. 

Keywords: microfinance, poverty alleviation, social capital, economic emancipation 

PENDAHULUAN 
Pembangunan pertanian di Indonesia telah mengalami beberapa periode yang 

cukup panjang, mengalami jatuh bangun, dan bersamaan dengan itu telah diluncurkan 
pula berbagai program dan kebijakan pemerintah. Program peningkatan produksi 
pangan yang paling nyata dilakukan adalah pada masa orde baru yang dikenal 
sebagai program revolusi hijau. Program revolusi hijau dimulai tahun 1960-an, yakni 
ditandai dengan dicetuskannya program Bimbingan Masal (Bimas) pada tahun 1968 – 
1970. Selanjutnya diluncurkan program Bimas yang disempurnakan tahun 1971 – 
1977, dan untuk memantapkan keberhasilan program Bimas yang dinilai sukses, pada 
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tahun 1979 diperkenalkan program intensifikasi khusus (Insus) dan Supra Insus pada 
tahun 1987. Indonesia kemudian mencapai swasembada pangan pada tahun 1984, 
namun tidak bertahan lama, sejak tahun 1990-an Indonesia kembali menjadi 
pengimpor beras (Swastika, 2011). 

Berkaitan dengan pengalaman pembangunan pertanian di Indonesia, Arifin 
(2004) mengelompokkan periodisasi pembangunan pertanian yang telah terjadi di 
Indonesia ke dalam beberapa fase sebagai berikut: (a) periode perjuangan: sebelum 
tahun 1967, (b) fase konsolidasi: 1967-1978, (c) fase pertumbuhan pertanian cepat: 
1978 – 1986, (d) fase kemerosotan pembangunan pertanian: 1986 -1997, (e) fase 
pembangunan pertanian dalam masa krisis ekonomi: 1997 – 2001, (f) fase transisi dan 
desentralisasi: 2001 – sekarang.  

Keberhasilan pembangunan pertanian pada fase pertumbuhan cepat (1978 -
1986) yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor 
pertanian di atas 5,7 persen per tahun didukung oleh pembiayaan yang sangat besar. 
Pada waktu itu penerimaan pemerintah dari sektor minyak bumi dan gas masih cukup 
besar sehingga tersedia dana yang cukup. Namun pertumbuhan sektor pertanian yang 
berlangsung cepat tersebut, tidak berjalan lama, pada periode 1986 - 1997 sektor 
pertanian mengalami kemerosotan kembali karena perhatian pemerintah yang lebih 
besar pada sektor industri, pada masa itu pertumbuhan PDB sektor pertanian hanya 
sebesar 3,5 persen per tahun. Setelah mengalami masa yang cukup panjang dengan 
dinamika pembangunan pertanian yang mengalami jatuh bangun tersebut, menurut 
Arifin (2004) pada masa transisi dan desentralisasi (otonomi daerah) saat ini, 
rekontruksi sektor pertanian mengalami kerumitan yang cukup tinggi. 

Berlangsungnya program peningkatan produksi pangan yang diprakarsai oleh 
pemerintah, menurut Ashari (2009) pada dasarnya tidak terlepas dari diluncurkannya 
kredit program yang menyertainya, antara lain: Kredit Bimas, Kredit Usaha Tani (KUT), 
Kredit Ketahanan Pangan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Lembaga Keuangan 
Mikro Agribisnis (LKMA), Program Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil 
(P4K), Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP), 
Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3), Kedit Usaha Rakyat (KUR), 
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang berada pada Program 
PNPM Mandiri, dll. Diluncurkannya berbagai skim perkreditan tersebut, sering dikaitkan 
pula dengan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan tidak hanya untuk 
pembiayaan sektor pertanian tetapi juga untuk menggerakan sektor non pertanian. 
Pada masa orde baru pernah dikeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan 
bernama Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan pada masa reformasi dicetuskan Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang kemudian diubah namanya 
menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).  

Sebagaimana telah diketahui, diterbitkannya berbagai skim perkreditan tersebut 
pada dasarnya adalah untuk mendukung program yang digulirkan pemerintah yang 
ada pada departemen atau kementerian tertentu, sehingga dinamakan pula sebagai 
kredit program, yakni kredit yang keberadaannya ditujukan untuk menunjang 
keberhasilan suatu program pembangunan. Sumber dana biasanya berasal dari 
pemerintah dengan bunga yang rendah. Keberadaan skim perkreditan tersebut 
sebagian besar hanya berjalan seumur program pembangunan yang digulirkan, 
meskipun kemudian ada beberapa yang menjadi lembaga perkreditan yang masih 
beroperasi hingga saat ini. 

Terdapat beberapa hal yang dapat diambil pelajaran dari berbagai skim kredit 
tersebut: (a) sering menimbulkan kemacetan sehingga membebani biaya 
pembangunan dan menimbulkan pembelajaran yang tidak baik di masyarakat, (b) 
tampak sering terjadi over lapping dalam program pembiayaan pertanian rakyat atau 
upaya penanggulangan kemiskinan, (c) tampak bahwa penyaluran kredit tersebut tidak 
terorganisir dengan baik sehingga rentan salah sasaran dan kebocoran. Perlu dicatat 
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disini bahwa berbagai program pembiayaan pertanian rakyat dan penanggulangan 
kemiskinan tersebut sering didanai pula dari pinjaman luar negeri sehingga pada 
beberapa kasus menambah hutang pemerintah.  

Jika memang pembiayaan mikro ini, pendekatan yang sering digunakan dalam 
program-program penanggulangan kemiskinan. Permasalahannya sekarang, kenapa 
kita tidak secara sungguh-sungguh mendirikan lembaga pembiayaan mikro yang 
tangguh yang ditujukan sebagai moderator untuk pembiayaan pertanian rakyat dan 
penanggulangan kemiskinan ?. Melalui cara seperti ini, diharapkan pendampingan 
terhadap orang miskin bisa dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan), tidak 
seperti saat ini sering silih berganti sehingga tidak terorganisir dengan baik. 
Permasalahan tersebut sangat penting dan menjadi fokus kajian dalam tulisan ini. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut relevan diajukan tiga rumusan pertanyaan 
strategis sebagai lingkup analisis dalam kajian ini, yaitu: a) secara filosofis di manakah 
letak urgensi pembiayaan mikro untuk penanggulangan kemiskinan ?, b) metode 
(lembaga) pembiayaan mikro seperti apa yang harus kita bangun ?, dan c) pada 
wilayah (zona) manakah penanggulangan kemiskinan mesti dilakukan di Indonesia ?. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Landasan Filosifis Urgensi Pembiayaan Mikro 
Perlunya akses terhadap kredit ternyata memiliki landasan filosofis  yang 

sangat dalam. Terdapat suatu keyakinan bahwa distribusi dalam penguasaan kapital 
merupakan salah satu penentu dalam distribusi pendapatan, bahkan Yunus (1987) 
menyatakan kredit adalah hak azasi manusia yang fundamental, sebab dengan kredit 
individu dapat mengoptimalkan kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja 
bagi dirinya sendiri serta merupakan sarana untuk emansipasi ekonomi. Oleh karena 
itu orang miskin harus mendapatkan akses untuk membiayai kegiatan (usaha) yang 
dapat merubah hidupnya (Latifee, 2012). Pentingnya kapital, yang dalam kaitan kredit 
maksudnya adalah financial capital adalah kunci penting untuk menjamin penghidupan 
manusia dan harus memperoleh dukungan dari luar ketika seseorang terjebak dalam 
lingkaran kemiskinan. Menurut DFID (1999), financial capital bersama dengan kapital 
lainnya (natural capital, physical capital, human capital, dan sosial capital) adalah 
sebagai asset penghidupan (nafkah) penting yang dapat mengatasi berbagai kondisi 
kerentanan yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia.  

Dikaji dari sisi memecah atau memotong lingkaran kemiskinan, maka 
pembiayaan mikro juga memiliki landasan yang kuat. Apabila lingkaran kemiskinan 
digambarkan sebagai sebuah daur yang sulit di putus, maka intervensi melalui 
pembiayaan mikro adalah cara yang paling efektif. Kenapa demikian ?, karena 
pembiayaan mikro merupakan intervensi langsung kepada kelompok masyarakat 
miskin yang dapat menumbuhkan aktivitas usaha yang ditekuninya secara lebih 
produktif. Selain itu, pemberian kredit menumbuhkan sikap berdisiplin, menghargai diri 
sendiri, serta memberikan pendidikan yang baik, salah satunya melalui perilaku 
menabung yang diberlakukan oleh lembaga kredit. Lebih jauhnya lagi, melalui 
pembiayaan mikro tersebut telah tercakup banyak aspek dalam pemberdayaan 
termasuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan pemeliharaan terhadap modal sosial 
(social capital), karena dalam prosesnya mesti dibarengi dengan bekerjanya social 
capital (Gambar 1). 
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Sumber: Soubbotina dan Sheram, 2000 

 
Gambar 1  

Lingkaran Kemiskinan  
 

Perlu juga dicatat di sini bahwa dalam mengentaskan kemiskinan melalui 
pembiayaan mikro ini sangat mementingkan proses yang berjalan berdasarkan 
kebutuhan untuk pembelajaran bagi warga miskin. Pada proses yang dilalui oleh 
individu akan terjadi mekanisme belajar sambil berbuat (learning by doing) atau proses 
aksi dan refleksi, belajar dari kesalahan (kelemahan) selama menjalankan 
aktivitas/usaha, sehingga dengan berjalannya waktu individu akan semakin matang 
dan lebih baik. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan lewat perkreditan seperti itu 
telah dibuktikan oleh Grameen Bank di Bangladesh. Selain itu, penanggulangan 
kemiskinan dengan dipandu oleh suatu lembaga kredit yang dekat dengan 
nasabahnya, maka lembaga kredit tersebut secara bertahap akan memahami kondisi 
sosial ekonomi masyarakatnya sehingga akan terjadi pula proses belajar sambil 
berbuat. Cara seperti ini tentu saja memberikan kesempatan terhadap lembaga kredit 
dan cabang-cabangnya untuk menyesuaikan dengan kondisi daerah dimana mereka 
berada. 

Apabila penangggulangan kemiskinan diyakini efektif didekati dengan 
perkreditan, kenapa bangsa Indonesia tidak membentuk lembaga kredit yang memang 
dikhususkan untuk itu, yakni dibentuk dengan kantor pusat di Jakarta serta cabang-
cabangnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan 
menjadi lebih fokus dan berlangsung terus menerus. Tugas lembaga kredit dimaksud 
tidak hanya menyalurkan kredit semata, namun berfungsi luas yakni melakukan 
pembinaan (edukasi) kepada para nasabahnya serta menerapkan nilai-nilai social 
capital dalam kehidupan masyarakat yang menjadi binaannya. 

Dilihat dari aspek keadilan, penyediaan kredit mikro yang dikhususkan bagi 
pembiayaan pertanian rakyat (usahatani) juga sangat penting. Hal ini terkait dengan 
kesetaraan dan emansipasi ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana 
kita ketahui, di Indonesia dilihat dari sudut pemilikan usaha dikenal empat kelompok 
besar, yaitu: (a) perekonomian rakyat, (b) usaha besar swasta nasional, (c) usaha 
negara, (d) usaha swasta asing. Untuk usaha swasta besar nasional, usaha negara, 
dan usaha swasta asing sudah memiliki akses yang baik terhadap perbankan. 
Demikian pula untuk usaha kecil dan menengah (kategori perekonomian rakyat) juga 
sudah memiliki akses terhadap lembaga keuangan mikro seperti koperasi, bank 
perkreditan rakyat, dan lain sebagainya, sedangkan untuk usaha mikro seperti 
pertanian rakyat dan sektor informal diketahui masih belum memiliki akses yang baik 
terhadap kredit.  

Intervensi Kredit, 
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Secara lebih terperinci, kelompok usaha yang belum memperoleh akses 
terhadap kredit adalah para nelayan dan petani di perdesaan yang berskala kecil 
(petani gurem), dan sektor informal di perkotaan. Hal ini dikarenakan lembaga-
lembaga kredit yang telah ada tidak mau melayani kelompok usaha ini dengan alasan 
dari sisi usaha memiliki resiko yang sangat besar. Tetapi hal ini bukan sesuatu alasan 
yang dapat diterima, karena berbagai metode penyaluran kredit yang dapat 
memperkecil resiko telah ditemukan di dunia. Dengan demikian, saat ini sesungguhnya 
tinggal kemauan dan keseriusan pemerintah untuk mengelola perekonomian nasional 
yang dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Petani skala kecil sebagai the real investors seringkali diabaikan oleh 
pemerintah, sebagai bukti hingga saat ini tidak ada lembaga kredit yang dibentuk yang 
benar-benar ditujukan untuk membiayai usaha pada kelompok ini. Padahal sektor 
pertanian dan usaha mikro inilah yang ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada 
tahun 1998 - 1999 mampu tumbuh positif, sedangkan perekonomian nasional pada 
waktu yang sama tumbuh negatif. Pada kejadian ini lagi-lagi ditunjukkan bahwa sektor 
pertanian/perekonomian rakyat terbukti menjadi penyelamat bangsa. Dilihat dari 
strukturnya realitas pertanian Indonesia sebagian besar memiliki karakteristik sebagai 
petani “gurem” baik sebagai buruh tani, petani subsisten, maupun petani semi 
komersil. Pertanian rakyat (usahatani) dalam kategori ekonomi rakyat adalah yang 
terbesar (peringkat pertama), peringkat kedua adalah sektor perdagangan terutama 
pedagang eceran, dan peringkat ketiga didominasi oleh industri pengolahan makanan 
dan minuman yang mengolah hasil pertanian serta kerajinan yang berbasis pertanian 
(Perhepi, 2004). 

Alternatif Metode Pembiayaan Mikro 
Membina dan mengotimalkan peran usahatani yang berskala kecil tidak 

mungkin didekati dengan cara pandang ekonomi yang mendasarkan pada persaingan 
pasar bebas neoklasik karena tidak sesuai dengan jati dirinya. Oleh karena itu, 
pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan cara pemberdayaan, sambil secara 
bertahap diarahkan pada usaha yang bersifat semi komersial. Untuk menunjangnya 
diperlukan intervensi kredit dengan jumlah yang masuk akal sebagai pelancar usaha. 
Model penyaluran kredit yang dijalankan tentunya adalah pola yang tidak 
konvensional, yaitu pola yang tidak memerlukan adanya agunan, karena orang miskin 
tidak memiliki agunan. Sementara itu, yang dapat mereka agunkan adalah kejujuran 
dan kemauan serta sikap bekerja keras. Atas dasar inilah orang miskin sesungguhnya 
masih memiliki potensi yang bisa kita harapkan untuk diberdayakan. 

Berpangkal pada kejujuran dan sikap bekerja keras adalah kebajikan yang 
menjadi norma umum dalam komunitas masyarakat manapun. Menumbuhkan kedua 
aspek ini merupakan tugas mulai yang harus diemban oleh lembaga kredit yang 
bergerak dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Melalui konsep ini, maka kehadiran 
lembaga kredit adalah untuk menumbuhkan dan memelihara social capital di 
masyarakat. Sudah terdapat beberapa contoh kasus keberhasilan lembaga kredit yang 
berperan seperti dimaksudkan disini yaitu diantaranya Gremeen Bank di Bangladesh 
yang sangat terkenal. 
1. Belajar dari keberhasilan Grameen Bank 

Perkembangan Grameen Bank sebagai lembaga kredit mikro sangat 
mengesankan, yaitu dimulai pada tahun 1976 dan kemudian berubah menjadi bank 
pada tahun 1983. Pada awal berdirinya hanya dimulai dari dana sebesar USD 47 atau 
setara dengan sekitar IDR 611.000,- serta peminjam (debitur) sebanyak 42 orang. 
Hingga Juni 2012, Grameen Bank telah menyalurkan dana lebih dari USD 12 milyar 
dengan rata-rata penyaluran pinjaman setiap bulan sekitar USD 125 juta. Dengan 
demikian, Grameen Bank selain telah terbukti banyak membantu rakyat miskin di 
perdesaan Bangladesh juga merupakan bank yang menguntungkan (Latifee, 2012).   
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Melalui Grameen Bank, Bangladesh diperkirakan mampu mewujudkan tujuan 
pembangunan milenium (the Millenium Development Goals) yakni mengurangi angka 
kemiskinan hingga setengahnya pada tahun 2015 (Yunus, 2008). 

Temuan paling berharga dari Grameen Bank dalam perkreditan adalah dalam 
mengorganisir penyaluran kredit bagi orang miskin melalui kelompok, seperti 
dinyatakan oleh Chowdhury (2009) sebagai berikut: 

“The real discovery is the concept of ‘group lending’ which effectively overcomes 
the problems of collateral and adverse selection due to information asymmetry 
through peer monitoring”.  

Artinya bahwa Grameen Bank telah menemukan cara yang efektif dalam 
penyaluran kredit bagi orang miskin, yakni penyaluran kredit melalui kelompok untuk 
mengatasi perlunya agunan yang sering menjadi penghalang dalam penyaluran kredit 
bagi warga miskin dan mencegah munculnya moral hazard. 

Penyaluran kredit melalui kelompok adalah merupakan sarana yang efektif 
dalam membangun social capital, sebab menurut Ajani dan Tijani (2009) pada 
penyaluran kredit melalui kelompok ini di dalam prosesnya akan terjadi bentuk 
penyaringan melalui kelompok (peer screening), pengawasan melalui kelompok (peer 
monitoring), dan jaminan kelompok (peer collateral). Artinya bahwa pada penyaluran 
kredit melalui kelompok, kelompok itulah yang menjadi jaminannya. 

Menurut Latifee (2012), terdapat beberapa prinsip umum yang dapat diadopsi 
dari Grameen Bank, yaitu dari sisi filosofis Grameen Bank berpandangan bahwa 
kemiskinan yang menimpa seseorang adalah korban akibat situasi yang diciptakan 
oleh kondisi sosial dan ekonomi. Orang miskin memiliki keterbatasan untuk menjaga 
diri mereka dan tidak memiliki akses terhadap sumber pembiayaan dengan jumlah 
yang layak (masuk akal). Adapun kunci keberhasilannya menurut Latifee (2012), yaitu 
mencakup dua belas prinsip utama, sebagai berikut:  
a) Menargetkan masyarakat miskin terbawah; 

Grameen Bank memiliki konsep mulia yaitu yang miskin disambut dan yang 
lebih miskin lebih disambut lagi,  

b) Mengelola peminjam ke dalam komunitas homogen dalam kelompok; 
Pembentukan kelompok dalam komunitas homogen dimaksudkan agar bisa 

saling mengenal dengan baik, 
c) Mendekatkan bank dengan yang meminjam;  

Grameen Bank menganut prinsip transaksi yang transparan dan dekat dengan 
nasabah, orang miskin tidak perlu datang ke bank tapi bank yang datang mendekati 
orang miskin,  

d) Staf professional;  
Mendorong staf bekerja secara professional untuk memberikan pelayanan pada 
nasabah,  

e) Kondisi pinjaman yang fleksibel;  
Pinjaman disesuaikan dengan potensi dan kapasitas nasabah, tanpa jaminan, dan 
pinjaman bisa lebih dari satu apabila telah tumbuh kepercayaan (trust) terhadap 
nasabah,  

f) Mengutamakan wanita sebagai agen perubahan;  
Grameen Bank menggunakan wanita sebagai agen perubahan kesejahteraan 
keluarga dan perubahan sosial,  

g) Membudayakan penyelesaian masalah;  
Grameen Bank membudayakan penyelesaian masalah dengan memberikan 
kepercayaan penuh kepada staf yang kreatif dalam setiap masalah manajemen,  

h) Tabungan;  
Grameen Bank menerapkan sistem tabungan yang komprehensif, tabungan menjadi 
bagian integral untuk program pemberian pinjaman,  
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i)  Keberlanjutan;  
Pemberian kredit mempertimbangkan keberlanjutan nasabah dengan memberikan 
tingkat bunga yang menghasilkan, menghindari hal-hal yang tidak efisien yang 
membebani nasabah,  

j) Monitoring yang ketat; 
Grameen Bank melakukan monitoring secara terus menerus seutuhnya melalui 
suatu sistem untuk menjaga kesehatan bank,  

k) Desentralisasi;  
Menerapkan prinsip desentralisasi dan partisipatif, oleh karenanya setiap keputusan 
selalu didelegasikan pada level paling bawah yaitu kelompok, centre, dan kantor 
cabang, manajemen operasional yang transparan sehingga segala sesuatunya 
dapat dilihat semua orang,  

l) Membangun nilai;  
Grameen Bank percaya bahwa membangun nilai adalah bagian dari pemberdayaan 
dan penanggulangan kemiskinan, dengan perkataan lain Grameen Bank 
membangun social capital. 

Mempelajari dua belas kunci keberhasilan Grameen Bank tersebut terlihat 
dengan jelas bahwa lembaga kredit tersebut tidak hanya berfungsi dalam penyaluran 
dana, namun juga melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang 
sesungguhnya dengan menerapkan praktek atau tindakan secara partisipatif baik dari 
lembaga pusat ke cabang-cabangnya, maupun dari masing-masing cabang ke centre 
house dan nasabah yang ada di bawahnya. Prinsip desentralisasi dan 
mengedepankan penyelesaian masalah dalam krisis manajemen adalah bukti kuat dari 
pendekatan partisipatif tersebut. 
2. Belajar dari Koperasi Karya Usaha Mandiri 

Pilot studi terhadap konsep Grameen Bank sebenarnya juga sudah dilakukan di 
Indonesia  pada tahun 1989, yaitu di Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, 
Kabupaten Bogor. Pada pilot studi tersebut dibentuk lembaga kredit mikro yang 
bernama “Karya Usaha Mandiri” (KUM) yang mengandung arti “ harapan akan sebuah 
hasil dari pekerjaan (karya) di berbagai bidang/bentuk usaha agar dapat dicapai 
kemandirian”. Hasilnya juga sangat memuaskan yang membuktikan bahwa orang 
miskin layak untuk diberi kredit (bankable).   

Setelah pilot studi selesai, lembaga KUM pada tahun 2008 berubah status 
hukumnya menjadi Koperasi Karya Usaha Mandiri (KopKUM). Saat ini (November 
2010) KopKUM telah berkembang terdiri dari satu kantor pusat yang membawahi 
empat kantor cabang dengan jumlah debitur yang dilayani mencapai 13.629 orang. 
Total pinjaman kumulatif yang diberikan mencapai IDR 39,9 milyar dengan tingkat 
kemacetan kredit kurang dari 1 persen atau tepatnya  hanya 0,7 persen (LPPI, 2014). 
Pertanyaannya sekarang, mengapa pemerintah tidak begitu tertarik mengembangkan 
lembaga ini secara lebih luas ke seluruh pelosok tanah air ?, padahal inilah suatu 
terobosan yang sudah terbukti keberhasilannya dibandingkan penanggulangan 
kemiskinan atau pembiayaan pertanian rakyat dengan program (proyek) yang sering 
dijalankan oleh pemerintah selama ini. 

 
3. Belajar dari Amanah Ikhtiar Malaysia 

Apabila dibandingkan dengan di Malaysia yang juga sama telah mereplikasi 
konsep Grameen Bank ini, perkembangannya sudah lebih pesat lagi karena 
memperoleh dukungan yang kuat (pendanaan) dari pemerintah (kerajaan). Di Malaysia 
didirikan lembaga yang bernama Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) sejak tahun 1987, 
yang merupakan replikasi Grameen Bank paling awal di dunia. Sampai bulan 
Desember tahun 2009, Amanah Ikhtiar Malaysia sudah memiliki 69 kantor cabang 
yang menjangkau 3745 kampung di seluruh negara dengan jumlah debitur mencapai 
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211.069 orang dan jumlah pinjaman kumulatif yang telah disalurkan mencapai RM 3,7 
milyar (Omar et al., 2012).  

Zona Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia 
Menelusuri problematika kemiskinan di Indonesia, sesungguhnya akar 

kemiskinan itu ada di desa, yaitu bisa disebabkan oleh  aksesibilitas lokasi yang sulit 
dijangkau atau perkembangan jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga pada 
akhirnya kepemilikan lahan di desa rata-rata < 0,5 ha (petani gurem). Kemiskinan yang 
terjadi di desa ini, sejalan dengan perkembangan perekonomian dalam suatu wilayah 
telah menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). 
Penduduk yang melakukan migrasi ini sesungguhnya lebih karena terpaksa, bukan 
karena di kota kehidupannya lebih nyaman namun karena di desa sudah tidak punya 
harapan apapun, sedangkan di kota yang didatangi mereka berharap bisa memperoleh 
penghasilan yang lebih tinggi. Penghasilan yang diharapkan ini diukur dari perbedaan 
dalam pendapatan riil antara pekerjaan di kota dengan pekerjaan di desa.  

Namun demikian para migran tersebut tidak seluruhnya dapat meningkatkan 
kesejahteraan, sehingga tetap saja dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin 
yang sekarang sudah berada di kota. Pada beberapa tahun terakhir ini menurut 
Rustiadi dan Hadi (2006) dampak urbanisasi yang berlebihan ini telah menimbulkan 
suatu keadaan yang memperlemah terhadap kondisi kota yang didatangi maupun desa 
yang ditinggalkan. Bagi kota yang didatangi tidak banyak menyumbang pendapatan, 
sebab sebagian besar bekerja pada sektor informal yang tidak kena pajak, sedangkan 
bagi desa yang ditinggalkan juga menimbulkan suatu kerugian karena telah kehilangan 
tenaga kerja produktifnya. Masalah akut yang muncul akibat dari urbanisasi ini adalah 
munculnya permukiman kumuh di perkotaan, meningkatnya kriminalitas, serta 
masalah-masalah sosial lainnya.  

 Uraian di atas  mempertegas sinyalemen bahwa semakin banyaknya warga 
miskin dan munculnya sektor informal di perkotaan adalah merupakan respon dari 
lemahnya peran sektor pertanian di perdesaan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan 
pemerintah hendaknya diarahkan secara cerdas untuk mengangkat kehidupan petani 
di perdesaan, diantaranya adalah melalui kebijakan pembiayaan mikro. Keadaan ini 
juga mengisyaratkan bahwa kebijakan pembangunan antara wilayah perdesaan dan 
perkotaan hendaknya dilakukan secara lebih seimbang baik dalam hal penyediaan 
infrastruktur fisik, pendidikan, sosial, kesehatan, maupun kebijakan yang menyangkut 
distribusi kapital. Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa kebijakan pembangunan 
di Indonesia selama beberapa dekade sebelumnya cenderung bias perkotaan 
sehingga mengakibatkan munculnya berbagai dampak negatif pembangunan yang 
diantaranya adalah semakin banyaknya warga miskin di kota-kota besar. 

Kemiskinan yang terjadi di desa dapat diidentifikasi ke dalam dua wilayah yang 
berbeda dalam penyebabnya yaitu kemiskinan pada zona perdesaan pesisir dan 
kemiskinan pada zona perdesaan pedalaman. Kemiskinan pada zona perdesaan 
perdalaman lebih dikarenakan minimumnya luas pemilikan lahan akibat perkembangan 
jumlah penduduk, sedangkan kemiskinan pada zona perdesaan pesisir lebih 
disebabkan karena isolasi wilayah dan struktur sosial masyarakat perdesaan pesisir 
yang banyak mengarah pada struktur masyarakat desa dua kelas (polarisasi sosial).  
Menurut Rahardjo (2010), masyarakat desa dua kelas ini banyak menimpa pada desa 
nelayan. Secara garis besar digambarkan sebagai desa nelayan yang di dalamnya 
terdapat sejumlah kecil warga yang memiliki alat produksi dan sumber daya keuangan 
yang cukup banyak, sedangkan selebihnya, dalam jumlah besar, merupakan nelayan 
kecil yang tidak memiliki alat produksi dan sumber daya keuangan. Terjadinya 
polarisasi sosial seperti ini mengisyaratkan telah terjadinya kemandegan (stagnasi) 
atau bahkan keterbelakangan, dan biasanya ditunjukkan pula oleh stratifikasi sosial 
yang tajam dan kaku. 
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Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dapat diidentifikasi bahwa 
kemiskinan di Indonesia pada dasarnya terdiri dari tiga zona utama yang memiliki 
karakteristik tersendiri yaitu: a) zona kemiskinan di perkotaan, sebagai akibat 
terjadinya urbanisasi yang berlebihan, b) zona kemiskinan di perdesaan pedalaman, 
sebagai akibat dari semakin sempitnya kepemilikan lahan pertanian, dan c) zona 
kemiskinan pesisir, sebagai akibat isolasi wilayah dan atau polarisasi sosial.  Dilihat 
dari karakteristik usaha yang dilakukan oleh sebagian besar warga, pada zona 
kemiskinan perkotaan dan pesisir sesungguhnya banyak mengarah pada usaha yang 
cashflow-nya cepat, sehingga penerapan pola pembiayaan mikro tidak akan 
menimbulkan banyak kendala. Pada zona perkotaan, warga miskin banyak 
berhubungan dengan sektor informal, sedangkan pada zona pesisir banyak berkaitan 
dengan perikanan tangkap. Kondisi ini agak berbeda jika dibandingkan dengan zona 
kemiskinan pada perdesaan pedalaman yang banyak mengarah pada usahatani 
musiman (misalnya pada kawasan usahatani padi sawah), dengan demikian akan 
memiliki cashflow yang bersifat musiman pula dengan resiko yang cukup tinggi. 
Sementara itu, diindikasikan agak berlainan, pada kasus perdesaan pedalaman yang 
banyak mengarah pada usahatani tanaman perkebunan seperti di Sulawesi, Sumatera, 
dan Kalimantan. Pada kasus tanaman perkebunan, penerapan pola pembiayaan mikro 
diperkirakan tidak akan menghadapi banyak kendala karena usahatani pada sektor 
perkebunan memiliki resiko usaha yang lebih rendah dibandingkan dengan usahatani 
pada tanaman pangan yang bersifat musiman. Tentunya masih banyak karakteristik 
lain yang harus dicermati dalam penerapan konsep pembiayaan mikro, terutama untuk 
pembiayaan sektor pertanian rakyat.  Namun demikian, penyesuaian dan 
pembelajaran dapat saja dilakukan sesuai dengan kondisi wilayah yang dihadapi 
seiring dengan berjalannya suatu lembaga. 

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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ANALISIS USAHA PEGARAMAN RAKYAT DALAM MENYOKONG 

PENCAPAIAN SWASEMBADA GARAM TAHUN 2014 

(Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang) 

Muhlason, Aminah H.M Ariyani, Amanatus Zuhriyah dan Ihsannudin 
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura 

muhlas.agry@gmail.com 

ABSTRAK 
Usaha pegaraman rakyat merupakan usaha yang penuh dengan risiko. 
Ketergantungan yang tinggi terhadap cuaca dan iklim menjadikan usaha pegaraman 
rentan mengalami risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pegaram 
rakyat Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilakukan di Desa Pangarengan Kecamatan 
Pangarengan terhadap 35 pegaram rakyat. Metode analisis yang dipergunakan adalah 
analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pegaraman rakyat 
mampu menghasilkan Rp.10.030.392,78 per hektar per musim. 

Kata Kunci : Pendapatan, Garam, Rakyat. 

SMALLHOLDER SALT ANALYSIS TO SUPPORT NATIONAL SALT  
SUFFICIENCY IN 2014 

(Case Satudi in Pengarengan Sub-District of Pengarengan Sampang Regency) 

ABSTRACT 
Smallholder salt business is a business venture that is fraught with risk. High 
dependence on weather and climate become susceptible to risk. This study has aimed 
to find out  the profile of samallholder salt business in Sampang. This research was 
conducted in the village of Pengarengan, Sub- District of Pangarengan consist of 35 
respondents. The analytical method uses income analysis.. The results shows 
smallholder salt business has Rp.10.030.392,78 per hektar per season. 

Key Words: income, salt, smallholder. 

PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh laut dan samudra memiliki 

banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan. Lautan yang merupakan 70% dari 
total luasan negara, menyimpan berbagai sumber daya hayati dan non hayati yang 
sangat melimpah. Salah satu sumber daya non hayati yang memiliki potensi besar 
adalah komoditi garam. Garam merupakan komoditi strategis Indonesia karena dalam 
penggunaannya tidak hanya untuk konsumsi manusia melainkan juga sebagai bahan 
baku industri serta aneka bahan pangan. 

Sebagai negara kepulauan yang memiliki panjang garis pantai mencapai 
81.000 km, Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan garam nasional dan 
bahkan mampu melakukan ekspor garam. Menurut Kementerian Perikanan dan 
Kelautan tahun 2011, luas lahan garam mencapai 25.064 ha dimanfaatkan untuk 
memproduksi garam. Lahan-lahan tersebut tersebar di sembilan propinsi di Indonesia 
yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (75 ha), Jawa Barat (3.700 ha), Jawa Tengah (6.148 
ha), Jawa Timur (10.314 ha), Bali (114 ha), Nusa Tenggara Timur (221 ha), Nusa 
Tenggara Barat (2.290 ha), Sulawesi Tengah (18 ha), dan Sulawesi Selatan (1.513 
ha). Total produksi dari sembilan propinsi potensial tersebut sebesar 1.113.118 ton 
pada tahun 2011. 

Melihat potensi yang sangat besar tersebut ironisnya negara Indonesia belum 
mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Total produksi garam nasional sebesar 
1,2 juta ton pada tahun 2011 tidak mampu mecukupi kebutuhan garam nasional yang 
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mencapai 3,2 juta ton. Kemudian pada tahun 2012 kebutuhan garam nasional yang 
mencapai 3,2 juta ton tidak mampu dipenuhi oleh produksi garam nasional yang hanya 
mampu memproduksi garam sebesar 1,4 juta ton. Pada tahun 2013 produksi garam 
nasional hanya mampu memenuhi sekitar 53% saja yaitu sebesar 1,8 juta  ton dari 
total kebutuhan garam nasional yang mencapai 3,4 ton. Sehingga untuk mengatasi 
permasalahan tersebut pemerintah melakukan impor garam dari negara lain seperti 
Australia, India, Jerman dan Selandia Baru. 

Garam merupakan komoditas musiman yang menggunakan teknologi solar 
evaporation yang bertumpu pada sinar matahari. Sehingga tidak jauh berbeda dengan 
komoditas musiman pada umumnya, komoditas garam juga memiliki banyak risiko-
risiko seperti risiko produksi, risiko harga dan risiko pendapatan. Risiko produksi 
muncul karena usaha pegaraman ini sangat bergantung pada sinar matahari sehingga 
ketika tiba-tiba terjadi hujan yang disebabkan cuaca yang tidak menentu maka akan 
menyebabkan petani gagal panen. Risiko harga terjadi karena tidak adanya peran 
pemerintah dalam mengontrol kebijakan harga yang sudah ditetapkan dan juga adanya 
impor garam menyebabkan harga garam nasional terpuruk. Risiko produksi dan risiko 
harga tersebut mengakibatkan terjadinya risiko pendapatan yang diterima oleh 
pegaram. 

Begitu banyak risiko yang dihadapi oleh petani garam dalam negeri ini, 
sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar dari petani garam tersebut 
memutuskan untuk berhenti dan mencari pekerjaan lain. Hal inilah yang menyebabkan 
produksi garam negeri merosot dan menyebabkan pemerintah terpaksa melakukan 
impor untuk menutupi kekurangannya. Untuk itu perlu adanya penelitian guna 
mengukur tingkat risiko-risiko yang tedapat dalam usaha pegaraman tersebut. 
Sehingga pegaram bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko-
risiko tersebut dan mampu meningkatkan produksi garam dalam negeri. 

METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu di desa 
Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi 
berdasarkan pertimbangan bahwa desa Pangarengan merupakan salah satu sentra 
pegaraman rakyat dengan luas lahan serta produksi terbesar di kabupaten Sampang. 
Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2015. 

Metode Penentuan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegaram rakyat yang berada di desa 

Pangarengan. Penentuan sampel dilakukan secara Insidential yaitu menjadikan 
pegaram yang saat itu ditemui di lokasi penelitian. Metode ini dipilih dengan 
pertibangan bahwa begitu sulitnya mendapat informasi tentang nama-nama pegaram 
yang jelas. Jumlah responden yang diambil sebagai sampel sebanyak 35 orang 
pegaram. Jumlah ini dianggap representatif dan memenuhi syarat untuk dilakukan 
analisis kuantitatif karena menurut Sugiyono (2009) ukuran sampel yang layak dalam 
sebuah penelitian yaitu antara 30 sampai 500 sampel. 

Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari responden yang berada di desa Pangarengan di kabupaten Sampang. 
Guna menjawab rumusan masalah pertama terkait tingkat risiko produksi, harga dan 
pendapatan digunakan data primer yang diperoleh dari pengamatan (observasi), 
wawancara terbuka dan tertutup (kuisioner). Data yang dipergunakan untuk menjawab 
rumusan masalah kedua terkait perilaku petani garam dalam menhadapi risiko 
digunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan kuisioner. Sedangkan untuk 
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menjawab rumusan masalah ketiga terkait faktor-faktor yang mempengaruhi risiko 
digunakan data primer yang diperoleh dari observasi dan kuisioner. Sementara guna 
menunjang data primer diatas digunakan data sekunder terkait luas lahan, total 
produksi dan harga garam diperoleh dari laporan atau catatan dari dinas-dinas terkait 
seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sampang, Kementrian Prikanan dan 
Kelautan serta referensi dari berbagai media massa lainnya. 

Metode Analisis 
Untuk menganisis pendapatan petani garam dalam usaha pegaraman rakyat, 

dapat diperoleh dari mengurangi nilai penjualan komoditas garam dengan biaya 
produksi yang dikeluarkan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
On-FI = P.Q-w.L- r.K-C        (1) 

Dimana Q adalah seluruh produksi yang dihasilkan, On-FI adalah On-Farm Income 
(pendapatan dari usaha pegaraman), P adalah harga hasil produksi (output), w adalah 
upah tenaga kerja luar, r adalah Harga sarana produksi (input), L adalah jumlah 
tenaga kerja luar, K adalah jumlah sarana produksi, dan C adalah biaya lain-lain. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi Pegaram Rakyat di Desa Pangarengan 

Desa Pangarengan merupakan salah satu desa yang menjadi sentra produksi 
garam di Kecamatan Pangarengan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian 
sebagai petani garam (Pegaram). Dalam menjalankan usaha pegaraman rakyat 
pegaram dihadapkan dengan banyak sekali permasalahan mulai dari proses produksi 
hingga pasca produksi. Pada awal proses produksi pegaram sudah dihadapkan 
dengan masalah biaya penggarapan lahan dimana pada umumnya sebagian besar 
pegaram berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Modal untuk melakukan usaha 
pegaraman didapat pegaram dari tengkulak atau pedagang besar yang memberikan 
pinjaman. Hal ini mengakibatkan tengkulak atau pedangang besar tersebut memiliki 
posisi tawar dominan atas hasil panen dari pegaram dan membelinya dengan harga 
dibawah harga pasar. 

Pada pembahasan ini akan mendeskripsikan pegaram berdasarkan umur 
pegaram, pengalaman usaha, jumlah tanggungan keluarga, penguasaan lahan 
pegaraman serta pendapatan. Distribusi yang ada kemudian dibagi menjadi tiga 
kategori dengan asumsi tingkatan rendah, sedang dan tinggi. Diskripsi petani garam ini 
dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif. 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pegaram dalam 
mengelola usahataninya. Semakin tua usia pegaram, maka kemampuan dalam 
mengelola usahanya semakin kurang produktif begitu juga sebaliknya pegaram yang 
masih muda memiliki kemampuan usaha lebih produktif. Gambaran Pegaram di Desa 
Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang disajikan dalam tabel 1 
dibawah ini. 

Tabel 1 
Deskripsi Umur Pegaram 

Umur  pegaram (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

≤ 43 9 25,7 
44 – 57 18 51,5 
≥ 58 8 22,8 
Jumlah 35 100 
Rata-rata umur pegaram 52  
Standar deviasi 10,66  
Koefisien variasi 0,21  

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki kelompok usia 44-
57 tahun menempati jumlah terbanyak yaitu 18 pegaram, atau 51,5% dari jumlah 
responden. Struktur umur pegaram mempengaruhi kemampuan dalam mengelola 
tambak garam, di Desa Pangarengan rata-rata banyak pegaram yang masih produktif 
sehingga akan bersikap lebih reaktif dalam mengelola tambak garam. 

Pengalaman usaha dapat dilihat dari lamanya usaha tersebut berjalan dengan 
tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki para pegaram dalam menjalankan 
usahataninya. Semakin lama pegaram melakoni usaha pegaraman maka pengalaman 
yang didapat semakin banyak, sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi 
dalam usahatani sudah bisa ditangani dengan cepat dan tepat dan kesalahan tersebut 
tidak terjadi lagi diwaktu yang sama. Berikut tabel 2 menjelaskan tentang gambaran 
responden berdasarkan pada pengalaman usaha. 

Tabel diatas menyatakan bahwa pegaram rakyat Desa Pangarengan 
mempunyai pengalaman usahatani antara 24 – 37 tahun yang ditunjukkan dengan 
persentase sebesar 51,5%, pengalaman tersebut membuat pegaram lebih paham dan 
menguasai dalam hal membuat dan mengolah air laut menjadi kristal garam. 

Tabel 2 
Pengalaman Usaha Pegaram 

Pengalaman usaha (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

≤ 23 9 25,7 
24 – 37 18 51,5 
≥ 38 8 22,8 
Jumlah 35 100 
Rata-rata pengalaman usaha 30  
Standar deviasi 10,19  
Koefisien variasi 0,34  

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya anggota keluarga yang 
dimiliki oleh pegaram. Secara ekonomi besarnya jumlah anggota keluarga merupakan 
aset atau modal apabila semua anggota keluarga dilibatkan dalam proses produksi. 
Dengan demikian pegaram bisa meminimalisasi biaya tenaga kerja sehingga mampu 
meningkatkan pendapatan. Gambaran jumlah tanggungan keluarga di Desa 
Pangarengan seperti pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 
Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah Tanggungan (Orang) Jumlah Persentase (%) 

≤ 3 18 51,5 
4 – 6 16 45,7 
≥ 7 1 2,9 
Jumlah 35 100 
Rata-rata jumlah tanggungan 
keluarga 

3,5  

Standar deviasi 1,42  
Koefisien variasi 0,41  

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui kebanyakan jumlah tanggungan 
keluarga pegaram  memiki kurang dari 3 anggota yaitu sebanyak 18 pegaram dengan 
persentase sebesar 51,5%. Hal ini mencerminkan bahwa pegaram memiliki sedikit 
modal tenaga kerja untuk usaha pegaraman. Sehingga pegaram harus mengeluarkan 
biaya tenaga kerja yang cukup tinggi untuk melakukan produksi garam. 

Penguasaan lahan pegaraman merupakan luasan lahan yang digunakan 
pegaram rakyat untuk melakukan proses produksi garam. Pada umumnya pegaram 
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rakyat memiliki luas lahan yang kecil dan terpencar. Gambaran penguasaan lahan 
pegaraman di Desa Pangarengan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4 
Penguasaan Lahan Pegaraman 

Luas Lahan (Ha) Jumlah Persentase (%) 

≤ 1,7 20 57,1 
1,8 – 2,5 11 31,4 
≥ 2,6 4 11,4 
Jumlah 35 100 
Rata-rata luas lahan 1,7  
Standar deviasi 0,53  
Koefisien variasi 0,31  

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegaram rakyat 
adalah pegaram dengan skala kecil yaitu luas lahan yang digunakan untuk melakukan 
usaha pegaraman masih dibawah 2 Ha. Pegaram yang memiliki luas lahan yang besar 
hanya sedikit yaitu 4 orang (11,4). Luas lahan yang kecil tersebut dimanfaatkan 
pegaram menjadi bozem, peminihan dan meja garam. Hal ini membuat usaha 
pegaraman tersebut tidak mampu mengoptimalkan hasil produksi garam dan berimbas 
pada rendahnya pendapatan pegaram. 

Analisis Pendapatan Usaha Pegaraman Rakyat di Desa Pangarengan 
Analisis pendapatan pegaram yang melakukan usaha pegaram rakyat 

dilakukan dengan cara mengurangi nilai penjualan garam dengan biaya produksi. 
Biaya produksi disini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan pegaram dalam 
melakukan usaha pegaraman. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya pengadaan 
peralatan, biaya penggarapan, biaya panen/ pungut, biaya pengarungan, dan biaya 
angkut hingga ke collecting point (tempat penumpukan garam di pinggir jalan yang bisa 
dijangkau oleh truk). Untuk lebih jelasnya biaya-biaya dalam usaha pegaraman ini 
dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini. 

Tabel 5 
Biaya Produksi Garam Per Musim Per Hektar 

Elemen Besar Biaya (Rp/Ha) Persentase (%) 

Peralatan Produksi 1.208.066 7,20 
Penggarapan 5.925.926 35,34 
Panen/ Pungut 1.906.173 11,37 
Pengarungan 3.176.955 18,95 
Pengangkutan 4.551.029 27,14 
Total 16.768.148 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya terbesar yang 
dikeluarkan pegaram adalah biaya penggarapan yaitu sebesar Rp. 5.925.926 atau 
35,34%. Biaya penggarapan diulai dari awal penyiapan lahan dan pemeliharaan 
hingga proses produksi usaha pegaraman selesai. Kemudian biaya terbesar kedua 
yaitu untuk biaya pengangkutan sebesar Rp. 4.551.029 atau 27,14%. Sedangkan 
biaya terendah dikeluarkan pegaram untuk biaya peralatan produksi sebesar Rp. 
1.208.066 atau 7,20%. 

Dalam menjalankan usaha pegaraman rakyat ini pegaram bertujuan untuk 
meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Pendapatan itu diperoleh dengan 
mengurangi penerimaan dari hasil penjualan garam dengan biaya produksi yang 
dikeluarkan dalam usaha pegarman tersebut.  
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Tabel 6 
Rata-rata, Standar Deviasi dan Koefisien Variasi Pendapatan Per Hektar Garam 

Elemen Nilai 

Rata-rata Pendapatan 10.030.392,78 
Standar Deviasi 3.923.280,60 
Koefisien Variasi 0,39 
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan pegaram 
rakyat pada periode 2014 ini memiliki tingkat risiko pendapatan yang rendah. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai koefisien variansi sebesar 0,39 atau kurang dari 1. 
Pendapatan tertinggi usaha pegaraman rakyat pada periode ini mencapai Rp. 
18.979.167/ Ha dan pendapatan terendah mencapai Rp. 1.150.000/ Ha. Selisih yang 
begitu jauh ini menunjukkan bahwa usaha pegaraman rakyat di Desa Pangarengan  
perlu dibenahi, guna meningkatkan kesejahteraan pegaram yang berpendapatan 
rendah tersebut. 

PENUTUP 
Pegaram rakyat di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang sebagian besar 

memiliki umur 44-57 tahun dan pengalaman usaha selama 24-37 tahun. Namun hal 
tersebut tidak didukung dengan modal atau tanggungan keluarga yang hanya kurang 
dari 3 orang. Disamping itu juga pegaram memiliki luas lahan yang kecil atau kurang 
dari 2 Ha. Pendapatan rata-rata pegaram di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang 
pada periode produksi 2014 sebesar Rp. 10.020.392. Tingkat risiko produksi, biaya, 
harga dan pendapatan pegaram di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang pada 
periode produksi 2014 memiliki tingkat risiko yang relatif kecil. 
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GAPOKTAN BANYU AJI  KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH 

Mukson, S.I. Santoso, W. Roessali, M. Handayani dan A. Setiadi 
 Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang 

email : mukson.fapetundip@gmail.com 

ABSTRAK 
Penelitian bertujuan menganalisis produktivitas sapi perah dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengembangan agribisnis sapi perah anggota Gapoktan Banyu Aji di 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode survai.  
Penentuan Gapoktan Banyu Aji dilakukan secara purposive sampling dan sampel 
peternak sapi perah diambil secara acak sederhana, diambil sebanyak 90 responden. 
Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan peternak, sedangkan data 
sekunder dikumpulkan dari berbagai lembaga yang terkait dengan penelitian. Analisis 
data dilakukan secara deskriptif dan model analisis jalur (path analysis) untuk 
mengetahui berbagai faktor pengembangan (teknis, sosial, ekonomi, kelembagaan dan 
lingkungan). Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skala kepemilikan sapi laktasi 2,43 
ekor. Produktivitas sapi perah sebanyak 8,68 lt/ekor/hari. Berdasarkan analisis jalur  
faktor ekonomi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap produktivitas sapi perah, 
sedangkan terhadap pendapatan peternak faktor pengembangan yang berpengaruh 
adalah faktot teknis (P<0,01), ekonomi (P<0,01), produktivitas (P<0,01) dan 
kelembagaan (P<0,01).  Model yang digunakan memenuhi kriteria fit model.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis sapi perah perlu terus 
diupayakan melalui perbaikan dan peningkatan berbagai faktor usaha secara 
komprehensip dan berkesinambungan. 

Kata kunci: faktor pengembangan, , produktivitas, agribisnis sapi perah  

Agribusiness Development Factor Of Dairy Cattle Gapoktan Banyu Aji Member District 
Semarang, Central Java 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the level of productivity of dairy cattle and the factors that 
influence the development of dairy cattle agribusiness Gapoktan Banyu Aji member in 
the District of Semarang, Central Java. The study was conducted by survey method. 
Samples summit and dairy farmers are taken randomly, taken as many as 10 summits 
and 90 respondents farmers. Primary data was collected through interviews with 
farmers, while the secondary data were collected from various agencies associated 
with the research. Data analysis was performed by descriptive and analytical models 
path (path analysis) to determine various factors development (technical, social, 
economic, institutional and environmental). The results showed that the average 
productivity of dairy cattle as much as 8.68 liters / head / day with a 2.43 scale 
ownership lactation cows. Based on path analysis produced that economics very 
significant factor (P <0.01) on productivity, while on the income of farmers factors that 
influence the development of technical factot (P <0.01), economics (P <0.01), 
productivity (P<0.01) and institutional (P<0.01).  

Keyword: factor of development, productivity,  dairy cattle agribusiness 

PENDAHULUAN 
Usaha sapi perah merupakan industri biologis yang memerlukan penanganan 

yang baik, mulai dari pengadaan sarana produksi, aspek budidaya ternak dan 
pemasaran produk serta penanganan pasca panen.  Kondisi saat ini, pengelolaan 
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usaha sapi perah rakyat masih dilakukan secara tradisional dan belum banyak 
memperhatikan berbagai aspek usaha, sehingga usaha sapi perah rakyat tidak banyak 
mengalami kemajuan. Upaya peningkatan produktivitas usaha sapi perah perlu 
dilakukan dengan mendorong berbagai faktor usaha seperti peningkatan kualitas SDM 
peternak, zooteknis usaha, sosial, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan usaha, agar 
usaha dapat terus berlangsung dan memberikan jaminan atau prospek usaha yang 
menguntungkan.  

Kondisi rendahnya produksi dan produktivitas sapi perah dalam negeri antara 
lain juga disebabkan oleh terbatasnya modal usaha, skala kepemilikan ternak yang 
masih relatif kecil, pemberian pakan baik kualitas dan kuantitas masih terbatas, 
kebersihan kandang dan penanganan produk pasca panen dan pemasaran yang 
terbatas (Boediyana, 2009 dan Yulianto, 2011). Situasi usaha sapi perah  ini pada 
gilirannya berdampak pada rendahnya investasi, produktivitas, efisiensi dan 
pendapatan serta daya saing usaha. 

Saat ini kebutuhan susu nasional yang dipasok dari produksi dalam negeri baru 
mencapai 25 - 30% dan sisanya sebesar 70% dipenuhi dari impor (Boediyana, 2009; 
Firman, 2010). Kekurangan pasokan dipenuhi dengan cara melakukan impor dari luar 
negeri, yaitu dari Australia dan New Zealand baik dalam bentuk bahan baku susu atau 
sebagai produk olahan (finished product). Populasi sapi perah di Jawa Tengah pada 
tahun 2010 sebanyak 122.489 ekor. Tingkat pertumbuhan sapi perah selama 5 tahun 
(2006-2010) rata-rata hanya sebesar 1,56%.  Produksi susu ada sebanyak 
100.149.736  liter/tahun. Situasi  produksi susu selama lima tahun terakhir (2006 – 
2010) mengalami pertumbuhan  yaitu rata-rata sebesar 9,37%  (Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2011).  

Kedepan usaha peternakan sapi perah perlu dilakukan perbaikan dan 
peningkatan yang mengarah pada usaha yang lebih produktif dan efisien. Perbaikan 
yang perlu terus dilakukan adalah memperhatikan  berbagai faktor usaha,  seperti 
faktor teknis, sosial, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan sehingga usaha sapi 
perah rakyat lebih profitable dan sustainable. 

Permasalahan produktivitas ternak sapi perah yang rendah,  pada saat ini 
pemerintah telah melakukan program revitalisasi persusuan dengan tujuan 
meningkatkan produksi dan produktivitas sapi perah. Pemerintah mengharapkan 
tingkat produksi susu rata-rata mencapai sebesar 15 liter/ekor/hari.   Program lain 
terkait perkembangan industri persusuan adalah adanya Peraturan Presiden No. 28 
Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang menekankan adanya 
peningkatan  produktivitas ternak, populasi dan kepemilikan ternak, kualitas susu, 
perbaikan pakan, sumberdaya daya manusia (SDM),  kemitraan dengan koperasi dan 
IPS, permodalan dan peningkatan konsumsi susu. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis tingkat produktivitas sapi perah 
pada peternak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha sapi perah 
dalam peningkatan produktivitas  dan pendapatan peternak anggota gapoktan banyu 
aji, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian tentang faktor-faktor pengembangan usaha sapi perah dalam upaya 

peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan peternak sapi perah dilakukan 
dengan metode survai. Penelitian dilakukan pada bulan September 2011 sampai 
dengan Januari 2012. Penentuan Gapoktan Banyu Aji dilakukan secara purposive 
sampling dengan pertimbangan anggota KTT sapi perah cukup aktif. Sampel peternak 
sapi perah diambil secara acak sederhana, diambil sebanyak 90 responden peternak. 
Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan peternak, meliputi identitas 
responden, gambaran kegiatan usaha sapi perah dan profil berbagai faktor usaha sapi 
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perah, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai lembaga yang terkait 
dengan masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan model 
analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor usaha (teknis, 
sosial, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan) untuk pengembangan sapi perah  di 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebagai variabel eksogen adalah berbagai faktor 
usaha dan variabel endogen adalah faktor produktivitas dan pendapatan peternak. 
Analisis jalur menggunakan program Amos versi 16.0 sesuai petunjuk Ghozali (2008) 
dan Wijaya (2009). Kriteria penerimaan model fit ditentukan dengan beberapa kriteria 
sebagai berikut : (Goodness of Fit Test) harus memenuhi persyaratan antara lain Chi-
square (mendekati 0 atau sekecil mungkin), Probability (≥ 0,05),  RMSEA (The Root 
Mean Square Error  Approximation, ≤ 0,08), TLI (Tucker Lewis Index, ≥ 0,9 ), dan AGFI 
(Adjusted Goodness of Fit Index, ≥ 0,90) (Ferdinand, 2006) dan Waluyo, 2011).  
Berbagai variabel eksogen dan endogen yang dianalisis dapat dilihat pada Tabel 1. 
dan Tabel 2. 

Tabel 1 
Variabel Eksogen Usaha Sapi Perah 

No. Variabel Usaha  Notasi 

1. Faktor  Teknis 

1. Skala Usaha 
2. Rasio ternak laktasi dan non laktasi 
3. Rata-rata umur ternak 
4. Calving interval 
5. Kualitas  bibit ternak sapi perah 

(FT) 

X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

2. 

 

Faktor Sosial 

1. Pendidikan 
2. Pengalaman usaha 
3. Kursus/pelatihan 
4. Tujuan/motivasi usaha 
5. Interaksi sosial 

(FS) 

X21 

X22 

X23 

X24 

X25 

3. Faktor Ekonomi 

1. Biaya produksi 
2. Curahan waktu kerja 
3. Harga jual susu 
4. Modal usaha 
5. Diversifikasi produk 
6. Resiko Penolakan susu 

(FE) 

X31 

X32 

X33 

X34 

X35 

X36 

4. Faktor Kelembagaan 

1. Distribusi/Rantai Pemasaran 
2. Efisiensi pemasaran 
3. Model kerjasama usaha 
4. Model Pembinaan usaha 
5. Frekuensi pembinaan 
6. Prinsip kerjasama usaha 

(FL) 

X41 

X42 

X43 

X45 

X46 

X47 

5. Faktor Lingkungan Usaha 

1. Ketersediaan bibit ternak 
2. Cara memperoleh bibit ternak 
3. Ketersediaan dan keragaman pakan hijauan 
4. Kualitas pakan konsentrat 
5.  Ketersediaan air untuk kebutuhan ternak  

(FK) 

X51 

X52 

X53 

X54 
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6. Pengolahan limbah kotoran ternak  X55 

X56 

 

Tabel 2 
Variabel endogen Usaha Sapi Perah 

No. Variabel Produktivitas dan Pendapatan Notasi 

1. Faktor Produktivitas  

1. Produksi susu 
2. Kualitas susu 
3. Tingkat penjualan susu 
4. Pengembangan produk olahan susu 
5. Pengembangan pasar susu segar 

(FPR) 

Y11 

Y12 

Y13 

Y14 

Y15 

2. Pendapatan Peternak 

1. Kontribusi pendapatan keluarga 
2. Produk utama usaha 
3. Profitabilitas 
4. Tingkat pendapatan usaha 

(FPN) 

Y21 

Y22 

Y23 

Y24 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Wilayah dan Peternakan di Kabupaten Semarang 
Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa 

Tengah, merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan sapi perah 
rakyat. Letak wilayah Kabupaten Semarang berada di  posisi 1100  141  54,7511 sampai 
dengan  1100 391 311 BT dan 70 31 5711 sampai dengan 70 3011 LS, dengan ketinggian 
318 – 1.450 m dpl.  Letak Kabupaten Semarang sebelah  utara berbatasan dengan 
Kota Semarang, sebelah timur dengan Kabupaten Grobogan dan Demak, sebelah 
selatan dengan  Kabupaten Temanggung, dan  sebelah barat berbatasan dengan  
Kabupaten Kendal. 

Luas wilayah Kabupaten Semarang 95.021 Ha, terdiri lahan sawah 4.418 Ha 
(25,69%) dan non sawah 70.603 Ha (74,31%).  Suhu udara rata-rata sebesar 26,2oC , 
dan curah hujan sebanyak 2.064 mm/tahun. Menurut Sudono et al. (2003) suhu udara 
ideal untuk kegiatan usaha peternakan sapi perah adalah sekitar 23oC –  28oC. Kondisi 
suhu udara di lokasi penelitian baik untuk usaha ternak sapi perah.  Toharmat (2010) 
mengatakan bahwa suhu udara dan lingkungan sangat mempengaruhi terhadap 
produksi dan produktivitas ternak sapi perah.  

Populasi ternak sapi perah tahun 2013 di Kabupaten Semarang berdasarkan 
Hasil Sensus Pertanian tahun 2013, sebanyak 22.308 Ekor. ternak sapi perah banyak 
diusahakan oleh peternak. Kegiatan usaha beternak di daerah penelitian sangat 
penting, dikarenakan usaha tersebut  digunakan sebagai fungsi pendukung 
pendapatan keluarga, sumber , bahan baku industri susu oleh Industri Pengolah Susu 
(IPS), bahan pangan bergizi tinggi, tabungan keluarga, penyerapan tenaga kerja dan 
sumber penghasil pupuk untuk menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan 
serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif (gas bio). Berdasarkan 
produksi susu, pada tahun 2013, sebanyak 27.530.077 liter, tertinggi kedua setelah 
Kabupaten Boyolali (46.906.493). Produksi susu selama 5 tahun terakhir (2009-2013) 
di Kabupaten Semarang mengalami penurunan 1,35%. Tingkat produksi susu selama 
5 tahun (2009-2013) dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 
Produksi Susu di Kabupaten Semarang selama 5 Tahun 2009-2013 

No.  Tahun Produksi Susu (liter) 

1. 2009 30.039.838 

2. 2010 34.568.345 

3. 2011 34.761.635 

4. 2012 34.386.871 

5. 2013 27.530.077 

Sumber : Statitistik Peternakan Provinsi Jawa Tengah (2014) 

Identitas Responden Peternak Sapi Perah  
Karakteristik responden peternak sapi perah antara lain  diukur berdasarkan 

kriteria-kriteria umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan dan pengalaman 
usaha (Tabel 4). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian peternak sapi perah 
anggota Gapoktan Banyu Aji masih dalam kategori usia produktif, yaitu umur 41–50 
tahun (70,00%). Peternak dalam kategori umur produktif mempunyai kemampuan fisik 
lebih baik dibanding yang non produktif. Umur yang produktif diharapkan mampu 
mengembangkan usaha secara optimal karena dukungan fisik yang memadai. 
kemampuan kerja seseorang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, ketrampilan, 
pengalaman usaha, kesehatan dan faktor alam (Hernanto, 1989). 

Pendidikan peternak sebagian besar lulusan Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), yaitu sebanyak (58,88%).  Pendidikan peternak sapi perah dikatakan masih 
relatif rendah, Tingkat pendidikan peternak berhubungan dengan perilaku usaha 
beternak (Sulma, 2006). Pendidi kan yang rendah diduga akan berpengaruh terhadap 
manajemen usaha dan pada gilirannya berakibat pada rendahnya produktivitas usaha 
sapi perah. Keadaan ini umumnya terjadi pada kegiatan-kegiatan di sektor pertanian 
termasuk peternakan. Upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan usaha sapi 
perah perlu terus ditingkatkan melalui model pendidikan non formal seperti penyuluhan 
dan bimbingan teknis untuk meningkatkan produktivitas usaha.  

Pekerjaan pokok sebagai petani/peternak  merupakan lapangan usaha utama, 
yaitu mencapai 85,55%, sedangkan sisanya sebanyak 14,45% bekerja non pertanian, 
yaitu sebagai PNS,  pedagang,  pegawai swasta,  buruh,  pensiunan.  Hasil ini 
menunjukkan lapangan usaha pertanian masih merupakan pekerjaan utama.  

Pengalaman usaha terbanyak pada kisaran  6 – 10 tahun, sebanyak 37,77%, 
kurang dari 5 tahun sebanyak 32,23% dan lebih 10 tahun ada sebanyak 30,00%. 
Pengalaman usaha diharapkan mampu meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan 
usaha sapi perah, sehingga dihasilkan keputusan-keputusan usaha beternak yang 
lebih tepat dan menguntungkan. 

Profil usaha sapi perah anggota Gapoktan 
Profil usaha sapi perah dapat memberikan gambaran tentang kondisi usaha 

sapi perah  yang dilakukan. Profil usaha  dari skala kepemilikan usaha sapi perah 
terbanyak adalah 3-4 ekor (41,11%).  Skala kepemilikan dapat berpengaruh terhadap 
produktivitas dan efisiensi usaha, sehingga pada gilirannya dapat mempengaruhi 
pendapatan peternak.  Berdasarkan rasio kepemilikan ternak sapi perah laktasi, jumlah 
yang laktasi yang diatas 60%  masih relatif kecil, yaitu sebanyak 13,33%, sedangkan 
sisanya sebanyak 86,67% di bawah 60%. Rasio ternak laktasi dan non laktasi yang 
diusahakan oleh peternak masih rendah dan kurang ideal, sehingga dapat membebani 
terhadap pembiayaan usaha, dan pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan 
peternak.  Menurut Sudono et al. (2003), pengelolaan usaha sapi perah dengan tetap 
menghasilkan susu secara berkesinambungan, perlu dijaga rasio antara ternak laktasi 
dan non laktasi, dengan kisaran 60% dari kepemilikan ternak. Produksi susu sebagian 
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besar (76,66%) berkisar antara 6 -10 liter/ekor/hari, dengan rata seluruh responden 
sebesar 8,68 liter/ekor/hari Kondisi ini sulit diperoleh oleh peternak yang skala 
kepemilikannya kecil. Kondisi gambaran profil usaha peternakan sapi perah anggota 
Gapoktan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 
Profil Usaha Sapi Perah Anggota Gapoktan 

No. Profil Usaha Jumlah 

1. Skala Kepemilikan (ekor) 

 1 – 2 
 3 – 4 
 5  - 6 
 7 - 10 
 > 10 

      

8   (8,88%) 

37 (41,11%) 

24 (26,66%) 

16 (17,77%) 

  5 (5,55) 

2.  Persentase Ternak laktasi 

 20 -  40% 
 41  - 60% 
 >60% 

 

37 (41,11%) 

41 (45,55%) 

12 (13,33%) 

3. Rata-rata Produksi Susu (liter/ekor/hari) 

     < 6 

   6-10 

 11-15 

 16-25 

   

7    (7,77%) 

69  (76,66%) 

14  (15,55%) 

0     (%) 

4. Rata-rata Harga Jual Susu (Rp/liter) 

 < 2750 

 2751-2900 

 2901-3100 

 3101-3500 

   

10  (11,11%) 

75  (83,33%) 

5  (5,55%) 

0  (0,0%) 

 

 Rata-rata Produksi Susu Total   

 < 10 

 11-20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

   

20  (22,22%) 

39  (43,33%) 

22  (24,44%) 

3    (3,33%) 

6    (6,66%) 

Sumber : Data Hasil Penelitian (2012) 

Tingkat Penampilan Berbagai Faktor Usaha Sapi Perah Anggota Gapoktan 
Penampilan berbagai faktor usaha untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat 

keragaan faktor usaha, yang meliputi faktor teknis, sosial, ekonomi, kelembagaan dan 
lingkungan dapat dilihat pada Tabel 5. Diantara berbagai faktor usaha menunjukkan 
bahwa rata-rata  faktor usaha masih tergolong sedang. Sedangkan untuk faktor sosial 
dan pendapatan masih kurang.  
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Tabel 5 
Penampilan Faktor Usaha Sapi Perah Anggota Gapoktan 

No. Faktor Usaha Total Skor Kategori 

1. Faktor Teknis (variabel skala usaha, rasio 

laktasi, umur ternak,  calving interval dan 

kualitas bibit 

14,5 Sedang 

2.  Faktor Sosial (variabel pendidikan, lama 

usaha, pelatihan yang pernah diikuti, 

motivasi usaha, dan interaksi sosial 

11,7 Kurang 

3. Faktor Ekonomi (variabel biaya produksi, 

curahan waktu kerja, harga jual susu, 

modal usaha, diversifikasi produk dan 

tingkat/resiko penolak an susu 

18,9 Sedang 

4. Faktor Kelembagaan (variabel pola 

distribusi pemasaran susu, efisiensi 

pemasaran, kerjasama usaha, model 

pembinaan, frekuensi pembinaan dan 

prinsip-prinsip kerjasama. 

16,9 Sedang 

5 Faktor Lingkungan (variabel ketersediaan 

bibit, cara memperoleh dan 

mengusahakan bibit, ketersediaan pakan 

hijauan, ketersediaan pakan dan kualitas 

pakan konsentrat, 

ketersediaan/kecukupan air dan 

pengolahan limbah kotoran ternak, 

18,8 Sedang 

6. Faktor Produktivitas (variabel produksi  

susu, kualitas susu, penjualan susu, 

pengembangan produk pangan olahan 

susu,  dan  pengembangan   pasar  susu, 

14,6 Sedang 

7. Faktor Pendapatan (variabel kontribusi 

pendapatan, produk utama usaha, 

profitabilitas dan tingkat pendapatan susu 

9,6 Kurang 

 

Analisis Faktor Pengembangan Usaha Sapi Perah dalam Peningkatan 
Produktivitas    dan Pendapatan Peternak Anggota Gapoktan  

Analisis pengembangan usaha sapi perah sebagai upaya untuk peningkatan 
produktivitas dan pendapatan peternak, dianalisis bagaimana pengaruh berbagai faktor 
usaha sapi perah seperti faktor teknis (FT), faktor sosial (FS), faktor ekonomi (FE), 
faktor kelembagaan (FK) dan faktor lingkungan usaha (FL), terhadap  peningkatan  
produktivitas (FPR) dan  pendapatan peternak (FPN) digunakan analisis jalur. 
Berdasarkan  
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Tabel 6 

Analisis Berbagai Faktor Pengembangan  Usaha Sapi Anggota Gapoktan 

No.  Faktor Usaha Estimate S.E. C.R. P 

1. FS <--- FL 0,515 0,184 0,083 0,933 

2. FT <--- FL 0,057 0,134 0,426 0,670 

3. FE <--- FL 0,201 0,149 1,348 0,178 

4. FE <--- FT -0,018 0,119 -0,148 0,882 

5. FE <--- FS 0,186 0,087 2,147 0,032 

6 FK <--- FS 0,128 0,068 1,891 0,059 

7. FK <--- FT -0,047 0,090 -0,521 0,602 

8. FK <--- FE 0,044 0,081 0,550 0,582 

9. FK <--- FL 0,334 0,115 2,918 0,004 

10. FPR <--- FL 0,087 0,099 0,879 0,379 

11. FPR <--- FT -0,043 0,075 -0,580 0,562 

12. FPR <--- FE 0,140 0,067 2,092 0,036 

13. FPR <--- FK 0,066 0,088 0,748 0,455 

14. FPR <--- FS 0,000 0,057 0,008 0,994 

15. FPN <--- FL -0,003 0,114 -0,027 0,978 

16. FPN<--- FT 0,404 0,086 4,726 *** 

17. FPN <--- FE 0,184 0,078 2,353 *** 

18. FPN <--- FPR 0,334 0,121 2,768 *** 

19. FPN<--- FK 0,285 0,100 2,842 *** 

20. FPN <--- FS 0,012 0,065 0,180 0,857 

Sumber : Analisis Data Hasil Penelitian  

analisis pengaruh berbagai faktor usaha menunjukkan bahwa faktor ekonomi 
berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap produktivitas usaha sapi perah, 
sedangkan terhadap pendapatan peternak faktor pengembangan yang berpengaruh 
adalah faktot teknis (P<0,01), eknomi (P<0,01), produktivitas (P<0,01) dan 
kelembagaan (P<0,01).  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor usaha 
mempunyai pengaruh terhadap produktivitas usaha dan pendapatan peternak. Hasil ini 
menunjukkan bahwa upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan peternak perlu 
memperhatikan  berbagai faktor usaha. Hasil ini sesuai dengan pendapat Soekartawi 
(1994) bahwa produktivitas hasil usaha pertanian dipengaruhi oleh faktor teknis/biologi, 
sosial dan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh SO’Donnell et al. (2011) 
menunjukkan bahwa pengembangan sapi perah dipengaruhi oleh jumlah pengaturan 
kuota susu, luas lahan, harga susu, aturan yang ditetapkan dan tenaga kerja, 
sedangkan penelitian Turinawe et al. (2012) menghasilkan  bahwa faktor  sosial 
ekonomi, antara lain umur peternak, pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas 
kepemilikan lahan, jumlah sapi perah berpengaruh terhadap pendapatan peternak. 
Hasil Penelitian Thau (2004),  Suzuki et al. (2005) dan Mukson et al. (2010) 
menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, lingkungan dan 
sumberdaya keluarga berpengaruh terhadap produktivitas dan pengembangan usaha 
sapi perah. Menurut Sudjatmogo (2010), beberapa permasalahan yang mendasar dan 
perlu di atasi adalah : 1) rendahnya populasi sapi perah dibandingkan dengan 
kebutuhan pasar domestik akan produksi susu, 2) in-efisiensi pengelolaan usaha di 
sektor on farm sebagai akibat skala pemeliharaan yang masih kecil, 3) rendahnya 
standar kesehatan ternak, 4) rendahnya standar kecukupan pakan ternak, dan (5) 
masih rendahnya konsumsi susu oleh masyarakat Indonesia.  
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Model SEM yang dihasilkan memenuhi Goodness of Fit Indices, yang berarti 
model sesuai kondisi empiris bahwa berbagai faktor usaha berpengaruh terhadap 
produktivitas dan pendapatan peternak. Semua parameter (Chi-square, probability, 
RMSEA, TLI, dan AGFI) menghasilkan penilaian baik.  Model yang digunakan 
memenuhi kriteria fit model, dengan hasil chi square (1,337), prob. (0,248), RMSEA 
(0,062), TLI (0,857) dan AGFI (0,881).  

PENUTUP 
Produktivitas sapi perah peternak anggota gapoktan Banyu Aji masih relatif 

rendah, dan perlu terus ditingkatkan. Faktor pengembangan agribisnis sapi perah 
untuk peningkatan produktivitas sapi perah dipengaruhi sangat nyata oleh faktor 
ekonomi, sedangkan faktor pendapatan peternak sangat nyata dipengaruhi oleh faktor 
teknis, ekonomi, produktivitas, dan kelembagaan. 

Pengembangan agribisnis sapi perah diperlukan komitmen dan kebijakan yang 
lebih komprehensip dengan memperhatikan aspek usaha mulai dari hulu sampai hilir.    
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KINERJA PEMASARAN UMKM BATIK MADURA DALAM UPAYA 

PENINGKATAN EKONOMI PERDESAAN DI KABUPATEN PAMEKASAN 

Slamet Subari, Novi Diana Badrut Tamami dan Ihsannudin 
Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 

s_subari01@yahoo.co.id 

ABSTRAK 
Aspek pemasaran adalah tahapan yang penting dalam sebuah usaha karena akan 
berkaitan dengan kinerja. Sebagaimana yang ada pada kinerja UMKM aspek 
pemasaran seringkali memiliki kelemahan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja 
aspek pemasaran UMKM batik Madura di Pamekasan dan upaya pembenahannya. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan sebagai sentra batik Madura yang 
terbesar. Data primer dan sekunder yang terkumpul dilakukan analisis menggunakan 
analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja aspek pemasaran batik 
Madura di Pamekasan masih lemah dan perlu pembenahan terutama terkait dengan 
promosi dan packing.  

Kata Kunci: Pemasaran, UMKM, Batik, Perdesaan 

MARKETING PERFORMANCE OF MADURESE BATIK  SME AS EFFORTS TO 
DEVELOPING RURAL ECONOMIC IN PAMEKASAN REGENCY 

ABSTRACT 
Marketing is an important stage in the business because it relates to performance. As 
known, marketing aspects of Small Medium Enterprise (SME ) often have weaknesses. 
This study has aimed to find out the performance and resolve its problem marketing 
aspects of the Madurese batik SME in Pamekasan. Primary and secondary data was 
collected and then analyzed using descriptive analysis. The results shows the 
marketing aspects performance of Madurese batik in Pamekasan still weak and need 
improvement primarily related to the promotion and packing.  

Key Words: Marketing, SMEs, Batik, Rural 

PENDAHULUAN 
Sebagaimana yang telah dipahami bahwa Indonesia memiliki ragam budaya 

adiluhung di tiap wilayah Nusantara. Salah satu budaya adiluhing bangsa ini adalah 
berupa batik dengan berbagai ragam dan coraknya. Menjadikan kebanggaan tersendiri 
manakala batik ini akhirnya diakaui sebagai salah satu warisan  kemanusiaan untuk 
budaya lisan non bendawi (masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity) 
sebuah warisan dunia oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009.  

Berbicara masalah batik maka saat ini masyarakat sudah tidak saja disodori 
oleh corak batik yang berasal dari Solo, Yogyakarta dan Pekalongan. Ternyata Batik 
Madura dengan corak dan ciri khasnya telah mampu mengambil segmen dan 
memberikan corak tersendiri pada batik di Indonesia. Batik madura dicirikan dengan 
dengan garis yang tegas dengan pewarnaan yang cenderung terang. Keberadaan 
batik Madura ini semakin melengkapi potensi yang ada wilayah Madura pada sektor 
pariwisata  seiring terbukanya akses dengan adanya Jembatan Nasional Suramadu. 
Demikian pula usaha batik ini menjadikan alternatif sumber pendapatan bagi 
masyarakat Madura yang umumnya berada di pedesaan. Menginta, selama ini 
masyarakat Madura dikenal memiliki ketergantungan tinggi pada sumber pendapatan 
yang bersumber dari alam seperti sektor pertanian, kehutanan dan kelautan (Subari, 
2009).  

mailto:s_subari01@yahoo.co.id
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Batik Madura hingga saat ini masih dikelola oleh usaha pada skala mikro, kecil 
dan menengah. Merujuk pada Undang– Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha 
produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal 
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta 
rupiah). Sementara usaha yang masuk lingkup kecil merupakan usaha ekonomi 
produktif yang didirikan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
atau cabang perusahaan dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 atau 
memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 
2.500.000.000. terakhir, usaha dengan skala menengah adalah usaha ekonomi 
produktif yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang 
perusahaan dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan 
Rp. 10.000.000.000 atau memiliki pejualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 
sampai dengan Rp. 10.000.000.000.  

Sebagai usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah usaha batik ini juga 
masih memiliki banyak kendala. Sebagaimana diungkapkan Kuncoro (2008), 
bahwasanya UMKM masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu dibenahi. 
Nugrahani (2011) menambahkan bahwa permasalahan dominan yang seringkali 
dihadapi oleh UMKM adalah pada aspek pemasaran atau marketing. Demikian pula 
UMKM Batik Madura ini juga masih memeliki permasalahan-permasalahan terkait 
dengan pemasaran. Pemasaran batik Madura hingga saat ini sebagian besar masih 
dikelola dengan manajemen pemasaran yang sederhana.  

Hal ini tidak mengejutkan, sebagaimana yang dipaparkan Tambunan (2000), 
bahwasannya  di Indonesia UKM membuat klaster namun tidak signifikan dengan 
bisnis yang ada dan tidak terdapat kerjasama pemasaran atau pembelian bahan baku. 
Selanjutnya disebutkan bahwa UKM juga masih kurang serius dalam hal harga input 
dan output, kesempatan pasar, serta permasalahan-permasalahan bisnis. Weijland 
(2000) and Glasmeier (2000) melaporkan bahwa di Indonesia, perantara dan 
pedagang besar sangat dominant dalam mengatur bisnis sehari-hari UKM yang 
memiliki kontrak pemasaran atau partnership.  

Padahal dalam sebuah bisnis pemasaran merupakan nadi utama yang perlu 
dijalankan. Pemahaman akan aspek product, place, price dan promotion menjadi 
acuan penting dalam sebuah pemasaran.  Aspek-aspek tersebut perlu dikaji dan 
diperhatiakan agar nantinya mampu merumuskan strategi pemasaran yang tepat dan 
efisien (Marinescu, 2007).  

Kondisi yang demikian ini tentunya akan memberikan efek yang kurang baik 
atau menimbulkan kerugian bagi pelaku UKM Batik. Padahal sudah selayaknya pelaku 
UMKM dapat berdiri mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi mulai dari penyiapan 
bahan baku dan utamanya adalah aspek pemasaran. Jika kondisi pemasaran batik 
dapat bekerja dengan baik maka nantinya akan menimulkan tingginya kegiatan 
produksi dan serapan bahan baku serta tenaga kerja. Sehingga menjadi hal yang 
sangat masuk akan jika Batik Madura yang diproduksi di wilayah pedesaan ini mampu 
meningkatkan ekonomi di wilayah pedesaan. 

Kajian ini berupaya untuk membahas kinerja pemasaran UMKM Batik Madura. 
Setelah dikaji kinerjanya dan ditelaah permasalahannya makan selanjutnya akan dikaji 
alternative solusi peningkatan kinerja pemasaran batik Madura.  

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari Kecamatan 

Proppo, Palengaan, Waru, Pamekasan dan Pegantenan. Pemilihan lokasi ini 
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mengingat Kabupaten Pemekasan merupakan sentra dari Batik Madura. Tercatat 
dalam 2014 Kabupaten Pamekasan ini memiliki 764 unit UMKM batik dengan total 
investasi 1,076 milyar rupiah.  

Metode Sampling 
Tercatat jumlah populasi UMKM batik Madura di Kabupaten Pamekasan 

tercatat sebanyak 764 dan dalam penelitian ini dipilih 30 UMKM. Pemilihan sampel 
dilakukan dengan metode random sampling atau dipilih secara acak sederhana. 

Metode Pengambilan Data 
Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dengan observasi dan kuisioner. Sementara data sekunder diperoleh dari 
Dinas Koperasi danUMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan. 

Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan deskriptif kuantitatif. 

Upaya perumusan solusi pemasaran UMKM batik Madura ini dilakukan dengan 
metode kualitatif melaui FGD (Focus Group Discusson). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kinerja Pemasaran UMKM Batik Madura di Pamekasan 
Industry kecil yang ada di Kabupaten Pamekasan cukup beragam, mulai dari 

anyaman tikar, batik tulis, garam, jamu, keripik singkong, keripik puli, gula siwalan, 
meubel, pande besi, petis ikan, terasi dan pembuatan kapal rakyat. UMK batik sendiri 
memiliki omset yang cukup besar(1,075 milyar rupiah) nomor dua setelah industry 
garam. 

Tingginya omset UMKM batik ini perlu adanya kelangsungan dan bahkan 
peningkatan yang terus menerus. Salah satunya adalah upaya peningkatan 
pemasaran yang perlu dilakukan oleh UMKM batik. Kegiatan pemasaran ini 
selayaknya memerlukan kesadaran yang penuh dari pelaku UMKM batik agar mampu 
memberikan kontribusi positif.  

Tabel 1. 
Kesadaran UMKM Batik Terhadap Pentingnya Pemasaran 

Variable Jumlah Persentase (%) 

Tidak penting yang 
penting produksi 

12 40,0 

Menyadari namun tidak 
melakukan/ 
menyerahkan pada 
pihak lain 

13 43,3 

Menyadari dan 
menjalankan secara 
professional 

5 16,7 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 

Berdasarkan data yang dipaparkan pada table 1 terlihat masih perlu adanya 
penyadaran bagi para UMKM bahwa sebagian besar 43,3% UMKM batik sudah 
menyadari namun masih belum melaksanakan atau menyerahkan pemasaran ini 
kepada pihak lain. Hal ini dikarenakan  masih minimnya pemahaman UMKM batik 
terhadap informasi pasar serta akses pemasaran yang terbatas. Selain itu ada temuan 
bahwa UMKM batik memasrahkan pemasaran pada pihak lain dikarenakan sudah 
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adanya jalinan kerjasama dan sangat sungkan jika akan memutuskan dan melakukan 
pemasaran sendiri. 

Sebuah produk perlu dikenal dengan mudah untuk menjadi penanda dan 
rujukan melalui merk bagi konsumen termasuk juga dalam produk batik. Merk ini akan 
menjadikan image sendiri terhadap produk dan memudahkan konsumen dalam 
memberikan preferensi terhadap suatu produk termasuk di dalamnya adalah produk 
batik.  

Namun sayangnya berdasarkan paparan yang ada pada table 2 dapat 
diketahui, ternyata sebagian besar (70%) UMKM belum memiliki merk pada produk 
batik Madura yang dihasilkannya. Keadaan tersebut dikarenakan masih belum adanya 
pemahaman bagi para UMKM batik terkait dengan pentingnya merk (brand) ini. Hal ini 
menjadi demikian ironis karena sebenarnya sebanyak 23,3% UMKM batik Madura 
belum memiliki merk namun sebenarnya sudah dikenal. Mereka merasa sudah 
nyaman dan cukup dengan kondisi yang ada dan tak perlu lagi memberikan merk atas 
produk batiknya. Kondisi ini tidak terjado pada 6,7% UMKM yang telah memiliki merk 
atas produknya. Jika dilik lebih jauh UMKM yang telah memahami pentingnya merk ini 
adalah para UMKM yang memiliki pendidikan yang tinggi.  
  

Tabel 2. 
Kepemilikan Merk Batik Madura oleh UMKM  

Variable Jumlah Persentase (%) 

Tidak ada/ belum 
memiliki  

21 70,0 

Belum memiliki namun 
sudah dikenal dengan 
nama tertentu 

7 23,3 

Sudah memiliki merk 
dan dikenal 

2 6,7 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 
Sementara itu untuk packging atas produk batik Madura sudah mengalami 

kondisi yang menggembirakan. Sebagian besar (60%) UMKM batik Madura melakukan 
packging atas produk batiknya meskipun masih seadanya.   
 

Tabel 3. 
Packging Batik Madura oleh UMKM  

Variable Jumlah Persentase (%) 

Tidak ada/ belum 
memiliki  

10 33,3 

Menggunakan 
seadanya 

18 60,0 

Sudah menggunakan 
dan memiliki ciri 

2 6,7 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 

Packging batik yang sudah dilakukan adalah asal dapat membungkus produk 
batik yang ada. Padahal sebenarnya packging ada ini dapat dimaksimalkan dalam 
membentuk brand dan penciri atas sebuah produk. Sehingga nantinya akan menjadi 
sebuah sarana promosi yang sangat efektif bagi produk batik Madura ini. 

Pemberian labeling pada packging akan memberikan sebuah penciri dan 
mampu memberikan image sendiri bagi batik Madura. Selain itu dengan labeling ini 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

156 

juga akan ada informasi yang diperlukan oleh konsumen terkait dengan produk batik 
Madura ini. Namun sayangnya hampir seluruh (90%) UMKM batik belum melakukan 
labeling pada packging produk batik Madura. Bahkan hanya ada satu UMKM saja atau 
3,3% yang telah melakukan labeling secara baik dan konsisten.  
 

Tabel 4. 
Labelling Pada Produk UMKM Batik Madura  

Variable Jumlah Persentase (%) 

Tidak ada/ belum 
memiliki  

27 90 

Menggunakan 
seadanya 

2 6,7 

Sudah menggunakan 
dan memiliki ciri 

1 3,3 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 

Harga bagi adalah nilai atau penghargaan atas sebuah produk dengan 
mendasarkan besarnya bea input yang dikeluarkan, investasi, brand , competitor serta 
aspek lainnya. Sehingga dengan demikian perlu ada penentuan harga (pricing) yang 
tepat.  

Tabel 5. 
Analisis Penentuan Harga Produk UMKM Batik Madura  

Variable Jumlah Persentase (%) 

Tidak melakukan  8 26,7 
Melakukan sekedarnya 19 63,3 
Melakukan dengan 
mempertimbangkan 
berbagai aspek 

3 10 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 

Guna memperoleh penentuan harga ini makan selayaknya dilakukan dengan 
hati-hati dengan memperhatikan berbagai factor tersebut. Namun sayangnya sebagian 
besar UMKM batik Madura masih melakukan sekedarnya saja. Bagi para pelaku 
UMKM ini asal memperoleh untuk maka harga tersebut diputuskan. Padahal 
pertimbangan competitor dan juga nilai investasi sangat layak dijadikan perhitungan.  

Berdasarkan cakupan distribusi  pemasaran batik Madura sudah mulai 
merambah pada tingkat nasional.  

Tabel 6. 
Cakupan Distribusi Produk UMKM Batik Madura  

Variable Jumlah Persentase (%) 

Local  17 56,7 
Nasional  12 40 
Internasional 1 3,3 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 

Tercatat sudah 40% UMKM batik yang sudah merambah ke wilayah nasional, 
meskipun sebagian besar masih di dominasi oleh pemasaran di lingkup local. Kondisi 
ini perlu terus dilakukan dorongan agar semakin banyak UMKM yang mempunyai 
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cakupan distribusi nasional. Sehingga batik Madura akan semakin dikenal dan tidak 
menutup kemungkinan hingga ke pangsa internasional.  

Dalam pemasaran sebuah produk maka peran promosi adalah hal yang sangat 
penting agar mampu memperkenalkan produknya ke konsumen. Namun sayangnya 
sebagian besar UMKM batik Madura masih melakukan promosi sekedarnya saja 
(90%). Bahkan masih ada UMKM yang tidak melakukan promosi sama sekali.  

 
Tabel 7. 

Promosi Produk UMKM Batik Madura  

Variable Jumlah Persentase (%) 

Tidak melakukan  17 56,7 
Sekedarnya saja 12 40 
Dilakukan dengan 
profesional 

1 3,3 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 

Padahal dengan promosi ini akan mengenal produk ke konsumen dan 
mendorong konsumen untuk melakukan lebih banyak lagi pembelian. Apresiasi perlu 
dilakukan pada UMKM yang telah melakukan promosi secara professional. Jika dilihat 
lebih jauh maka UMKM batik Madura yang telah melakukan promosi professional 
tersebut adalah UMKM yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan pendidikan tinggi dan 
nilai investasi besar.  

Pada saat ini sebenarnya sudah banyak sarana yang dapat digunakan promosi. 
Namun nampaknya hal ini terlihat belum banyak dipergunakan secara baik oleh pelaku 
usaha batik Madura. 

Tabel 8. 
Penggunaan Teknologi Dalam Promosi Produk UMKM Batik Madura  

Variable Jumlah Persentase (%) 

Tidak menggunakan 9 30 
Sederhana 20 66,7 
online 1 3,3 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2015 
 

Terlihat bahwa pelaku usaha UMKM batik Madura sebagian besar (66,7) masih 
menggunakan cara yang sederhana seperti masih menggunakan telepon dan 
handphone. Bahkan yang lebih miris lagi masih ada 30% UMKM batik Madura yang 
tidak melakukan promosi. Para pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa sudah 
cukup dengan kondisi yang ada saat ini. 

Alternatif Solusi Pemasaran UMKM Batik Madura 
Melandaskan pada temuan kinerja aspek pemasaran produk UMKM batik 

Madura ini maka selayaknya segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada usaha 
UMKM batik Madura ini.  

Hal yang utama dilakukan adalah upaya penyadaran bagi para pelaku UMKM 
batik akan pentingnya aspek pemasaran dalam sebuah produk termasuk batik ini. 
Ketika pelaku UMKM batik sudah dipahami maka seorang pelaku usaha tidak hanya 
berpikir pada produksi saja. Aspek pemasaran menjadi demikian penting sehingga 
nantinya mindset pelaku UMKM batik ini adalah memperoduksi sesuai dengan apa 
yang diharapkan pasar, dan bukan memproduksi apa saja yang dapat dilakukan.   

Jika nantinya pelaku UMKM sudaha berpikir memproduksi sesuai dengan 
permintaan pasar maka pelaku UMKM akan selalu lebih memperhatikan produknya. 
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Seorang konsumen pada intinya adalah akan memilih produk dengan kualitas yang 
baik. Sehingga dengan demikian nantinya pelaku UMKM batik Madura akan 
memproduksi batik sesuai dengan preferensi konsumen yang diinginkan. 

Selanjutnya pelaku UMKM batik juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek 
dalam penentuan harga. Besaran input, harga competitor dan aspek lainnya. Sehingga 
nantinya harga yang ditetapkan adalah harga yang optimum dengan tetap memberikan 
keuntungan kepada pelaku UMKM batik Madura, sehingga nantinya mampu 
memberikan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pedesaan sebagai lokasi yang 
banyak terdapat kegiatan UMKM batik Madura ini. 

Sebagaimana yang telah dimaklumi, bahwasannya batik Madura sudah bukan 
lagi komoditas local. Batik Madura sudah dikenal memiliki corak khas dan kualitas 
yang baik. Sehingga adalah hal yang sangat wajar jika cakupan pemasaran sudah 
tidak saja ke pasaran local namun sudah harus mampu keluar dari wilayah ini untuk 
menembus pasar nasional. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk sampai ke 
pasar internasional dalam artian mampu mengekspor.  

Guna mendukung ekspansi cakupan pemasaran hal yang tidak dapat 
ditinggalkan adalah kegiatan promosi. Sudah saatnya pelaku UMKM batik ini tidak 
berdiam menunggu datangya konsumen. Namun harus secara agresif memberikan 
pemahaman kepada konsumen. Melalui promosi ini maka akan memberikan informasi 
yang lengkap dan menarik akan produk batik Madura. Banyak sarana promosi dan 
media yang dapat digunakan dalam kegiatan promosi ini baik media audio maupun 
visual.  Pada sisi lain semakin mengglobalnya era informasi yang ada saat ini makan 
upaya promosi dengan menggunakan sarana online perlu mendapat perhatian yang 
lebih. Saat ini batas wilayah menjadi bukan halangan yang demikian berat.  

Guna melakukan hal itu semua perlu dilakukan pendampingan yang intensif 
pada pelaku UMKM batik Madura. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman 
dan kemampuan pelaku UMKM batik Madura terhadap pemahaman aspek pemasaran 
ini. bahkan jika ditilik lebih jauh sebagian besar pelaku UMKM batik Madura memiliki 
pendidikan yang rendah. 

PENUTUP 
Pelaku UMKM batik Madura secara kapasitas baik sisi pendidikan dan 

pengetahuan masih berada tahapan yang rendah. Sehingga pemahaman akan 
pentingnya pemasaran dengan penerapan bauran pemasaran masih terkendala. 
Sehingga dengan demikian perlu dilakukan pemahaman melalui pendampingan yang 
intensif utamanya terkait dengan promosi.  

UCAPAN TERIMA KASIH 
Disampaikan kepada Ditlitabmas Dikti yang telah memberikan pendanaan 

melalui skim PHB pada ketua pengusul Slamet Subari sebagai bahan tulisan ini. 
Semoga hasil kajian ini mampu memberikan manfaat utamanya bagi pelaku UMKM 
batik Madura.  
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REVIEW : POTENSI dan PELUANG PENGEMBANGAN BAWANG TIWAI                               

di KALIMANTAN TIMUR 

Sumarmiyati, Sri Wulan Pamuji Rahayu 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur. Jl. P.M. Noor 
Sempaja, Samarinda 75119, Kalimantan Timur. 

Tel. +62-541-220857, ♥email: marmoet.99@gmail.com 

ABSTRAK 
Provinsi Kalimantan Timur banyak menyimpan keanekaragaman hayati (biodiversity) 
berupa tanaman obat yang merupakan tanaman lokal spesifik. Bawang Tiwai 
(Eleutherine palmifolia.Merr) merupakan salah satu spesies tanaman lokal spesifik di 
daerah Kalimantan yang biasa digunakan masyarakat pedalaman menjadi obat 
ramuan tradisional,yang diyakini mampu untuk mengatasi berbagai penyakit 
degeneratif, kronis dan akut. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai potensi 
dan peluang pengembangan bawang tiwai di Kalimantan Timur sebagai bahan baku 
industri biofarmaka. Industri pembuatan obat berbahan baku bawang tiwai di 
Kalimantan Timur saat ini sudah mulai berkembang. Keberhasilan pengembangan 
agroindustri hortikultura tanaman obat-obatan di Kalimantan Timur dapat terukur 
melalui beberapa indikator. Mulai dari terserapnya tenaga kerja, terbukanya peluang 
pengolahan hasil hingga meningkatnya daya saing serta nilai tambah produk berbasis 
Good Manufacturing Product. Pengembangan bawang tiwai sangat memungkinkan 
untuk dikembangkan lebih lanjut mengingat ketersediaan bahan baku yang cukup 
banyak, teknologi budidaya yang mudah, serta peluang pasar yang masih terbuka.  

Kata kunci : potensi, peluang, bawang tiwai, Kalimantan Timur  

REVIEW : POTENCY and DEVELOPMENT OPPORTUNITIES ONION TIWAI  
in EAST KALIMANTAN 

ABSTRACT 
East Kalimantan Province has many biodiversities of medicinal plants as local spesific 
plant. Onions Tiwai (Eleutherine palmifolia.Merr) is one of the local specific plant 
species in Borneo that use of rural communities as traditional herb medicine, which 
believed can solved variety of degenerative diseases, chronic and acute. This paper 
aimed to discuss the potential and opportunities of tiwai onions to develop in East 
Kalimantan as industrial medicine. Industrial manufacture of drugs made from onions 
tiwai in East Kalimantan are now beginning to develop. The successful development of 
agro-industry horticultural plant medicines in East Kalimantan can be measured by 
several indicators. Labour absorption, opening up opportunities processing to 
increased competitiveness and value-added products based on Good Manufacturing 
Product. Tiwai onions development is possible to be developed further in view of the 
availability of raw materials are quite a lot, easy cultivation technology, and market 
opportunities that are still open. 

Keywords: potential, opportunities, onions tiwai, East Kalimantan 

PENDAHULUAN 
Bawang tiwai (Eleutherine palmifolia Merr) atau lebih dikenal dengan nama 

bawang dayak merupakan tanaman khas daerah Kalimantan Timur. Bawang tiwai 
banyak tumbuh di daerah hutan dan saat ini sudah mulai banyak dibudidayakan. 
Tanaman bawang tiwai merupakan jenis tumbuhan yang banyak digunakan sebagai 
obat dan rempah-rempah bagi sebagian suku dayak yang ada di Kalimantan Timur. 
(Suroto, 2009). 

mailto:marmoet.99@gmail.com
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Tanaman bawang tiwai biasa tumbuh di daerah dengan ketinggian 600-2000 m 
diatas permukaan laut. Tanaman tumbuh alami di hutan, ladang, sawah dan 
pekarangan. Sebagian petani saat ini sudah membudidayakan bawang tiwai sebagai 
tanaman sela pada ladang pertanamannya. 

Lingkungan tumbuh tanaman bawang tiwai berasal dari pekarangan penduduk, 
ladang, dan hutan. Dari hasil survei yang dilakukan terhadap beberapa pemilik 
tanaman bawang tiwai, diketahui bahwa sebagian besar tanaman tanaman bawang 
tiwai tersebut merupakan tanaman yang tumbuh secara liar (tanpa teknologi budidaya).  

Bawang tiwai memiliki khasiat antara lain sebagai obat peluruh kemih, obat 
muntah, pencahar, obat penyakit kuning, kanker, kista, prostat, diabetes, asam urat, 
hipertensi, gangguan pecernaan lambung, kolesterol, gondok, bronkitis, stamina, 
gangguan seksual, sakit pinggang dan pegal-pegal (Subiantoro, 2009) 

Bawang tiwai selain dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan 
obat juga telah digunakan sebagai bahan agensia hayati pengendali Meliodogyne sp 
pada tanaman tomat ( Liestiyani, et al., 2013) 

WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam 
pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit terutama 
untuk penyakit kronis dan penyakit degeneratif. WHO juga mendukung upaya-upaya 
dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional. Penggunaan obat 
tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern karena 
memiliki efek samping yang relatif lebih rendah daripada obat modern (Sukmono, 
2009) 

KEADAAN TANAMAN DAN BUDIDAYA 

Karakteristik Tanaman Bawang Tiwai 
Tumbuhan ini berupa terna menahun yang merumpun sangat kuat, akhirnya 

merupakan rumpun-rumpun besar. Tingginya hanya mencapai 26 hingga 50 cm. 
Batangnya tumbuh tegak atau merunduk, berumbi yang berbentuk kerucut dan 
warnanya merah. Daunnya ada dua macam, yaitu yang sempurna berbentuk pita 
dengan ujungnya runcing, sedang daun-daun lainnya berbentuk menyerupai batang.  

Bunga bawang tiwai berupa bunga tunggal, warnanya putih, terdapat pada 
ketiak-ketiak daun atas, dalam rumpun-rumpun bunga yang terdiri dari 4 sampai 10 
bunga. Bunganya mekar menjelang sore, jam 5 sampai jam 7 sore dan kemudian 
menutup kembali.  

Buah kotaknya berbentuk jorong dengan bagian ujungnya berlekuk. Bila masak 
merekah menjadi 3 rongga yang berisi banyak biji. Bentuk bijinya bundar telur atau 
hampir bujur sangkar. Umbinya mirip bawang merah tetapi sama sekali tidak berbau. 

Ciri spesifik tanaman ini adalah umbi tanaman berwarna merah menyala 
dengan permukaan yang sangat licin. Letak daun berpasangan dengan komposisi 
daun bersirip ganda. Tipe pertulangan daun sejajar dengan tepi daun licin dan bentuk 
daun berbentuk pita berbentuk garis.  

Selain digunakan sebagai tanaman obat tanaman ini juga dapat digunakan 
sebagai tanaman hias karena bunganya indah dengan warna putih yang memikat. 
Tanaman ini memiliki adaptasi yang baik, dapat tumbuh dalam berbagai tipe iklim dan 
jenis tanah. Selain hal tersebut di atas tanaman ini juga dapat diperbanyak dan 
dipanen dalam waktu yang singkat, sehingga tanaman ini dapat dengan mudah 
dikembangkan untuk skala industri.  

Kandungan Kimia Bawang Tiwai   
Bawang tiwai memiliki senyawa antara lain flavonoid, aldehid keton, asam 

karboksilat, glikosida, tanin, fenol, karbohidrat, dan protein. Hasil ekstrak bawang tiwai 
dengan pelarut methanol dan air panas memiliki persen antioksidan sebesar 61+0,8% 
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dan 5+ 0,3%. (Suroto dan   Sampapena, 2007). Senyawa-senyawa Alkaloid, Saponon 
Triterfenoid, Steroid, Glikosida, Tanin, Fenolik Flavonoid yang terkandung dalam 
bawang tiwai sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh.  

Sebaran Tanaman Bawang Tiwai 
Tanaman bawang tiwai banyak ditemukan di daerah di dua agroekosistem yaitu 

lahan kering dan lahan rawa pasang surut, namun terbanyak berada di lahan kering. Di 
Kalimantan Timur sendiri, tanaman bawang tiwai ditemukan di semua kabupaten/kota, 
namun demikian yang paling banyak ditemukan tanaman bawang tiwai adalah di Kab. 
Kutai Kartanegara. 

Dari hasil pengamatan Bawang tiwai dapat tumbuh sepanjang tahun sehingga 
sangat mungkin untuk dibudidayakan dan dikembangkan menjadi tanaman unggulan di 
Kalimantan Timur.  

Budidaya Tanaman Bawang Tiwai  
Tumbuh di pegunungan pada ketinggian 600-2.000 m dpl. Di Kalimantan Timur, 

Bawang Dayak ditanam pada ketinggian 1-200 M dpl. dengan pH tanah 6-7. Tanah 
subur dan struktur remah, kandungan bahan organik tinggi, Bagian yang diatanam 
adalah umbinya yang juga bermanfaat. selain itu daunya juga bermanfaat sebagai 
pelancar air susu ibu (ASI). Bentuk dan warna mirip dengan bawang merah.  

Bawang dayak dapat diperbanyak secara anakan maupun dengan umbi 
(Galingging, 2012). Penanaman di lapangan dapat dilakukan dengan : 
a. Umbi/biji/setek yang ditanam dalam keadaan sehat. 
b. Media tanam berupa campuran tanah subur dan kompos dengan perbandingan 

1:1 
c. Pemeliharaan, penyiangan dilakukan pada gulma yang tumbuh mengganggu di 

sekitar tanaman dan membuang bagian tanaman yang sudah kering. Penyiraman 
dilakukan setiap hari sesuai dengan kebutuhan tanaman, karena tanaman obat 
memiliki karakteristik yang khas terhadap kebutuhan air. 

d. Pemupukan, dapat menggunakan pupuk NPK dosis 4,1 g/L air yang diberikan 1 
kali dalam seminggu. Pupuk daun dosis 2 g/l air diberikan 2 kali dalam seminggu.  

Bagian bawah berbentuk rumpun, termasuk tanaman perdu. dalam waktu 6 

bulan umbi sudah bisa diambil dengan tinggi sekitar 20 cm. Tanaman ini menghendaki 
tanah yang gembur subur dengan campuaran bahan organik dengan jarak tanam 
15x20 cm. Bawang dayak ini dapat dipanen dengan tanda tanaman sudah 
mengeluarkan bunga.  

Bentuk-bentuk Pengolahan Tanaman Bawang Tiwai 
Tanaman ini tumbuh dengan memiliki adaptasi yang baik, dapat tumbuh dalam 

berbagai tipe iklim dan jenis tanah.  Bawang tiwai mudah dibudidayakan dan di panen 
dalam waktu yang singkat, sehingga berpotensi untuk dikembangkan di mana saja 
dalam skala rumah tangga atau industri. 

Beberapa cara pengolahan bawang tiwai antara lain : 

a) Simplisia 

Bawang tiwai dicuci dengan air bersih, kemudian potong dan singkirkan akar 
dan daunnya untuk diambil bagian umbinya, setelah itu umbi diiris menggunakan pisau 
dengan ketebalan 1 – 2 mm. Irisan dikeringkan dengan cara dijemur matahari selama 
24 jam atau menggunakan oven pada suhu 50°C selama 8 jam, sehingga kadar air 
berkisar 12 % kemudian dinginkan dan kemas dengan plastik dan tutup rapat. 
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b) Bubuk/Tepung (powder) Bawang Tiwai  

Proses pembuatan tepung seperti pada pembuatan simplisia namun setelah 
irisan bawang kering, haluskan dengan blender, kemudian diayak dan masukan dalam 
kemasan yang tertutup rapat. 

c)     Bawang Tiwai Instan 

Bawang tiwai dicuci menggunakan air bersih, ambil bagian umbinya kemudian 
diiris tipis, ditambah air 1 : 2 bagian  (1 kg bawang dayak per 2 liter air), haluskan 
dengan menggunakan blender. Setelah halus saring menggunakan kain atau 
kasa/screen. Tambahkan gula 1:1 (1kg bawang dayak, ditambah 1 kg gula pasir). 
Dimasak dengan cara diaduk terus sampai membentuk kristal (butir-butir 
halus). Dinginkan,jika ukuran butiran masih besar, haluskan dengan blender. Agar 
ukuran seragam tepung diayak kemudian dikemas. 

 

d)    Manisan Bawang Tiwai 

Bawang tiwai dicuci dengan air bersih, buang akar dan batangnya kemudian 
umbi diiris dengan ketebalan 1 – 2 mm, kemudian dikukus selama 5 menit. Irisan 
bawang tiwai yang telah dikukus matang, masukkan dalam larutan gula (gula + air 
perbandingan 1 : 1). Masak sambil diaduk-aduk hingga kering atau ditandai gula telah 
mengkristal.  

Potensi Lahan untuk Budidaya Bawang Tiwai  
Kalimantan Timur memiliki potensi lahan yang cukup luas, terutama lahan 

kering dan pekarangan yang belum tergarap dengan baik. Potensi ini tentunya dapat 
dimanfaatkan secara maksimal untuk ditanami berbagai macam tanaman budidaya 
yang dapat meningkatkan pendapatan petani, salah satunya adalah bawang 
dayak/bawang tiwai. 

Dilihat dari penggunaan lahan pertanian bukan sawah pertumbuhan luasan 
tidak banyak mengalami peningkatan pertumbuhan. Tanaman bawang tiwai dapat 
dijadikan tanaman sela yang diintegrasikan dengan tanaman perkebunan.  

Potensi lahan yang sementara tidak diusahakan juga merupakan potensi yang 
sangat besar untuk dikembangkan budidaya bawang tiwai. Saat ini belum tersedia 
informasi data yang menyebutkan luas lahan khusus untuk budidaya tanaman bawang 
tiwai di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan tanaman bawang tiwai belum menjadi 
salah satu komoditas unggulan. Luas areal tanaman bawang tiwai di Kalimantan Timur 
perlu untuk dilakukan pendataan dan dipetakan secara akurat. 
 

Tabel 1. 

Perkembangan Luas lahan Pertanian Bukan Sawah di Kalimantan Timur 

Lahan Pertanian Bukan 

Sawah 

2006 2007 2008 2009 2010 

a. Tegal/Kebun 280.897 267.934 225.259 205.701 216.869 

b. Ladang/Huma 147.361 149.486 177.523 151.610 150.454 

c. Lahan yang sementara 
 tidak 

diusahakan  

1.299.378 1.406.138 1.207.599 1.392.699 1.261.246 

d. Lainnya(perkebunan,huta
n rakyat,tambak, 

kolam/tebat/emp

ang 

3.140.869 3.850.107 3.553.138 3.557.641 3.652.049 
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Sumber : Dispertan Kaltim 2011 

PELUANG DAN TANTANGAN 
Tanaman bawang tiwai sudah dikembangkan di beberapa daerah di Kalimantan 

Timur, dan diperkirakan luas tanamnya semakin berkembang. Namun demikian dilihat 
dari produktivitsnya belum tercatat dengan baik. Produktivitas bawang tiwai sangat 
beragam di berbagai daerah, hal ini karena tanaman bawang tiwai ada yang sudah 
dibudidayakan dengan baik dan ada yang masih bersifat tanaman liar. Untuk 
mendapatkan data yang tepat dan akurat terkait potensi tanaman bawang tiwai di 
Kalimantan Timur karena masih sangat sulit hal ini karena keberadaan bawang tiwai di 
Kalimantan Timur belum dipetakan dengan baik.  Dibawah ini disajikan peluang dan 
tantangan tanaman bawang tiwai bila tanaman ini dijadikan sumber bahan baku 
pembuatan obat dan makanan.  

Peluang 
Tanaman bawang tiwai dapat dengan mudah tumbuh di daerah pantai, 

pegunungan, daerah sepanjang aliran sungai di Kalimantan Timur. Lingkungan terbaik 
untuk tanaman bawang tiwai adalah daerah yang kaya akan humus atau bahan 
organik, lempung berpasir, dan dapat tumbuh pada daerah rawa dan lahan gambut. 
Sebagian besar pertanaman bawang tiwai belum menerapkan inovasi teknologi yang 
sudah ada. Teknologi yang sudah ada jika dilakukan diseminasi akan menimbulkan 
dampak dalam diversifikasi hasil produk yang optimum. Teknologi yang siap pakai saat 
ini meliputi cara pembibitan, budidaya tanaman, pasca panen, pengolahan bawang 
tiwai sebagai bahan pangan dan bahan baku produk obat herbal.  

Pemberdayaan kelompok tani/petani penanam bawang tiwai sangat penting 
dilakukan dalam rangka memperluas serta meningkatkan potensi tanaman bawang 
tiwai sebagai tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Peningkatan kapasitas dan 
pengetahuan petani baik dalam budidaya maupun pengolahan pasca panen masih 
sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual tanaman bawang tiwai.   

Tantangan 
Masalah utama dalam rangka pengembangan tanaman bawang tiwai di 

Kalimantan Timur belum tersedianya varietas unggul bawang tiwai yang memiliki 
produktivitas tinggi. Teknologi budidaya yang belum menerapkan GAP (Good 
Agricultural Practise) dan manajemen pengolahan GMP (Good Manufacturing Practise) 
sehingga produk masih banyak dijual dalam bentuk bahan baku berupa umbi bawang 
tiwai yang tentunya memiliki nilai jual yang lebih rendah dibanding jika sudah diolah 
dalam bentuk siap pakai. 

KESIMPULAN 
Tanaman bawang tiwai sudah lama di kembangkan di Kalimantan Timur 

dengan teknologi budidaya yang sederhana. Ketersediaan lahan untuk budidaya dan 
pengembangan bawang tiwai di Kalimantan Timur masing sangat luas terutama lahan 
kering dan pekarangan. Tanaman bawang tiwai dapat diolah menjadi bahan baku 
industri tanaman obat herbal dan kosmetika. Peluang untuk mengembangkan tanaman 
bawang tiwai berupa hasil inovasi teknologi budidaya dan pasca panen yang tersedia 
dalam bentuk bibit, pengolahan menjadi simplisia, tepung/bubuk  instan dan manisan.  

 

Lahan Bukan Pertanian      

(Rumah, bangunan & halaman,  

hutan negara, rawa-rawa  

(yang tidak ditanami,dll) 

 

16.610.176 

 

16.030.702 

 

16.170.660 

 

16.050.216 

 

16.452.25

6 
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USAHATANI PADI ORGANIK DIDUKUNG LEMBAGA KEUANGAN  

(Studi Kasus Pada Petani organik di Kabupaten Tasikmalaya) 

Wahid Erawan  
Fakultas Pertanian Universitas Garut 

wahiderawan@gmail.com 

ABSTRAK 
Salah satu upaya untuk mengembalikan produktivitas lahan dan menjaga 
keberlangsungan lingkungan melalui pertanian organik. Pengembangan usaha padi 
organik masih menjadi kendala sebagian besar petani organik. Dilain pihak kebutuhan 
modal usahatani akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga input 
pertanian seperti benih, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan 
mengkaji strategi pengembangan usahatani padi organik dengan dukungan lembaga 
keuangan mikro. penelitian ini dilakukan di kabupaten Tasikmalaya. Ukuran sampel 
yang digunakan 15 orang. Analisis data yang digunakan adalah AHP.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa petani padi organik cenderung berkembang jika Pemerintah 
dengan perangkat yang dimilikinya memantau LKM dalam mensosialisasikan produksi 
padi organik ke masyarakat petani. Model pelayanan pembiayaan yang ideal untuk 
petani yaitu menghindari persyaratan agunan  

Kata kunci: petani padi organik, aksesibiltas, lembaga keuangan mikro 

ORGANIC RICE FARMING BUSINESS SUPPORTED BY FINANCIAL INSITUTION 
(Case Study at organic farmers in Tasikmalaya District) 

ABSTRACT 
One of the efforts to restore land productivity and sustain the environment is through 
organic farming. Organic farming business development is still an obstacle for mostly 
organic farmers. On the other hand, capital need will increase since the agricultural 
inputs are increase such as seeds, fertiliser, pesticides and insecticides, and labour. 
This research aims to study business development strategy of organic farming which is 
supported by micro financing institution. This reserach was executed in Tasikmalaya 
district. Sample size are 15 people. Data analysis applied AHP. The result shows that 
rice organic farmers tend to thrive if  govermnment and its staffs need to monitor micro 
financing institution in socialising rice organic farming production to the  farmers 
society. Ideal financing service model for the farmers which avoids collateral 
requirement. 

Keywords: rice organic farmers, accesibility, micro financing institution 

PENDAHULUAN 
Di Indonesia dan sebagian besar negara-negara di Asia, problem kronis 

kekurangan pangan justru banyak terjadi di wilayah pedesaan yang umumnya 
menggantungkan kehidupan mereka dari sumber mata pencaharian petanian. 
Kelaparan justru banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah dimana masyarakat 
memproduksi pangan namun suplai pangan yang terjangkau bagi mereka sangat 
terbatas stringger, (1999);dalam Luthi Fatah, (2006). 

Namun demikian Indonesia masih memiliki potensi yang cukup besar untuk 
bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap salah satu upayanya adalah 
pengembangan usaha pertanian organik. Hal ini karena pertanian organik memiliki 
berbagai keunggulan komparatif antara lain: (1) masih banyak sumber daya lahan 
yang dapat dibuka untuk  mengembangkan sistem pertanian oganik, (2) teknologi 
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untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan kompos, 
pestisida hayati dan lain-lain (Kusmuljono, 2007). 

Pada tahun 2010 Gapoktan Simpatik di Kabupaten Tasikmalaya melakukan 
Ekspor Perdana Beras Organik ke Amerika sebanyak 18 ton. Januari 2011 ekspor ke 
Malaysia sebanyak 19 ton, Agustus 2011 ekspor ke Malaysia 18,875 ton, Oktober 
2011 ekspor ke Jerman 950 kg, Singapura Desember 2010 4 ton. Maret 2011 ke Dubai 
Uni Emirat Arab 16,6 ton & April 2012 ke USA 18,55 ton. Berikutnya Singapura, 
Jerman & negara-negara lain telah mengirimkan surat order. Jelasnya sebagaimana 
tersaji dalam Tabel 1. 
 

Tabel 1. 
Volume Ekspor Beras Organik Gapoktan Simpatik Berdasarkan Tujuan Negara di 

Kabupaten Tasikmalaya  2009- 2014 
 

No  Negara Tahun (dalam Kg) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 USA 18.000  18.550 57.125 78.805 20.425 

2 Malaysia  36.875 17240 31.900 21.000 20.800 

3 Jerman  950 6650 77.870 67.200 67.200 

4 Singapura  4.000     

5 Dubai   16.600    

6 Belanda   5.275    

7 Italia     16.660 16.670 

8 Belgia      8.500 

Sumber : Gapoktan Simpatik di Kabupaten Tasikmalaya, 2014 
 
Sedangkan untuk Pasar Nasional (Jabotabek, Bandung dan Kota-kota lain di 

Pulau Jawa), pengirimannya rata-rata baru mencapai sebanyak 20-30 ton/bulan. 
Permintaan baik nasional maupun untuk ekspor ini diprediksi akan terus bertambah 
seiring dengan trend masyarakat dunia yang terus tumbuh mengkonsumsi pangan 
organik. 

Kurangnya modal untuk kegiatan pengembangan usaha tani padiorganik. 
Petani tidak dapat menerapkan usahanya secara lengkap seperti penggunaan benih 
bermutu, pembuatan pupuk organik. Persitisida nabati, dan sarana produksi lainnya 
sehingga produktivitasnya yang dicapai tidak maksimal. Produktivitas yang rendah 
akan menyebabkanpendapatan yang rendah, sehingga akhirnya petani tidak akan 
mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. 

Lembaga perbankan di  Indonesia saat ini telah diakui sebagai salah satu 
lembaga yang terbukti sustainable yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang 
jumlahnya masih kecil (sekitar 63.000 unit) bila dibandingkan kebutuhan para 
pengusaha mikro (Ismawan,2003).  

Setiap lembaga pembiayaan memiliki pola pelayanan yang khas, seperti 
sasaran nasabah, tipe kredit, serta carapengajuan, penyaluran, dan pengembalian 
kredit. Setiap pola pelayanan tersebut memiliki komponen yang sesuaiatau tidak 
sesuai dengan karakteristik petani. Petani umumnya tidak dapat mengakses lembaga 
pembiayaankomersial yang menyediakan bunga rendah, seperti BRI Unit Desa, Bank 
Perkreditan Rakyat, dan koperasi karenatidak memiliki agunan sertifikat tanah, 
pengembalian kredit bulanan sehingga tidak sesuai dengan pola penerimaanusahatani 
yang bersifat musiman, dan prosedur pengajuan kredit yang rumit. Petani juga sulit 
mengakses Koperasi Unit Desa karena kinerjanya lemah, putaran uang lambat, dan 
modal sulit berkembang. Petani sulit mengakseskredit program karena kemampuan 
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keuangan pemerintah yang terbatas. Karena berbagai hambatan tersebut,sebagian 
besar petani memilih lembaga pembiayaan informal meskipun dengan tingkat bunga 
yang tinggi. Pola pelayanan kredit yang ideal untuk petani yaitu menghindari 
penetapan agunan sertifikat tanah, memberikan kredit berbentuk uang tunai, 
menyediakan kredit jangka pendek dengan pengembalian musiman, jumlah plafon 
kreditmencukupi untuk membeli benih, pupuk dan obat-obatan, serta 
pengajuan/penyaluran kredit melalui kelompoktani. Di sisi lain, petani perlu memahami 
prinsip penggunaan kredit yang benar, berusaha membangun modal sendiri, dan 
menciptakan diversifikasi usaha yang memberikan penerimaan secara harian, 
mingguan atau musiman. (Supriatna Ade, 2009) 

Permasalahan saat ini di kabupaten Tasikmalaya yang dihadapi antara LKM 
dengan para petani organik yaitu faktor yang berkaitan tentang aturan main kebijakan 
pemerintah yaitu pemberian modal dan pembayaran kredit. Petani harus membayar 
kredit setiap bulan sedangkan  mereka hanya mampu mengembalikan setiap panen (+ 
6 bulan).  Keadaan menjadi masalah bagi petani, sebagian petani dikhawatirkan 
menjadi kurang intensif dalam melaksanakan usahatani padi organik. Identifikasi 
Masalah Bagaimana strategi pengembangan usahatani padi organik dengan dukungan 
lembaga keuangan mikro.Tujuan Penelitian mengkaji strategi pengembangan 
usahatani padi organik dengan dukungan lembaga keuangan mikro 

METODE 

Objek dan Tempat Penelitian 
Objek penelitian ini meliputi faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

perkembangan usahatani padi organik, aksesibilitas petani padi organik terhadap 
lembaga keuangan mikro dan strategi pengembangan usaha padi organik didukung 
lembaga keuangan mikro. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi 
ini dipilih dengan pertimbangan lokasi yang memiliki kelengkapan infrastruktur  

Metode Pengambilan Sampel 
Responden survei pakar berjumah 15 orang diambil secara purposive  

sampling.  Responden tersebut adalah pakar dalam bidang Padi organik dan LKM 

Jenis dan Sumber Data 
Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari kuisioner serta wawancara langsung dengan praktisi/ pengamat,  petani, 
serta instansi atau lembaga terkait lainnya. Data sekunder adalah data umum yang 
mendukung penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari studi pustaka maupun 
lapoaran hasil penelitan lain yang mendukung seperti dari BPS, Kementrian Koperasi 
dan UKM, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan sebagainya. 

Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara langsung 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Data 
sekunder dikumpulkan dari berbagai pihak yang menyangkut masalah penelitian 
melalui studi pustaka.  

Teknik  Analisis Data 
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada penelitian ini digunakan untuk 

menentukan prioritas alternatif strategi dalam membantu merumuskan kebijakan 
pengembangan usaha tani padi organgik yang didukung LKM.Proses analisis yang 
dikembangkan tahun 1970-an ini dimaksudkan untuk dapat mengorganisasikan 
informasi dan berbagai keputusan secara rasional (judgement) agar dapat memilih 
alternatif yang paling disukai (Saaty, 1983). Metode ini dimaksudkan untuk membantu 
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memecahkan masalah kualitatif yang komplek dengan memakai perhitungan 
kuantitatif, melalui proses pengekspresian masalah yamg dimaksud dalam kerangka 
berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan 
keputusan secara efektif. Metode ini memiliki keunggulan tertentu karena mampu 
menyederhanakan persoalan yang terstruktur, sehingga mendorong dipercepatnya 
proses pengambilan keputusan terkait 

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis beberapa alternatif strategi, 
untuk kemudian dipilih dan ditetapkan sebagai prioritas strategi dengan memakai AHP. 
Menurut Saatly (1983), langkah-langkah metode AHP nya adalah sebagai berikut: 

Tingkat pertama:sasaran dari permasalahan yang akan diselsaikan, yaitu 
Pengembangan usaha tani padi organik didukukung oleh Lembaga Keuangan Mikro  

Tingkat kedua  : faktor yang mempengaruhi Pengembangan usaha tani padi 
organik didukukung oleh Lembaga Keuangan Mikro, yaitu akses modal, akses pasar, 
tenaga kerja, infrastruktur dan kelayakan usaha 

Tingkat ketiga :  aktor atau pelaku yang terlibat dalam Pengembangan usaha 
tani padi organik didukukung oleh Lembaga Keuangan Mikro, yaitu LKM bank,  LKM 
non bank, rentenir, pemerintah dan petani. 

Tingkat keempat: tujuan yang akan dicapai dalam Pengembangan usaha tani 
padi organik didukukung oleh Lembaga Keuangan Mikro, yaitu perlusasan usaha padi 
organik, mengurangi pembiayaan tengkulak/ rentienir dan memperluas layanana LKM. 

Tingkat kelima : alternatif strategi yang akan dipilih dalam Pengembangan 
usaha tani padi organik didukung oleh Lembaga Keuangan Mikro, yaitu persyaratan 
pembiayaan usaha padi organik dipermudah dan pemsasarana/ solusi padi organik .  

Tabel 2.  
Aplikasi Teknik AHP 

No Prinsip Penjelaasan  

1 Kesatuan AHP memberikan model tunggal yang mudah dimengeri, 
luwes untuk aneka ragam persoalan yang tidak terstruktur 

2 Kompeksitas AHP memadukan ancangan deduktif dan berdasarkan 
sistem dalam memecahkan persoalan kompleks 

3 Saling 
ketergantunga
n 

AHP mencermnkan kecenderuangan lamai,dari pemikiran 
untuk memilah-milah elemen dalam satu system, pada 
berbagai tingkat yang berlainan dan mengelompokkan 
unsur-unsur yang serupa dalam setiap tingkat 

4 Pengukuran AHP mengahasilkan satu skala untuk mengukur hal-hal 
dan terwujudnya saut metode utuk menetapkan prioritas 

5 Konsistensi AHP melacak konsistensi logis dari berbagai 
pertimbangan yang dipakai untuk menetapkan prioritas 

6 Sintesis AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang 
kebaikan setiap alternative 

7 Tawat 
menawar 

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relative dari 
berbagai factor system dan memungkinkan organisasi 
dalam memilih alternative terbaik berdasarkan tujuan-
tujuan mereka 

8 Pemilihan 
consensus 

AHP tidak memaksakan konsensus tetapi 
mensistensiskan suatu hasil yang representatif dari 
berbagai penilaian berbeda  

9 Pengulangan 
proses 

AHP memungkinkan organisasi memperhalus definisi 
mereka atas satu persoalan dan memperbaiki berbagai 
pertimbangan serta pengertian mereka melalui berbagai 
pengulangan 

Sumber : Saaty (1983) 
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Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan keterkaitan elemen-elemen pada struktur hierarki strategi 

pengembangan usaha mikro pertanian organik didukung lembaga keuangan mikro, 
maka struktur hirarki dibagai menjadi lima layer. Layer perma merupakan  sasaran 
(goals) yaitu strategi pengembangan usaha tani padi organik didukung lembaga 
keangan mikro. Struktur hiratrki strategi pengemganan usahatani padi organik 
didukukung lembaga keuangan mikro. 

Pada layer kedua diidentifikasikan fakor yang mendukung alteratif strategi yaitu 
(1) kelayakan usaha (2) akses permodalan (3) akses pasar (4) tenaga kerja dan (5) 
infrastruktur. Hasil perbandingan berpasangan pada faktor yang mendukung strategi 
dijelaskan gambar 1. 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 1. 

Perbandingan FaktorPenting Stragtegi Pengembangan Usaha Padi Organik 
Didukung Keuangan Mikro 

Pada layar ketiga diposisiskan sebagai aktor yang dominan pada alternatif 
strategi pengembangan usahatani padi organik, yaitu (1) petani (2) LKM berbentuk 
bank (3) LKM bukan bank (4) LKM bukan Bank bukan Koperasi (5) pemerintah. Hasil 
perhitungan tingkat kepentingan berdasarkan aktor ditunjukkan pada gambar 2. 

 
Gambar 2 

Perbandingan AktorPenting Stragtegi Pengembangan Usaha Padi Organik 
Didukung Keuamgam Mikro 

 
Pada layar ke empat diiidentifikasikan sebagai tujuan untuk menunjang 

alternatif strategi pengembangan usahatani padi orgaanik, itu (1) mengurangi 
pembiayaan oleh tengkulak/ijon dan (3) memperluas layanan LKM. Hasil perhitungan 
berdasdarkan tingkat kepentingan tujuan dijelaskan pada gambar 3. 

 
Gambar 3. 

Perbandingan Tujuan Penting Stragtegi Pengembangan Usaha Padi Organik 
Didukung Keuamgam Mikro 

Hasil berdasarkan hasil perbandingan bepasangan dengan metoda AHP, 
didapat alternatif strategi untruk pengembangan usaha tani padi organik didukung LKM 
dengan nilai incosisency ratio sebesar 0,05 yaitu (1) pemasaran/sosialisasi produk dan 
(2) persyaratan pembiayaan usahatani padi orgaik  lebih dipermudah. Gambar hasil 
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perhitungan alternatif strategi dan analisis sensitivitas pengembangan usahatani padi 
organik didukung LKM ditunjukkan  gambar 4 

 
Gambar 4 

Perbandingan Alternatif Stragtegi Pengembangan Usaha Padi Organik Didukung 
Keuamgam Mikro 

 
Tabel 3 

Kesimpunan AHP Steregi Pengembangan Usahatani Padi Organik 

Prio 

ritas 

LEVEL 

1 2 3 4 

Faktor Aktor Tujuan Alternatif 

strategi 

1 Pasar 

O,390 

Petani 

0,351 

Layanan LKM 

0,447 

Pemasasran 

0,681 

2 Modal 

0,219 

Pemerintah 

0,267 

padi Organik 

0,398 

Persyaratan 

0,319 

3 Layak 

0,165 

Non bank 

0,151 

Tengkulak 

0,155 

 

4 Tenaga kerja 

0,127 

Bank 

0,143 

  

5 Infrastruktur 

0,099 

Non bank, koperasi 

0,08 8 

  

 
Hasil analisis sensitivitas perhitungan AHP untuk stragei pengembangan usahatani 
padi  organik didukung LKM ditunjukkan pada gambar 5 
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Berdasarkan AHP strategi untuk mengembangkan usahatani padi organik 
didukung LKM dapat dilakukan dengan insentif dari pemerintah berupa memantu 
pemasaran dan pensosialisasian padi organik kemasyarakat termasuk usahatani padi 
organik 

Sosialisasi Pemasaran Produk Padi Organik 
Pemerintah dengan perangkat yang dimilikinya perlu memantu LKM dalam 

mensosialisasikan produk padi organik ke masyarkat petani.Eksistensi untuk 
menyebarluaskan usahatani padi organik yang terfokus di bidang on farm (proses 
produksi), ternyata terasa sangat tidak cukup. Melainkan juga terkait dengan aspek 
peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan lain sebagainya. 
Keberhasilan yang dicapai dalam konteks peningkatan produksi persatuan luas yang 
diperoleh dari pengembangan usahatani padi organik ternyata selama ini sebagian 
besar nilai tambahnya lebih banyak diraih oleh para pelaku usaha yang bergerak di 
bidang pengolahan dan pemasaran. Petani pelaku padi organik, praktis hanya 
memperoleh dari nilai jual gabah, inipun di beberapa lokasi nilai jual gabah yang 
dihasilkan ternyata banyak yang dibeli dengan harga yang relatif sama dengan gabah 
yang dihasilkan secara konvensional.  

Dalam upaya merintis dan mengembangkan agribisnis padi Organik khususnya 
untuk menghasilkan beras organik yang mampu menembus pasar internasional, 
tentunya tak mungkin dapat dilaksanakan secara individual. Oleh karenanya 
penguatan dan pemantapan Kelompok Tani, penumbuhan dan Pengembangan 
Gabungan Kelompok Tani serta jalinan hubungan di antara kedua kelembagaan petani 
tersebut, dan jalinan kemitraan antara Gabungan Kelompok Tani dengan pihak yang 
mempunyai akses di bidang pemasaran, permodalan, serta dibidang Sertifikasi 
merupakan kegiatan yang akan menjadi perhatian dalam merintis dan mengembangan 
Agribisnis Padi Organik. 

Segmentasi merupakan proses yang berisi mengenai indentifikasi segmen, 
penentuan dan pemilihan segmen, dan menciptakan  pasar dari target segmen 
tersebut, hasil dari penentuan segmentasi harus merupakan segmen yang nyata dan 
memang membutuhkan produk yang akan kita jual.Berdasarkan personal karakterisitk, 
maka beras organik akan dipasarkan kepada orang atau komunitas yang memiliki 
kesadaran terhadap kesehatan, atau kalangan yang memiliki kesadaran akan 
pentingnya kesehatan, biasanya orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang 
secara ekonomi memiliki daya beli yang lebih (menengah-atas). Segmen untuk beras 
organik akan dipasarkan untuk semua umur, atau dengan kata lain merupakan 
segmen keluarga menengah ke atas atau bisa dikatakan segmen keluarga mapan 
yang memiliki daya beli tinggi dan sadar akan kesehatan. 

Setelah ditentukan segmentasinya maka menentukan targeting merupakan 
upaya perusahaan dalam memasarkan produknya dan membedakannya dari 
competitor. Pemain dalam usaha beras organik relatif masih sedikit dan pasif 
(umumnya konsumen mencari) bukan produsen mencari, kebutuhan pasar modern 
seperti Hero, Giant, atau supermarket lain juga sangat tinggi, hal yang harus 
diperhatikan adalah stabilitas kualitas produk dan stabilitas kontiunitas produk dalam 
memenuhi kebutuhan pasar. 

Kebutuhan pasar akan beras organik cukup tinggi, sehingga pasar masih 
terbuka lebar, dan persaingan masih relatif sedikit, kendati demikian competitive 
advatage tetap diperlukan, produk beras organik yang dipasarkan merupakan beras 
yang pure organik, selain itu juga sebagai perusahaan atau produsen berusaha lebih 
dekat dengan konsumen dengan melakukan interaksi pasar misal sosialisasi produk 
organik di komunitas pecinta pangan organik dan sosialisasi kesehatan dan lain 
sebagainya.. Taktik pasar dalam pemasaran produk beras organik antara lain, untuk 
memuaskna konsumen maka produk haruslah terus diperbaiki kualitas produknya, 
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terutama keragaan, kualitas kemasan dan untuk beras organik adalah tingkat 
kemurnian produk tersebut, apakah produk tersebut sudah betul-betul organik atau 
masih kurang. 

Untuk kepuasan konsumen juga sebaiknya perusahaan/produsen melakukan 
pendekatan persuasif kepada konsumennya misal dengan membentuk komunitas 
pecinta organik atau bekerjasama dengan komunitas yang ada untuk terus melakukan 
sosialisasi sadar akan produk organik dan mencintai produk dalam negeri.Selain itu 
untuk continuitas produk juga harus dijaga, maka perlu di manage, pengelolaan 
produksinya, jika perlu bekerjasama dengan petani yang memiliki lahan untuk 
membudidayakan beras organik, agar pasokan dapat terus terjaga.Untuk memberikan 
kemudahan pelayanan kepada konsumen, selain dijual digerai supermarket, 
perusahaan juga sebaiknya membuka gerai, atau café resto produk organik, atau juga 
menyiapkan penjualan on line 

Persyaratan Pembiayaan LKM Ke Usahatani Padi Organik 
Pemerintah pusat bersama pelbagai legislatif perlu segera melakukan revisi. 

Pertanuran bank indonesia dalam penilaian kredit melalui prinsipprudential banking 5-c 
(character, condition, capacity to repay, capital dan collateral) dalam membiayai 
usahatani padi organik. 
Berdasarkan hasil survey dilapangan 
a. Character : lembaga keuangan mikro bisa percaya usatani padi organik karena 

ada kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk kelompok tani, koperasi dan 
sistem tanggung renteng 

b. Condition of economy (kondisi ekonomi): kondisi usahatani padi organik lebih 
menjanjikan karena jelas pemasarannya dengan harga lebih tinggi 

c. Capacity to repay (kemampuan melunaasi kredit): kemampuan usahatani padi 
organik usahanya menguntungkan dengan rutin pemanenannya 

d. Capital (modal): modal yang dimiliki petani padi organik dapat berupa semangat 
usaha, jujur dan adanya dukungan dari pemerintah 

e. Collateral (jaminan);  tidak perlu ada jamainan. Jaminannya tanggung renteng dan 
jaminan pemerintah 

PENUTUP 
Pemerintah dengan perangkat perlu memantau LKM dalam mensosialisakikan 

produk padi organik ke masrakat petani. Dalam upaya merintis dan mengembangkan  
padi Organik khususnya untuk menghasilkan beras organik yang mampu menembus 
pasar internasional, tentunya tak mungkin dapat dilaksanakan secara individual. Oleh 
karenanya penguatan dan pemantapan akses di bidang pemasaran, permodalan, serta 
dibidang Sertifikasi Padi Organik 

Lembaga keuangan hendaknya memberikan skim kredit, metode penyaluran 
kredit yang berbeda kepada petani. Selain itu pihak lembaga keuangan hendaknya 
lebih memperbanyak promosi mengenai perkreditan. Dengan kendala yang dihadapi 
petani, khususnya petani kecil maka peningkatan kapasitas kredit dapat dilakukan 
dengan pemberdayaan dan penguatan Gapoktan. 
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ANALISIS FINANSIAL DAN SENSITIVITAS USAHA  

AGRIBISNIS KAMBING PERAH  

(Suatu Studi Kasus) 

Yuni Mundiari 
Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Sleman  

e-mail : yunimundiari@ymail.com 

ABSTRAK 
Penelitian  dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan usaha agribisnis Kambing   
perah ditinjau dari aspek finansial, dan sensitivitas terhadap kemungkinan terjadinya 
perubahan harga input - output, telah dilakukan di Girikerto, Turi Kabupaten Sleman 
pada bulan September – Oktober tahun 2014. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis kelayakan finansial dan analisis sensitivitas. Aspek finansial  menggunakan 
kriteria kelayakan investasi yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 
(IRR), Net Benefit per Cost (Net B/C), Payback Periode dan analisis rugi laba/Break 
Even Point (BEP). Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat tingkat kepekaan 
kelayakan usaha ternak kambing   perah bila terjadi perubahan - perubahan dalam 
penurunan harga output, peningkatan biaya produksi dan peningkatan biaya produksi 
sekaligus penurunan harga out put. Responden dalam penelitian ini adalah para 
peternak kambing   perah yang dibagi menjadi empat strata berdasarkan skala 
kepemilikan induk betina produktif yaitu strata I (≤ 5 ekor), strata II (6-10 ekor), strata III 
(11-15 ekor) dan strata IV (≥ 16 ekor), masing-masing strata ada 10 responden. Hasil 
analisis finansial, usaha agribisnis kambing   perah memiliki R/C strata I 1.75; strata II 
2.77; strata III 2.76 dan strata IV 3.06; nilai NPV sebesar strata I -3,771,991.89 rupiah; 
strata II 14,199,439.96 rupiah; strata III 71,002,150.53 rupiah dan strataIV 
300.921,097.69 rupiah; Net B/C Ratio strata I 0.74; strata II 1.5; strata III 3.03 dan 
strata IV 5.25; IRR strata I 6.5 %; strata II 14.65 %; strata III 31.5 % dan strata IV 31.01 
%; PBP strata I 5.62 tahun; strata II 0.99 tahun; strata  III 1.37 tahun  dan strata IV 1.24 
tahun. Dari analisis sensitivitas berdasarkan tingkat inflasi  6 % menunjukkan bahwa 
usaha agribisnis kambing   perah pada strata I tidak layak dikembangkan sedangkan 
untuk strata II, strata III maupun strata IV masih bisa dikembangkan. Berdasarkan 
kriteria aspek kelayakan finansial dan analisis sensitivitas usaha agribisnis peternakan 
kambing   perah yang dilakukan oleh peternak di desa GirikertoTuri memiliki tingkat 
kelayakan yang sangat baik dengan skala usaha minimal 6 ekor induk betina produktif. 

Kata Kunci : Finansial, Sensitivitas, Kambing   perah.  

ABSTRACT 
Research in order to determine the feasibility of agribusiness goat dairy in terms of the 
financial aspect , and sensitivity to the possibility of changes in input prices - output , 
has been done in Girikerto , Turi Sleman in September-October 2014. The analytical 
method used is a financial analysis and sensitivity analysis . Financial aspects of the 
investment using the eligibility criteria , namely the Net Present Value ( NPV ) , Internal 
Rate of Return ( IRR ) , Net Benefit per Cost ( Net B / C ) , Payback Period and 
analysis of income / Break Even Point ( BEP ). The sensitivity analysis was performed 
to see how sensitive the feasibility of dairy goats in the event of a change - a change in 
the output price reduction , increased production costs and increased costs of 
production and a decrease in the price of output. Respondents in this study is the dairy 
goat breeders who were divided into four strata based scale ownership of productive 
female parent that stratum I ( ≤ 5 mice ) , stratum II ( 6-10 tail ) , stratum III ( 11-15 tail ) 
and stratum IV ( ≥ 16 tail ) , each stratum there were 10 respondents. The results of the 
financial analysis , agribusiness dairy goats have R / C strata I 1.75 ; stratum II 2.77 ; III 
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2.76 strata and strata IV 3:06 ; NPV of strata I -3,771,991.89 dollars ; stratum II 
14,199,439.96 dollars ; stratum III strataIV 300.921,097.69 71,002,150.53 dollars and 
dollars ; Net B / C Ratio strata I 0.74 ; stratum II 1.5 ; strata stratum III and IV 5:25 3:03 
; Strata I IRR 6.5 % ; stratum II 14.65 % ; stratum III 31.5 % and 31.1 % IV strata ; PBP 
strata I 5.62 years ; stratum II 0.99 years ; 1:37 year strata III and IV 1:24 strata year. 
From the sensitivity analysis is based on a 6% inflation rate shows that agribusiness 
dairy goats in strata I was not eligible to be developed while the second strata , strata 
stratum III and IV are still to be developed. Based on the criteria of financial feasibility 
aspects and sensitivity analysis of dairy goat farm agribusiness committed by farmers 
in the village GirikertoTuri have a very good level of feasibility with the scale of at least 
6 breeding females productive . 

Keywords : Finance, sensitivity , dairy goats . 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domistik Bruto (PDRB)  

di Kabupaten Sleman tahun 2011 mencapai 15,098 triliyun rupiah, dari PDRB tersebut 
sumbangan dari sektor pertanian 12,74  persen. Perincian distribusi PDRB tersebut 
adalah 9,3 persen dari tanaman pangan; 2,11 persen berasal dari peternakan; 0,9 
persen dari perikanan; 0,37 persen dari perkebunan dan 0,06 persen dari kehutanan 
(Anonimus, 2011)  

Usaha peternakan baik ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka 
ternak cukup berkembang baik di Kabupaten Sleman. Salah satu komoditas unggulan 
sub sektor peternakan yang memiliki prospek yang cukup potensial untuk 
dikembangkan adalah ternak Kambing   perahrah. Pengembangan kambing   perah di 
Kabupaten Sleman dijadikan sebagai pengembangan sentra usaha komoditas 
unggulan.  

Ternak kambing  perah cukup berkembang baik, khususnya di kecamatan Turi. 
Bahkan di desa Girikerto terdapat tujuh pengusaha home industri yang mengolah dan 
memproduksi susu kambing  . Dari usaha agribisnis ternak kambing   perah peternak 
memperoleh pendapatan yang berasal dari ternak bibit, kambing   potong/daging, susu 
maupun kotoran baik yang padat maupun yang cair. 

Gittinger (1986) menyatakan bahwa analisa proyek pertanian adalah untuk 
membandingkan biaya-biaya dengan manfaatnya dan menentukan proyek-proyek 
yang mempunyai keuntungan yang layak. Suatu proyek dapat dilaksanakan atau tidak, 
bila hasil yang diperoleh dari proyek dapat dibandingkan dengan  sumber-sumber yang 
diperlukan (biaya).  

Analisis finansial usaha dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : (1) 
menetapkan rencana atau skala produksi; (2) menghitung biaya (cost) usaha; (3) 
menghitung penerimaan (revenue) usaha; (4) menghitung pendapatan (income) usaha; 
dan (5) menghitung kelayakan usaha. Analisis kelayakan finansial suatu usaha 
menggunakan pendekatan beberapa kriteria diantaranya yaitu R/C, NPV, Net B/C, 
IRR, PBP dan analisis sensitivitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kelayakan aspek finansial 
dan untuk melihat tingkat kepekaan kelayakan usaha ternak kambing   perah bila 
terjadi perubahan - perubahan dalam penurunan harga output, peningkatan biaya 
produksi dan peningkatan biaya produksi sekaligus penurunan harga out put.  

Penelitian ini membatasi pengamatan tentang aspek finansial dengan  
menggunakan kriteria kelayakan investasi yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate 
of Return (IRR), Net Benefit per Cost (Net B/C), Payback Periode dan dilakukan 
analisis sensitivitas. 
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METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini digunakan teknik studi kasus yaitu memusatkan perhatian 

pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Metode kajian ini menggunakan 
metode empiris yaitu suatu metode penelitian yang mendasarkan diri pada kegiatan 
lapangan atau empiris. Data yang terkumpul dianalisis teoritis menggunakan teori-teori 
tertentu berdasarkan landasan teori terkait materi penulisan ini. 

Subjek dan populasi dalam penelitian ini adalah para petani kambing perah. 
Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini di desa Girikerto meliputi dusun Sukorejo, 
Kemirikebo dan Nganggring.  

Sampel yang dipilih adalah petani ternak Kambing perah Sukorejo, Kemirikebo 
dan Nganggring desa Girikerto, kecamatan Turi. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan menggunakan  metode survei dengan mengisi kuesioner yang 
disampaikan secara langsung kepada responden. Observasi dan wawancara kepada 
para petani untuk meningkatkan akurasi data yang diperoleh 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara 
dengan pemilik ternak menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
sebelumnya. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. 
Analisis meliputi analisis kelayakan finansial usaha kambing   perah, analisis kelayakan 
finansial ini menggunakan perhitungan kriteria-kriteria investasi yaitu, Net Present 
Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Payback 
Period (PBP) dan analisis Analisis Sensitivitas. Data yang diperoleh diolah secara 
manual dengan menggunakan program komputer Ms. Excel. Rumus masing-masing 
criteria finansil adalah sebagai berikut : 
1. Analisis Revenue Cost Ratio R/C 

Untuk melihat usaha agribisnis kambing perah dilihat berdasarkan analisis 
pendapatan dan R/C raitio. Pendapatan bersih peternak merupakan selisih 
penerimaan total dengan biaya total usaha agribisnis kambing   perah di Girikerto Turi 
Sleman. Secara matematis untuk menghitung pendapatan bersih (net income) adalah 
sebagai berikut :  

Pendapatan bersih = Penerimaan total – Biaya total 

Komponen biaya total terdiri dari biaya-biaya variabel dan biaya tetap. Biaya 
variabel adalah biaya yang secara total berubah dengan adanya perubahan aktivitas 
(Garrison and Norren, 2001), dengan kata lainbiaya variabel adalah biaya yang 
besarnya dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan, akan tetapi biaya variabel 
per unit sifatnya konstan dalam jangka pendek. 

Biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap tidak terpengaruh oleh tingkat 
aktivitas (Garrison and Norren, 2001). Analisis R/C ratio menunjukkan penerimaan 
yang akan diperoleh bagi peternak setiap rupiah biaya yang digunakan dalam usaha 
peternakan Kambing   perah. Secara matematis R/C ratio adalah sebagai berikut : 

          Penerimaan Total 
R/C = 
    Biaya Total 
 

Kriteria usaha agribisnis kambing perah menguntungkan apabila R/C ratio > 1, 
posisi impas apabila R/C ratio = 1 dan usaha tersebut akan rugi apabila R/C ratio < 1. 

 
2. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value dapat diartikan sebagai nilai sekarang dari arus pendapatan 
yang ditimbulkan oleh investasi. NPV menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh 
selama umur investasi, merupakan jumlah nilai penerimaaan arus tunai pada waktu 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

178 

sekarang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan selama waktu tertentu. (Nurmalina 
et al., 2010). Rumus yang digunakan dalam perhitungan NPV adalah sebagai berikut : 

               n      Bt  -  Ct 
NPV  =   ∑  
        t=0      (1  -  i)t 

Keterangan : 

Bt = Penerimaan (Benefit) tahun ke-t (Rupiah) 
Ct = Biaya (Cost) tahun ke-t (Rupiah) 
n = Umur ekonomis proyek (Tahun) 
i = Tingkat suku bunga/Discount rate (persen) 
t = Periode Tahun 

Dalam metode NPV terdapat tiga penilaian investasi, yaitu : NPV ≥ 0 berarti 
secara finansial layak untuk dilaksanakan karena manfaat yang diperoleh lebih besar 
dari biaya, NPV ≤ 0 berarti secara finansial tidak layak untuk dilaksanakan, hal ini 
dikarenakan manfaat yang diperoleh lebih kecil dari biaya/tidak cukup untuk menutup 
biaya yang dikeluarkan dan NPV = 0, berarti secara finansial sulit dilaksanakan karena 
manfaat yang diperoleh hanya cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. 
 

3. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C ratio) 

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C ratio) merupakan besarnya tingkat tambahan  
manfaat dari setiap tambahan biaya sebesar satu rupiah. Net B/C dapat dirumuskan 
sebagai perbandingan antara nilai NPV yang berniali positif (sebagai pembilang) 
dengan NPV yang bernilai negatif (sebagai penyebut). Untuk menghitung nilai Net B/C 
terlebih dahulu dihitung benefit bersih yang telah didiscount factor untuk setiap tahun t. 
Net B/C merupakan perbandingan sedemikian rupa sehingga pembilang terdiri atas 
total present value dari benefit bersih dalam tahun-tahun di mana benefit bernilai 
positif, sedangkan penyebutkan terdiri atas total present value dari biaya bersih dalam 
tahun-tahun di mana benefit bernilai negatif. 

Net B/C ratio merupakan angka perbandingan antara nilai kini arus manfaat 
dibagi dengan nilai sekarang arus biaya. Angka tersebut menunjukkan tingkat 
besarnya tambahan manfaat pada setiap tambahan biaya sebesar satu satuan uang. 
Kriteria kelayakan usaha agribisnis kambing perah adalah jika nilai Net B/C > 1, dan 
tidak layak untuk dilaksanakan apabila nilai Net B/C < 1. Rumus yang digunakan 
sebagai berikut : 

                                        
n      Bt - Ct 

        ∑              t 
Net B/C   =     t=0       (1  -  i) 

                                     
n      Ct - Bt 

        ∑               t 
        t=0    (1  -  i) 
 
Keterangan : 

Net B/C = Nilai Benefit-cost ratio 
Bt   = Penerimaan yang diperoleh pada tahun ke t 
Ct   = Biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-t 
n    = Umur ekonomis proyek 
i     = Tingkat suku bunga (persen) 
t    = Tingkat Investasi (t = 0,1,2,…n) 
untuk pembilang yaitu Bt - Ct > 0 dan penyebut yaitu BT- Ct < 0. 
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4. Payback Period (PBP) 

Payback Period merupakan jangka waktu periode yang dibutuhkan untuk 
membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan di dalam investasi suatu 
proyek. Semakin cepat waktu pengembalian, semakin baik usaha agribisnis Kambing   
perah tersebut untuk diusahakan. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

     
       i 
PBP    = 
          Ab 
 
Keterangan : 
PBP = waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal (tahun/bulan) 
i       = Besarnya biaya investasi yang diperlukan (Rupiah) 
Ab   = Manfaat bersih yang diperoleh setiap tahunnya (Rupiah) 
 

5. Internal Rate of Return (IRR) 

IRR adalah nilai discount rate yang membuat NPV dari proyek sama dengan 
nol. Internal Rate of Return adalah tingkat rata-rata keuntungan intern tahunan 
dinyatakan dalam satuan persen. Jika diperoleh dari IRR lebih besar dari tingkat 
diskonto yang berlaku, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika nilai 
IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga yang berlaku maka proyek tersebut tidak layak 
untuk dilaksanakan. Kerangka keputusan :  

 Jika IRR = tingkat diskonto, maka usaha tidak mendapatkan keuntungan 
maupun kerugian.  

 Jika IRR < tingkat diskonto, maka usaha tidak layak untuk dijalankan.  

 Jika IRR > tingkat diskonto, maka usaha layak dijalankan.  
 Rumus yang digunakan dalam menghitung IRR adalah sebagai berikut : 
                (i2 - i1) 
IRR    =   i1  +  NPV1 x    

                                                 NPV1
 -  NPV2 

Keterangan : 
NPV1 = NPV yang bernilai positif 
NPV2 = NPV yang bernilai negatif 
i1 = Tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif 
i2 = Tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif 

 

6.  Analisis Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas dapat dikatakan suatu kegiatan menganalisis kembali suatu 
proyek untuk melihat apakah yang akan terjadi pada proyek tersebut bila suatu proyek 
tidak berjalan sesuai rencana.  

Umumnya penelitian analisis sensitivitas dilakukan pada arus penerimaan dan 
pengeluaran. Adapun perubahan-perubahan yang biasa dikaji adalah sebagai berikut : 
(1) Kenaikan biaya produksi yang telah terjadi dan batas kelayakan produksi dan (2) 
Penurunan penerimaan yang diakibatkan karena gagal produksi atau produk rusak 
yang telah terjadi dan batas kelayakan usaha.   

Dalam kajian ini, sensitivitas dilakukan dengan menurunkan out put sebesar 6 
persen (dengan asumsi faktor lain tidak berubah), menaikkan biaya produksi sebesar 6 
% (dengan asumsi faktor lain tidak berubah) dan menurunkan output sebesar 6 % 
sekaligus menaikkan biaya produksi sebesar 6 % (dengan asumsi faktor lain tidak 
berubah). 
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Pemilihan 6 % didasarkan pada pergerakan perubahan harga-harga di pasar 
yang dicerminkan oleh tingkat inflasi yang terjadi selama periode kajian, dengan tingkat 
inflasi berkisar 3,79 % sampai 8,38 %. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. R/C ratio  

Hasil dari perhitungan R/C ratio dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut : 
Tabel 1. 

R/C Ratio Usaha Agribisnis Kambing Perah 

Strata Skala Usaha 
Total Biaya Penerimaan 

R/C 
 (Rp)   (Rp) 

I ≤       5 ekor induk 3,449,544.93 6,047,200.00 1.75 

II 6   - 10 ekor induk 8,190,170.29 22,720,000.00 2.77 

III 11 - 15 ekor induk 14,680,584.26 40,554,500.00 2.76 

IV  ≥    16 ekor induk 27,774,780.04 85,008,900.00 3.06 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Berdasarkan hasil perhitungan R/C ratio, usaha agribisnis kambing   perah 
layak untuk dikembangkan karena pada semua skala usaha memberikan nilai > 1. 
Usaha dengan Strata I, yaitu dengan kepemilikan induk kambing perah 5 ekor 
kebawah memberikan R/C yang paling kecil. Strata IV dengan jumlah induk betina 
produktif 16 ekor keatas memberikan hasil R/C paling besar yaitu 3,06.  Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan jumlah induk semakin banyak maka usaha menjadi 
semakin efisien dan akan memberikan keuntungan lebih banyak. 
2. NPV 

Hasil perhitungan NPV pada kajian ini menggunakan cashflow selama lima 
tahun dengan tingkat suku bunga 6.5 persen memberikan hasil seperti pada tabel 2 
sebagai berikut. 

Tabel 2. 
NPV Usaha Agribisnis Kambing Perah 

Strata Skala Usaha NPV (Rp) 

I ≤       5 ekor induk    -3,771,991.89 

II 6   - 10 ekor induk   14,199,434.96 

III 11 - 15 ekor induk   71,002,150.53 

IV  ≥    16 ekor induk 300,921,097.69 

Sumber : Data Primer Diolah 

Hasil analisis kelayakan NPV, untuk Strata I (jumlah induk betina produktif 5 
ekor ke bawah) nilai NPV nya negatif, berarti secara finansial usaha agribisnis kambing   
perah dengan jumlah induk betina produktif 5 ekor ke bawah tidak layak untuk 
dilaksanakan, hal ini dikarenakan manfaat yang diperoleh lebih kecil sehingga tidak 
cukup untuk menutup biaya yang dikeluarkan. 

Hasil perhitungan NPV dengan jumlah induk betina produktif 6 ekor keatas 
memberikan hasil NPV yang positif > 0, berarti secara finansial usaha layak untuk 
dilaksanakan karena manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.  
3. Net B/C Ratio 

Hasil dari perhitungan Net B/C ratio dapat dilihat seperti pada tabel 3 sebagai 
berikut. 
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Tabel 3. 
Net B/C Ratio Usaha Agribisnis Kambing   perah 

Strata Skala Usaha Net B/C Ratio 

I ≤       5 ekor induk 0.74 

II 6   - 10 ekor induk 1.60 

III 11 - 15 ekor induk 3.03 

IV  ≥    16 ekor induk 5.25 

Sumber : Data Primer Diolah 

Nilai net benefit cost ratio (Net B/C) untuk Strata I dengan jumlah induk kurang 
dari 5 ekor tidak layak untuk dilaksanakan. Net B/C untuk selain Strata I nilainya lebih 
besar dari 1. Artinya dari setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan mampu 
menghasilkan manfaat bersih sebesar 1.6 kali untuk Strata II, 3.03 satuan untuk Strata 
III dan 5.25 kali bagi Strata IV. Nilai tersebut menunjukan usaha agribisnis ternak 
kambing perah dengan jumlah induk betina produktif 6 ekor keatas layak untuk 
dijalankan, untuk strata IV memberikan nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 5.25 kali.  

 

4. IRR 

Hasil perhitungan IRR usaha agribisnis kambing  perah seperti terlihat dalam 
tabel 4 sebagai berikut : 

Tabel 4. 
IRR Usaha Agribisnis Kambing Perah 

Strata Skala Usaha IRR 

I ≤       5 ekor induk    6.50 % 

II 6   - 10 ekor induk 14.65 % 

III 11 - 15 ekor induk 31.50 % 

IV  ≥    16 ekor induk 31.01 % 

 Sumber : Data Primer Diolah 

Perhitungan IRR dengan discount rate 6.50 persen dan 7.65 persen pada strata 
I hasil IRR nya sama dengan rata-rata tingkat suku bunga yang berlaku saat ini. 
Sedangkan pada strata II , III dan IV dengan jumlah induk betina produktif 6 ekor 
keatas hasil IRR nya lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku saat ini berarti 
layak untuk dijalankan. 

 

5. PBP 

Hasil perhitungan PBP usaha agribisnis kambing perah dapat dilihat seperti 
pada tabel 5 sebagai berikut.  

Tabel 5. 
PBP Usaha Agribisnis Kambing Perah 

Strata Skala Usaha PBP 

I ≤       5 ekor induk   5.62 tahun 

II 6   - 10 ekor induk  0.99 tahun 

III 11 - 15 ekor induk  1.37 tahun 

IV ≥    16 ekor induk  1.24 tahun 

 Sumber : Data Primer Diolah 

Payback Periode yang diperoleh paling lama pada Strata I yaitu lima tahun 
tujuh bulan tiga belas hari. Strata II memiliki PBP paling singkat hanya sebelas bulan 
dua puluh enam hari. Untuk Strata III memiliki tingkat pengembalian modal selama 
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satu tahun empat bulan tiga belas hari, sedangkan pada Strata IV selama  satu tahun 
dua bulan dua puluh enam hari. Setelah melihat hasil perhitungan berdasarkan analisis 
PBP maka usaha kambing perah yang layak diusahakan apabila memiliki induk 
produktif diatas enam ekor. 

 
6. Analisis Sensitivitas 

Hasil dari perubahan harga sebesar 6 % dapat dilihat pada tabel 6 sebagi 
berikut: 

 
Tabel 6. 

Analisis Sensitivitas Usaha Agribisnis Kambing Perah 

Stra-
ta 

Analisis  
Sebelum 
Analisis 

Sensitivitas 

Analisis Sensitivitas 

Finansial 
Biaya 

Produksi Harga Output 
BP naik 6 % 

dan 

   Naik 6%  turun 6% HO turun 6% 

 
 
I 
 

R/C 1.75 0.65 0.65 0.55 
NPV -3,771,991.89 -4,635,729.06 -5,273,479.17 -6,120,376.69 
Net B/C 
ratio 0.74 0.68 0.63 0.58 
PBP 5.62 6.12 6.55 7.21 
IRR -6.50 -11.50 -15.50 -21.50 

 
 
II 
 

R/C 2.77 1.62 1.61 1.46 
NPV 36,070,615.43 33,965,655.73 30,398,438.30 28,387,670.19 
Net B/C 
ratio 1.60 2.45 2.29 2.21 
PBP 0.99 1.70 1.81 1.88 
IRR 29.39 28.50 27.81 27.18 

 
III 
 
 
 

R/C 2.76 1.61 1.60 1.45 
NPV 71,002,150.53 67,230,190.20 60,877,887.04 57,273,657.87 
Net B/C 
ratio 3.03 2.92 2.74 2.63 
PBP 1.37 1.42 1.52 1.58 
IRR 31.50 31.33 30.48 29.94 

IV 
 
 
 

R/C 3.06 1.89 1.88 1.71 
NPV 300,921,097.69 156,565,425.94 142,513,881.33 135,694,897.11 
Net B/C 
ratio 5.25 3.21 3.01 1.52 
PBP 1.24 1.29 1.38 1.42 
IRR 31.01 32.51 31.74 31.32 

 Sumber : Data Primer Diolah 
 

Setelah dilakukan Analisis Sensitivitas/perubahan dengan meningkatkan biaya 
produksi, menurunkan harga output, dan meningkatkan biaya produksi sekaligus 
dengan menurunkan harga output sebesar 6 persen terlihat bahwa kecuali Strata I, 
semua strata masih tetap layak diusahakan/dikembangkan dilihat dari besaran R/C, 
NPV, Net R/C ratio, PBP maupun IRR. Hal ini berarti bahwa usaha agribisnis kambing   
perah dengan skala usaha minimal 6 ekor induk produktif dapat dilakukan dan cukup 
tahan uji meskipun pada situasi yang sulit/kurang menguntungkan bagi usaha lain. 

PENUTUP 
Dari hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan pada usaha agribisnis 

peternakan kambing  perah, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan kriteria aspek kelayakan finansial usaha agribisnis peternakan 
kambing   perah dengan skala usaha minimal 6 ekor induk betina produktif yang 
dilakukan oleh peternak di desa Girikerto Turi memiliki tingkat kelayakan yang 
sangat baik sehingga usaha ini layak untuk dikembangkan.  

2. Usaha agribisnis peternakan kambing   perah  dengan skala usaha minimal 6 ekor 
induk betina produktif berdasarkan analisis analisis sensitivitas, dengan 
meningkatkan biaya produksi, menurunkan harga output, dan meningkatkan biaya 
produksi sekaligus dengan menurunkan harga output sebesar 6 persen tetap layak 
untuk dikembangkan.  
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PERAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) TERHADAP 

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS IKAN GURAMI  

DI KABUPATEN BANYUMAS 

Yusuf Enril Fathurrohman 
Magister Manajemen Agribisnis Universitas Gadjah Mada 

yusuf.enril@gmail.com 

ABSTRAK 
POKDAKAN Ulam Sari di Desa Kalikidang sebagai sentra gurami di Banyumas 
bertujuan memperkuat posisi tawar pembudidaya dengan melakukan manajemen 
produksi hingga pemasaran secara kolektif yang lebih profesional untuk menghindari 
berbagai macam permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) 
Mendeskripsikan peran POKDAKAN Ulam Sari dalam membantu proses produksi 
hingga pemasaran, (2) Menyusun strategi alternative dan (3) prioritas strategi dalam 
pengembangan agribisnis ikan gurami di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif dengan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya 1) kerjasama yang saling menguntungkan antara anggota 
dengan POKDAKAN Ulam Sari dalam proses produksi hingga pemasaran dan adanya 
mekanisme pemasaran bersama yang menguntungkan anggota POKDAKAN Ulam 
Sari, 2) Tedapat 8 alternatif strategi yang dihasilkan dan 3) prioritas strategi yang 
dihasilkan adalah mempertahankan pasar dan lebih memperkuat hubungan dengan 
stakeholder terkait penanaman modal dalam pengembangan agribisnis ikan gurami. 

Kata Kunci : Minapolitan, Gurami, POKDAKAN, Strategi 

Fish Farmer Group Contribution Against Gouramy Agribusiness Development In 
Banyumas District 

ABSTRACT 
Fish Farmer Group ‘Ulam Sari’ in Kalikidang Village as the center of carp fish farm 
aims to strengthen the bargaining position of farmers through proffesionals production 
to marketing management to avoid various problems. The research aims to (1) 
Describe role of’Ulam Sari’ in helping process from production to marketing, (2) 
Formulate strategies alternative and (3) priorities to develop gouramy agribusiness in 
Banyumas.This research used descriptive method with SWOT analysis and QSPM as 
the analysis method. The result of this research showed that 1) Mutual Beneficial 
between the members and Ulam Sari in production to marketing process and there is 
collective marketing mechanism that give benefit to members of Ulam Sari. 2) There 
are 8 alternative strategy produced  and 3) The priority of strategy is to maintain market 
and further strengthen the relationship with the relevant stakeholders in the 
development of agribusiness of gouramy investment 

PENDAHULUAN 
Perikanan merupakan salah satu subsektor pertanian dan kelautan yang 

memiliki peran penting sebagai penggerak kemajuan perekonomian nasional di 
Indonesia. Saat ini apabila ditinjau dari aspek ekonomi ,perikanan memberikan 
kontribusi terhadap PDB berdasarkan harga berlaku selama periode 2004-2008 
berkisar 2,15% - 2,77% (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2008). Pada tahun 
2011 hingga 2012 PDB sektor perikanan juga mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan yaitu mencapai 6,48 persen (Anonim, 2013). Menurut data dari Badan Pusat 
Statistik tahun 2013 menunjukkan bahwa subsektor perikanan merupakan subsektor 
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terbesar kedua penyumbang  PDB pada sektor pertanian dengan total kontribusi 
sebesar  57,7 triliun rupiah. 

 

Gambar 1.   
Kontribusi Sub-sektor Pertanian Tahun 2007-2013 (triliun Rupiah) 

 
Seiring dengan hal tersebut Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi 

yang memiliki potensi dalam mengembangkan subsektor perikanan memiliki visi 
“Terwujudnya sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber utama 
penghidupan dan kesejahteraan yang berkelanjutan”. Menurut Tono Kuswoyo (2011) 
Provinsi Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki potensi perikanan 
budidaya yang besar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi 
sumber mata air sangat potensial untuk pengembangan kawasan budidaya ikan dan 
kegiatan lain yang mendukung beserta sarana dan prasarana lainnya atau yang lebih 
dikenal dengan kawasan minapolitan sesuai dengan PERMEN No. 12 Tahun 2010.  

Salah satu wilayah di Jawa Tengah yang ditetapkan menjadi kawasan 
Minapolitan adalah Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas 
Nomor: 523/673/2008. Perkembangan produksi budidaya pembesaran ikan cukup 
pesat dari tahun 2009 - 2011. Produksinya terus mengalami kenaikan walaupun belum 
mampu memenuhi target produksi pada tahun 2010 dan 2011 (rudiono et all, 2013). 
Kabupaten Banyumas memiliki komoditas unggulan yang dikenal bernilai ekonomi 
penting dan harganya di pasar cukup tinggi (Effendi, 2006) serta sudah banyak 
dibudidayakan secara intensif (Hastuti, 2003) yaitu ikan gurami.  

Menurut data dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas, pada tahun 2014 
produksi benih ikan gurami mencapai 140.596.591 ekor dan ikan gurami konsumsi 
mencapai 4.060.089 ekor. Produksi ini adalah produksi tertinggi diantara budidaya 
komoditas ikan lainnya. Hal tersebut mensiratkan bahwa kegiatan agribisnis ikan 
gurami di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sumber pendapatan 
pembudidaya selain dari usaha lainnya. Lebih jauh lagi sesuai dengan dicanangkannya 
program minapolitan sesuai keputusan Bupati Banyumas Nomor: 523/673/2008 
pembudidayan ikan gurami ini memiliki sentra di beberapa wilayah tertentu dan yang 
terbesar adalah Kecamatan Sokaraja lebih tepatnya di Desa Kalikidang yang di desain 
sebagai sentra pembesaran gurami (konsumi). 

Di sisi lain, meski produksi melimpah hasil usaha pembesaran gurami juga 
tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Seperti komoditas pertanian maupun 
perikanan lainnya, struktur pasar yang terbentuk pada tingkat pedesaan menghadapi 
permasalahan seperti masalah permodalan, sarana prasarana, lemahnya posisi tawar 
petani/pembudidaya, harga selalu ditekan, masalah kualitas, dan rantai distribusi 
panjang sehingga terjadi penyusutan yang cukup signifikan. Sehingga salah satu cara 
yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan wadah yang dapat memperkuat 
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posisi tawar yaitu dengan melalui Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) sebagai 
sarana untuk memfasilitasi transfer ilmu dalam hal budidaya dan berbagai program 
serta penguatan dari aspek manajemen khususnya pemasaran. 

POKDAKAN bernama “Ulam Sari” yang berada di Desa Kalikiadang saat ini 
berperan sebagai lembaga yang bertujuan untuk memperkuat posisi tawar 
pembudidaya dengan melakukan manajemen produksi hingga pemasaran secara 
kolektif. Kegiatan ini dapat memperbaiki manajemen budidaya yang dilakukan 
pembudidaya hingga dapat memperbaiki mekanisme pemasaran yang adil sehingga 
tercipta kesejahteraan pembudidaya melalui peningkatan pendapatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan peran POKDAKAN Ulam 
Sari sebagai tangan panjang kebijakan Minapolitan terhadap kegiatan agribisnis ikan 
gurami, (2) Menyusun strategi alternative dalam pengembangan agribisnis ikan gurami 
di Kabupaten Banyumas, (3) Merumuskan prioritas strategi dalam pengembangan 
agribisnis ikan gurami di Kabupaten Banyumas. 

METODE PENELITIAN 
Penetian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis deskriptif yang 

dilakukan di Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Pemilihan 
tempat dilakukan secara purposive dengan pertimbangan Desa Kalikidang yang 
dikenal sebagai sentra pembesaran gurami terbesar di Kabupaten Banyumas.  

Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara langsung dengan pembudidaya gurami dan beberapa stakeholder 
terkait (pedagang, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan). Sedangkan data 
sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti BPS Kabupaten Banyumas, 
Dinas Perikanan, kantor kecamatan dan desa serta lembaga lain yang terkait. 

Metode yang digunakan dalam menjawab tujuan pertama menggunakan 
analisis deskriptif dengan mengetahui system kerja POKDAKAN Ulam Sari dalam 
mengelola usaha budidaya gurami dari hulu hingga hilir. Untuk menjawab tujuan ke 
dua langkah awal yang digunakan adalah mengidentifikasi kondisi internal dan 
eksternal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman 
yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk perumusan dan pengembangan kebijakan. 
Kemudian dilanjutkan menggunakan analisis SWOT dalam merumuskan berbagai 
alternative strategi (David, 2009) serta langkah terakhir menggunakan matriks QSPM 
dalam merumuskan prioritas strategi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kinerja Kelembagaan POKDAKAN Ulam Sari 
Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) bernama Ulam Sari adalah salah 

satu POKDAKAN yang mewadahi para pembudidaya ikan gurami di Desa Kalikidang. 
Ulam Sari sudah berdiri sejak 1999 bersamaan dengan program IDT (Indeks Desa 
tertinggal) kala itu. Hingga kini Ulam Sari memiliki kurang lebih 57 anggota. Fungsi 
POKDAKAN ini adala sebagai penguat posisi tawar pembudidaya dalam 
memanajemen usaha budidaya pembesaran ikan gurami. 

Anggota dari Ulam Sari kebanyakan berasal dari warga sekitar yang tidak 
memiliki kolam atau lebih tepatnya tidak memiliki modal tetap yang kemudian nantinya 
diberi pinjaman kolam untuk di usahakan dengan system kerjasama yang telah terjalin. 
Konsep keanggotaan dan keuntungan timbal balik bagi kedua belah pihak 
(POKDAKAN dan anggota) seperti pada kelompok-kelompok tani lainnya hanya dalam 
kasus ini Ulam Sari telah menerapkan system manajemennya dengan professional 
seperti adanya farm record, pertemuan rutin, laporan cashflow, pemasaran bersama 
dan berbagai program lainnya. 
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Langkah awal terjalinnya kerjasama antara Ulam Sari dengan calon anggota 
adalah dimulai dari keinginan seseorang yang memiliki keinginan untuk 
membudidayakan gurami namun terhalang oleh permasalahan permodalan dan pasar. 
Hal tersebut dapat didiskuskan terlebih dahulu dengan pengurus Ulam Sari terkait 
langkah awal apa saja yang harus dilakukan sebagai calon anggota. Kemudian 
pengurus Ulam Sari menawarkan syarat-syarat dan beberapa peraturan yang berlaku 
sebagai calon anggota. Syarat yang harus dipenuhi seperti : 1) mengikuti anjuran 
dalam teknis budidaya agar sesuai dengan standard operasional procedure (SOP), 2) 
Pemasaran harus melalui kelompok, 3)Hasil pemasaran harus dibagi ke kelompok 
15% dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya permodalan selama 6 bulan 
(2,5%/bulan), 4) Mengikuti rapat rutin setiap satu bulan, 5) Mengikuti kegiatan yang 
diadakan oleh kelompok. Setelah calon anggota sepakat dengan syarat yang berlaku 
maka sebagai anggota akan memperoleh berbagai macam factor penunjang budidaya 
dari POKDAKAN Ulam Sari seperti : 1) Kolam budidaya, 2) Bibit ikan gurami, 3) 
pengarahan/pelatihan terkait budidaya pembesaran gurami, 4) Pelatihan mengenai 
farm record/pencatatan sederhana terkait biaya yang dikeluarkan selama proses 
budidaya, 5) Harga penjualan yang lebih tinggi. 

Apabila terjadi kesepakatan terjalinlah kerjasama antara Ulam Sari dengan 
pembudidaya sebagai anggota. Pada dasarnya anggota sangat diuntungkan karena 
hanya meluangkan waktu dan kemauan saja untuk memulai budidaya yang akhirnya 
akan menikmati hasilnya. Selebihnya berbagai macam factor produksi telah disiapkan 
oleh POKDAKAN Ulam Sari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.  

Alur Proses Keanggotaan 

Calon Anggota 

Konsultasi/Diskusi 

Usaha Budidaya 

Gurami 

Syarat : 

1. SOP 
2. Pemasaran melalui kelompok 
3. Bagi hasil 15% ke kelompok 
4. Rapat bulanan 
5. Mengikuti kegiatan kelompok 

Sepakat 

Tidak Sepakat 

Benefit : 

1. Kolam 
2. Bibit Ikan Gurami 
3. pengarahan/pelatihan budidaya 
4. Pelatihan mengenai farm record/pencatatan 

sederhana 
5. Harga penjualan yang lebih tinggi 

Proses Produksi Berjalan 
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Faktor penentu kesejahteraan pembudidaya lainnya selain produksi yaitu 
pemasaran. Mahyuddin (2009) menyatakan bahwa pemasaran dapat diartikan sebagai 
suatu proses kegiatan menyalurkan produk dari produsen ke konsumen sehingga 
pemasaran merupakan ujung tombak kegiatan ekonomi dalam agribisnis perikanan. 
Proses pemasaran yang dilakukan pembudidaya ikan gurami di Desa Kalikidang yang 
merupakan anggota POKDAKAN Ulam Sari dilakukan secara kolektif. Pemasaran 
secara kolektif dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar pembudidaya supaya tidak 
dipermainkan oleh tengkulak. Pemasaran dilakukan dengan menjadwalkan jadwal 
panen pada tiap kolamnya yang dikelola masing-masing pembudidaya yang berbeda 
agar tidak terjadi  over production, kemudian ketika ada tengkulak yang ingin membeli 
hasil panen, POKDAKAN Ulam Sari menawarkan untuk menggunakan jasa panen, 
timbang, dan angkut yang berasal dari anggota. Harga jual yang ditawarkan biasanya 
lebih tinggi Rp. 2000/kg dari harga normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk 
menghindari permainan tengkulak yang terbiasa memainkan timbangan dan juga untuk 
mengefisiensikan biaya pasca panen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  
Mekanisme Pemasaran Melalui POKDAKAN Ulam Sari 

 
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal 

Tabel 1 

Identifikasi Faktor-faktor Internal Pengembangan Agribisnis Ikan Gurami di Desa 

Kalikidang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas 

Aspek 
Internal 

Kekuatan (Strenght) Kelemahan (Weakness) 

Aspek 
Keuangan 

- 1. Permodalan yang kecil 

Pembudidaya 

POKDAKAN 

ULAM SARI 

 Jasa Panen, Timbang, 
Angkut 

 Harga Rp. 2000/kg lebih 
tinggi dari harga normal 

Pembudidaya Pembudidaya Pembudidaya 

TENGKULAK 

Peni

ngkatan  

Pen

dapatan 
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Aspek 
Produksi 

1. Terdapat  SOP 
(Standart Operating 
Procedure) 

2. Inovasi pakan 
tambahan 

3. Kualitas hasil panen 
yang baik dibandingkan 
dengan yang lain 

 

1. Sarana dan prasarana produksi 
yang belum memadai 

2. Pembudidaya belum 
mengefisienkan dan 
memanfaatkan waktu produksi 
secara optimal 

3. Pembudidaya belum mampu 
mengendalikan resiko budidaya 
ikan gurami dengan baik (SDM 
penanganan resiko kurang)  

4. Pengelolaan ikan gurami kurang 
optimal 

Aspek 
Pemasaran 

1. Kontinuitas hasil 
produksi 

 

- 

Aspek 
Manajmen 

1. Memiliki penjadwalan 

dan pencatatan  

administrasi yang baik 

2.   Memiliki pengalaman 

yang cukup lama dalam 

membudidayakan 

gurami 

3.   Terfokus pada 

pembesaran 

1. Tidak semua pembudidaya 
gurami mau mengikuti 
kesepakatan bersama antar 
pembudidaya. 

2. Adanya pembudidaya yang tidak 
konsisten dalam budidaya 

Sumber : Analisis Data Primer, 2012 

Berdasarkan tabel 1 hasil identifikasi internal menunjukkan bahwa sebagian 
besar pembudidaya gurami memiliki masalah keuangan yaitu permodalan yang 
terbatas; pada proses produksi atau keberjalanan budidaya pembudidaya gurami 
meskipun masih ada beberapa kendala sarana prasarana dan kurang optimalnya 
pengelolaan namun sebagian pembudidaya gurami sudah menerapkan Standard 
Operational Procedure; daerah Kalikidang merupakan daerah yang selalu menjaga 
keberlanjutan produksi akan kebutuhan pasar terhadap ikan gurami walaupun; 
pembudidaya gurami di Desa Kalikidang sudah menerapkan manajemen yang baik 
(administrasi dan penjadwalan) karena didukung dari pengalaman yang cukup lama 
akan pembesaran ikan gurami, hanya saja terdapat beberapa pembudidaya gurami 
yang tidak mau mengikuti kesepakatan bersama antar pembudidaya. 

Tabel 2  

Identifikasi Faktor-faktor Eksternal Pengembangan Budidaya Ikan Gurami di 

Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas 

Aspek 
Eksternal 

Peluang(Opportunity) Ancaman(Threats) 

Kondisi 
ekonomi 

- 1. Harga faktor produksi yang 
semakin meningkat 

2. Kenaikan upah tenaga kerja 
Aspek 
Sosial 
Budaya dan 
lingkungan 

1. Banyak pihak yang 
mendukung 
pengembangan agribisnis 
ikan gurami 

2. Kondisi lingkungan yang 

1. Kesenjangan sosial 
2.Adanya komplain dari 

pelanggan/pembeli terkait kondisi 
ikan gurami 

3. Musim kemarau yang 
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aman dan terkendali. 
3. Musim hujan yang 

mendukung 
pengembangan gurami 

menghambat produksi 
4. Air yang kurang baik 

Aspek 
Pemerintah
an 

1. Perhatian pemerintah 
terhadap pengembangan 
budidaya gurami (kebijakan 
dan bantuan yang 
diberikan) 

 

Aspek 
Teknologi 

- 1. Mesin budidaya yang tergolong 
mahal 

Aspek 
Persaingan  

1.    Rendahnya tingkat 
persaingan 

2.   Hilangnya pesaing utama 
3. Permintaan terhadap ikan 

gurami besar 

- 

Sumber : Analisis Data Primer, 2012 

Berdasarkan tabel 2 hasil identifikasi eksternal menunjukkan bahwa kondisi 
ekonomi yang tidak menentu sangat berpengaruh terhadap harga faktor produksi dan 
tenaga kerja; adanya berbagai dukungan dari berbagai pihak yang sangat membantu 
dan perlunya memperhatikan terkait kondisi internal pembudidaya maupun hubungan 
pembudidaya dengan pengepul; perhatian khusus dari pemerintah yang sangat 
siginifikan terhadap budidaya gurami dari segi kebijakan maupun bantuan berupa 
sarana produksi, prasarana, dan program-program serta sosialisasi yang diberikan; 
mesin budidaya yang sulit dijangkau secara financial oleh masing-masing 
pembudidaya; dari kondisi persaingan usaha agribisnis pembesaran ikan gurami di 
Desa Kalikidang cukup menguntungkan karena selain rendahnya tingkat persaingan, 
pesaing utama yakni dari daerah Tulungagung sudah tidak memasuki wilayah bagian 
barat serta didukung permintaan akan ikan gurami yang besar. 

Formulasi Alternatif Strategi 
Setelah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mengembangkan 
budidaya ikan gurami di Kabupaten Banyumas, maka diperoleh beberapa alternatif 
strategi yang dapat dipertimbangkan seperti pada tabel 5. 
 

Tabel 3 
Alternatif Strategi Matriks SWOT Pengembangan Agribisnis Ikan Gurami Di 

Kabupaten Banyumas 

 Kekuatan-S 
1. Terdapat SOP 

(Standard 
Operational 
Procedure) 

2. Inovasi pakan 
tambahan 

3. Kualitas hasil panen 
yang lebih baik 
dibandingkan yang 
lainnya 

4. Kontinuitas hasil 
produksi 

Kelemahan-W 
1. Permodalan yang 

kecil 
2. Sarana dan prasarana 

produksi yang belum 
memadai 

3. Pembudidaya belum 
mengefisienkan dan 
memanfaatkan waktu 
produksi secara 
optimal  

4. Pembudidaya belum 
mampu 
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5. Memiliki 
penjadwalan dan 
pencatatan 
administrasi yang 
baik 

6. Pembudidaya 
memiliki pengalaman 
yang cukup lama 
dalam 
membudidayakan 
gurami 

7. Terfokus pada 
pembesaran 

mengendalikan resiko 
budidaya ikan gurami 
dengan baik (SDM 
penanganan resiko 
kurang)  

5. Pengelolaan ikan 
gurami kurang optimal 

6. Tidak semua 
pembudidaya mau 
mengikuti 
kesepakatan bersama 
antar pembudidaya 

7. Adanya pembudidaya 
yang tidak konsisten 
dalam budidaya ikan 
gurami 

Peluang-O 
1. Banyak pihak 

yang mendukung 
pengembangan 
agribisnis ikan gurami 

2. Kondisi 
lingkungan yang aman 
dan terkendali 

3. Permintaan pasar 
terhadap ikan gurami 
besar 

4. Perhatian 
pemerintah terhadap 
pengembangan 
budidaya ikan gurami 

5. Rendahnya 
tingkat persaingan 

6. Hilangnya 
pesaing utama 

7. Musim penghujan 
yang mendukung 
pengembangan gurami 

Strategi S-O 
1. Meningkatkan 

hasil produksi dengan 
mengoptimalkan 
bantuan yang 
diberikan pemerintah 
untuk memenuhi 
permintaan pasar 
(S1,S2,S4,,S6,O3,O4,
O5,O6,O7) 

2. Meningkatkan 
standard kualitas, 
kuantitas serta 
manajemen untuk 
pengembangan 
usahatani 
pembesaran gurami 
dengan dukungan dari 
berbagai pihak 
(S1,S3,S4,S5,S6,S7,
O1,2,O4) 

Strategi W-O 
1. Membangun 

kerjasama dengan 
dinas dan 
kelembagaan 
pembudidaya untuk 
lebih mengorganisir 
pembudidaya supaya 
lebih berkembang. 
(W1,W2,W3,W5,W6,
W7,O1,O3,O4) 

2. Mempertahankan 
pasar dan lebih 
memperkuat 
hubungan dengan 
stakeholder terkait 
penanaman 
modaldalam 
pengembangan 
agribisnis ikan gurami. 
(W1,W2,,O1,O2,O3,O
4). 

 

Ancaman-T 
1. Harga faktor 

produksi yang semakin 
meningkat 

2. Kenaikan upah 
tenaga kerja 

3. Kesenjangan 
social 

4. Adanya komplain 
dari pembeli dan 
pelanggan/pengepul 

5. Teknologi 
budidaya yang 
tergolong mahal 

Strategi S-T 
1. Mempertahankan 

dan meningkatkan 
kualitas  ikan gurami 
dan 
mengefisiensikan 
penggunaan sarana 
produksi dan tenaga 
kerja 
(S1,S2,S3,S6,S7,T1,
T2,T4,T5,T6) 

2. Pengelolaan limbah 
secara maksimal 
oleh masyarakat. 

Strategi W-T 
1.  Meningkatkan 

jaringan pemasaran 
dan menjalin 
kesepakatan antara 
pembudidaya dan 
pengepul terkait 
kegiatan pemasaran 
(W6,W7,T3,T4) 

2. Memperkuat ikatan 
intern pembudidaya 
melalui kegiatan 
sosialisasi dan 
pembinaan untuk 
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6. Musim kemarau 
yang menghambat 
produksi 

7. Air yang kurang 
baik  

(S1,S6,T3,T7) 
 

mengoptimalkan 
produksi dan 
mengoptimalkan 
pengembangan 
agribisnis ikan 
gurami. 
(W5,W6,W8,T3,) 

Sumber : Analisis Data Primer, 2012 

Prioritas Strategi 
Tabel 4.  

Jumlah Total Daya Tarik (TAS) alternatif strategi pengembangan 
agribisnis ikan gurami di Kabupaten Banyumas 

No. Alternatif Strategi Skor Daya 
Tarik 

Internal 

Skor Daya 
Tarik 

Eksternal 

Skor 
Total 
Daya 
Tarik  

1 Meningkatkan hasil produksi 
dengan mengoptimalkan 
bantuan yang diberikan 
pemerintah untuk memenuhi 
permintaan pasar. 

3.205774278 3.062849873 6,2686242 

2 Meningkatkan standard 
kualitas, kuantitas serta 
manajemen untuk 
pengembangan usahatani 
pembesaran gurami dengan 
dukungan dari berbagai pihak 

2.867979 2.629771 5,49775 

3 Membangun kerjasama 
dengan dinas dan 
kelembagaan pembudidaya 
untuk lebih mengorganisir 
pembudidaya supaya lebih 
berkembang 

2.719423 2.151654 4,8710765 

4 Mempertahankan pasar dan 
lebih memperkuat hubungan 
dengan stakeholder terkait 
penanaman modal dalam 
pengembangan agribisnis 
ikan gurami. 

3.348031 3.147328 6,4953597 

5 Mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas  ikan 
gurami dan mengefisiensikan 
penggunaan sarana produksi 
dan tenaga kerja 

3.275066 2.826972 6,1020376 

6 Pengelolaan limbah secara 
maksimal oleh masyarakat 

2.072441 2.087277 4,1597183 

7 Meningkatkan jaringan 
pemasaran dan menjalin 
kesepakatan antara 
pembudidaya dan pengepul 
terkait kegiatan pemasaran 

3.055906 3.040712 6,096618 

8 Memperkuat ikatan intern 2.693701 2.249364 4,9430647 
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pembudidaya melalui 
kegiatan sosialisasi dan 
pembinaan untuk 
mengoptimalkan produksi dan 
mengoptimalkan 
pengembangan agribisnis 
ikan gurami. 

Sumber : Analisis Data Primer, 2012 

Berdasarkan dari hasil penililaian matriks QSP (Quantitative Strategi Planning), 
maka diperoleh prioritas strategi pengembangan yang terpilih. Prioritas strategi ini 
diperoleh dari nilai daya tarik (TAS/Total Attractiveness Score) yang terbesar. 
Sehingga strategi pengembangan agribisnis ikan gurami di Kabupaten Banyumas 
diharapkan dapat diimplementasikan oleh pembudidaya gurami sesuai dengan 
kemampuannya. 

Prioritas strategi yang diperoleh dalam pengembangan agribisnis ikan gurami di 
Kabupaten Banyumas adalah alternative strategi ke IV yaitu mempertahankan pasar 
dan lebih memperkuat hubungan dengan stakeholder terkait penanaman modal dalam 
pengembangan agribisnis ikan gurami di Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja 
Kabupaten Banyumas 

KESIMPULAN 
1. Calon Anggota POKDAKAN Ulam Sari harus menyepakati syarat apabila ingin 

menjadi anggota seperti 1) mengikuti SOP, 2) pemasaran berkelompok, 3)dan bagi 
hasil 15% kepada kelompok dari keuntungan, 4) Mengikuti rapat rutin bulanan 
serta 5) kegiatan kelompok. Pembudidaya akan mendapat keuntungan dari 
kerjasama tersebut seperti 1) tersedianya kolam  budidaya, 2) bibit ikan gurami, 3) 
pelatihan budidaya, 4) pelatihan farm record/pencatatan sederhana, 5) harga 
penjualan yang lebih tinggi. 

Alur pemasaran melalui POKDAKAN Ulam Sari dilakukan secara kolektif 

antar anggota kemudian harga jual lebih tinggi Rp. 2000/kg dari harga normal 

dnegan tambahan jasa panen, timbang dan angkut, 

2. Alternatif Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan agribisnis ikan 
gurami di Kabupaten Banyumas antara lain meningkatkan hasil produksi dengan 
mengoptimalkan bantuan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi permintaan 
pasar; meningkatkan standard kualitas, kuantitas serta manajemen untuk 
pengembangan usahatani pembesaran gurami dengan dukungan dari berbagai 
pihak; membangun kerjasama dengan dinas dan kelembagaan petani untuk lebih 
mengorganisir petani supaya lebih berkembang; mempertahankan pasar dan lebih 
memperkuat hubungan dengan stakeholder terkait penanaman modaldalam 
pengembangan agribisnis ikan gurami; mempertahankan dan meningkatkan 
kualitas ikan gurami dan mengefisiensikan penggunaan sarana produksi dan 
tenaga kerja; pengelolaan sumber daya alam dan limbah secara maksimal oleh 
masyarakat; meningkatkan jaringan pemasaran dan menjalin kesepakatan antara 
petani dan pengepul terkait kegiatan pemasaran; memperkuat ikatan intern petani 
melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan untuk mengoptimalkan produksi dan 
mengoptimalkan pengembangan agribisnis ikan gurami. 

3. Prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan agribisnis 
ikan gurami di Kabupaten Banyumas adalah mempertahankan pasar dan lebih 
memperkuat hubungan dengan stakeholder terkait penanaman modal dalam 
pengembangan agribisnis ikan gurami. 
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TINGKAT RISIKO BIAYA USAHA PEGARAMAN RAKYAT KABUPATEN 

SAMPANG DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PENCAPAIAN 

SWASEMBADA GARAM 

Aminah H.M. Ariyani, Amanatuz Zuhriyah dan Ihsannudin 
Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian 

Universitas Trunojoyo Madura 
moninthofa@gmail.com 

ABSTRAK 
Usaha pegaraman rakyat sebagian besar menggunakan metode solar evaporation 
yang sangat tergantung dengan iklim dan cuaca. Kondisi ini menjadikan ketidakpastian 
dan mengakibatkan risiko tersendiri bagi usaha pegaraman termasuk risiko biaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran komponen biaya yang berpengaruh 
pada usaha pegaraman serta tingkat risiko biaya usaha pegaraman rakyat. Lokasi 
penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang sebagai wilayah dengan luas pegaraman 
rakyat terluas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis biaya dan 
koefisien variasi. Hasil menunjukkan bahwa komponen tenaga kerja memberikan 
kontribusi terbesar dalam komponen biaya. Sementara tingkat risiko biaya usaha 
pegaraman rakyat memiliki nilai koefisien variasi 0,228 atau tergolong rendah. 

Kata Kunci: Risiko, Biaya, Garam 

OPERATING COST RISK OF SMALLHOLDER SALT BUSINESS OF SAMPANG 
REGENCY FACING THE CHALLENGE IN ACHIEVING  

SALT SELF-SUFFICIENCY 

ABSTRACT 
Smallholder salt business mostly use solar evaporation methods are highly dependent 
on climate and weather. This condition makes the uncertainty and causes its own risk 
for smallholder salt business including cost risk. This study aimed to determine the 
amount of components that affect salt business and the level of cost risk of smallholder 
salt business. The research was located in Sampang as the region with the widest 
smallholder salt business. The analysis used in this research is cost analysis and 
coefficient of variation. The results showed that the labor component provides the 
largest contribution in the cost components. While the cost risk level of smallholder salt 
business have variation coefficient value of 0.228 or low risk. 

Keywords: Risk, Cost, Salt 

PENDAHULUAN 
Meskipun Indonesia adalah negara kepulauan dengan sumberdaya peraiaran 

laut yang demikian besar. Sumberdaya dari sumber peraiaran ini terdiri atas 
sumberdaya hayati dan non hayati. Salah satu sumberdaya non hayati yang berasal 
dari perairan laut adalah garam.  Komoditas garam ini merupakan komoditas yang 
sangat dibutuhkan oleh khalayak baik untuk konsumsi maupun dalam kebutuhan 
industri. Namun sayangnya, meski negera ini memiliki potensi sumberdaya hayati 
garam yang besar ternyata negara ini masih mengimpor. Tercatat 2,1 juta pada 2010 
Indonesia masih mengimpor garam dari total kebutuhan nasional garam sebesar 3,2 
juta ton. Sehingga dengan demikian produksi garam nasional hanya mampu memasok 
sebesar 1,1 juta ton (Maulida, 2012).  

Kondisi ini menjadikan tekad tersendiri bagi para pemangku kepentingan di 
negeri ini. Ada kegundahan tersendiri akan adanya kondisi yang ada seperti ini. 
sehingga dengan landasan formal dibawah koordinasi kementerian perekonomian 

mailto:moninthofa@gmail.com
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yang dituangkan pada SK Menko Perekonomian KEP-11/M.EKON/03/2011 
kementerian terkait utamanya kementerian perikanana dan kelautan, kementerian 
perindustrian dan didukung oleh kementerian terkait bertekad mengurangi 
menghilangkan import dan mencapai swasembada garam nasional. 

Tekad pencapaian swasembada garam ini dirasa bukanlah sesuatu yang 
imajinatif. Mengingat didasarkan pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(2010)  diungkapkan bahwa lahan pegaraman potensial secara nasional adalah 34.731 
Ha sementara yang produktif terdapat 20.089 Ha. Hal yang cukup membanggakan 
adalah bahwa 60% dari luasan lahan pegaraman nasional ada di Pulau Madura. 
Dimana lokasi pegaraman di Madura sendiri tersebar di di Kabupaten Sampang, 
Pamekasan dan Sumenep.  

Dikatakan bahwa Madura membanggakan terkait dengan komodotas garam 
adalah karena meski Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi laut sebagai 
bahan garam namun tak semua lokasi pinggir laut dapat digunakan produksi garam. 
Terdapat beberapas syarat tertentu guna dapat memproduksi garam. Diantaranya 
adalah lama hari panas, kadar garam air laut, topografi dan tipologi tanah yang ada di 
area pesisir tersebut. Sehingga untuk pulau Madura saja lokasi yang sesuai untuk 
produksi garam  mayoritas terdapat di pantai sisi selatan. Adapun potensi lahan dan 
produksi garam di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. 

Potensi Lahan Dan Produksi Garam di Indonesia 
Sumber: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan 1999 

 
Ada banyak metode pembuatan garam, hanya saja produksi garam yang 

dilakukan di Indonesia adalah dengan memanfaatkan sinar matahari (solar 
evaporation) serta memerlukan lahan spesifik. Adi (2006) menyatakan bahwa lahan 
garam yang dibutuhkan adalah lahan dekat dengan laut, mempunyai porositas tanah 
rendah atau tanahnya tidak berpasir. Secara teknis yang berpengaruh terhadap 

Kab. Kerawang  (N 50 ha, P 20 
ha) 
Kab. Indramayu (N 590 ha, P 

590  ha) 

Kab. Aceh Besar (N 50 ha, P 50 ha) 
Kab. Pidie (N 108 ha, P 108 ha) 
Kab. Aceh Timur (N 29 ha, P2 ha) 
Kab. Aceh Utara (N 117 ha, P 117 ha) 
Total NAD (N 304 ha, P 279 ha) 

Kab. Brebes  (N 84  ha, P 84  ha) 
Kab. Jepara  (N 625 ha, P 625 ha) 
Kab. Pati (N 1.117 ha, 1.117 ha) 
Kab. Rembang (N 1.097 ha, P 1.097 ha) 
Kab. Demak (N 266 ha, P 266 ha) 
Total Jawa Tengah (N 3.249 ha, P 3.248 
ha) 

Kab. Tuban  (N 270  ha, P 270  ha) 
Kab. Lamongan  (N 112 ha, P 102 
ha) 
Kab. Gresik (N 488  ha, P 328 ha) 
Kab. Sidoarjo (N 468 ha, P 281 ha) 
Kab. Pasuruan (N 157 ha, P 145 ha) 

Kab. Probolinggo  (N 285  ha, P 211  ha) 
Kodya Surabaya  (N 2.237  ha, P 1.810  ha) 
Kab. Sampang (N4.849  ha, P 2.424 ha) 
Kab. Pamekasan (N 1.414 ha, P 1.375 ha) 
Kab. Sumenep (N 2.767 ha, P 2.767 ha) 
Total Jawa Timur (N 13.047 ha, P 9.713 ha) 

Kab. Buleleng  (N 15,92  ha, P 15,92 ha) 
Kab. Karang Asem  (N 10  ha, P 10  ha) 
Kab. Klungkung (N 2,8 ha, P 2,8 ha) 
Total Bali (N 29 ha, P 29 ha) 

Kab. Lombok Timur  (N 
189  ha, P 142 ha) 
Kab. Bima  (N 731,74  

 

Kab. Manggarai  (N 140 ha, P 7 ha) 
Kab. Ngada  (N 4.108  ha, P 8 ha) 
Kab. Ende (N 500 ha, P 81 ha) 
Kab. Alor (N 1 ha, P 1 ha) 
Kab. Sikka (N 4 ha, P 0,5 ha) 
Kab. Timor Tengah Utara (N 46 ha, P 52 
ha) 
Kab. Timur tengah Selatan (N 489 ha, P 
9 ha) 
Kab. Belu (N 60 ha, P 9 ha) 
Kodya Kupang (N 8 ha, P 3 ha) 
Kab. Kupang (N 4.130 ha, P 91 ha) 
Kab. Sumba Timur (N 18 ha, P 15 ha) 
Kab. Sumab Barat (N 200 ha, P 27 ha) 
Total NTT (N 9.704 ha, P 304 ha) 

Kab. Pangkep (N 503 ha, P 503 ha) 
Kab. Maros (N 75 ha, P 75 ha) 
Kab. Takalar (N 152,23 ha, P 148,23 
ha) 
Kab. Jeneponto (N 534 ha, P 534 ha) 
Total Sulsel (N 1.264,23 ha, P 

Kodya Palu  (N 20 ha, P 20 
ha) 

Keterangan: 
N = Luas lahan nominatif 
P = Luas lahan produktif 
N Nasional = 30.969  ha, P  
Nasional=17.651 ha 
Sumber: Ditjen IKAHH, Deperindag, 
1999 
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produksi garam adalah mutu air laut, keadaan cuaca, porositas tanah, pengaturan 
aliran air, cara pungutan, dan air tua laut  (bittern) (Purbani, 2009). Ketergantungan 
yang tinggi terhadap faktor iklim dan kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan 
oleh manusia ini merupakan risiko produksi pegaraman rakyat. 

Sebagian besar pelaku produksi garam nasional dilakukan oleh pegaram 
rakyat, sehingga teknologi produksi garam yang dilakukan masih bersifat tradisional. 
Kondisi ini tentunya mengakibatkan munculnya masalah inefisiensi dalam usahanya. 
Kondisi ini juga diperparah dengan ketersediaan dan rendahnya kualitas infrastruktur 
lahan yang berakibat pada meningkatnya biaya produksi. Sementara itu jika dilihat dari 
aspek ketersediaan tenaga kerja,  pada bidang pegaraman ini sudah semakin 
menurun, tidak mengherankan jika upah meningkat. Padahal sebagaimana yang 
diungkapkan Ariyani (2010) bahwa persentase terbesar biaya yang dikeluarkan dalam 
usaha pertanian termasuk pegaraman adalah biaya tenaga kerja. 

Selain faktor produksi masalah fluktuasi harga garam juga merupakan hal yang 
krusial. Pada saat menjelang panen, puncak panen dan akhir panen, harga garam 
selalu mengalami fluktuasi harga. Hal ini erat sekali hubungannya dengan saat 
masuknya garam impor dan penentuan kualitas garam yang tidak jelas oleh pabrik 
sebagai pembeli. Struktur pasar garam yang terlalu monopsoni ikut memperparah 
fluktuasi harga garam. Selain itu jika dicermati, terdapat masalah mendasar pada 
pegaram rakyat yakni masih terjadinya sistem kapitalisme yang mengantarkan 
pegaram rakyat pada kondisi yang termarjinalkan (Rochwulaningsih, 2009). Petani 
garam masih banyak mengandalkan  tengkulak dalam pemasarannya. Para tengkulak 
tentu saja memainkan peran sebagai pemberi modal usaha dan kemudian 
mengikatnya sehingga memiliki posisi tawar dominan pada saat membeli produk 
garam yag seringkali lebih rendah dari harga pasar (Djasuli, dkk. 2009). 

Padahal jika ditinjau lebih jauh usaha pegaraman ini adalah usaha yang unik 
karena bahan baku (air laut) yang dipakai tidak memerlukan biaya, hanya saja proses 
pengerjaannya yang membutuhkan biaya. Untuk itu pengambilan keputusan yang 
tepat adalah kunci dalam upaya petani garam meningkatkan pendapatannya, dimana 
usaha pegaraman ini terlingkupi oleh risiko termasuk di dalamnya risiko biaya yang 
pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan petani garam. Berdasarkan uraian 
diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran komponen biaya yang 
berpengaruh pada usaha pegaraman serta tingkat risiko biaya usaha pegaraman 
rakyat. di Kabupaten Sampang. 

METODE PENELITIAN 

Metode Penentuan Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) di Kabupaten 

Sampang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten 
Sampang dapat merepresentasikan pegaraman rakyat karena merupakan sentra 
pegaraman rakyat paling luas di Madura (sebagai Pulau Garam) yaitu 4.246 Ha, paling 
luas jika dibandingkan dengan Kabupaten Pamekasan 975 Ha dan Sumenep 1214 Ha 
(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010). Lahan pegaraman yang ada di 
Kabupaten Sampang ini tersebar di 7 kecamatan yaitu Sampang, Camplong, Torjun, 
Pengarengan, Jrengik, Sreseh dan Banyuates. 

Metode Pengambilan Sampel  
Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode    

Insidental adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang 
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 
2011), sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang, karena mengacu dari pendapat 
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Narwawi (1995) bahwa jumlah sampel minimal yang diambil 30 sampel, dari jumlah 

tersebut sudah dianggap mewakili karakteristik dari populasi yang akan diteliti.  

Metode Analisis Data 
Untuk mengetahui besaran komponen biaya yang berpengaruh pada usaha 

pegaraman digunakan analisis biaya. Biaya yang dikeluarkan meliputi niaya tetap dan 
biaya variabel. Biaya tetap diperoleh dari biaya penyusutan peralatan produksi 
sedangkan biaya variabel diperoleh dari biaya garap, pungut, pengarungan dan 
angkut. 

 Sementara tingkat risiko biaya pada usaha pegaraman di Kabupaten Sampang 
dapat dilakukan dengan cara analisis koefisien variasi. Cara ini lebih mudah dilakukan 
karena hanya memerlukan data biaya diperoleh pada waktu tertentu (Barry, 1984). 
Dilakukan secara kuantitatif dengan rumus sebagai berikut: 

KV =
σ

Xr
  

Keterangan: 
KV  = Koefisien Variasi 

 = Standar Deviasi 
Xr = Nilai rata-rata 

Kriteria yang dipakai adalah: 
- Nilai KV < 0,5 usaha pegaraman yang dianalisis memiliki risiko kecil 
- Nilai 0,5 < KV < 1, usaha pegaraman yang dianalisis memiliki risiko sedang 
- Nilai KV > 1, usaha pegaraman yang dianalisis memiliki risiko besar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biaya Usaha Pegaraman 
Biaya yang dikeluarkan oleh pegaram dalam mengusahakan lahan pegaraman 

terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Pada dasarnya biaya yang dikeluarkan oleh 
pegaram sangat bervariasi. Hal tersebut berkaitan dengan biaya input produksi yang 
benar-benar dikeluarkan. Biaya tetap jumlahnya tidak ditentukan oleh besar kecilnya 
produksi. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk usaha pegaraman adalah biaya 
penyusutan peralatan produksi. Peralatan yang disusutkan nilainya meliputi: kincir, 
lelet, tambang, pengais, serok, cangkul, silinder, kereta dorong, pikulan dan baumeter. 
Biaya yang dikeluarkan pegaram untuk peralatan produksi sebesar Rp. 1.929.161 atau 
sebesar 12,36%. Rincian biaya yang dikeluarkan oleh pegaram di Kabupaten 
Sampang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Sedangkan biaya variabel jumlahnya tergantung dari besar kecilnya produksi. 
Biaya variabel yang dikeluarkan untuk usaha pegaraman adalah biaya garap, biaya 
pungut atau panen, biaya pengarungan dan biaya angkut garam. Biaya variabel 
mengambil bagian terbesar dari biaya total yang dikeluarkan oleh pegaram yaitu 
sebesar 87,64% atau senilai Rp. 13.685.093. 

Tenaga kerja yang digunakan untuk menggarap lahan pegaraman selain 
tenaga kerja keluarga juga membutuhkan tenaga kerja luar. Penggarapan lahan 
pegaraman membutuhkan waktu 6 bulan dalam satu musimnya dengan 30 hari kerja 
setiap bulannya. Jumlah tenaga kerja luar yang dipekerjakan bervariasi antara 1-3 
orang yang harus diupah per harinya. Semakin sedikit tenaga kerja keluarga yang 
terlibat dalam usaha pegaraman, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk upah 
tenaga kerja luar. Biaya garap lahan pegaraman ini mengambil porsi terbesar dari 
biaya total yang dikeluarkan oleh pegaram senilai Rp. 6.613.200 atau 42,35%. 
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Tabel 1. 
Biaya dan Tingkat Risiko Biaya Pegaraman Rakyat di Kabupaten 

Sampang 

Elemen Besar Biaya (Rp/ Ha) Persentase 

Peralatan Produksi  
Garap  
Panen/ pungut  
Pengarungan  
Angkut  

1.929.161 
6.613.200 
1.058.667 
2.307.893 
3.705.333  

12,36 
42,35 
6,78 

14,78 
23,73  

Total  15.614.254  100,00  

Nilai KV  0,228  RENDAH  

Sumber : Data Primer diolah, 2015 
 

Setelah lahan pegaraman selesai digarap, tiba waktunya dilakukan pemanenan 
atau lebih dikenal dengan istilah pungut garam. Meskipun luasan lahan yang 
dipergunakan untuk lahan pegaraman sama, tetapi garam yang dihasilkan oleh tiap 
pegaram berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas lahan pegaraman dan 
hasil produksinya. Jika per ton membutuhkan biaya Rp. 20.000,00 maka semakin 
banyak produksi yang dihasilkan, biaya pungut garam juga semakin besar. Biaya 
pungut garam rata-rata sebesar Rp. 1.058.667 atau sebesar 6,78%. Biaya pungut 
garam merupakan komponen biaya terkecil yang dikeluarkan oleh pegaram. 

Garam yang telah dipungut akan dimasukkan ke dalam karung. Proses 
pengarungan pun membutuhkan biaya yang dipengaruhi oleh jumlah garam yang 
dihasilkan oleh pegaram. Semakin besar jumlah produksi garam, semakin tinggi biaya 
yang harus dikeluarkan oleh pegaram. Biaya pengarungan mengambil porsi sebesar 
14,78% dari biaya total atau senilai Rp. 2.307.893. 

Pengangkutan garam yang telah telah dimasukkan dalam karung juga 
membutuhkan biaya. Biaya pengangkutan bervariasi tergantung jarak lahan 
pegaraman dengan titik pengumpul garam (collecting point). Pengangkutan garam di 
Kabupaten Sampang ada yang lewat jalur darat ataupun sungai. Ini yang 
menyebabkan biaya angkut garam juga memberikan kontribusi besar dalam biaya total 
yang dikeluarkan oleh pegaram yaitu sebesar 23,73% atau senilai Rp. 3.705.333.  

Risiko Biaya 
Usaha pegaraman menghasilkan risiko tersendiri baik risiko produksi, risiko 

harga, risiko pendapatan termasuk di dalamnya risiko biaya. Biaya tertinggi yang 
dikeluarkan pegaram adalah Rp. 32.860.000,00 dan biaya terendah adalah Rp. 
9.244.000,00 per hektarnya. Biaya yang dikeluarkan oleh pegaram dalam melakukan 
usaha pegaraman ini juga perlu diketahui tingkat risikonya. Semakin besar variasi 
biaya per hektar yang dikeluarkan dalam usaha pegaraman, maka semakin besar pula 
tingkat risiko biaya yang dihadapi. Dari hasil perhitungan dalam Tabel 1. diperoleh nilai 
koefisien variasi sebesar 0,228. Nilai koefisien variasi tersebut kurang dari 0,5 
menunjukkan bahwa biaya usaha pegaraman di Kabupaten Sampang termasuk dalam 
kategori risiko rendah. Nilai koefisien variasi yang kecil menunjukkan variabilitas nilai 
rata-rata distribusi tersebut rendah. Hal ini menggambarkan risiko yang dihadapi kecil 
dan masih dapat dikendalikan oleh pegaram. 
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PENUTUP 
Simpulan dari penelitian ini adalah komponen tenaga kerja memberikan 

kontribusi terbesar dalam komponen biaya. Sementara tingkat risiko biaya usaha 
pegaraman rakyat memiliki nilai koefisien variasi 0,228 atau tergolong rendah. 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengembangan teknologi produksi baik 
fisis, biologis dan chemis, perbaikan lahan dan infrastruktur, implementasi regulasi dan 
saluran pemasaran, dan perbaikan sosial, ekonomi dan kelembagaan. 
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ABSTRAK 
Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 
memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masnyarakat dan sangat 
membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan 
mendukung pendapatan rumah tangga. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan 
dalam pengembangan usaha  adalah keinginan konsumen. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui atribut  yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian 
produk dan mengetahui atribut yang harus dipertahankan dan diperbaiki dalam produk 
pisang goreng aneka rasa.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 
Kano. Selanjutnya akan diukur juga kepuasan konsumen berdasarkan koefisien 
kepuasan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan metode Kano, 
terdapat  13 atribut keinginan konsumen  yang berada pada  kategori indifferent, 2 
atribut yang termasuk dalam kategori must be dan 6 atribut yang termasuk kategori 
one dimensional.  Hasil perhitungan koefisien kepuasan konsumen menunjukkan 
bahwa  atribut yang berada pada kepuasan konsumen paling tinggi adalah jenis rasa 
dan atribut yang berada pada ketidakpuasan paling tinggi adalah tempat menampung 
konsumen.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah atribut yang diinginkan konsumen 
dalam pembelian produk adalah kemasan, rasa, jaminan, harga, pelayanan dan 
tempat. Atribut yang harus dipertahankan adalah jenis rasa, kualitas rasa, variasi rasa 
coklat keju, hygienitas produk, keramahan dan kecepatan karyawan dan atribut yang 
harus diperbaiki adalah tempat pemasaran serta tempat untuk menampung konsumen. 
Atribut-atribut tersebut yang selanjutnya harus diperhatikan dalam pengembangan 
usaha produk pisang goreng kremes ini. 

Kata Kunci : Pengembangan usaha, usaha kecil menengah, Metode Kano, Kepuasan 
Konsumen. 

APPLICATION OF KANO METHODS FOR  BUSINESS DEVELOPMENT  OF 
CRYSPY FRIED BANANA 

ABSTRACT 
Small and Medium Enterprises was the small scale economic activities of the people . 
They had an important role to economic growth and very helpful to government in 
terms of new jobs creation and supporting household income. One factor to consider in 
the development effort was the desire of consumers. The purposes of this research 
were (i) to determine the attributes that influence consumer decision in purchasing the 
product and (ii) to determine the attributes that must be maintained and improved in 
various flavors of fried banana products. This research was conducted by using the 
Kano method. Furthermore, we will also be measured customer satisfaction based on 
customer satisfaction coefficient. The results showed that based on the Kano method, 
there are 13 attributes that consumers desire in the category indifferent, two attributes 
that included in the must be category and six attributes that include one dimensional 
category. Customer satisfaction coefficient calculation results show that the attribute 
which was the highest consumer satisfaction was the kind of flavor and attributes which 
were at the highest dissatisfaction was the place to accommodate customers. The 
conclusion of this research was desirable attributes consumers in the purchase of a 
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product was the packaging, flavor, guarantees, price, service and place. Attributes that 
should be maintained was the kind of taste, quality flavors, chocolate flavor cheese 
variety, hygiene products, friendliness and speed of employees and attributes that must 
be repaired is a marketing as well as places to accommodate consumers. These 
attributes which then must be considered in the development of this kremes fried 
bananas product. 

Keywords : Business development, small and medium enterprises, Kano Method, 
Customer Satisfaction. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala 

kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil 
dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UKM ini 
memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat dan sangat 
membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan 
mendukung pendapatan rumah tangga (Nuryana 2002).  

Salah satu UKM  yang akan diamati adalah UKM yang memproduksi pisang 
goreng kremes. Pisang goreng kremes adalah makanan ringan yang banyak ditemui di 
Indonesia.  Makanan ini dibuat dari buah pisang kemudian dicampur dengan adonan 
tepung dan dilumuri dengan selai serta ditaburi keju. Salah satu faktor yang perlu 
diperhatikan dalam pengembangan usaha adalah preferensi konsumen dari beberapa 
produk yang dihasilkan.  

Preferensi konsumen dapat diketahui  dengan beberapa macam metode seperti 
metode Costumer Satisfaction Index (CSI), Multiatribut Fisbein, Importance 
Performance Analysis (IPA) dan metode KANO. Metode KANO digunakan untuk 
pemetaan preferensi pelanggan dalam memperoleh kepuasan atas produk atau jasa 
tertentu. Metode ini dapat  dapat digunakan untuk memahami atribut-atribut produk 
atau jasa yang dapat diterima dan akan mempengaruhi konsumen (Sulisworo,2009). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut yang mempengaruhi 
pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian produk pisang goreng kremes 
dan atribut produk pisang goreng kremes  yang harus diperbaiki dan dipertahankan. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan dengan obyek UKM Pisang goreng kremes,  di  Kelurahan 

Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Penyebaran kuesioner Kano 
dilakukan secara sengaja  untuk  100 responden di tiga lokasi pemasaran yaitu di alun 
–alun Situbondo, Taman Hiburan Situbondo serta di daerah sekitar UKM.  Teknik 
sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Penentuan jumlah responden 
dilakukan dengan menggunakan Metode Slovin (Ikasari 2013).   Analisis data 
dilakukan dengan Metode Kano dimulai dari penentuan kategori tiap atribut, 
berdasarkan pada Tabel Evaluasi Kano pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  

Tabel Evaluasi Kano 

Kebutuhan Konsumen 

Dysfunctional 

1 2 3 4 5 

Suka Harap Netral Toleransi 
Tidak 

Suka 

Functional 

1.Suka Q A A A O 

2.Harap R I I I M 

3.Netral R I I I M 

4.Toleransi R I I I M 

5.Tidak 

Suka 
R R R R Q 

Sumber: Sri Nurhayati (2013)  

 Enam kategori yang terdapat pada Tabel 1 yaitu: 
1.      A = Attractive 

Menggambarkan akan adanya peningkatan konsumen jika produk berfungsi lebih 
baik dari biasanya, tetapi kepuasannya tidak akan menurun jika produk tidak berfungsi 
lebih baik dari fungsi biasanya. 
2.      M = Must-be 

Menggambarkan semakin produk tidak berfungsi dengan semestinya, maka 
kepuasan konsumen akan semakin menurun, tetapi kepuasan konsumen tidak akan 
meningkat walaupun produk tersebut berfungsi dengan sangat baik. 
3.      O = One-dimensional 

Menggambarkan kepuasan konsumen akan meningkat jika produk semakin 
berfungsi dengan baik, dan sebaliknya kepuasan konsumen akan menurun jika produk 
tidak berfungsi dengan semestinya. 
4.      I = Indifferent 

Kepuasan konsumen tidak dipengaruhi oleh sifat produk yang fungsional atau 
tidak fungsional. Sebagai contoh, ada atau tidaknya fasilitas converter tidak akan 
mempengaruhi kepuasan konsumen. Indifferent pada gambar 1 biasanya diplotkan di 
sepanjang sumbu x (horisontal). 
5.      R = Reverse 

Reverse adalah penetapan dari perusahaan terbalik dengan apa yang dirasakan 
oleh konsumen.  
6.      Q = Questionable 

Sedangkan questionable adalah jawaban dari konsumen tidak jelas atau kurang 
sesuai dengan pertanyaan yang ada.  

Setelah mengkombinasikan jawaban responden berdasarkan pertanyaan 
fungsional dan disfungsional, hasil dari evaluasi Kano tersebut dimasukkan pada tabel. 
Prosesnya dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  
Proses Evaluasi Kano ( Sri Nurhayati 2013) 

 

Penentuan kategori Kano untuk setiap atribut dengan menggunakan Blauth’s 

Formula adalah sebagai berikut:  

 Jika (one-dimensional + attractive + must-be) > (indifferent + reverse + 
questionable), maka grade diperoleh dari ujung yang paling maksimum dari (one-
dimensional, attractive, must-be). 

  Jika (one-dimensional + attractive + must-be) < (indifferent + reverse + 
questionable), maka grade diperoleh dari ujung yang paling maksimum dari 
(indifferent, reverse, questionable). 

 

Alasan menggunakan formula ini adalah karena pada dasarnya model kano 

terdiri dari tiga kategori yaitu attractive, one-dimensional, dan must be. Respon 

konsumen selalu ada dan muncul kategori indifferent, reverse, dan questionable.  

Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien kepuasan Kano dengan 

menggunakan  rumus:  

 

 

 

 

   

 

Nilai koefisien kepuasan kano ( IBT dan IWT). Nilai – nilai tersebut 

digambarkan dalam grafik koefisien kepuasan kano sumbu X adalah nilai IWT dan 

sumbu Y adalah nilai IBT dan selanjutnay dilakukan analisis kepuasan Kano. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden  

Responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah konsumen yang 
membeli produk pisang goreng kremes di empat lokasi pemasaran. Mayoritas 
responden dengan kategori usia 20-23 tahun sebanyak 34%,  usia 24-27 tahun 

IBT =  
A+O 

A+O+M+I 

IWT =  
O + M 

(A + O + M + I) x -1 

Evaluasi 

1. Pertanyaan 

 Suka 
 Harap 
 Netral 
 Toleransi 
 Tidak Suka 

 Suka 
 Harap 
 Netral 
 Toleransi 
 Tidak Suka 

 Fungsional 

 DisFungsional 

2. Evaluasi Tabel 

3. Tabel Kano 
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sebanyak 26%, usia 16-19 tahun sebanyak 23%, usia >27 tahun sebanyak 12% dan 
sisanya kategori usia <16 tahun sebanyak 5%. Mayoritas pekerjaan responden adalah 
pelajar/mahasiswa sebanyak 54%, pegawai (negeri/swasta) sebanyak 23%, 
wiraswasta sebanyak 16% dan lainnya sebanyak 7%. Waktu responden  menjadi 
pelanggan tertinggi dengan karakteristik 5-8 bulan sebanyak 39%,  1-4 bulan sebanyak 
26%, 9-12 bulan sebanyak 19%, >1 tahun sebanyak 9% dan <1bulan sebanyak 7%. 
Jumlah pembelian produk  tertinggi adalah 1-5 biji sebanyak 53%, 6-10 biji sebanyak 
21%, 11-15 biji sebanyak 15%, 16-20 biji sebanyak 10% dan >20 biji sebanyak 1%. 
Rata-rata pengeluaran responden dalam melakukan pembelian kategori 10.000-20.000 
sebanyak 51%, 20.000-30.000 sebanyak 26%, 30.000-50.000 sebanyak 14%, <10.000 
sebanyak 6% dan terakhir >50.000 sebanyak 3%. 

Identifikasi Parameter Pengambilan Keputusan Konsumen Menggunakan Metode 
Kano 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 kategori kano yaitu 
Indifferent, Must be dan one dimensional. Data tentang metode kano dapat dilihat pada 
Tabel 2.    
1. Kategori Indifferent 
  Berdasarkan kategori indifferent, dapat dijelaskan bahwa ada atau tidaknya 
atribut yang berada dalam kategori ini tidak berpengaruh terhadap kepuasan maupun 
ketidakpuasan konsumen. Terdapat 13 atribut yang berada dalam kategori indifferent, 
yaitu :  
a. Atribut kemasan produk menarik dengan 66 orang responden. Hal ini dapat 

dijelaskan pengemasan dalam produk pisang goreng menggunakan kertas karton 
dan hanya menggunakan sablon tulisan berisikan alamat produsen sehingga 
konsumen menganggap kemasan produk hanya sebagai pelengkap. Seharusnya, 
perusahaan memperhatikan kemasan produk. Kemasan produk harus dibuat 
semenarik mungkin. 

b. Atribut kemasan produk tahan lama dengan responden sebanyak 71 orang. 
Kemasan produk pada bagian dalam hanya menggunakan kertas minyak sebagai 
penahan meresapnya minyak pada karton dan ditambah  plastik sehingga mampu 
menahan masuknya udara dari luar ke produk. Sebagian  konsumen menilai 
kemasan ini tidak mampu bertahan selama 24 jam. 

c. Atribut rasa apricot keju dengan responden 75 orang. Hal ini karena rasa ini jarang 
dipesan oleh kalangan konsumen. 

d. Atribut rasa fla vanilla keju dengan responden 71 orang. Rasa ini sangat asing bagi 
lidah para konsumen. 

e. Atribut rasa durian keju dengan responden 67 orang. Sebagian konsumen banyak 
tidak menyukai bau dari buah durian sehingga rasa ini juga jarang dipesan. 

f.  Atribut rasa strawberry keju dengan responden 70 orang. Rasa ini  kecut bila 
dicampur dengan rasa keju sehingga rasa strawberry keju pada lidah terasa 
hambar. 

g. Atribut rasa blueberry keju dengan responden 69 orang. Konsumen juga tidak 
begitu menyukai rasa anggur. 

h. Atribut rasa apel keju dengan responden 63 orang. Rasa ini jarang disediakan oleh 
pihak produsen sehingga konsumen tidak mengenal rasa ini. 

i. Atribut rasa nanas keju dengan responden 62 orang. Rasa yang juga jarang 
dipesan oleh konsumen ini dikarenakan konsumen tidak ingin mencoba rasa yang 
menurut mereka terasa kurang sedap. 

j. Atribut rasa lemon keju dengan responden  65 orang. Rasa ini sangat kecut 
sehingga apabila dicampur dengan keju rasanya juga kurang enak bagi sebagian 
kalangan konsumen. 
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k. Atribut rasa kacang keju dengan responden 61 orang. Sebagian konsumen 
menganggap bahwa kacang salah satu penyebab timbulnya jerawat sehingga 
mereka juga enggan memilih rasa ini. 

l.  Atribut keyakinan akan produk ini terbebas dari formalin dengan responden 41 
orang. Kenyataan menunjukkan bahwa ketika proses pembuatan pisang goreng 
kremes produsen melakukannya di depan para konsumen sehingga konsumen tidak 
ragu dalam membeli produk pisang goreng kremes. 

m. Atribut harga produk selalu meningkat apabila bahan bakar minyak (BBM) 
meningkat dengan responden sebanyak 71 orang. Harga yang tertera pada 
kemasan dan yang berada pada iklan online seharga Rp,1750/biji sehingga banyak 
konsumen yang merasa dengan harga yang sangat murah tersebut tidak 
mempermasalahkan apabila nantinya harga produk semakin meningkat karena 
menurut harga tersebut masih terjangkau. 

Tabel 2. 

Pemetaan Kategori Kano 

 
2. Kategori Must be  

Berdasarkan kategori must be,  konsumen menganggap atribut yang berada 
dalam kategori ini sebagai suatu keharusan yang ada dalam suatu produk. Konsumen 
tidak akan puas  apabila atribut yang ada dalam kategori ini tidak terpenuhi. Terdapat 2 
atribut yang berada dalam kategori must be, yaitu :  
a. Atribut tempat pemasaran yang strategis dengan responden 35 orang. Tempat 

pemasaran pisang goring kremes  berada di pinggir jalan alun-alun Situbondo dan 
tepat berada di jantung kota membuat para konsumen selalu tertarik melihat bahkan 
singgah dan membeli produk pisang goreng kremes karena outlet produsen 

ATRIBUT A O M I R Q TOTAL GRADE 

1 4 19 10 66 0 1 100 I 

2 5 15 8 71 0 1 100 I 

3 6 67 5 19 0 3 100 O 

4 3 73 10 13 0 1 100 O 

5 5 51 2 37 3 2 100 O 

6 1 5 2 75 5 12 100 I 

7 2 11 3 71 10 3 100 I 

8 2 16 4 67 6 5 100 I 

9 3 11 6 70 6 4 100 I 

10 0 11 6 69 10 4 100 I 

11 0 8 5 63 19 5 100 I 

12 1 9 5 62 19 4 100 I 

13 1 6 5 65 19 4 100 I 

14 3 26 3 61 2 5 100 I 

15 5 40 11 41 1 2 100 I 

16 4 49 10 33 1 3 100 O 

17 6 9 6 71 2 6 100 I 

18  7 63 6 21 1 2 100 O 

19 8 55 8 25 2 2 100 O 

20 0 30 35 32 1 2 100 M 

21 0 24 58 13 3 2 100 M 
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dilengkapi dengan meja dan bunga yang membuat para konsumen merasa nyaman 
menyantap produk dengan dikelilingi taman bunga di sekitarnya. 

b. Atribut tempat untuk menampung konsumen dengan responden 58 orang. Tidak 
bisa dipungkiri jumlah konsumen setiap malam melebihi jumlah meja dan kursi yang 
disediakan apalagi hari libur bagi pelajar, jumlah konsumen bisa mencapai dua kali 
lipat dari hari-hari biasanya. Sehingga banyak konsumen yang menyantap produk 
pisang goreng kremes di atas kendaraannya. 

 
3. Kategori One-Dimensional 

Berdasarkan kategori one-dimensional  menggambarkan kepuasan konsumen 
akan meningkat jika sebuah produk semakin berfungsi dengan baik, dan sebaliknya 
kepuasan konsumen akan menurun jika sebuah produk tidak berfungsi dengan 
semestinya. Terdapat 6 atribut yang berada dalam kategori one-dimensional, yaitu : 
a. Atribut kualitas rasa dengan responden sebanyak 67 orang. Sebagian konsumen 

tidak meragukan kualitas rasa produk pisang goreng kremes, mungkin resep proses 
pembuatan produk didapat dari warisan nenek moyangnya, sehingga apabila dari 
kalangan konsumen berminat membuka  usaha pisang goreng kremes dikenakan 
biaya 4 juta untuk mempelajari resepnya. 

b. Atribut jenis rasa dengan responden sebanyak 73 orang. Jika  konsumen melihat 
daftar menu ada sekitar 10 rasa pada produk pisang goreng dan produsen selalu 
melengkapi jenis-jenis rasa pada produknya sehingga konsumen tidak pernah 
kecewa ketika menginginkan rasa favoritnya. 

c. Atribut rasa coklat keju dengan responden sebanyak 51 orang. Hal ini menandakan 
rata-rata dari sebagian konsumen menyukai rasa coklat keju, sehingga produsen 
harus mempunyai stock rasa coklat keju yang cukup untuk mengantisipasi 
permintaan rasa coklat keju yang tak terduga. 

d. Atribut alat dan bahan yang hygienis dengan responden sebanyak 49 orang. Atribut 
ini sangat penting karena produk ini termasuk olahan pangan, sehingga alat dan 
bahan yang digunakan apabila terkontaminasi berakibat kesehatan konsumen 
terganggu. Oleh karena itu pihak produsen menjaga hygienitas produk dengan 
menggunakan sarung tangan plastik kepada karyawannya yang berguna 
memberikan kepercayaan pada konsumen. 

e. Atribut keramahan karyawan dengan responden sebanyak 63 orang. Seluruh 
karyawan selain dapat berkomunikasi dengan baik kepada konsumen juga 
memberikan senyuman dan menghafal nama konsumen pelanggan  sehingga 
menyapa konsumen dengan namanya. Sikap produsen yang seperti ini yang 
membuat sebagian konsumen ingin singgah dan membeli produk.  

f. Atribut kecepatan karyawan dengan responden sebanyak 55 orang. Atribut ini juga 
penting dikarenakan pada umumnya konsumen yang datang dalam keadaan lapar. 
Karyawan langsung mencatat nomer meja konsumen yang datang beserta dengan 
pesanannya. Paling lama seorang konsumen jika memesan 1 porsi berkisar antara 
3 – 5 menit. 

Koefisien Kepuasan Kano 
Koefisien kepuasan kano digambarkan melalui hasil perhitungan Koefisien 

Kepuasan Konsumen / Consumer Satisfaction Coefficient (CSC). Perhitungan ini 
menunjukkan koefisien kepuasan dan ketidakpuasan pada rencana pengembangan 
produk pisang goreng kremes. Perhitungan koefisien kepuasan seperti yang tercantum 
pada Tabel 3. 

Nilai koefisien kepuasan pada Tabel 3 diurutkan berdasarkan pengaruh 
keberadaan karakteristik pada kepuasan konsumen. Nilai IBT (is better than best in 
class) berarti pengaruh karakteristik produk terhadap kepuasan konsumen akan 
semakin besar apabila mendekati nilai 1. Atribut tertinggi yang memiliki nilai IBT yang 
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paling mendekati 1 adalah atribut jenis rasa dengan nilai 0,78. Artinya kepuasan 
konsumen paling tinggi berada pada atribut jenis rasa. 

Nilai IWT (if worse than best in class) berarti pengaruh keberadaan suatu 
karakteristik produk terhadap ketidakpuasan semakin besar apabila mendekati  nilai -1. 
Atribut tertinggi yang memiliki nilai IWT yang paling mendekati -1 adalah atribut tempat 
menampung konsumen dengan nilai -0,87. Artinya ketidakpuasan konsumen paling 
tinggi berada pada atribut tempat menampung konsumen. 

Atribut-Atribut Yang Perlu Dipertahankan Dan Diperbaiki  
Penelitian menunjukkan penentuan atribut yang harus dipertahankan dan yang 

harus diperbaiki adalah : 
1. Atribut dipertahankan 
a. Atribut jenis rasa yang bervariasi karena konsumen merasa lengkap apabila jenis 

rasa yang ditawarkan bermacam-macam sehingga konsumen tidak bosan dalam 
membeli produk pisang goreng dan konsumen akan lebih mempertimbangkan untuk 
selalu setia menjadi pelanggan, dibandingkan untuk membeli pisang goreng ke 
produsen lain karena memiliki kelebihan dalam memberikan jenis-jenis rasa yang 
tidak akan ditemui pada produsen pisang goreng kremes lainnya. 

b. Atribut kualitas rasa. Produsen yang melakukan usaha yang bergerak di bidang 
makanan akan selalu mementingkan kualitas rasanya, begitu pula yang dilakukan 
sampai saat ini yang mempunyai cita rasa yang khas dan disukai oleh kalangan 
konsumen. 

c. Atribut rasa coklat. Sebagian konsumen mempunyai selera rasa yang paling disukai 
adalah coklat keju sehingga pihak produsen jika ingin memuaskan konsumen dan 
menambah pendapatan harus selalu menyediakan rasa coklat keju setiap hari. 

d. Atribut hygienitas. Hygienitas berpengaruh pada  kesehatan konsumen. Produsen 
harus senantiasa menjaga kebersihan alat, bahan serta pegawainya dalam 
melakukan proses produksi. 

e. Atribut keramahan karyawan. Karyawan yang melayani atau bertemu muka 
langsung dengan konsumen sangat menentukan pemasaran produk. Hal ini karena 
karyawan tersebut merupakan ujung tombak pemasaran produk. Keramahan 
karyawan dalam melayani konsumen dapat mempengaruhi konsumen dalam 
membeli kembali produk. 

f. Atribut kecepatan karyawan. Kecepatan karyawan dalam melayani konsumen juga 
berpengaruh besar dalam berkembang tidaknya perusahaan tersebut karena jika 
karyawan itu lambat, dapat mengakibatkan  konsumen segera meninggalkan tempat 
tersebut. 

2. Atribut diperbaiki 
a. Atribut tempat pemasaran. Tempat pemasaran yang terletak di pinggir jalan dan 

tidak mempunyai lahan yang cukup luas sehingga membuat para konsumen harus 
mengantri berdesakan. Oleh sebab itu agar usaha ini semakin meningkat harus 
memperpendek antrian, bisa dengan memperluas tempat pemasaran kaena salah 
satu faktor pemasaran adalah tempat yang strategis. 

b. Atribut tempat untuk menampung kosumen. Setiap hari jumlah konsumen semakin 
meningkat apalagi ketika hari libur sekolah, konsumen semakin memadati area 
lingkup pemasaran sehingga tempat yang digunakan bagi para konsumen tidak 
mencukupi sehingga agar konsumen tidak kecewa perlu adanya kursi dan meja 
yang lebih luas dari saat ini.  
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Tabel 3. 
Perhitungan Koefisien Kepuasan 

NO KARAKTERISTIK  IBT IWT 

1 Kemasan produk menarik 0.24 -0.3 

2 Kemasan produk tahan lama 0.21 -0.3 

3 Kualitas rasa produk  0.76 -0.75 

4 Jenis rasa produk bervariasi 0.78 -0.86 

5 Rasa favorit coklat keju 0.59 -0.56 

6 Rasa favorit apricot keju 0.08 -0.09 

7 Rasa favorit fla vanila keju 0.15 -0.17 

8 Rasa favorit durian keju 0.21 -0.23 

9 Rasa favorit stawberry keju 0.16 -0.19 

10 Rasa favorit blueberry keju 0.13 -0.2 

11 Rasa favorit apel keju 0.11 -0.18 

12 Rasa favorit nanas keju 0.13 -0.19 

13 Rasa favorit lemon keju 0.01 -0.15 

14 Rasa favorit kacang keju 0.32 -0.32 

15 produk bebas formalin dan boraks 0.47 -0.53 

16 Proses produksi hygienis 0.56 -0.62 

17 harga produk berpengaruh pada BBM 0.17 -0.17 

18 Keramahan  karyawan 0.73 -0.72 

19 Kecepatan karyawan 0.66 -0.66 

20 Tempat pemasaran strategis 0.31 -0.68 

21 Tempat menampung konsumen luas  0.26 -0.87 

KESIMPULAN   
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Atribut yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian 
produk pisang goreng kremes adalah kemasan, rasa, jaminan, harga, pelayanan 
dan tempat.  

2. Atribut yang harus dipertahankan adalah atribut jenis rasa, kualitas rasa, variasi 
rasa coklat keju, atribut hygienitas, atribut keramahan karyawan dan atribut 
kecepatan karyawan. Sedangkan atribut yang harus diperbaiki adalah atribut tempat 
pemasaran dan tempat untuk menampung konsumen. 
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PEMANFAATAN SUMBER LIMBAH ORGANIK MENJADI PUPUK ORGANIK 

CAIR SEBAGAI PELUANG USAHA 

Jajuk Herawati1*, Indarwati2* dan Yhogga Pratama Dhinata3* 
Fakultas Pertanian - Universitas Wijaya Kusuma Surabaya1*2* 

Email: herawati_yayuk@yahoo.com 
Fakultas Kedokteran Hewan – Universitas Airlangga Surabaya3* 

Email: yhogga@gmail.com 

ABSTRAK 
Limbah/sampah sering dibicarakan dengan konotasi yang negatif.  Padahal apabila 
dikaji lebih dalam, limbah/sampah mempunyai prospek yang cukup bagus sebagai 
peluang usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  Penanganan yang tepat sangat dianjurkan untuk merubah 
persepsi bahwa sampah bukan barang yang tidak berguna, tetapi barang yang 
mempunyai nilai ekonomi.  Pembuatan pupuk organik adalah salah satu alternative 
yang dapat dipilih karena kesesuaiannya dengan karakteristik sampah di Indonesia, 
kemudahan dalam teknologi produksi, dan keuntungan ekonomi yang dihasilkan. 
Pupuk saat ini memegang peranan yang sangat penting bagi petani. Penggunaan 
pupuk kimia untuk pertanian dipandang memiliki efek negatif.  Salah satu solusinya 
adalah dengan menggunakan POC (pupuk organik cair).  Pupuk organik dapat 
berbentuk cair, di mana secara cepat dapat mengatasi defesiensi hara, tidak 
bermasalah dalam pencucian hara dan mampu menyediakan hara secara cepat.  Di 
tengah fenomena semakin sulit dan mahalnya pupuk kimia, maka limbah organik 
menjadi alternatik pupuk organik cair yang masih bisa dimanfaatkan. 

Kata Kunci:  limbah organik, POC, usaha, dan kesejahteraan 

 RESOURCE UTILIZATION OF ORGANIC WASTE LIQUID ORGANIC 

FERTILIZER TO BE AS A BUSINESS OPPORTUNITY 

ABSTRACT 
Waste / garbage often discussed with a negative connotation.  In fact, when examined 
more deeply , waste / litter has a pretty good prospect as a business opportunity that 
can absorb labor and to improve the welfare of society.  Proper handling is highly 
recommended to change the perception that litter is not useless goods , but goods that 
have economic value.  Organic fertilizer is one alternative that can be selected for 
compatibility with the characteristics of the waste in Indonesia , ease of production 
technology , and the economic benefits generated.  Fertilizers currently plays a very 

important for farmers. The use of chemical fertilizers for agriculture is seen to 
have a negative effect.  One solution is to use a POC (liquid organic fertilizer).  

Organic fertilizers can be liquid, where it quickly can overcome nutrient deficiency,  not 
problematic in leaching and able to provide nutrients quickly.  In the midst of the 
phenomenon of increasingly difficult and expensive chemical fertilizers, alternatik the 
organic wastes into liquid organic fertilizer which can still be used. 

Keywords: organic waste,  POC (Liquid Organic Fertilizer), business and  welfare 

PENDAHULUAN 
Orientasi pertanian modern yang mengejar produksi sebanyak-banyaknya dan 

kualitas yang baik menjadikan para petani sangat tergantung pada penggunaan pupuk.  
Namun tanpa pengetahuan yang memadai, penggunaan pupuk kimia justru 
menyebabkan penurunan kualitas produksi tanaman.  Selain itu penggunaan pupuk 
kimia/anorganik dalam jangka panjang secara terus menerus dan tidak terkontrol akan 

mailto:herawati_yayuk@yahoo.com


 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

214 

berdampak buruk pada kesuburan tanah dan lingkungan.  Penggunaan pupuk secara 
benar harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan terhadap 
keseimbangan ekosistem di sekitarnya (Novizan, 2003).  Herawati (2003) dari hasil 
penelitiannya tahun 2001 menemukan adanya kandungan logam berat Cadmium pada 
beberapa pupuk an-organik yang mengandng phosphor (P), yaitu sekitar 0,1-0,7 ppm. 

Tanah yang sering diberi pupuk anorganik lama kelamaan menjadi keras, sulit 
diolah sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman, oleh karena itu pemanfaatan 
pupuk organik sangat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan 
permeabilitas tanah dan mengurangi ketergantungan lahan pada pupuk anorganik.  
Pupuk organik juga berperan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme tanah 
dan meningkatkan jumlah serta aktivitas mikroorganisme tanah, sehingga tanah 
menjadi gembur (Hadisuwito, 2008). 

Pupuk organik berasal dari bahan-bahan organik dan berdasarkan bentuknya 
pupuk organik dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik padat dan POC.   Bahan baku 
organik tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan sampah/limbah  organik yang 
berlimpah di sekitar kehidupan manusia, di antaranya sampah sabut kelapa, sampah 
kulit tebu dan lain-lain.  Dari hasil penelitian Suryaningsih, Jajuk dn Johanes (2010), 
disimpulkan bahwa pemberian pupuk organik padat limbah home industri roti yang 
dikombinasi dengan POC campuran kotoran kambing dan sabut kelapa, memberikan 
hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian pupuk organik padat limbah 
home industri roti saja pada tanaman sawi. 

Dari hasil penelitian Herawati, Indarwati dan Achmadi (2012), disimpulkan 
bahwa dengan aplikasi pupuk organik cair Mol limbah eceng gondok pada tanaman 
kedelai mampu meningkatkan hasil kedelai 21,6 %  dibandingkan dengan tanpa 
pemberian Mol limbah eceng gondok.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengaplikasikan teknologi 
pembuatan POC yang berasal dari berbagai sumber limbah organik untuk 
meningkatkan produksi tanaman dalam upaya pencapaiaan swasembada dan 
percepatan tercapainya kedaulatan pangan Indonesia.  Selain itu juga merupakan 
solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia serta sebagai peluang 
bisnis. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu 
Penelitian dilakukan di Laboraturium Produksi Fakultas Pertanian Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2015. 

Bahan dan Alat 
Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian, antara lain: limbah sabut kelapa, 

limbah ampas dan kulit tebu, limbah eceng gondok, gula merah, air kelapa, air beras, 
air cucian rumen, Mol buah sebagai starter dan air sumurl.   

Peralatan yang dibutuhkan, adalah peralatan pembuatan POC antara lain:   bak 
POC, selang, pengaduk,  pisau , telenan, botol , jerigen, meteran, isolasi dll. 

MetodePenelitian 
Penelitian dilakukan secara langsung dengan membuat pupuk organik cair 

(POC) yang berasal dari berbagai sumber limbah organik: 
 : POC Limbah Eceng Gondok 
 : POC Limbah Kulit Tebu  
 : POC Limbah Sabut Kelapa 
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Pelaksanaan Penelitian 

a.  Persiapan Bahan dan Alat 
b.  Pembuatan POC 
c.  Pemanenan POC 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sumber  Limbah/Sampah Organik yang Digunakan 
Limbah yang digunakan untuk penelitian ini merupakan limbah organik yang 

berasal dari beberapa tempat sesuai jenis limbah yang digunakan.  Limbah/sampah 
organik biasanya berasal dari limbah dapur, limbah pasar, limbah restoran/hotel, 
limbah pedagang makanan dan lain-lain.  Limbah organik ini banyak mengandung air, 
serat serta senyawa organik komplek lainnya  (Purwendro, S. dan Nurhidayat,  2008).   

Menurut Rafsanjani, K.A., Sarwono dan  Noriyant, R.D (2012), dari hasil 
penelitiannya dikatakan bahwa eceng gondok adalah limbah organic yang memiliki 
kandungan air yang sangat besar hingga 90 % dari berat tanaman sebenarnya. 

Limbah eceng gondok diambil dari salah satu Anak Sungai Mas / Kali Jagir 
Wonokromo.  Limbah sabut kelapa diambil dari pasar tradisional yang ada di Dukuh 
Kupang Surabaya, sedangkan limbah ampas dan kulit tebu didapatkan dari pedagang 
es tebu yang ada di wilayah sekitar kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

  

          
        Gambar 1.  

Limbah Eceng Gondok, Sabut Kelapa serta Ampas dan Kulit Tebu 
Menurut Wahyono, S., Firman, I.S dan Feddy, S (2011), limbah/Sampah 

merupakan material sisa yang sudah tidak terpakai lagi yang dihasilkan dari kegiatan 
sehari-hari dari suatu proses produksi.  Dari sisi ekonomi limbah/sampah sudah tidak 
ada harganya lagi, dan dari pencemaran dapat menyebabkan pencemaran atau 
penurunan kualitas lingkungan.  Prihandarini, R. (2004), berpendapat bahwa sampah 
merupakan masalah yang dihadapi hampir di setiap kota.  Kenaikan jumlah penduduk 
dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, menyebabkan jumlah sampah yang 
dihasilkan setiap harinya semakin meningkat. 

Masalah sampah/limbah sering kali menjadi topik pembicaraan di berbagai 
kalangan, namun belum ada langkah nyata baik dari pihak pemerintahan maupun 
lapisan masyarakat guna menanggulangi permasalahan ini.  Sampah/limbah selalu 
identik dengan barang sisa atau hasil buangan yang tak berharga.  Dalam konteks 
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inilah, perlu dicari suatu solusi penanganan sampah yang tepat, yang mampu 
mengeliminir penumpukan timbunan sampah.  Sampah yang tidak terkontrol akan 
menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya adalah: 

Dampak Sosial dan Eknomi 
Dampak sosial yang timbul akibat pembuangan/penimbinan sampah sampai 

saat ini belum baanyak mengubah pandangan para pengambil kebijakan dan 
operatornya, apalagi apabila tidak dikelola dengan baik maka membentuk lingkungan 
yang tidak baik, yaitu timbulnya bau yang tidak  sedap dan pemandangan yang buruk.  
Selain itu juga bisa menyebabkan terjadinya banjir dan memberikan dampak negatif 
bagi fasilitas pelayanan umum.  Sedabgkan apabila ditangani dengan baik dan 
profesional, selain membuat kota menjadi bersih dan lingkungan menjadi lebih baik, 
maka sampah dapat mendatangkan lapangan pekerjaan yang baru yang cukup besar 
serta dapat meningkatkan penghasilan. 

Dampak  Kesehatan 
Pengelolaan sampah yang kurang memadai merupakan tempat yang cocok 

bagi beberapa organisme dan menarik berbagai binatang, sehingga dapat 
menimbulkan berbagai macam penyakit, di antaranya diare, kolera, tifus, demam 
berdarah, selain itu penyakit jamur juga dapat menyebar.  Pernah dilaporkan bahwa di 
Jepang kurang lebih ada 40.000 orang meninggal akibat mengkonsumsi ikan yang 
sudah terkontaminasi dengan air raksa (Hg) yang berasal dari sampah/limbah yang 
dibuang ke laut oleh pabrik  yang memproduksi baterai dan akumulator. 

Dampak  Lingkungan 
Cairan rembesan sampah/limbah yang masuk ke dalam draenase/sungai akan 

mencemari air, akan mengakibatkan perubahan ekosistem karena tercemarnya 
lingkungan dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan kematian beberapa spesies 
air. 

Sampah yang menumpuk juga mengakibatkan terjadinya perubahan iklim 
akibat adanya kenaikan temperatur (global warming), hal ini terjadi karena peningkatan 
gas-gas rumah kaca, seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (NO2) 
dll (Nugroho, 2012).   

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk, akan meningkatkan 
kuantitas sampah dan apabila timbunannya tidak terkendali yang diakibatkan karena 
aktivitas masyarakat maupun industrialisasi, maka akan berdampak pada permasa-
lahan lingkungan.  Sampah yang dibuang masyarakat sebenarnya tidak semuanya 
tidak bernilai.  Ada sebagian dari jenis sampah yang memiliki nilai jual (return value) 
dan sebagian lagi dapat dimanfaatkan kembali.  Ada suatu usaha alternativ 
pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi.  Dari hasil penelitian Mardiana, Harso dan 
Ferdinan (2011), disebutkan bahwa pengomposan merupakan salah satu usaha 
alternative pengelolaan sampah di kota yang memiliki peluang bisnis cukup 
menjanjikan selain juga memiliki manfaat dalam menjaga kebersihan dan keindahan 
kota serta mengurangi jumlah pengangguran.   

Pengelolaan sampah secara terpadu di perkotaan menjadi suatu kebutuhan, 
dikarenakan permasalahan keterbatasan dan tingginya nilai lahan serta penurunan 
kualitas lingkungan.  Wilayah perkotaan yang selalu dinamis menimbulkan 
konsekuensi logis, yaitu dengan bertambahnya penduduk dan salah satunya 
berdampak pada kinerja pelayanan sarana dan prasarana persampahan (Hastuti dan 
Nurhasanah, 2011). 

Wahyono dkk (2011), berpendapat bahwa dari keseluruhan sampah akibat 
suatu aktivitas manusia, rata-rata komposisnya berupa sampah organik 64 %, sampah 
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kertas 6,7 % dan sampah plastic 7,3 %.  Sampah organic tersebut dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. 

Wardana, I.W. dkk (2012), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 
Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengubah pola pikir yang lebih bernuansa 
lingkungan di dalam menangani permasalahan persampahan. Konsep pengelolaan 
sampah yang terpadu sudah didorong untuk diterapkan, yaitu dengan meminimisasi 
sampah serta maksimasi daur ulang dan pengomposan disertai Tempat Pembuangan 
Akhir dengan konsep sanitary landfill yang ramah lingkungan.  

Limbah/Sampah Organik Sebagai Sumber Pupuk Organik 
Salah satu syarat dalam rangka swasembada pangan yaitu tersedianya lahan 

yang cukup dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi.  Hal ini banyak menimbulkan 
persepsi yang salah di kalangan petani.  Penggunaan pupuk kimia berlebih secara 
terus menerus yang diharapkan mampu meningkatkan kesuburan tanah justru menjadi 
penyebab menurunnya kualitas tanah.  Kondisi ini diperparah dengan pengolahan 
lahan yang salah.  Ironisnya, menurut  Wahyono, S. Dkk (2011) kerusakan terjadi 
hampir 65% dari sumber daya lahan yang ada di Indonesia. 

Selain karena penggunaan pupuk kimia yang tidak seimbang dan intensitas 
pertanaman yang tinggi, keseimbangan unsur hara juga dapat terganggu karena tidak 
adanya pengembalian bahan oranik ke tanah.  Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menambahkan bahan organik ke 
dalam tanah, melalui pemupukan menggunakan pupuk organik, seperti pupuk organik 
cair (POC).  Pupuk organik bukanlah untuk menggantikan peran pupuk kimia, 
melainkan sebagai pelengkap fungsi pupuk kimia, melainkan sebagai pelengkap fungsi 
pupuk  kimia. 

Penyediaan Pangan yang bergizi dan aman bagi masyarakat merupakan usaha 
yang harus mendapat prioritas utama.  Kesadaran masyarakat untuk makan makanan 
bergizi dan menyehatkan terus meningkat.  Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
untuk meningkatkan produksi tanaman yang berkualitas dan aman adalah dengan 
penambahan bahan organik ke lahan pertanian.   

Menurut Kustiono, G., Jajuk, H. dan Indarwati ((2012), dari hasil penelitiannya 
disimpulkan bahwa semakin besar pemberian dosis pupuk organik yang 
dikombinasikan dengan pupuk an-organik yang sama, akan memberikan hasil yang 
semakin baik pada tanaman padi.  Sedang dari hasil penelitian Indarwati dkk (2003), 
disimpulkan bahwa pemberian pupuk organik dapat meningkatkan produksi gabah 
kering sekitar 5,56 – 6,44 ton/ha dibanding tanpa pupuk organik. 

Pengolahan Limbah Organik Menjadi POC 
POC adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang berasal 

dari sampah/limbah organik, yang mengandung lebih dari satu unsur.  Kelebihan POC 
adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dengan 
pencucian hara dan mampu menyediakan hara secara cepat.  dibandingkan dengan 
pupuk cair anorganik.  POC umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walaupun 
digunakan sesering mungkin,  Selain itu POC juga memiliki bahan pengikat, sehingga 
larutan yang diberikan ke permukaan tanah bisa langsung dimanfaatkan tanaman. 

Pada dasarnya sampah/limbah dapat digunakan sebagai bahan baku 
pembuatan POC.  Dari sebuah penelitian di Cina menunjukkan bahwa penggunaan 
limbah sebagai POC  mampu meningkatkan produksi pertanian  11 %  lebih tinggi 
dibandingkan dengan penggunaan pupuk organik yang lain.  Bahkan di Cina,  
penggunaan pupuk kimia sintetik untuk pupuk dasar sudah mulai tergeser dengan 
penggunaan POC (Hadisuwito, 2008).  

Bahan baku POC yang sangat bagus adalah adalah bahan organik basah atau 
bahan organik yang mempunyai kandungan air tinggi, antara lain sisa-sisa sayuran 
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dan buah-buahan.  Hal ini disebabkan selain mudah terdekomposis, bahan ini juga 
kaya akan bahan nutrisi yang dibutuhkan tanaman.  POC aman bagi lingkungan, juga 
tidak meninggalkan residu dalam tanaman, sehingga hasil tanaman aman dikonsumsi  
manusia. 

Proses Pembuatan POC 
Pembuatan POC dilakukan  di Laboratorium Produksi Fakultas Pertanian 

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.  Tahapan proses pembuatan POC adalah 
sebagai berikut: 

Persiapan Alat dan Bahan 

- Menyiapkan semua alat yang dibutuhkan (bak POC, pisau, gunting, selotif/isolasi, 
wajan, sotil, bekas botol mineral dll) 

- Menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan (eceng gondok, sabut kelapa, ampas 
dan kulit tebu, gula merah, air kelapa, air cucian beras/air leri, air cucian rumen, 
starter Mol buah dll). 

 

 
 

Gambar 2 
 Alat dan Bahan yang Dibutuhkan dalam Pembuatan POC 
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Pembuatan POC 
                                 

 
Gambar 3.   

Proses Pembuatan POC 

- Menyiapkan semua sumber limbah organik (eceng gondok, sabut kelapa serta 
ampas  dan kulit tebu), kemudian dibersihkan dan dirajang/dipotong kecil-kecil. 

- Memasukkan limbah organik  yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam masing-
masing  bak POC sesuai macam sumber limbah organik, kemudian ditambah 
semua bahan yang dibutuhkan yaitu gula merah/gula jawa 1 kg yang sudah 
dicairkan, air kelapa, air beras, air cucian rumen dan air sumur sebanyak kurang 
lebih 50 liter hingga terendam, setelah itu ditambah Mol buah sebagai stater, baru 
kemudian diaduk sampai rata. 

- Menutup rapat bak POC tersebut, dan diberi lubang udara dengan cara 
memasukkan selang plastik yang dihubungkan dengan limbah botol mineral yang 
sudah berisi air. Dibiarkan sampai berbau seperti alkohol atau tape selama 15 
hari. (2 minggu). 

                    
Dari hasil penelitian Prahesti dan Ni Made (2011), disimpulkan bahwa variasi 

penambahan gula merah dalam pembuatan pupuk organik, dapat merangsang 
pertumbuhan mikroorganisme sebesar 10 %  berat total.  Sedangkan Herawati dkk 
(2013), dari hasil penelitiannya berpendapat bahwa penambahan sumber karbohidrat 
gula pasir, gula merah dan mollase tidak memberikan perbedaan yang nyata pada 
produksi kedelai.  Hal ini berarti bahwa semua sumber karbohidrat tersebut dapat 
digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair (POC). 

Pemanenan POC 

- Pemanenan dilakukan setelah 15 hari pembuatan POC dan tercium bau seperti 
alkohol/tape.   

- POC dipanen dengan melakukan penyaringan kemudian dimasukkan Dalam 
jiregen yang sudah disiapkan. 
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- Bahan yang tidak ikut tersaring dapat dimanfaatkan sebagai pupuk Organik padat 
sesuai dengan macam sumber limbahnya (kulit tebu, sabut kelapa dan eceng 
gondok). 

 

 
Gambar 4 

Proses Pemanenan POC 

PENUTUP 
Dari hasil penulisan ini yang merupakan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan:  bahwa sampah organik yang selama ini menjadi suatu permasalahan, 
ternyata berdaya guna karena dapat memberi manfaat ekonomi, yaitu dapat digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan POC. 

POC selain merupakan salah solusi dalam mengatasi permasalahan sampah 
organik, juga merupakan solusi dalam mengatasi kelangkaan pupuk kimia setiap 
musim tanam tiba dan menurunnya tingkat kesuburan tanah karena penggunaan 
pupuk kimia sintetis yang terus menerus. 

Sampah organik yang dianggap dengan sesuatu yang negatif, jorok, kotor dan 
sebagai sumber penyakit, ternyata mempunyai nilai ekonomi, di mana dengan 
pemanfaatan ini sampah organik tidak hanya terbatas pada pemanfaatan pupuk 
semata, tetapi juga mempunyai nilai tambah dengan pengguna produk yang lebih luas, 
bahkan pemanfaatannya dapat menjadi solusi pemecahan permasalahan sampah dan 
pemenuhan kebutuhan akan pupuk organik.  Hal ini bisa menjadi peluang usaha dan 
membuka lapangan pekerjaan 
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KAJIAN NILAI TAMBAH DAN MANFAAT EKONOMI  

LIMBAH BIJI DAN GULMA TANAMAN 

Jajuk Herawati, Indarwati, Koesriwulandari dan Tatuk Tojibatus S. 
Fakultas Pertanian - Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

Email: herawati_yayuk@yahoo.com 

ABSTRAK 
Sampah/limbah setiap harinya selalu bertambah jumlahnya, seiring dengan kenaikan 
jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup masyarakat.Apabil sampah tidak 
dimanfaatkan kembali atau didegradasi dengan cepat, maka akan terjadi penimbunan 
yang akan berakibat terhadap ketidakseimbangan antara produksi sampah dan 
perombakannya. Hal ini akanmenimbulkan banyak masalah, di antaranya bau busuk, 
timbulnya penyakit dan permasalahan lain yang dapat mengganggu kehidupan 
manusia.  Penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk merubah persepsi 
masyarakat, bahwa sampah merupakan suatu barang yang mempunyai nilai tambah 
dan manfaat ekonomi.Pemanfaatan dan pengolahan limbah/sampah, khususnya 
limbah biji dan gulma tanaman, untuk menjadi suatu produk yang mempunyai nilai 
tambah dan bernilai ekonomis (bros) ini dapat menjadi peluang usaha yang cukup 
menjanjikan, mengingat orang yang menggeluti bidang tersebut belum banyak.  Bila 
dapat menumbuhkan kemauan dalam diri dan menggali atau melatih ketrampilan yang 
dimiliki, akan tercipta suatu produk yang bernilai keindahan dan ekonomis  yang dapat 
membantu keuangan keluarga dengan memasarkan hasil produk tersebut.   

Kata kunci:limbah, nilai tambah, dan manfaat ekonomi 

STUDY ADDED VALUE AND ECONOMIC BENEFITS 
WASTE PLANT SEEDS AND WEED 

ABSTRACT 
Garbage / waste every day continues to increase, along with the increase of population 
and rising standards of living.  If the waste is not reused or degraded quickly, there will 
be an accumulation which would be against the imbalance between the production of 
waste and garbage overhaul.  This will cause many problems,  among stench, disease 
and other problems that can interfere with human life.  Proper handling is needed to 
change public perception, that waste is an item that has added value and economic 
benefits.Utilization and processing of waste / garbage, especially weed seeds and plant 
waste,  to be a product that has added value and economic value ( brooch ) may be a 
promising business opportunities, remember those who cultivate the field is not 
much.When can grow willingness in themselves and dig or train skills possessed, will 
create a product that is worth the beauty and economical that can help with the family 
finances the marketing of these products 

Keywords : waste , value added , and economic benefits 

PENDAHULUAN 
Pada saat ini penumpukan limbah/sampah rumah tangga merupakansalah satu 

masalah yang sulit di tangani. Beberapa usaha yang telah berlangsung di TPA untuk 
mengurangi volume sampahseperti pengambilan oleh pemulung pada sampah yang 
dapatdidaur ulang. Penanganan sampah yang mudah busuk telahdilakukan 
pengolahan dengan komposting. Namun usaha tersebut masih menyisahkan sampah 
yang harus dikelola dan memerlukan biaya yang tinggi dan lahan luas (Fadlilah, N.  
dan Gogh Y.  2013) 

mailto:herawati_yayuk@yahoo.com
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Limbah akan menjadi suatu yang sangat berguna dan memiliki nilai jual tinggi 
ketika limbah tersebut diolah secara baik dan benar. Limbah yang tidak diolah akan 
menyebabkan berbagai masalah dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, 
baik pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan dapat menjadi 
sarang  berbagai bakteri yang akan menimbulkanpenyakit (Prihandarini, Ririen.  2004).  

Tulisan ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menekan 
jumlah limbah/sampah melalui upaya pengelolaan limbah, selain itu kegiatan ini dapat 
melatih kreativitas, ketrampilan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan  dengan 
memasarkan hasil produk ini bagi orang dewasa, sedangkan bagi anak dan remaja 
kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan / edukasi. 

Berawal dari kepedulian terhadap lingkungan tersebut, tercipta pemikiran untuk 
memanfaatkan limbah dari kegiatan bidang pertanian yang masih dapat 
dimanfaatkan,contohnya biji buah-buahan yang terbuang dari proses pengolahan 
pasca panen buah maupun dari hasil pertanian lainnya serta gulma tanaman.  Limbah 
yang sudah kehilangan fungsi aslinya dan umumnya tidak berguna bagi sebagian 
orang ini dapat dijadikan suatu produk yang mempunyai nilai fungsi dan mempunyai 
nilai ekonomi serta dapat dijadikan peluang bisnis bila limbah ini berada pada tangan-
tangan yang kreatif dan terampil. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tinjauan tentang Limbah 
Limbah merupakan buangan berupa sampah dari kegiatan produksi yang tidak 

bermanfaat lagi bagi pelakunya.  Limbah dari tempatnya dapat beraneka ragam mulai 
dari limbah rumah tangga, pabrik, perkantoran, restoran dll.  Kegiatan bidang pertanian 
juga tidak terlepas dari limbah.  Menurut Rafsanjani, K.A., Sarwono dan  Noriyant, R.D. 
(2012), limbah/Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa 
makanan, sayuran, buah, daun-daun kering, dansebagainya 

Buah buahan yang merupakan sumber vitamin dan serat selain sayuran bagi 
tubuh manusia, juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan 
limbah.  Meskipun limbah pertanian pada umumnya dapat didekomposisi oleh alam 
tetapi dalam posesnya membutuhkan waktu yang lama sampai limbah tersebut dapat 
dimanfaatkan kembali oleh tanah dan tanaman. Untuk menekan jumlah limbah pada 
bidang pertanian tersebut, salah satunya dapat dilakukan recycle atau mendaur ulang 
pada limbah. 

Pada umunya sebagian besar orang mengatakan bahwa limbah adalah 
sampah yang sama sekali tidak berguna dan harus dibuang, namun jika pembuangan 
dilakukan secara terus-menerus maka akan menimbulkan penumpukan. Limbah 
bukanlah suatu hal yang harus dibuang tanpa guna, karena dengan pengolahan dan 
pemanfaat secara baik limbah akan menjadi barang yang lebih berguna dari 
sebelumya.  Seperti yang dikatankan Kennedy,John E (2009),  bahwa limbah/sampah  
adalah sisa bahan atau material yang tidak diinginkan atau dibutuhkan setelah 
berakhirnya suatu proses atau kegiatan. 

Seiring dengan pertambahan penduduk, jumlah sampah/limbah yang dihasilkan 
akan terus meningkat serta memiliki keragaman bentuk, jenis, jumlah dan 
komposisinya.  Jika jumlah dan karakteristik limbah yang dibuang sudah melebihi daya 
dukung lingkungan, maka limbah tersebut akan mencemari dan membahayakan 
seluruh kehidupan yang ada di sekitarnya.  Menurut Wahyono, S., Firman, L.S. dan 
Feddy, S. (2011),  dilihat dari karakteristiknya, limbah biasanya masih bisa diolah 
menjadi produk yang lebih bermanfaat sehingga memiliki nilai ekonomi.  Bahkan 
limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk baru (waste to product). 
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Penanganan Limbah OrganiK 
Berdasarkan sifat / jenis maupun bahan asalnya, limbah/sampah dibagi 

menjadi dua macam, yaitu limbah anorganik dan organik ( Purwanto,S.danNurhidayat, 
2008). Limbah/sampah anorganik adalah jenis limbah/sampah yangtersusun oleh 
senyawa anorganik.  Limbah ini dihasilkan dari bahan-bahan non hayati baik berupa 
produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau 
sumber daya alam yang tidak terbarui atau dari proses industri. 

Limbah/sampah organik berasal dari makhluk hidup, hewan dan tumbuhan  
serta sebagian besar tersusun oleh senyawa organik, yang dihasilkan melalui kegiatan 
pertanian, peternakan atau yang lain.  Sampah rumah tangga ataupun pasar 
tradisional sebagian besar adalah limbah organik.   

Ada yang memandang sampah sebagai masalah karena beranggapan bahwa 
mengelola sampah menghabiskan biaya dan tenaga  Tetapi tidak semua beranggapan 
sama karena ternyata juga ada yang beranggapan bahwa sampah bisa dipandang 
sebagai sumber daya yang bisa mendatangkan keuntungan (Purwanto, S. dan 
Nurhidayat, 2008). Berbagaicara diupayakan untuk mengurangi penumpukan sampah, 
banyak alat yang khusus di ciptakan untuk mengolah sampah jadi suatu produk. Salah 
satu upaya yang dapat di lakukan untuk mengurangi limbah adalah dengan 3R, yaitu: 
reduce, reuse, dan recycle. 

Menurut Wahyono, dkk (2011), mengatakan bahwa pengolahan limbah menjadi 
“emas” dengan pendekatan konsep 3R, merupakan strategi pengelolaan limbah 
terpadu untuk menuju zero waste. 

Bidang Pertanian Salah Satu Sumber Limbah 
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau budidaya 

tanaman  yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 
industri, sumber energi serta untuk mengelola lingkungan. Kegiatan pertanian 
dilakukan dalam skala luas dan sempit dengan berbagai teknik pengolahan serta alat-
alat yang semakin canggih untuk memudahkan pelaku pertanian dalam melakukan 
pekerjaannya mulai dari pra panen sampai pasca panen. 

Salah satu kegiatan pertanian adalah budidaya buah yang merupakan sumber 
vitamin, serat dan zat lainnya yang sangat dibutuhkan oleh  tubuh manusia, untuk itu 
masyarakat banyak mengkonsumsi buah baik dikonsumsi secara langsung ketika buah 
sudah masak ataupun diolah terlebih dahulu.  Tidak semua bagian buah dapat 
dikonsumsi, contohnya kulit dan biji buah yang biasanya dibuang begitu saja karena 
dianggap limbah dan tidak berguna.  Limbah - limbah tersebut memang dapat 
didekomposisikan oleh alam meski dibuang begitu saja tetapi dalam prosesnya 
membutuhkan waktu yang lama dan tempat yang relatif luas. 

Selain dari hasil budidaya buah, yang bisa menjadi sumber limbah bidang 
pertanian bahkan sangat proses budidaya itu sendiri adalah gulma. Gulma adalah jenis 
tumbuhan yang tumbuh pada waktu, tempat dan kondisi yang tidak dikehendaki, justru 
tumbuh di tempat di mana manusia akan melakukan usaha budidaya tanaman.  
Menurut Riskitavani, D.V. dan Kristanti, I.P.  (2013), keberadaan gulma pada areal 
budidaya tanaman dapat menimbulkan kerugian baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas produksi yaitu penurunan hasil pertanian.  Saat ini alternative pengendalian 
gulma yang berwawasan lingkungan sedang marak dilakukan. 

Baik kulit dan biji buah yang dibuang secara langsung maupun gulma tanaman 
dapat menimbulkan bau yang kurang sedap ketika limbah tersebut membusuk dan 
dapat mengundang berbagai penyakit karena biasanya di hinggapi lalat yang 
membawa bakteri atau virus yang menyebabkan berbagai penyakit. Bila dibuang pada 
saluran pembuangan air (wastafel) atau pada saluran air (got), maka dapat 
menyumbat pipa pembuangan, belum lagi jika dari limbah biji ini ada yang 
berkecambah dan bertunas di saluran air. Untuk menekan jumlah limbah tersebut, 
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maka limbah dapat olah dan dimanfaatkan menjadi suatu produk yang lebih bernilai 
fungsi dan nilai ekonomi, contohnya kulit buah dapat dimanfaatkan menjadi pupuk 
organik yang dapat dikembalikan ke tanah lagi, sedangkan biji buah dapat diolah 
menjadi acsesoris (bros). 

Pengolahan Limbah Biji dan Bunga Kering 
Semua buah mempunyai biji yang merupakan alat reproduksi tanaman,  

kebanyakan biji buah menjadi limbah karena yang dikonsumsi oeh masyarakat hanya 
daging buahnya saja. Untuk mengurangi dampak limbah biji bila di buang begitu saja, 
dapat di lakukan pengolahan dengan menjadikan limbah biji buah yang awalnya tidak 
berguna menjadi suatu produk yang bermaanfaat dan bernilai ekonomi contohnya 
dijadikan acsesories (bros).  Kegiatan ini merupakan penerapan salah satu 
penanganan limbah drngan konsep recycle, yaitu memanfaatkan barang-barang yang 
masih dapat dimanfaatkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai fungsi baru atau 
mendaur ulang. 
 

 
Gambar 1.   

Bahan Baku Biji-Bijian 
 
Tidak semua biji dapat dimanfaatkan menjadi bros, biji yang sering digunakan 

adalah biji yang bagus, bernas (tidak hampa/kopong), tidak rusak fisik dan kebanyakan 
biji ortodok.  Benih ortodok adalah benih yang dapat dikeringkan sampai kadar air 
rendah (2,5%) dan disimpan pada suhu dan kelembaban penyimpanan yang rendah 
tanpa menurunkan viabilitas (kemampuan berkecambah) benih secara nyata.  Secara 
umum benih ortodok memiliki ciri kulit biji keras, ukuran biji biasanya kecil hingga 
sedang, kadar air biji segar sebelum masak fisiologis 15-30%, kadar air saat masak 
fisiologis menurun hingga 6-10%.   

Benih ortodok biasanya memiliki sifat dormansi, yakni keadaan dimana benih 
tidakdapat berkecambah walau sudah berada dalam kondisi lingkungan 
(kelembaban,suhu dan cahaya) yang optimal.Kondisi ini memungkinkan benih dapat 
disimpan beberapa tahun.   
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Contoh biji buah yang digunakan adalah buah melon, mentimun, waluh, 
srikaya, sirsat, labu dll. Karena biji-biji buah tersebut mempunyai bentuk yang pipih 
sehingga mudah diatur saat proses pembuatan. Selain mudah diatur biji-biji tersebut 
berwarna putih tulang atau putih mangkak (kecuali biji buah srikaya dan sirsat) 
sehingga saat di lakukan pewarnaan, warna akan lebih cepat menempel pada biji, 
sedangkan dari jenis polong-polongan seperti, biji kacang merah, kedelai, kacang 
tunggak, biji saga, kacang panjang dll. 

 

 
Gambar 2.   

Bahan Baku Biji Buah-Buahan 
 
Bahan baku untuk pembuatan bros dari biji-bijian yang sangat mudah 

diperoleh, misalnya biji buah yang dapat diperoleh dari penjual buah di pasar, penjual 
jus buah dan dari buah yang di konsumsi sendiri. Selain bahan baku berupa biji 
pembuatan bros biji ini juga menambahkan bunga atau biji bunga kering yang 
merupakan gulma tanaman yang diperoleh dari lingkungan sekitar sebagai pemanis 
agar tampilan bros tidak monoton dan lebih indah. 

Kegiatan tersebut selain menjadi salah satu upaya untuk menekan tumpukan 
limbah/ sampah juga dapat dijadikan suatu media pendidikan atau edukasi bagi anak-
anak dan remaja, dan sebagai media melatih ketrampilan serta sebagai peluang usaha 
bagi orang dewasa yang dapat menambah perekonomian keluarga. Pengolahan dan 
pemanfaatan limbah biji menjadi bros ini dapat di kembangkan lebih luas dengan 
menghasilkan produk yang lebih bervariasi diantaranya : hiasan kulkas, hiasan dinding, 
hiasan tutup toples, hiasan meja kantor atau ruang tamu dll.  
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Gambar 3.   

Gulma Tanaman Sebagai Bunga Kering 
 

Peluang Usaha 

 
Gambar 4.   

Proses Pembuatan Bros dari Limbah Organik 
 

Pemanfaatan dan pengolahan limbah biji dan gulma tanaman menjadi suatu 
produk yang mempunyai nilai tambah dan bernilai ekonomis (bros) ini dapat menjadi 
peluang usaha yang cukup menjanjikan, mengingat orang yang menggeluti bidang 
tersebut belum banyak. Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu 
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komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun 
penyimpanan dalam suatu produksi (Anonimus, 2012). 

Modal yang dibutuhkan dalam pemanfaatan limbah ini tidak mahal yang 
terpenting adalah adanya kemauan untuk melakukan, ketrampilan, inovasi serta 
dibutuhkan suatu ketelatenan dalam prosesnya. 

Bahan bakunya yang berupa limbah dapat diperoleh secara cuma-cuma (gratis)  
dari penjual buah di pasar, penjual jus buah ataupun buah yang di konsumsi sendiri 
kalaupun harus membeli harganya sangat murah, sedangkan bunga keringnya dapat 
diperoleh dari gulma tanaman bunga atau semak belukar yang banyak tumbuh di 
sekitar pekarangan rumah.   
 

 
Gambar 5.   

Produk Limbah Biji dan Gulma Tanaman 
 

Bila dapat menumbuhkan kemauan dalam diri dan menggali atau melatih 
ketrampilan yang dimiliki, akan tercipta suatu produk yang bernilai keindahan dan 
ekonomis  yang dapat membantu keuangan keluarga dengan memasarkan hasil 
produk tersebut.  Dengan bahan baku yang sangat murah, jika sudah terangkai 
menjadi  produk (bros) yang baik dan indah dapat dipasarkan dengan harga yang lebih 
tinggi dari modal yang diperlukan, sekitar 5.000 untuk bros yang berukuran kecil, 
sedangkan yang menengah sampai besar harganya lebih mahal. Harga tersebut juga 
tergantung pada sasaran pasar yang dituju, bila sasaran pasar pada masyarakat yang 
menengah ke atas maka harga dapat lebih tinggi dan kualitas barang juga menjadi 
pertimbangan utama yang harus diperhatikan dan barang yang ditawarkan banyak 
atau bervariasi tidak hanya bros tetapi lebih dikembangkan lagi (Anonimus, 2011).  

PENUTUP 
Dari hasil penulisan ini yang merupakan rangkaian dari hasil pemikiran karena 

kepedulian terhadap lingkunganyang diaplikasikan dalam suatu kegiatan Iptek bagi 
Wilayah di Kabupaten Pacitan, maka dapat disimpulkan:  bahwa limbah yang tadinya 
diartikan dengan konotasi yang negatif, ternyata memiliki nilai tambah danmemberikan 
manfaat ekonomi sehingga mampu mendatangkan keuntungan. 
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Pemanfaatan dan pengolahan limbah biji dan gulma tanaman menjadi suatu 
produk yang mempunyai nilai tambah dan bernilai ekonomis (bros) ini dapat menjadi 
peluang usaha yang cukup menjanjikan. 
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ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi uji (aplikasi) model pengembangan pertanian 
organik buah naga. Metode evaluasi terhadap uji (aplikasi) model pengembangan 
pertanian organik buah naga melalui focus group discussion (FGD). FGD kami lakukan 
terhadap Dinas Pertanian, Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, 
Petani Organik, Petani Semi Organik, Petani Konvensional, Tokoh Masyarakat 
Setempat, Penggagas Pertanian Organik, Hasil FGD kemudian dirangkum dalam 
bentuk Logical Framework Matrix.  
Hasil evaluasi terhadap uji (aplikasi) model pengembangan pertanian organik buah 
naga dapat diperoleh bahwa dampak dari evaluasi uji (aplikasi) model pengembangan 
pertanian organik buah naga adalah dampak ekologis, dampak ekonomis, dampak 
sosial/politis, dan dampak kesehatan. Hasil dari evaluasi uji (aplikasi) model 
pengembangan pertanian organik buah naga adalah hasil uji laboratorium buah naga 
organik yang menunjukkan buah naga organik yang diproduksi bebas pestisida dan 
aman dikonsumsi, penilaian petani dan reaksi petani yang sangat positif. Output dari 
evaluasi uji (aplikasi) model pengembangan pertanian organik buah naga adalah minat 
dan partisipasi petani buah naga organik yang sangat tinggi dan perubahan perilaku 
petani buah naga organik. Serta kegiatan (activities) dari evaluasi uji (aplikasi) model 
pengembangan pertanian organik buah naga adalah sosialisasi dan koordinasi model 
pengembangan pertanian organik buah naga, uji (aplikasi) model pengembangan 
pertanian organik buah naga dan evaluasi terhadap aplikasi model pengembangan 
pertanian organik buah naga. 
Beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu design sosialisasi dan uji (aplikasi) model 
pengembangan pertanian organik buah naga, merumuskan persamaan persepsi 
diantara kelompok tani agar terjadi keseragaman terhadap praktek pertanian organik 
yang baik dan benar, perlu dibuat perencanaan dan langkah-langkah terhadap 
pengembangan dan pembukaan lahan tanam baru untuk buah naga organik, perlu 
dilakukan studi dampak aplikasi model pengembangan pertanian organik buah naga 
terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, ada potensi petani di Desa Blumbungan untuk 
menjadi produsen pupuk kandang atau kompos dan pupuk hijau, dan memasarkan 
buah naga organik dengan melakukan kemitraan dengan petani lain di luar Desa 
Blumbungan sehingga dapat menciptakan dan memperluas jaringan pemasaran dan 
juga memperluas ekstensifikasi lahan tanam buah naga ke lokasi yang memiliki 
kesamaan dalam hal kondisi alam (tanah, air). 

Kata Kunci : Model Pengembangan, Pertanian Organik, Buah Naga, Logical 
Framework Matrix, Focus Group Discussion  

EVALUATION MODEL OF DEVELOPMENT ORGANIC FARMING DRAGON FRUIT  
BASED LOGICAL FRAMEWORK APPROACH 

ABSTRACK 
The study aims to evaluate the test (application) model of development organic farming 
dragon fruit. Method of evaluation of the test (application )model of development  
organic farming dragon fruit through focus group discussion (FGD). FGD we did 
against the Department of Agriculture, Agricultural Extension and Information Office of 

mailto:ningsihkustiawati@yahoo.com
mailto:hsfeuim@yahoo.com
mailto:felani.here@yahoo.com


Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

231 

Forestry, Organic Farmer, Farmer Semi Organic, Conventional Farmers, Local 
Community Leaders, The initiator of Organic Farming, the FGD then summarized in the 
form of a Logical Framework Matrix. 
Results of evaluation of the test (application) model of development organic farming 
dragon fruit can be obtained that the impact of test evaluation (application) model of 
development organic farming dragon fruit is a ecological impact, economic impact, 
social impact / political, and health impacts. Results of the evaluation test (application) 
model of development organic farming dragon fruit is the result of a laboratory test that 
shows organic dragon fruit produced pesticide-free and safe for consumption, 
assessment of farmers and farmers' reactions were very positive. Output of test 
evaluation (application) model of development organic farming dragon fruit is the 
interest and participation of  organic dragon fruit farmers is very high and the change in 
behavior of organic dragon fruit farmers. As well as the activity (activities) of the test 
evaluation (application) model of development organic farming dragon is socialization 
and coordination of model of  development organic farming dragon fruit, test 
(application) model of development organic farming dragon fruit and evaluation of the 
application of model development organic farming dragon fruit. 
Some things need to be improved, namely design and test socialization (application) 
model of development organic farming dragon fruit, formulating common perception 
among farmers' groups to enable the uniformity of the practice of organic farming is 
good and right, need to be made plans and measures towards development and land 
clearing the new area for organic dragon fruit, necessary to study the impact of the 
application model of development organic farming dragon fruit on surrounding 
communities. In addition, there is potential for farmers in the Blumbungan village to 
become a producer compost fertilizer or and green fertilizer, and organic dragon fruit 
market with partnerships with other farmers outside the Blumbungan village so as to 
create and expand marketing network and also expand the planting area extending 
dragon fruit to locations that have similarities in terms of natural conditions (soil, water). 

Keywords: Model Development, Organic Farming, Dragon Fruit, Logical Framework Matrix, 
Focus Group Discussion 

PENDAHULUAN 
Hasil penelitian tahun pertama mendapatkan model pengembangan pertanian 

organik seperti pada Gambar 1. Berdasarkan model yang sudah didapatkan diperoleh 
grand strategy yaitu mengoptimalkan pengendalian mutu pada produk dan pasar yang 
sudah ada (STAS = 5,607). Sehingga pada tahun kedua, kami melakukan uji (aplikasi) 
model yang sudah didapat pada tahun pertama, melalui riset pemasaran yang 
komprehensif. Hasil penelitian tahun kedua menunjukkan bahwa faktor dominan yang 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli buah naga organik adalah faktor  
produk,  faktor  sosial, dan faktor harga. Berdasarkan model yang sudah didapatkan 
pada tahun pertama dan uji (aplikasi) model pada tahun kedua, maka pada tahun 
ketiga kami melakukan evaluasi terhadap uji (aplikasi) model pengembangan 
pertanian organik buah naga. Metode yang digunakan pada tahun ketiga adalah 
Logical Framework Approach yang kemudian dituangkan dalam Logical 
Framework Matrix.  

Logical Framework Approach (LFA) adalah  alat untuk perencanaan, monitoring 
dan evaluasi dari project/program.  Selain itu LFA adalah instrumen analisis, presentasi 
dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi  
eksisting, membangun hierarki logika  dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi 
resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan  hasil, membangun cara 
untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil 
(outcome), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya 
monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek. Diperjelas oleh Alan Wasch 
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(2002: 2)  The Logical Framework Approach  (LFA)  is a tool-or other an open set of 
tools-for project design and management. Its purpose is to provide a clear, rational 
framework for planning the envisomed activities and determining how to measure a 
project’s success, while taking external factors into account.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
logframe mencakup seluruh proses manajemen yang meliputi perencanaan, penilaian, 
monitoring dan evaluasi. Karena itu sangat tepat jika dikatakan bahwa logframe 
merupakan management tools.  Berdasarkan pengertian di atas,  dapat disimpulkan 
bahwa LFA adalah  alat untuk perencanaan, monitoring,  evaluasi, instrumen analisis, 
presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis 
situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai dari 
project/program.  

Beberapa hasil penelitian evaluasi program sudah banyak menggunakan 
Logical Framework Approach. Salah satu diantaranya adalah penelitian Thenu (2011) 
yang berjudul Problem, Solusi, dan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Alam Sagu di 
Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat:Suatu Kajian Partisipatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah utama, solusi, dan 
strategipenanganan yang memiliki keterkaitan untuk pengelolaan sagu di desa 
Hatusua kecamatan Kairatu. Solusi dan strategi penanganan yang diperlukan bersifat 
sistemik, artinya problem solving dari setiap permasalahan tidak sendiri-sendiri, 
melainkan terintegrasi. 

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fedriansyah (2008) 
yang berjudul Evaluasi Kinerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di 
Kecamatan Tugu Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan potret 
input, output, outcomes, benefit dan dampak implementasi progran PEMP tidak seperti 
yang diharapkan. Masyarakat di Kecamatan Tugu kesulitan untuk medapatkan 
bantuan modal dan peralatan sehingga tidak bisa meningkatkan produksi ikan 
tangkapan dan menyebabkan pendapatan mereka menurun. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 
menunjukkan bahwa logical framework approach dapat digunakan sebagai alat/metode 
untuk mengevaluasi suatu program kegiatan ataupun sebuah model. Sehingga untuk 
mengevaluasi uji (aplikasi) model pengembangan pertanian organik buah naga, maka 
kami menggunakan logical framework approach. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan dengan ketinggian tempat 50 dpl. Lokasi penelitian difokuskan 
di Desa Blumbungan sebagai sentra produksi buah naga organik di Kabupaten 
Pamekasan. Selain itu, pertanian organik buah naga pertama kali dirintis di Desa 
Blumbungan, Kecamatan Larangan , Kabupaten Pamekasan. Untuk kondisi saat ini 
pertanian buah naga organik di Desa Blumbungan baik dalam jumlah luasan lahan 
(kurang lebih 6,4 Ha) maupun dari jumlah pelaku lebih banyak dibandingkan dengan 
desa lain di Kabupaten Pamekasan. Desa Blumbungan dikenal sebagai produsen 
buah naga organik yang oleh banyak orang dinilai mempunyai keunggulan yaitu dari 
aspek citarasa bila dibandingkan dengan buah naga yang ditanam di daerah lain. 
Dengan dasar tersebut lokasi penelitian ditetapkan secara  purposive sampling.  

Jenis dan Sumber Data 
Pada penelitian ini digunakan 2 jenis sumber data yaitu :  
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a.    Data primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan 
melakukan wawancara langsung dengan pihak  – pihak terkait dalam hal ini Dinas 
Pertanian, Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan, Petani 
Organik, Petani Semi Organik, Petani Konvensional, Tokoh Masyarakat Setempat, 
Penggagas Pertanian Organik, Konsumen/ Pelaku Pasar Produk Organik.  

 b.  Data sekunder  
Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan sumber tertulis atau dokumen 
dari Kantor Desa, Kecamatan, Dinas Pertanian, dan dari berbagai buku pustaka 
yang ada kaitan dengan penelitian ini. 

Populasi, Sampel dan Instrumen Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan  evaluasi 

model pengembangan pertanian organik. Penentuan jumlah sampel tidak dibatasi 
tetapi melihat perkembangan informasi yang diperoleh peneliti melalui angket 
(kuesioner), wawancara dan observasi yang dilakukan. Adapun sampel yang 
diwawancarai adalah :  
1. Petani yang melaksanakan budidaya buah naga secara semi organik dan masih 

memberi toleransi terhadap penggunaan pupuk / pestisida sintetis.  
2. Petani konvensional yang dalam proses budidaya masih mengandalkan bibit 

unggul, pupuk dan pestisida sintetis.  
3. Tokoh penggagas / perintis pertanian organik  
4. Tokoh lokal setempat  
5. Pejabat pemerintah dari Dinas Pertanian, Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian 

dan Kehutanan, dan Kecamatan. 
6. Konsumen / pelaku pasar buah naga organik Blumbungan 
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KENDALA PERTANIAN ORGANIK BUAH NAGA : 

- Persepsi  petani : Pertanian Organik sebagai Sistem 

Pertanian yang Merepotkan 

- Kurangnya Keterampilan Petani  

- Perbedaan Persepsi mengenai hasil 

- Belum terlindunginya lahan pertanian organik 
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Gambar 1.  
Model Pengembangan Pertanian Organik Buah Naga 
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Metode Evaluasi Model 
Pada tahun ketiga kajian dilakukan kajian terhadap umpan balik implementasi 

dan uji model pengembangan pertanian organik buah naga menggunakan teknik 
analisis data Logical Framework Analysis (LFA). Logical Framework Analysis (LFA) 
adalah salah satu alat yang apabila digunakan dengan kreatif akan mampu menjadi 
petunjuk bagi perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi kegiatan termasuk 
dalam konteks ini program-program pembangunan  dan pengelolaan sumberdaya. LFA 
dilakukan untuk melaksanakan program berbasis pada prinsip partisipatif, berorientasi 
pada tujuan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. 

Langkah awal dari LFA yaitu dengan memetakan isu dan permasalahan-
permasalahan yang terkumpul, menentukan struktur keterkaitan hubungan sebab 
akibat dari isu/permasalahan dan melihat frekuensi hubungan sebab akibat dari 
masing-masing masalah untuk menentukan isu/masalah yang strategis.  

Bagian terpenting dari proses LFA adalah penyusunan Logical Framework 
Matrix yang merupakan derivasi dari analisis strategi. Konsep ini disusun berdasarkan 
analisis keterkaitan antara tujuan, strategi dan faktor eksternal yang  ditetapkan melalui 
asumsi-asumsi sahih tentang program kegiatan yang dievaluasi. Proses ini dapat 
dilakukan di lapangan.Struktur matriks logframe dapat dilihat pada Tabel 1.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi Uji (Aplikasi) Model Pengembangan Pertanian Organik Buah Naga 
Melalui Metode Logical Framework Matrix  

Untuk mengetahui gambaran, maka evaluasi dilakukan menggunakan analisa 
kerangka logis (logical framework analysis) yang terdiri dari indikator masukan (input),  
keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sehingga 
mendapat potret secara keseluruhan. 

Potret Input/Masukan 
Berdasarkan hasil evaluasi, potret input dalam penelitian ini sosialisasi model 

pengembangan pertanian organik buah naga dan SDM (sumber daya manusia) petani 
buah naga organik.  

Sosialisasi Model Pengembangan Pertanian Organik Buah Naga 
Upaya keberhasilan implementasi atau aplikasi  model diawali dengan 

sosialisasi model pengembangan pertanian organik buah naga pada semua pihak 
terkait yang meliputi kepala desa, dinas teknis, petani buah naga organik, tokoh 
masyarakat dan lainnya guna mendapatkan respon dan masukan untuk 
penyempurnaan model pengembangan pertanian organik yang telah disusun. Pada 
kondisi sosial (tingkat pendidikan dan mental), petani buah naga organik belum 
memadai. Di sisi lain model pengembangan pertanian organik buah naga agar dapat 
berjalan dengan baik dan berkesinambungan sangat diperlukan pendampingan yang 
berkelanjutan dan profesional, monitoring dan evaluasi harus dilakukan agar model 
pengembangan pertanian organik buah naga dapat berjalan sesuai dengan harapan. 
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Tabel 1.  
Struktur Matriks Logframe 

 

HIRARKI/LOGIS INDIKATOR ALAT 
VERIFIKASI/I
NDIKATOR 

ASUMSI DAN 
RESIKO 

GOAL/TUJUAN Indikator yang  
menunjukkan 
kondisi  
tercapainya 
maksud  
program/project 

Bukti kualitatif 
(fisik)  
maupun 
kuantitatif  
yang  
digunakan 
untuk  
mengukur 
indikator 

Asumsi yang  
digunakan dengan  
melihat faktor external  
 

PURPOSE/ 
MAKSUD 

Indikator yang  
menunjukkan 
kondisi  
tercapainya 
maksud  
program/project 

Bukti kualitatif 
(fisik)  
maupun 
kuantitatif  
yang 
digunakan 
untuk  
mengukur 
indikator 

Asumsi yang  
digunakan dengan  
melihat faktor external 

OUTPUT/ 
KELUARAN 

Indikator yang  
menunjukkan 
adanya  
output atau 
keluaran  
yang dihasilkan 
external 

Bukti kualitatif 
(fisik)  
maupun 
kuantitatif  
yang 
digunakan 
untuk  
mengukur 
indikator 

Asumsi yang  
digunakan dengan  
melihat faktor external 

ACTIVITIES/ 
INPUT/ 

KEGIATAN 

Indikator yang 
dicapai  
dari kegiatan 
yang  
dilakukan 
(termasuk  
biaya, SDM, dll) 

Bukti kualitatif 
(fisik)  
maupun 
kuantitatif  
yang 
digunakan 
untuk  
mengukur 
indikator 

Asumsi yang  
digunakan dengan  
melihat faktor external 

Sumberdaya Manusia (SDM) Petani Buah Naga Organik 
Di samping itu, sumberdaya manusia petani buah naga organik harus berperan 

aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip pertanian organik secara keseluruhan 
(holistik),sehingga pertanian organik dapat berjalan sesuai dengan pedoman praktik 
pertanian organik dan prinsip-prinsip pertanian organik yaitu prinsip kesehatan, prinsip 
ekologi, prinsip keadilan, dan prinsip perlindungan. Pembukuan usahatani harus 
dicatat yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Walaupun pencatatannya 
dalam bentuk sederhana, namun tidak menghilangkan fungsinya. Sehingga melalui 
pembukuan yang sederhana ini, maka pelaku pertanian organik buah naga, dalam hal 
ini petani buah naga organik, dapat mengubah pola pikirnya dan mau menerima 
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introduksi ilmu dan teknologi baru, dimana selama ini daya adopsi mereka terhadap 
teknologi baru masih rendah. Dengan demikian pelaku pertanian organik buah naga 
(petani buah naga organik) berkomitmen untuk mengembangkan model 
pengembangan pertanian organik buah naga. 

Potret Output/Keluaran 
Potret Output dari hasil penelitian terdiri dari minat dan partisipasi petani buah 

naga organik untuk berkomitmen dalam mengembangkan model pengembangan 
pertanian organik buah naga serta menyempurnakan model pengembangan pertanian 
organik buah naga. 

Minat dan Partisipasi Petani Buah Naga Organik 
Selama ini pertanian organik buah naga yang dijalankan oleh petani buah naga 

organik belum berjalan secara seragam. Persepsi tentang praktek pertanian organik 
diantara petani buah naga organik belum seragam dan tidak sama. Sehingga  melalui 
aplikasi model pengembangan pertanian organik yang didapat oleh tim peneliti maka 
diharapkan pelaksanaan praktik pertanian organik buah naga dapat berjalan secara 
seragam dan memiliki kesamaan.  

Melalui aplikasi model pengembangan pertanian organik buah naga, maka 
dapat meningkatkan minat dan partisipasi petani buah naga organik untuk menerapkan 
praktik pertanian organik secara baik dan benar. Di samping itu, mulai terjadi 
keseragamaan dan kesamaan persepsi tentang pertanian organik diantara petani buah 
naga organik. Dengan demikian mulai juga terjadi perubahan pola pikir (mindset) 
petani buah naga organik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme petani buah naga 
organik dalam mempraktekkan pertanian organik.  

Perubahan Perilaku Petani Buah Naga Organik 
Perubahan perilaku yang terjadi melalui aplikasi model pengembangan 

pertanian organik buah naga dapat dikatakan sampai tahap effect. Perubahan perilaku 
yang terjadi yaitu petani sudah bersedia menjadi kader pertanian organik, memilih 
menggunakan pupuk organik daripada pupuk kimia, menanam dengan menggunakan 
pupuk organik dan membuat pupuk dari sapi sebagai alternatif pupuk organik, dan 
memilih memakai pestisida alami. Lebih lanjut, tercapai kesesuaian antara rencana 
penelitian dan hasil yang dicapai dalam dua tahun pelaksanaan penelitian. 

Prinsip dasar Homans dalam social behavior yang tepat dalam penelitian ini 
adalah stimulus, action, reward, value dan expectation. Proposisi stimulus, sukses, 
value, dan agresi approval yang tepat menggambarkan perubahan perilaku petani. 
Lebih lanjut, berdasarkan temuan lapangan, pertimbangan rasional dalam memilih 
beberapa alternatif adalah yang paling utama, dimana biaya produksi merupakan 
faktor dominan yang dipertimbangkan petani untuk mengadopsi teknologi. 

Potret Outcomes/Hasil 
Potret output dari hasil temuan lapangan digambarkan dengan hasil uji 

laboratorium buah naga organik, penilaian petani dan reaksi petani. 

Hasil Uji Laboratorium Buah Naga Organik 
Sebagai hasil dari aplikasi model pengembangan pertanian organik buah naga, 

pelaku pertanian organik buah naga, dalam hal ini petani buah naga organik 
melakukan uji laboratorium terhadap buah naga organik yang mereka produksi. Uji 
laboratorium dilakukan di laboratorium independen yang telah terakreditasi yaitu PT. 
Angler Bio Chem Lab. Dengan menggunakan regulasi internasional yaitu Commisison 
Regulation (EU) No. 491/2014 for Maximum Residu Limit terdiri 10 parameter uji 
diantaranya azoxystrobin, cyclocydim, fenbuconazole, flutriafol, imidacloprid, 
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indoxacarb, MPCA, MPCB, methoxyfenozide, dan trifloxystrobin. Dari 10 parameter uji 
tersebut ditujukan untuk menguji analisis pestisida. Berdasarkan hasil uji laboratorium 
yang telah dilaksanakan, dari 10 parameter uji tersebut memberi hasil NOT 
DETECTED. Hal ini menunjukkan bahwa analisis terhadap kandungan pestisida pada 
buah naga organik dengan menggunakan 10 parameter uji tersebut berada di bawah 
Maximum Residu Limit (MRL). Adapun tabel hasil uji laboratorium buah naga organik 
dapat dilihat pada lampiran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buah naga organik yang telah 
diproduksi oleh petani buah naga organik bebas pestisida dan aman untuk dikonsumsi 
sehingga hal ini akan membuat konsumen lebih yakin dan tidak ragu dalam 
mengkonsumsi buah naga organik yang diproduksi oleh petani buah naga organik di 
Desa Blumbungan. Hal ini mendukung terhadap aplikasi/uji model pengembangan 
pertanian organik buah naga dimana faktor dominan yang mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam membeli buah naga organik adalah faktor produk, faktor sosial dan 
faktor harga. 

Penilaian Petani 
Pada awalnya model pengembangan pertanian organik buah naga yang sudah 

didapat oleh tim peneliti mendapat kurang mendapat respon dari pelaku pertanian 
organik buah naga. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi model yang sudah 
didapat tersebut. Namun, setelah dilakukan uji model melalui aplikasi model 
pengembangan pertanian organik buah naga, para pelaku pertanian organik memberi 
respon atau umpan balik yang baik terhadap model pengembangan pertanian organik 
buah naga. Petani buah naga organik tersebut sangat responsif karena terlibat 
langsung dalam kegiatan penelitian. Antusiasme masyarakat, khususnya petani buah 
naga organik, sangat tinggi terhadap aplikasi model pengembangan pertanian organik 
buah naga. 

Dengan diaplikasikannya model pengembangan pertanian organik buah naga, 
maka penilaian masyarakat, khususnya petani buah naga organik mulai memahami 
tentang pedoman dan praktek pertanian organik secara keseluruhan. Hal ini dapat 
dibuktikan dari ekstensifikasi lahan tanam buah naga yang kami lakukan terhadap 30 
orang petani, mereka sudah mulai menerapkan secara bertahap pedoman dan praktek 
pertanian organik dengan baik dan benar. Salah satunya mulai menggunakan pupuk 
organik dan mulai meninggalkan penggunaan pupuk kimia.  

Reaksi Petani 
Reaksi petani terhadap aplikasi (uji) model pengembangan pertanian organik 

buah naga beragam. Reaksi petani ini kami identikkan dengan umpan balik petani 
terhadap aplikasi (uji) model pengembangan pertanian organik buah naga. Umpan 
balik tersebut kami lakukan terhadap 35 orang petani dengan menggunakan 10 
variabel. Adapun umpan balik petani terhadap aplikasi (uji) model pengembangan 
pertanian organik buah naga dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1. Berdasarkan umpan 
balik terhadap aplikasi (uji) model pengembangan pertanian organik buah naga, dapat 
disimpulkan bahwa reaksi petani organik buah naga terhadap aplikasi (uji) model 
pengembangan pertanian organik buah naga sangat positif. Hal ini ditunjukkan dengan 
pernyataan petani buah naga organik yang rata-rata setuju terhadap kesepuluh 
variabel umpan balik tersebut.  

Potret Benefit/Manfaat 
Potret benefit digambarkan dengan manfaat aplikasi model pengembangan 

pertanian organik buah naga dan daya adopsi petani terhadap teknologi baru mulai 
meningkat. 
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Manfaat Aplikasi Model Pengembangan Pertanian Organik Buah Naga 
Sebelum adanya aplikasi model pengembangan pertanian organik buah naga, 

pertanian di Desa Blumbungan masih melakukan praktek pertanian konvensional atau 
revolusi hijau. Sebagian besar petani masih menggunakan pupuk dan insektisida 
kimia. Hal ini disebabkan pola pikir (mindset) petani masih belum bisa menerima 
teknologi baru dan mereka cenderung masih bersifat skeptis terhadap sesuatu 
teknologi yang baru. 

Namun setelah adanya introduksi model pengembangan pertanian organik 
buah naga kepada pelaku pertanian organik, khususnya petani organik buah naga 
mulai menerima hal-hal atau sesuatu yang baru. Hal ini terbukti dengan demplot yang 
telah kami lakukan di salah satu dusun, yaitu Dusun Talaga, memberikan motivasi 
kepada mereka untuk mengaplikasikan model pengembangan pertanian organik buah 
naga di dusunnya. Kami melakukan ektensifikasi penanaman buah naga organik pada 
dua dusun. Dengan adanya ekstensifikasi yang kami lakukan, para pelaku pertanian 
organik, khususnya petani organik buah naga mulai merasakan manfaat aplikasi model 
pengembangan pertanian organik buah naga, sehingga mereka mulai memahami dan 
kemudian mempraktekkan pertanian organik secara baik dan benar berdasarkan 
prinsip dan pedoman pertanian organik. Dengan demikian apabila pertanian organik 
dijalankan sesuai dengan pedoman dan praktek yang baik dan benar, maka 
sustainable agriculture akan terwujud.   

Daya Adopsi Petani Terhadap Teknologi Baru 
Sebagai early majority, secara perlahan-lahan juga petani konvensional menilai 

bahwa model pengembangan pertanian organik yang disosialisasikan dan 
diaplikasikan oleh tim peneliti layak untuk dikembangkan di Kabupaten Pamekasan. 
Sehingga diharapkan sosialiasi dan aplikasi model ini ditingkatkan agar terjadi 
kesamaan dan keseragaman persepsi terhadap pertanian organik dan kemudian 
sistem pertanian organik dapat terlaksana secara keseluruhan (holistik). 

Potret Impact/Dampak 
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji model pengembangan pertanian 

organik buah naga maka potret impact dapat ditinjau dari dampak ekologis, dampak 
ekonomis, dampak sosial politis dan dampak kesehatan. 

Dampak Ekologis 
Dengan melakukan uji (aplikasi) model pengembangan pertanian organik buah 

naga yang telah kami dapatkan kepada petani organik buah naga di Desa Blumbungan 
membawa perubahan nyata padi kondisi lahan pertanian. Perubahan kondisi tanah 
yang terjadi ketika masih dikelola secara konvensional dengan setelah dikelola dengan 
cara organik begitu nyata dan dapat dirasakan oleh para petani. Dengan memasukkan 
sebanyak mungkin berbagai bahan organik ke lahan pertanian akan memperbaiki 
kondisi tanah karena dengan terurainya bahan – bahan tersebut akan memberi 
pengaruh baik kepada tanah itu sendiri maupun bagi tanaman yang tumbuh di atasnya. 
Dengan asupan bahan organik yang cukup banyak menyebabkan kondisi tanah yang 
dulu keras dan bantat menjadi lebih gembur. Kondisi tanah yang lebih gembur lebih 
memudahkan dalam pengolahan tanah.  

Dampak Ekonomis 
Usahatani buah naga organik mempunyai nilai R/C Ratio yang lebih tinggi 

dibanding usahatani tembakau dimana nilai R/C Ratio usahatani buah naga organik 
sebesar 2,34. Sedangkan untuk nilai R/C Ratio untuk usahatani tembakau sebesar 
1,38. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani buah naga organik lebih efisisen 
dibandingkan usahatani tembakau. Dengan nilai R/C ratio usahatani buah naga 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

240 

organik sebesar 2,34 mengartikan bahwa untuk setiap satu rupiah biaya yang 
dikeluarkan, maka penerimaan usahatani buah naga organik yang diterima oleh petani 
sebesar 2,34 rupiah. Dengan demikian berdasarkan nilai R/C Ratio masing-masing 
untuk usahatani tembakau Madura dan buah naga organik, maka dapat disimpulkan 
bahwa usahatani buah naga organik lebih efisien sehingga dapat dikatakan usahatani 
buah naga organik dapat dijadikan sebagai alternatif usahatani tembakau Madura. Hal 
ini dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 
Tabel 2.  

Analisis R/C Ratio Usahatani Tembakau Madura dan Buah Naga Organik 

Tahun Komoditas Total Biaya Produksi 

(RP) 

Total Penerimaan 

(RP) 

R/C Ratio 

I 

Buah Naga 

Organik 
237.625.000 231.000.000 0,97 

Tembakau 14.266.500 19.740.000 1,38 

II Buah Naga 

Organik 

107.125.000 577.500.000 5,39 

    Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Tabel 3.  

Analisis R/C Ratio Usahatani Tembakau Madura dan Buah Naga Organik (tahun I 

dan II ditambahkan kemudian dibagi 2) 

Tahun Komoditas Total Biaya Produksi 

(RP) 

Total Penerimaan 

(RP) 

R/C Ratio 

I&II 

Buah Naga 

Organik 
344.750.000 808.500.000 2,34 

Tembakau 14.266.500 19.740.000 1,38 
    Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Dampak Sosial/Politis 
Keuntungan sosial yang diperoleh dengan melaksanakan pertanian organik 

yaitu menjadikan lahan pertanian organik yang dikelola memberi kehidupan kepada 
lebih banyak orang. Lazimnya petani di pedesaan, sebagian dari mereka juga 
memelihara ternak itik. Lahan pertanian yang dikelola secara organik merupakan 
tempat yang aman dan baik untuk menggembalakan itik karena bebas dari cemaran 
zat kimia yang merugikan. Itik-itik tersebut tidak dipelihara secara intensif tetapi 
digembalakan di lahan pertanian organik untuk memenuhi kebutuhan akan pakan.  

Keuntungan secara politis petani memperoleh kebebasan untuk 
mengembangkan dan menaman buah naga organik jenis apa saja. Petani menjadi 
semakin mandiri karena untuk menjalankan usaha taninya tidak harus tergantung 
kepada pabrik. Pak Jumianto tidak lagi mengalami ketergantungan untuk membeli 
pupuk. Subdisi pupuk yang semakin kecil atau bahkan dicabut bukan menjadi masalah 
serius bagi usaha tani yang dijalankan. ” Kalau petani lain susah payah memperoleh 
pupuk urea bahkan dengan melampirkan KTP segala saya tinggal ambil pupuk 
dikandang ” ujar Pak Zainoddin yang saat ini memelihara 2 ekor sapi.  

Dampak Kesehatan  
Berdasarkan wawancara di lapangan dengan konsumen dan juga pengalaman 

kami sebagai penulis, buah naga organik mempunyai cita rasa yang lebih tinggi/ lebih 
enak, rasanya manis, aromanya khas serta mempunyai kulit yang berwarna merah dan 
daging yang berwarna merah keunguan. Buah naga non organik dalam suhu kamar 
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akan lekas busuk dan berair sedangkan buah naga organik tidak akan membusuk 
tetapi hanya kulitnya saja yang mengering dan tidak berair. Demikian juga buah naga 
organik dalam suhu kamar bisa bertahan selama 1 minggu. Buah naga organik selain 
mempunyai keunggulan nilai dalam hal cita rasa dan aroma juga dipercaya oleh 
banyak orang sebagai produk pertanian yang sangat baik bagi kesehatan.  

Peran buah naga sebagai tanaman yang memiliki khasiat obat merupakan hal 
yang sudah diyakini kebenarannya. Buah naga sangat berperan dalam membantu 
proses pencernaan, mencegah kanker colon dan diabetes, mengandung substansi 
yang mampu menetralisir racun (logam berat), menurunkan kadar kolesterol dan 
tekanan darah selain mencegah batuk dan asma. Tingginya kadar potassium, protein, 
fiber, sodium dan calcium merupakan kelebihan buah naga sebagai buah kesehatan 
dibandingkan buah-buahan lainnya. Buah naga yang dihasilkan secara organik dalam 
proses budidayanya tidak mempergunakan pupuk dan pestisida kimia sintetis dan 
hanya mengandalkan pupuk dan pestisida organik sehingga membawa pengaruh yang 
positif bagi para konsumen produk organik tersebut karena tidak tercemar oleh 
berbagai zat kimia. Hal ini didukung dengan adanya sertifikat hasil uji laboratorium dari 
Laboratorium Bio Kimia PT. Angler Biochem Lab menunjukkan bahwa analisis 
terhadap kandungan pestisida pada buah naga organik dengan menggunakan 10 
parameter uji berada di bawah Maximum Residu Limit (MRL). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa buah naga organik yang telah diproduksi oleh petani buah naga 
organik bebas pestisida dan aman untuk dikonsumsi sehingga hal ini akan membuat 
konsumen lebih yakin dan tidak ragu dalam mengkonsumsi buah naga organik yang 
diproduksi oleh petani buah naga organik di Desa Blumbungan. 

Logical Framework Matrix 
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap uji (aplikasi) model pengembangan 

pertanian organik buah naga, maka dapat diperoleh potret input, potret output, potret 
outcome, potret benefit dan potret dampak. Sehingga dapat disimpulkan dalam sebuah 
Logical Framework Matrix pada Tabel 4. Berikut. 
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Tabel 4.  

Logical Framework Matrix Evaluasi Uji (Aplikasi) Model Pengembangan Pertanian Organik Buah Naga 

 

Target (Goals) Dampak (hasil jangka panjang)

Perwujudan pertanian a. Dampak Ekologis : pengelolaan lahan * Hampir 80% petani konvensional atau sekitar Asumsi: Petani mampu menerapkan 

organik buah naga sebagai     pertanian organik memberikan dampak     28 orang petani mulai mengurangi sistem pertanian organik secara 

pertanian berkelanjutan      nyata pada kondisi tanah yang dulu keras      penggunaan pupuk  dan insektisida kimia  menyeluruh (holistik) sesuai pedoman

di Kabupaten Pamekasan     dan bantat menjadi lebih gembur     beralih menggunakan pupuk organik praktik pertanian organik

    sehingga kondisi tanah yang lebih  * Jumlah petani yang mengadopsi dan

    gembur lebih memudahkan dalam    menerapkan pertanian organik 

    pengolahan tanah.    mulai meningkat

b. Dampak Ekonomis : pertanian organik * Data perbandingan analisis usahatani buah Risiko: 

    buah naga lebih layak dan    naga organik dan analisis usahatani buah * Kesulitan dalam merubah pola pikir

    menguntungkan sehingga dapat    naga non organik (R/C Ratio)    (mind set ) petani sehingga belum ada 

    dijadikan sebagai komoditas unggulan * Data perbandingan analisis usahatani buah     keseragaman dan persamaan persepsi

    daerah dan alternatif komoditas    naga organik dan analisis usahatani buah     tentang praktek pertanian organik

    tembakau Madura    tembakau (R/C Ratio) * Kesulitan dalam hal regulasi pemerintah

c. Dampak Sosial/politis : pertanian * Jumlah itik yang digembalakan di lahan    daerah tentang praktik pertanian organik

     organik buah naga memberikan    pertanian organik semakin meningkat

    simbiosis mutualisme terhadap    karena lahan pertanian pertanian  organik

    lingkungan di sekitarnya    bebas dari cemaran zat kimia yang merugikan

d. Dampak Kesehatan : buah naga organik * Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa

    memiliki khasiat yang sangat baik bagi     analisis terhadap kandungan pestisida pada 

    kesehatan karena tidak tercemar     buah naga organik dengan menggunakan 

    oleh berbagai zat kimia    10 parameter  uji  berada di bawah 

   Maximum Residu Limit (MRL) (sertifikat dari

   PT. Angler Biochem Lab)

Ringkasan Naratif Indikator Sumber/Alat Verifikasi Asumsi/Risiko 
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Lanjutan Tabel 4.  

 

Hasil Outcomes (hasil jangka menengah)

Model pengembangan

pertanian organik buah naga

dapat diterapkan secara a.  Produk buah naga organik yang * Sertifikat hasil uji laboratorium menunjukkan Asumsi: Petani buah naga organik

berkelanjutan oleh petani      diproduksi oleh petani buah naga    bahwa analisis terhadap kandungan pestisida mampu mempertahankan kualitas produk

buah naga organik      organik aman bebas pestisida dan     pada  buah naga organik dengan buah naga organik sehingga dapat menjadi

     aman untuk dikonsumsi sehingga    menggunakan 10 parameter  uji  berada komoditas unggulan daerah

    hal ini akan membuat konsumen    di bawah Maximum Residu Limit (MRL) 

     lebih yakin dan tidak ragu dalam    (sertifikat dari PT. Angler Biochem Lab) Risiko : 

     mengkonsumsinya * Hasil uji laboratorium mendukung terhadap * Kesulitan koordinasi dengan stakeholder

   uji (aplikasi) model pengembangan pertanian    khususnya Dinas Pertanian

   organik buah naga dimana faktor dominan    Kabupaten Pamekasan karena kendala

    yang mempengaruhi keputusan konsumen     teknis

    dalam membeli buah naga organik * Pasar produk buah naga organik belum

    faktor produk, faktor sosial dan faktor harga.    mendukung khususnya di tingkat daerah

* Kesulitan mendapatkan sertifikasi 

b. Penilaian petani terhadap uji (aplikasi) * Antusiasme petani terhadap uji (aplikasi)     organik karena biaya yang mahal

    model pengembangan pertanian    model pengembangan pertanian organik * Terbatasnya modal usaha untuk biaya

    organik buah naga sangat baik    buah naga sangat tinggi. Hal ini terlihat dari    pengemasan dan pembuatan label produk

   partisipasi mereka yang sangat aktif terhadap

   ekstensifikasi lahan tanam buah naga organik

  (perluasan lokasi lahan tanam)

c. Umpan balik (reaksi) petani terhadap *Petani buah naga organik memberikan 

    uji (aplikasi) model pengembangan    pernyataan yang rata-rata menyetujui 

    pertanian organik sangat positif    terhadap kesepuluh variabel umpan 

   balik 

Ringkasan Naratif Indikator Sumber/Alat Verifikasi Asumsi/Risiko 
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Lanjutan Tabel 4.  

 

 

Sasaran Output  (hasil jangka pendek)

Petani mengalami perubahan

perilaku dan pola pikir a. Minat dan partisipasi petani buah naga * Selama 2 tahun jumlah petani yang Asumsi : 

sehingga praktik pertanian     organik mulai meningkat dengan     berpartisipasi  sudah mencakup 2 desa Perubahan perilaku petani dapat terjadi

organik dapat berjalan    diaplikasikannya model pengembangan    dalam satu kecamatan secara berkesinambungan

dengan baik dan benar    pertanian organik buah naga    

Risiko :

b. Perubahan perilaku petani buah naga * Perubahan perilaku yang terjadi yaitu * Minimnya tingkat pengetahuan yang 

    organik mulai terjadi peningkatan    petani sudah bersedia menjadi kader    dimiliki petani sehingga sulit untuk 

   pertanian organik, memilih menggunakan    ikut serta dan berpartisipasi secara

   pupuk organik daripada pupuk kimia,    aktif dalam penerapan/aplikasi

   menanam dengan menggunakan pupuk    model pengembangan pertanian organik

   organik dan membuat pupuk dari sapi * Kesulitan dalam koordinasi antar

   sebagai alternatif pupuk organik, dan memilih    kelompok tani

   memakai insektisida alami. 

* Daya adopsi petani terhadap teknologi berada

   pada tahap early majority , secara 

   perlahan-lahan juga petani konvensional

   menilai bahwa model pengembangan

   pertanian organik yang disosialisasikan

   dan diaplikasikan oleh tim peneliti 

   layak untuk dikembangkan di Kabupaten

   Pamekasan

Ringkasan Naratif Indikator Sumber/Alat Verifikasi Asumsi/Risiko 
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Lanjutan Tabel 4.  

 

Kegiatan (Activities) Masukan

*Sosialisasi dan koordinasi * Sumber Daya Manusia Petani * Tercapainya aktivitas tersebut dalam rangka Asumsi :

  model pengembangan * Peralatan (ATK,dll)    mewujudkan pertanian berkelanjutan Petani mulai menyamakan persepsi tentang

  pertanian organik buah naga * Kendaraan untuk alat angkut    (sustainable agriculture ) praktek pertanian organik buah naga

* Biaya pengemasan

*Uji (aplikasi) model * Biaya perawatan * Tercapainya kesamaan dan keseragaman Risiko :

  pengembangan pertanian * Biaya sewa lahan    persepsi tentang praktek pertanian organik * Masih terdapat lahan pertanian yang 

  organik buah naga * Biaya perjalanan    antar kelompok tani    menggunakan pupuk dan insektisida 

* Biaya publikasi    kimia, sehingga diperlukan pengolahan

*Evaluasi terhadap aplikasi * Biaya lain-lain    tanah lebih intensif

  model pengembangan * Kurangnya pendampingan dari 

  pertanian organik buah naga    Pemerintah Daerah, khususnya Dinas

   Pertanian Kabupaten Pamekasan

* Sulitnya koordinasi dua arah karena 

   kendala teknis

* Sulitnya koordinasi antara kelompok tani 

   dengan Lembaga Penelitian di Perguruan

   Tinggi, Lembaga keuangan (bank) dan

   swasta

Ringkasan Naratif Indikator Sumber/Alat Verifikasi Asumsi/Risiko 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Hasil analisis logical framework matrix dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

dengan menggunakan matriks kerangka logis efektif memberikan gambaran proses 
perubahan dalam aplikasi pertanian organik buah naga, khususnya dalam hal 
perubahan perilaku. Adapun dampak dari evaluasi uji (aplikasi) model pengembangan 
pertanian organik buah naga adalah dampak ekologis, dampak ekonomis, dampak 
sosial/politis, dan dampak kesehatan. Hasil dari evaluasi uji (aplikasi) model 
pegembangan pertanian organik buah naga adalah hasil uji laboratorium buah naga 
organik yang menunjukkan buah naga organik yang diproduksi bebas pestisida dan 
aman dikonsumsi, penilaian petani dan reaksi petani yang sangat positif. Output dari 
evaluasi uji (aplikasi) model pegembangan pertanian organik buah naga adalah minat 
dan partisipasi petani buah naga organik yang sangat tinggi dan perubahan perilaku 
petani buah naga organik. Serta kegiatan (activities) dari evaluasi uji (aplikasi) model 
pegembangan pertanian organik buah naga adalah sosialisasi dan koordinasi model 
pengembangan pertanian organik buah naga, uji (aplikasi) model pengembangan 
pertanian organik buah naga dan vvaluasi terhadap aplikasi model pengembangan 
pertanian organik buah naga. 

Saran 
Beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu design sosialisasi model 

pengembangan pertanian organik buah naga, merumuskan persamaan persepsi 
diantara kelompok tani agar terjadi keseragaman terhadap praktek pertanian organik 
yang baik dan benar, perlu dibuat perencanaan dan langkah-langkah terhadap 
pengembangan dan pembukaan lahan tanam baru untuk buah naga organik, perlu 
dilakukan studi dampak aplikasi model pengembangan pertanian organik buah naga 
terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, ada potensi petani di Desa Blumbungan untuk 
menjadi produsen pupuk kandang atau kompos dan pupuk hijau, dan memasarkan 
buah naga organik dengan melakukan kemitraan dengan petani lain di luar Desa 
Blumbungan sehingga dapat menciptakan dan memperluas jaringan pemasaran dan 
juga memperluas ekstensifikasi lahan tanam buah naga ke lokasi yang memiliki 
kesamaan dalam hal kondisi alam (tanah, air). 
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Tabel Lampiran 1. Reaksi (Umpan Balik) Petani terhadap Uji (Aplikasi) Model 

Pengembangan Pertanian Organik Buah Naga  

Sumber : Data Primer (diolah) (2015) 

 

 

 

No Variabel Umpan Balik Skala Jumlah Petani(orang) Persentase (%)

Isu-isu yang didiskusikan dalam penelitian sesuai Tidak setuju 0 0

dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kurang setuju 0 0

oleh petani Setuju 13 37,14

Sangat Setuju 22 62,86

35 100

Metode penelitian yang digunakan sudah sesuai Tidak setuju 0 0

dengan permasalahan yang dihadapi oleh petani Kurang setuju 0 0

Setuju 17 48,57

Sangat Setuju 18 51,43

35 100

Hasil Penelitian menjawab permasalahan yang ada Tidak setuju 0 0

Kurang setuju 0 0

Setuju 18 51,43

Sangat Setuju 17 48,57

35 100

Petani berperan aktif dalam kegiatan penelitian Tidak setuju 0 0

Kurang setuju 0 0

Setuju 13 37,14

Sangat Setuju 22 62,86

35 100

Pertanian organik buah naga layak untuk Tidak setuju 0 0

dikembangkan di Kabupaten Pamekasan Kurang setuju 0 0

Setuju 16 45,71

Sangat Setuju 19 54,29

35 100

Persepsi petani terhadap pertanian organik Tidak setuju 0 0

mulai seragam dan terjadi kesamaan Kurang setuju 0 0

Setuju 17 48,57

Sangat Setuju 18 51,43

35 100

Faktor produk, faktor sosial dan faktor harga Tidak setuju 0 0

merupakan faktor dominan yang mempengaruhi Kurang setuju 0 0

pemasaran buah naga organik Setuju 22 62,86

Sangat Setuju 13 37,14

35 100

Materi penelitian terkait dengan topik penelitian Tidak setuju 0 0

Kurang setuju 0 0

Setuju 25 71,43

Sangat Setuju 10 28,57

35 100

Secara umum, materi penelitian dipersiapkan Tidak setuju 0 0

dengan baik Kurang setuju 0 0

Setuju 17 49

Sangat Setuju 18 51

35 100

Secara umum, hasil penelitian dapat dimanfaatkan Tidak Manfaat 0 0

oleh petani Kurang Manfaat 0 0

Manfaat 13 37,14

Sangat Manfaat 22 62,86

35 100

Total

1

Total

2

7

3

Total

4

Total

5

Total

6

Total

Total

Total

8

Total

9

Total

10
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VALUASI EKONOMI LAHAN SAWAH SEBAGAI PENYEDIA PUPUK  

(N,P,K) SECARA ALAMI 

Markus Patiung, Erna Haryanti, Koesriwulandari 
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 
markus_uwk@yahoo.co.id 

ABSTRAK 
Pemahaman masyarakat selama ini bahwa lahan sawah hanya berfungsi sebagai 
media budidaya yang menghasilkan padi dan palawija. Lahan sawah yang diusahakan 
petani menghasilkan produk/jasa lingkungn dan sosial budaya yang luar biasa dan 
selama ini belum mempunyai nilai ekonomi atau belum memiliki harga pasar. 
Penelitian ini bertujuan menetapkan nilai ekonomi lahan sawah sebagai penyedia 
pupuk (N,P,K) secara alami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode valuasi 
ekonomi. Hasil penelitian : (1) Kandungan unsur N di lahan sawah lokasi penelitian 
sebanyak 2.250 kg/ha, unsur P sebesar 23,98 kg/ha, dan unsur K sebesar 877,5 
kg/ha. (2) Nilai ekonomi lahan sawah sebagai fungsi lingkungan yakni penyedia pupuk 
(N,P,K) secara alami sebesar Rp. 858.660 /ha/th. (3) Luas lahan sawah yang dialih 
fungsikan ke non sawah 200 ha/th, sehingga kerugian secara ekonomi sebesar Rp. 
171.732.000/th. 

Kata Kunci : multifungsi, sawah, valuasi, lingkungan, sosial 

Economic Valuation Of Land Rice Field As Provider Of Fertilizer (N, P, K) Naturally 

ABSTRACT 
This understanding of the community during that wetland cultivation just serves as a 
medium that produces rice and pulses. Farmers cultivated paddy fieldswhich produce 
products/services of an environmental and socio-culturalremarkable and so far does 
not have any economic value or non-marketablegood. This study aimed at determining 
the economic value of wetland as aprovider of fertilizer (N, P, K) naturally. The method 
used is the economicvaluation methods. Results of the study: (1) The content of N in 
the paddy fieldresearch sites as much as 2.250 kg/ha, the element P of 23.98 kg/ha, 
and theelement of K of 877.5 kg/ha. (2) The economic value of wetland as a function of 
the provider environment fertilizer (N, P, K) are naturally Rp. 858.660 million/ha/yr. (3) 
The area of wetland that is transformed to enable to non-paddy fields 200 ha/yr, so the 
economic losses amounting to Rp. 171.732.000/year. 

Keywords: multifunctional, rice, valuation, environmental, social 

PENDAHULUAN 
Pemahaman masyarakat bahwa lahan sawah hanya berfungsi sebagai media 

budidaya yang menghasilkan padi dan palawija. Pada hal sehamparan lahan sawah 
yang diusahakan petani menghasilkan produk/jasa lingkungn dan sosial budaya yang 
luar biasa dan selama ini belum mempunyai nilai ekonomi atau belum memiliki 
harga pasar (non-marketable good).  

Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mewujudkan kedaulatan dan 
ketahan pangan nasional, dengan berbagai upaya diantaranya penyediaan sarana 
produksi seperti traktor, alat penanam padi, alat pemotong padi dan pengadaan pupuk. 
Tetapi satu hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 
dengan kondisi lahan sawah produktif yang terus beralih fungsi ke non sawah yang 
hampir terjadi setiap hari. Upaya mempertahankan lahan sawah produktif dengan 
membangun industri hulu dan hilir merupakan modal utama bangsa untuk stabilitas 
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ketersediaan pangan dan terus melestarikan sumberdaya lokal yang ada di pedesaan. 
Mengembalikan kondisi petani dan merubah perilaku petani untuk tetap 
mempertahankan lahan sawahnya merupakan karakter bangsa. 

Penelitian ini bertujuan menetapkan nilai ekonomi lahan sawah sebagai fungsi 
lingkungan yakni penyedia pupuk (N,P,K) secara alami, yang selama ini belum 
memiliki nilai ekonomi atau belum memiliki harga pasar.  

Valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif (moneter) 
terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan baik 
atas dasar nilai pasar (market value) maupun nilai bukan pasar (non market value). 
Oleh karena itu valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan merupakan suatu 
alat ekonomi (economic tool) yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk 
mengestimasi nilai uang dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam 
dan lingkungan (Suparmoko, 2000). Untuk menghitung nilai ekonomi lahan sawah 
sebagai fungsi lingkungan khususnya sebagai penyedia pupuk secara alami, maka 
perlu mengetahui kandungan pupuk secara alami dalam tanah/lahan sawah. 

Semua pupuk tanaman, kecuali karbon, hydrogen dan oksigen berasal dari 
tanah. Sistem tanah digambarkan oleh para pakar tanah terdiri dari fase padat, cair 
dan gas. Fase ini secara fisik dapat terpisah-pisah. Perharaan tanaman berbasis pada 
fase padat berdisosiasi dengan fase cairan; kebisaaan lintasan masuk ke dalam sistem 
tanaman melalui akar dan sel-sel tanaman. 

Hampir seluruh pupuk esensial tanaman diambil dari dalam tanah, maka tanah 
berperan sangat penting sebagai sumber hara; disamping sebagai medium tumbuh 
akar tanaman. Sebagian pupuk diikat komplek serapan dan sebagaian lagi larut 
sebagai senyawa atau ion dalam cairan tanah. Jumlah unsur terserap dan larut 
menentukan kapasitas dan intensitas ketersediaan. Ketersediaan pupuk dalam tanah 
dan jaringan tanaman juga sangat ditentukan oleh sifat dan perilaku masing-masing 
pupuk. Oleh sebab itu, sifat dan perilaku tersebut sangat penting untuk tujuan 
pengendalian. 

Nitrogen (N) adalah unsur yang berpengaruh cepat terhadap pertumbuhan 
tanaman. Bagian vegetatif berwarna hijau cerah hingga gelap bila kecukupan N, 
karena ia berfungsi sebagai regulator penggunaan kalium, fosfor, dan unsur-unsur lain 
dalam proses fotosintesis. Bila kekurangan Unsur N, tanaman menjadi kerdil dan 
pertumbuhan perakaran terhambat. Daun-daun berubah kuning atau hijau kekuningan 
(khlorosis, kekurangan khlorofil) dan cenderung gugur. Di lain pihak, bila N berlebihan 
akan terjadi penebalan dinding sel, jaringan bersifat sekulen (berair), dan mudah rebah 
atau terserang hama penyakit. 

Nitrogen tanah berasal dari berbagai sumber, yaitu (1) hasil pengomposan 
bahan organik; (2) penambatan gas N2 atmosfer oleh bakteri Rhizobium bersimbiose 
dengan tanaman leguminosae; (3) penambatan gas N2 atmosfer non-simbiotik oleh 
jazad mikro tanah seperti Azotobacter dan clostridium; (4) penambatan gas N2 

atmosfer oleh ganggang hijau biru bersimbiose dengan paku air; (5) terdapat dalam air 
hujan; (6) terbawa asap gunung berapi; dan (7) diberikan sebagai pupuk organik 
maupun an-organik. 

Penambatan gas N2 atmosfer secara simbiotik merupakan mekanisme paling 
efisien dalam tanah, karena tidak ada kehilangan melalui pencucian maupun 
idenitrifikasi dan merupakan sumber utama protein. Jumlah N ditambat secara tepat 
belum diketahui, tetapi ada hubungannya dengan jenis tanaman. Penambatan N 
simbiotik oleh ganggang hijau biru dilakukan Anabaenaazollae bersimbiose dengan 
pakir air (Azolla-pinnata). Pada lahan sawah, asosiasi Asolla-Annabaena diketahui 
mampu menambat N bebas 100 – 150 kg N /ha/tahun, dengan biomas 40 – 60 ton 
Azolla. Percobaan Vergilius, Pertoharjono, dan Bastaman (1981), menunjukkan 
peningkatan produksi gabah sekitar satu tin dengan penambatan Asolla sebelum dan 
setelah tanam. Jumlah ini melebihi pengaruh perlakuan pupuk N dosis 60 kg/ha. 
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Unsur makro kedua setelah N yang menyebabkan pertumbuhan kritis pada 
tanaman di lapangan adalah fosfor (P). defisiensi unsur P nyata akibatnya karena 
serapan-serapan unsur lain bisa terhambat. Peran forfor bagi tanaman melalui 
pengaruhnya terhadap pembungaan, pembentukan buah dan biji, pemasakan, 
perkembangan akar, ketahanan terhadap penyakit, dan lain-lain. Jumlah P dalam 
mineral lebih banyak dibandingkan dengan N, tetapi jauh lebih sedikit dari K, Ca, dan 
Mg. hampir semua fosfor dalam tanah tidak tersedia bagi tanaman. Juga bila diberikan 
sebagai pupuk. Fosfor sering kali menjadi tidak tersedia akibat “fiksasi” yaitu 
berkurangnya ketersediaan P bagi tanaman akibat berbagai mekanisme pengikatan 
(retensi). 

Forfor dalam tanah berada dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik. 
Bila dalam bentuk organik, maka perombakan merupakan proses penting dalam 
penyediaan P bagi tanaman. Forfor dalam mineral misalnya apatit, strengit, varasit, 
dan lain-lain, lebih sulit tersedia. Forfor organik dijumpai sebagai senyawa fitin, asam 
nukleat, dan lain-lain ada pendapat bahwa bentuk P-organik ini tersedia bagi tanaman. 
Forfor anorganik umumnya dijumpai sebagai (1) senyawa Ca, Fe, dan Al; (2) dalam 
larutan tanah; (3) terserap pada permukaan komplek padatan; (4) terserap dalam fase 
padatan dan (5) anion fosfat terikat pada kisi-kisi liat. 

Reaksi pertukaran anion fosfat terserap sangat lambat dibandingkan dengan 
reaksi dengan kation secara individual. Pelepasan fosfor secara perlahan-lahan terjadi 
selama suatu periode tanam; hal ini dijadikan dasar mengapa pemberian pupuk P 
diberikan setiap awal periode tanam. 

Kalium merupakan syarat ketegaran dan vigur tanaman, karena Unsur K 
berperan meningkatkan ketanahan tanaman terhadap penyakit tertentu, disamping 
mendorong perkembangan akar. Tanaman defisiensi K menunjukkan kekeringan mulai 
ujung daun paling tua (bawah), meluas sepanjang pinggir, disertai khlorotik bagian 
tengah. Hampir semua tanah (kecuali tekstur berpasir), mengandung K-total tinggi. 
Meskipun K terkait pada kompleks serapan, namun sedikit yang dapat dipertukarkan; 
proporsi terbesar adalah tidak larut atau relatif tidak tersedia. Kalium tersedia hanya 1 
– 2 % dari K total tanah mineral. 

Kebanyakan kalium merupakan bagian kompleks mineral tanah yang sedikit 
demi sedikit larut dalam air tanah, asam karbonat, atau asam-asam lain. Kemudahan 
pelepasan K tergantung pada kompleks mineral tanah dan intensitas mineralisasi 
(perombakan mineral). Sebagai contoh, mineralisasi kalium feldspar menghasilkan 
mineral liat kaolinit dan ilit, silikat, dan K-hidroksida (Loughnan, 1969, dalam Syekhfani, 
2010). 

Kalium dibebaskan berupa hidroksida mudah terionisasi dan ion K+ bebas 
dapat diserap tanaman, hilang tercuci, atau diikat muatan negatif kompleks serapan. 
Kalium merupakan Unsur penting dalam kerak bumi, tidak berdiri sendiri, melainkan 
berada sebagai senyawa-senyawa dalam batuan, mineral, dan garam-garam larut. 
Secara umum kerak bumi mengandung kurang lebih 3,11 % K2O; sedang air laut 0,04 
% (Madiadipoera, 1976 dalam Syekhfani, 2010). 

Perlindungan pasar beras domestik Jepang dikaitkan dengan multifungsi lahan 
pertanian. Pandangan yang paling sederhana menyatakan secara nutrisi, beras impor 
sama dengan beras hasil produksi dalam negeri, tetapi secara sosial budaya dan 
lingkungan nilai beras impor dan beras hasil domestik berbeda. Kekurangan beras 
sesaat dapat diatasi dengan mengimpor beras, tetapi manfaat lingkungan dari sistem 
persawahan, seperti sebagai penampung sumber air, dan pemandangan yang indah 
tidak bisa di impor. 

Selama ini manfaat multifungsi lahan sawah belum diinternalisasikan kedalam 
perhitungan usahatani, maka diperlukan pendekatan valuasi ekonomi manfaat 
multifungsi lahan sawah (Munasinghe, 1993). 
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Gambar 2. 

Pendekatan Valuasi Ekonomi Multifungsi Lahan Sawah 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ditentukankan di desa Began, kecamatan Glagah, kabupaten 

Lamongan, provinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa alih fungsi lahan sawah 
ke non sawah di wilayah tersebut sudah semakin meningkat terutama untuk 
permukiman dan kawasan industri. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu 
lumbung pangan di Jawa Timur, dengan lahan produktif yang ada perlu dipertahankan, 
dengan jalan menekan alih fungsi lahan sawah produktif ke non sawah. 

Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data sekunder diperoleh dengan metode pencatatan dari data yang tersedia 
pada instansi terkait, dan melalui internet. Sedangkan data primer diperoleh dengan 
cara observasi lapang. 

Metode Valuasi. 
Metode valuasi ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Biaya Pengganti (Replacement Cost Method = RCM) untuk menilai jasa lingkungan 
lahan sawah, khususnya sebagai Penyedia Pupuk (N,P,K) secara alami. 

Teknik Analisis dengan Menggunakan Metode RCM. 
Metode RCM digunakan untuk menilai jasa lingkungan lahan sawah yakni 

lahan sawah sebagai fungsi penyedia pupuk (N,P,K) secara alami (NELSSFPUH). 
NELSSFPUH adalah (UN x Pn + UP x Pp + UK x Pk) x A 

Dimana UN adalah unsur N yang terkandung di lahan sawah (kg/ha); UP adalah unsur P 
yang terkandung di lahan sawah (kg/ha); UK adalah unsur K yang terkandung di lahan 
sawah (kg/ha); A adalah luas lahan sawah yang di alih fungsikan ke non sawah (ha); 
Pn adalah harga pupuk N organik (Rp/Kg); Pp adalah harga pupuk P organik (Rp/kg); Pk 

adalah hHarga pupuk K organik (Rp/kg) 
Untuk mengukur kandungan unsur N,P,K dalam tanah dilakukan pengukuran di 

laboratorium. Tanah yang dianalisis melalui lab. Kimia tanah adalah tanah sebelum 
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dilakukan pemupukan oleh petani. Dari hasil lab tersebut akan dilakukan perhitungan 
ke dalam kondisi lapang melalui Kapasitas Tukar Kation (KTK). Kapasitas tukar kation 
menunjukkan kemampuan koloid tanah dalam menjerap kation. Kemampuan ini dapat 
diukur dengan banyaknya kation (dalam satuan miliekivalen (me) yang dapat diserap 
oleh tanah per satuan berat tanah (Biasanya per 100 g). Jadi Kapasitas Tukar Kation 
dinyatakan dalam satuan kimia yaitu miliekivalen per 100 g (me/100g). 

Jadi apabila liat mempunyai kapasitas tukar kation 1 me/100g, liat tersebut 
dapat menjerap 1 mg Hidrogen tiap 100 g bahan. Satu ekivalen adalah suatu jumlah 
yang secara kimia setara dengan 1 g hidrogen. Dengan demikian 1 miliekivalen (1 me) 
setara dengan 1 mg hidrogen. Dari satuan miliekivalen dapat diubah menjadi satuan 
berat, demikian pula dari satuan me/100 g tanah dapat diubah menjadi satuan lainnya, 
seperti mg/g, g/kg, kg/ton ataupun dalam satuan ppm (part per milion).  

Satuan miliekivalen bila diubah menjadi satuan berat (mg) dapat menggunakan 
rumus : 

 
BA adalah Berat Atom suatu unsur 
BA/Valensi adalah BE (Berat Ekivalen) 

HASIL PENELITIAN 

Perhitungan Kandungan Unsur N, P dan K dalam Tanah. 
Dari hasil perhitungan di laboratorium ilmu tanah di ketahui bahwa tanah atau 

lahan sawah desa Began, kecamatan Glagah, kabupaten Lamongan, provinsi Jawa 
Timur mengandung unsur Nitrogen (N) sebesar 0,09 %, P.Olsen sebesar 9,59 mg kg-1 
dan K NH4OCH1N pH : sebesar 0,90 me/100g. 

Hasil analisis laboratorium ilmu tanah ini merupakan kandungan pupuk secara 
alami dalam tanah, dimana tanah yang dianalisis adalah tanah yang belum dilakukan 
pemupukan oleh petani. Untuk menyetarakan kandungan pupuk N,P,K dari hasil 
analisis laboratorium ke dalam satuan hektar di lapangan maka digunakan satuan 
miliekivalen. Satuan miliekivalen bila diubah menjadi satuan berat (mg) dapat 

menggunakan rumus : me x BA/Valensi, dimana BA adalah Berat Atom suatu 
unsur, dan BA/Valensi adalah BE (Berat Ekivalen).  

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa kandungan unsur N yang terkandung 
dalam lahan sawah secara alami desa Began, kecamatan Glagah, kabupaten 
Lamongan, provinsi Jawa Timur sebesar 2.250 kg/ha hal tersebut menunjukkan 
kandungan unsur N sudah berlebihan sehingga tidak perlu dilakukan pemupukan 
dengan pupuk N an-organik. Karena akibat berlebihan unsur N bisa memperlambat 
kematangan tanaman, batang tanaman mudah roboh, mengurangi daya tahan 
tanaman. Untuk unsur P sebesar 23,98 kg/ha, hal tersebut menunjukkan bahwa 
kandungan unsur P yang terkandung di lahan sawah secara alami masih kurang, 
sehingga perlu di tambahkan pemupukan agar unsur P yang terkandung stabil karena 
apabila kekurangan unsur P pertumbuhan terhambat (kerdil), daun menjadi coklat 
terlihat jelas pada tanaman yang masih muda. 

Untuk unsur K sebasar 877,5 kg/ha, hal tersebut juga menunjukkan bahwa 
unsur K yang terkandung secara alami masih kurang, sehingga perlu di tambah 
pemupukan agar stabil karena apabila kekurangan unsur K, tanaman menjadi tidak 
tinggi, pinggir-pinggir daun berwarna coklat, mulai dari daun tua. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di lahan sawah di desa Began 
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan sebelum dilakukan pemupukan dengan 
pupuk an-organik, sudah tersedia pupuk N,P,K secara alami sebagaimana perhitungan 
di atas. Dengan hasil penelitian ini memberi informasi kepada petani bahwa lahan 
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sawah mereka sudah terkandung pupuk N sebesar 2.250 kg/ha, pupuk P sebesar 
23,98 kg/ha, dan pupuk K sebesar 877,5 kg/ha. Sehingga ketika akan melakukan 
pemupukan dengan pupuk an-organik petani sudah bisa memperkirakan akan 
menambah berapa kilo gram pupuk an-organik agar pemupukan yang dilakukan tepat 
sasaran. 

Perhitungan Nilai Ekonomi Lahan Sawah sebagai Penyedia Pupuk (N,P,K) Secara 
Alami. 

Untuk mengetahui harga pupuk N, P, dan K organik yang terkandung dalam 
tanah terlebih dahulu dihitung kandungan unsur N, P, dan K dalam 1 kg komposit. 
Hasil laboratoris di PTP XI, bahwa dalam 1 kg komposit dengan harga Rp. 950/kg 
terkandung unsur N sebesar 0,8 %, unsur P sebesar 1,2 % dan unsur K sebesar 0,8 
%. Sehingga dengan demikian maka perbandingan unsur N : P : K adalah : 8/10 : 
12/10 : 8/10 (8 : 12 : 8 = 28). Sehingga didapatkan harga pupuk N organik sebesar 
8/28 x Rp. 950 = Rp. 271,43 per kilo gram. Harga pupuk P organik sebesar 12/28 x Rp. 
950 = Rp. 407,14 per kilo gram, serta pupuk K organik sebesar 8/28 x Rp. 950 = Rp. 
271,43 per kilo gram. Nilai ekonomi lahan sawah sebagai fungsi penyediaan Pupuk 
(N,P,K) secara alami di lokasi penelitian dapat dihitung dengan persamaan : 

 
NELSSFPUH adalah (UN x Pn + UP x Pp + UK x Pk) x A 

 
Dengan mengetahui luas lahan yang dialih fungsikan seluas 200 ha/th. 

Kandungan unsur N di lahan sawah sebanyak 2.250 kg/ha, kandungan unsur P 
sebesar 23,98 kg/ha, kandungan unsur K sebesar 877,5 kg/ha. Maka nilai ekonomi 
lahan sawah sebagai penyedia pupuk (N,P,K) secara alami sebesar Rp. 858.660 /ha. 

Jika selama ini lahan sawah dianggap hanya memiliki nilai ekonomi dari produk 
yang dihasilkan sebagai media budidaya yakni padi, palawija, hortikultura, ikan tawar, 
ternyata lahan sawah juga memiliki nilai ekonomi dari hasil produk/jasa lingkungan 
yang selama ini belum/jarang dilakukan penelitian untuk mengetahui nilai ekonomi dari 
setiap produk/jasa lahan sawah sebagai fungsi Lingkungan. 

Dalam penelitian ini hanya menghitung satu fungsi lahan sawah sebagai fungsi 
lingkungan dari sekitar 15 multifungsi lahan sawah sebagai fungsi lingkungan dan 
fungsi sosial budaya. Nilai ekonomi lahan sawah sebagai fungsi lingkungan yaitu 
fungsi lingkungan lahan sawah sebagai penyedia pupuk (N,P,K) secara alami ternyata 
memiliki nilai ekonomi sebesar Rp. 858.660 /ha. 

Penelitian ini akan memeberikan informasi kepada pemerintah atau masyarakat 
atau petani bahwa, jika lahan sawah dialih fungsikan ke non sawah, maka nilai 
kerugian lahan sawah sebagai fungsi lingkungan yakni penyedia pupuk (N,P,K) secara 
alami sebesar Rp. 858.660 /ha. Jika alih fungsi lahan sawah ke non sawah di 
Kabupaten Lamongan sebesar 200 ha/tahun, maka nilai kerugian sebesar Rp. 
171.732.000/th. Itu hanya dari satu fungsi lahan sawah. Jika 14 fungsi lahan sawah 
yang lain dihitung nilai ekonominya, maka kerugian akan jauh lebih besar. 

KESIMPULAN 
Kandungan unsur N di lahan sawah lokasi penelitian sebanyak 2.250 kg/ha, 

kandungan unsur P sebesar 23,98 kg/ha, dan kandungan unsur K sebesar 877,5 
kg/ha. Nilai ekonomi lahan sawah sebagai fungsi lingkungan yakni penyedia pupuk 
(N,P,K) secara alami sebesar Rp. 858.660 /ha/th. Jika Luas lahan sawah yang dialih 
fungsikan ke non sawah di Kabupaten Lamongan seluas 200 ha/th, maka nilai 
kerugian secara ekonomi lahan sawah sebagai penyedia pupuk (N,P,K) secara alami 
sebesar Rp. 171.732.000/th. 
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HARGA POKOK PRODUKSI SUSU PETERNAKAN SAPI PERAH RAKYAT 

DI KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG 

Marzuki S, M. Handayani dan K. Budiraharjo 
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya harga pokok produksi dan 
pengaruh biaya pakan terhadap harga pokok produksi pada usaha peternakan sapi 
perah rakyat di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sehingga peternak 
dapat mengoptimalkan usaha ternaknya agar menjadi usaha yang menguntungkan. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2014 di 
Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.  Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survei, sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan 
cara proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Data yang diambil berupa data primer yang diperoleh dari 
hasil pengamatan langsung dan wawancara pada responden.  Data sekunder 
diperoleh dari BPS dan Kantor Kecamatan Ungaran Timur. Analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
biaya pakan hijauan dan pakan penguat terhadap harga pokok produksi pada usaha 
sapi perah. Hasil Penelitian ini menunjukkan rata-rata harga pokok produksi yang 
diperoleh selama satu tahun adalah Rp 11.659.008,90.  biaya pakan hijauan dan 
pakan penguat berpengaruh sangat nyata terhadap harga pokok produksi (p ≤ 0,05).  
Besarnya koefisien Determinasi (R2) adalah 99,6%, menunjukkan bahwa 99,6% biaya 
pakan hijauan dan biaya pakan penguat secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
harga pokok produksi, sedangkan sisanya sebesar 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain di 
luar model regresi.  

Kata Kunci : biaya pakan, harga pokok produksi, usaha ternak sapi perah 

COST OF PRODUCTION OF THE DAIRY FARMS DAIRY CATTLE IN THE EASTERN 
DISTRICT DISTRICT UNGARAN Semarang 

ABSTRACT 
This study aims to determine the cost of production and the effect of feed costs on the 
cost of production on a dairy farm business people in the  East Ungaran District 
Semarang Regency so that farmers can optimize their livestock business to be a 
profitable. The research was conducted from November to December 2014 in the 
district of East Ungaran District Semarang Regency. The method used in this research 
is the survey method, while the sampling is done in a manner proportionate stratified 
random sampling. Collecting data in this study using a questionnaire. Data taken the 
form of primary data obtained from direct observation and interviews on respondents. 
Secondary data were obtained from the BPS and office of East Ungaran District. The 
analysis used is multiple linear regression analysis were used to determine the effect 
the cost of forage and feed the amplifier to the cost of production in dairy cattle 
business. Results of this study showed the average cost of production is obtained for 
one year is Rp 11.659.008,90. The cost of forage and feed the amplifier very significant 
effect on the cost of production (p ≤ 0.05). The coefficient of determination (R2) was 
99.6%, showing that 99.6% of the cost of forage and feed costs amplifier together 
affect the cost of production, while the remaining 0.4% is influenced by other factors 
outside the regression model. 

Keywords : feed costs , the cost of production , business dairy cattle 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan kebutuhan produk peternakan, terutama daging dan susu sangat 

berkaitan dengan peningkatan usaha produksi perah. Salah satu jenis ternak  yang 
cukup potensial untuk dikembangkan yaitu ternak sapi perah. Orang telah mengenal 
sapi dapat menghasilkan susu yang mempunyai protein dan gizi tinggi. Konsumsi susu 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun permintaan baik dari segi 
jumlah maupun mutu sekaligus penyebarannya belum mampu dipenuhi oleh produsen. 
Keadaan yang seperti ini menuntut pemerintah untuk masih melakukan impor susu. 
Berangkat dari arti penting komoditas tersebut bagi perekonomian nasional, usaha 
agribisnis susu sapi perah memiliki prospek yang cerah pada masa yang akan datang.  

Keadaan usaha pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu teknis dan 
ekonomis. Usaha peternakan harus memperhatikan pakan kerena berkaitan dengan 
produksi dan biaya yang dikeluarkan oleh usaha peternakakan. Penyusunan pakan 
harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap pertumbuhan dan produksi. Agar 
lebih praktis, pemberian konsentrat adalah 50% dari jumlah susu yang dihasilkan (rasio 
1:2). Misalnya, seekor sapi perah menghasilkan susu 15 Liter, pakan konsentrat yang 
harus diberikan sebanyak 7,5 kg. Konsentrat lebih berpengaruh terhadap kadar berat 
jenis susu, sehingga semakin tinggi nilai gizi konsentrat, berat jenis susu akan tinggi 
(Sudono et al, 2003).  Penyusunan pakan ini dipengaruhi oleh nilai gizi bahan-bahan 
pakan yang digunakan, yang penting harus tersedia bahan-bahan pakan yang menjadi 
sumber protein, energi, vitamin, dan mineral tetapi juga perlu diperhatikan biaya yang 
akan dikeluarkan. Menurut Syarif dan Sumasprastowo (1991) perbandingan antara 
pakan hijuan dengan pakan penguat untuk mencapai produksi susu yang tinggi 
dengan tetap mempertahankan kadar lemak susu adalah sekitar 60 : 40 (dalam BK 
pakan).  

Penentuan dan penghitungan biaya-biaya selama 1 bulan untuk menentukan 
harga dapat dihitung dengan harga pokok produksi. Biaya pakan merupakan bagian 
terbesar dari jumlah biaya produksi sehingga penggunaan pakan harus seefisien 
mungkin. Senada dengan pendapat Priyanti A dan Mariyono (2008) mengatakan 
bahwa komponen biaya pakan merupakan porsi terbesar dalam biaya produksi usaha 
sapi perah. Menurut Sudono et al(2003), bahwa untuk mendapatkan pakan sapi perah 
yang berkoefisien cerna tinggi dan murah harganya, maka pakan yang diberikan 
sebanyak- banyaknya 60 % dari hijauan dan 40 % dari konsentrat. Besarnya biaya 
pakan akan mempengaruhi harga pokok produksi setiap bulannya. 

MATERI DAN METODE 

Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode 

survei adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan 
keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu di dalam daerah atau lokasi 
tertentu, atau suatu studi ekstensif yang dipolakan untuk memperoleh informasi-
informasi yang dibutuhkan (Moehar, 2002). 

Metode Penentuan Sampel 
Penentuan sampel atau responden dilakukan dengan metode proportionate 

stratified random sampling. Pada metode ini, unsur contoh yang diambil dalam tiap 
stratum berbanding lurus dengan jumlah satuan elementer dalam stratum tersebut. 
Jadi jumlah satuan elementer dalam tiap strata tidak sama (Moehar, 2002). Pada 
penelitian ini jumlah responden yang akan diambil sebanyak 90 peternak yang dipilih 
dari 3 desa, berdasarkan strata jumlah kepadatan populasi ternaknya (desa yang 
populasi ternaknya padat,sedang dan sedikit). Kemudian diambil secara acak 1 desa 
dengan populasi ternak padat, 1 desa dengan populasi ternak sedang dan 1 desa 
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dengan populasi ternak sedikit. Dari desa dengan populasi ternak padat diambil 
sampel 50 peternak, dari desa dengan populasi ternak sedang diambil  sampel 30 
peternak dan dari desa dengan jumlah ternak sedikit diambil sampel 10 peternak. 
Tetapi pada Laporan ini disajikan 73 orang responden saja dikarenakan pada saat 
proses normalitas data penulis melakukan screening data agar normalitas dapat 
terpenuhi. 

Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara 

langsung yang berpedoman pada kuisoner. Data yang diambil dari penelitian ini 
berupa data primer, yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan wawancara 
dengan responden dan data sekunder. Data Primer berupa keadaan umum 
peternakan, biaya produksi, konversi pakan, recording, harga jual susu selama 
penelitian  dan data-data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan hasil 
wawancara. Data sekunder diperoleh dari catatan administrasi perusahaan dan 
instansi yang terkait yang mendukung penelitian ini. 

Metode Analisis Data 
Data primer dan data sekunder dikelompokkan dan ditabulasi menurut variabel 

yang diamati, kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik. Harga Pokok adalah 
jumlah pengeluaran dan beban langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan 
barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat dimana barang tersebut dapat 
dipergunakan atau dijual (Soemarso, 1990).Harga Pokok produksi dipengaruhi oleh 
pendekatan yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur biaya produksi. Menurut 
Mulyadi (2007) ada dua pendekatan untuk perhitungan harga pokok produksi yaitu : 
Metode full costing  dan Metode variabel. Metode perhitungan harga pokok produksi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode full costing yaitu metode 
penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi. 

Metode statistik digunakan analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan bantuan komputer yaitu melalui program SPSS 12.0 for windows 
(Statistical Package for Social Sciences). Fungsi regeresi linear berganda adalah suatu 
fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel yang satu disebut 
dengan variable dependen, yang dijelaskan (Y) dan yang lainnya disebut variabel 
independen, yang menjelaskan (X). Menurut  Soekartawi (1993) persamaannya 
adalah:       Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Keterangan : 
Y = Harga Pokok Produksi 
a = Konstanta 
b = Jumlah koefisien regresi yang menunjukan peningkatan 

atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel   
independen. 

X1 = Harga pakan Hijauan 
X2 = Harga pakan Konsentrat 
e = Faktor eror 
 

Pengujian hipotesis yaitu diduga Pengaruh biaya pakan hijauan dan konsentrat 
terhadap harga pokok, digunakan uji regresi linear berganda.  
Kriteria penerimaan yaitu: 

 Jika P ≤ 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima. Berarti Pengaruh biaya pakan hijauan dan 
pakan penguat berbeda nyata terhadap harga pokok produksi. 

  Jika P ≥ 0,05 H0 diterima H1 ditolak. Pengaruh biaya pakan hijauan dan pakan 
penguat tidak berbeda nyata terhadap harga pokok produksi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk menentukan Harga Pokok 

Produksi (HPP) adalah metode full costing. Metode Full Costing adalah metode 
penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya 
produksi sebagai unsur harga pokok. Laporan harga pokok produksi disajikan dengan 
tujuan untuk menyajikan informasi kepada manajemen sebagai alat pengendali biaya 
produksi. Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu yang 
tertentu bermanfaat untuk :menentukan harga jual produk, menentukan realisasi biaya 
produksi, menghitung laba atau rugi per periodik. (Subiyanto dan Suripto, 1993). 
Berdasarkan hal tersebut maka komponen yang perlu dianalisis berkaitan dengan HPP 
antara lain biaya produksis (biaya tetap dan biaya tidak tetap), penerimaan dan 
pendapatan. 
     

Tabel 1.  
Sebaran Jumlah Responden dan Kepemilikan Sapi Laktasi di  

Kecamatan Ungaran Timur 

No Desa Jumlah Responden Kepemilikan Sapi Laktasi 

  ---(Orang)--- ---UT--- 
1 Kalongan 47 89 
2 Gedang Anak 19 40 
3 Susukan  7 8 

Jumlah  73 137 

Rata-rata   1,88 

 
Tabel 1 menunjukkan jumlah responden 73 orang dengan rata-rata kepemilikan 

sapi perah laktasi 1,88 ST, hal ini dikerenakan skala usahanyanya masih kecil dan 
peternak belum memiliki modal yang cukup banyak untuk menambah jumlah sapi 
laktasinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar (2001) yang menyatakan bahwa 
peternakan sapi perah rakyat memelihara sapi perah paling banyak 10 ekor. Kecilnya 
skala usaha masyarakat kelompok peternak sehingga berakibat pada rendahnya 
pendapatan yang diterima (Mandaka S, Hutagaol MP 2005).  

Biaya Produksi 
Berdasarkan hasil analisis maka besarnya biaya produksi yang terdiri atas 

biaya tetap dan biaya tidak tetap pada usahatani ternak sapi perah di Kecamatan 
Ungaran Timur disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Menunjukkan bahwa rata-rata biaya 
tidak tetap usahatani ternak sapi perah adalah Rp 10.262.136,24 dengan persentase 
sebesar 88,02%. Biaya tidak tetap yang paling dominan adalah biaya pakan yaitu 
mencapai 83,88% dari keseluruhan biaya produksi. Biaya pakan yang dikeluarkan ini 
termasuk tinggi. Hal ini sesuai dengan pandapat Syarief dan Sumoprastowo (1991) 
yang menyatakan bahwa pemberian pakan harus dilakukan seefisien mungkin karena 
70-80% biaya produksi adalah untuk biaya pakan. Priyanti A dan Mariyono (2008) 
mengatakan bahwa komponen biaya pakan merupakan porsi terbesar dalam biaya 
produksi usaha sapi perah.  

Biaya tidak tetap lain adalah biaya obat,vitamin, garam dan mineral 1,11%, 
biaya IB 1,77%, serta biaya lain-lain 1,26%. Biaya untuk obat dan vitamin, sangat 
rendah kerena sapi perah responden jarang yang terkena penyakit, kalaupun sakit 
sebagian besar responden biasanya mengobati ternaknya dengan obat tradisional 
yang biayanya lebih murah. Dan sebagian besar responden juga tidak melakukan 
program pemeriksaan maupun vaksin, biaya kesehatan untuk ternak hanya 
dikeluarkan apabila ternak benar-benar terkena penyakit saja. 
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Tabel 2.  
Rata-rata Biaya Produksi Usahatani Ternak Sapi Perah di Kecamatan   Ungaran 

Timur Setahun. 

Uraian         Jumlah Persentase 

   ---(Rp)--- ---(%)--- 
Biaya Tidak Tetap :   

Pakan    9.779.000,00 83,88 
Obat, Vitamin, Garam & mineral 129.766,37 1,11 
IB           

206.027,40 
1,77 

Lain-lain       147.342,47 1,26 
Jumlah biaya tidak tetap     10.262.136,24 88,02 
Biaya Tetap :   

Penyusutan Kandang        340.397,26 2,92 
Penyusutan Peralatan 16.239,62 0,14 
Penyusutan Ternak 1.040.235,78 8,92 
Jumlah biaya tetap 1.396.872,66 11,98 

Total Biaya 11.659.008,90 100,00 

 
Rata-rata biaya tetap adalah Rp 1.396.872,66 dengan persentase 11,98% 

dimana biaya tetap yang terbesar adalah penyusutan ternak yaitu 8,92%, biaya ini 
yang diperhitungkan adalah ternak sapi perah betina yang laktasi saja karena 
merupakan sapi perah yang menghasilkan produk utama yaitu susu. Biaya penyusutan 
kandang 2,92% dan biaya penyusutan peralatan 0,14%, untuk penyusutan peralatan 
yang diperhitungkan adalah peralatan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu 
tahun. 

Penerimaan Usaha 
Penerimaan usahatani ternak perah adalah nilai total usaha ternak sapi perah 

dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan usaha ternak perah pada ternak responden 
di Kecamatan Ungaran Timur berasal dari produksi susu, penjualan pedet, sapi afkir, 
dan penjualan kotoran. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar (2001) yang 
menyatakan bahwa penerimaan dari usaha sapi perah terdiri dari penjualan susu, 
penjualan sapi afkiran, penjualan pedet yang tidak digunakan sebagai peremajaan. 
      

Tabel 3.  
Rata-rata Penerimaan Usahatani Ternak Sapi Perah Responden di Kecamatan 

Ungaran Timur Setahun 

Komposisi Penerimaan Jumlah Persentase 

 ---(Rp)--- ---(%)--- 
Penjualan Pedet 1.681.506,85 8,64 
Penjualan Sapi Afkir     3.167.808,22 16,28 
Penjualan Susu 14.407.863,00 74,05 
Penjualan Kotoran             200.410,96 1,03 

Jumlah 19.457.589,03         100,00 

 
Berdasarkan Tabel 3 diatas rata-rata penerimaan usaha terbesar yang 

diperoleh oleh petani ternak adalah produksi susu yaitu 74,05%, kemudian dari 
penjualan sapi afkir 16,28%, penjualan pedet 8,64% dan dari penjualan kotoran 1,03%. 
Penerimaan terbesar dari usaha sapi perah terutama dari penjualan susu, perbedaan 
penerimaan dari hasil penjualan susu antara responden satu dengan responden lain 
tergantung dari banyaknya susu yang dihasilkan dan kualitas susunya 
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Pendapatan Usaha 
Untuk mengetahui besarnya pendapatan diperoleh dengan cara menyelisihkan 

antara penerimaan total dengan total biaya produksi yang dikeluarkan selama satu 
tahun. Rata-rata pendapatan bersih usahatani ternak sapi perah responden di 
Kecematan Ungaran Timur dapat dilihat pada Tabel 4. 
      

Tabel 4.  
Rata-rata Pendapatan Usahatani Ternak Sapi Perah Responden di Kecamatan 

Ungaran Timur Setahun 

Uraian Jumlah 

 ---(Rp)--- 

Penerimaan 19.457.589,03 

Biaya Produksi 11.659.008,90 

Pendapatan Bersih   7.798.580,13 

 
Rata-rata pendapatan usaha yang diperoleh selama satu tahun adalah Rp 

7.798.580,13, berarti dalam sebulan peternak memperoleh sebesar Rp 649.881,68. 
Jika di bandingkan dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Semarang Rp 672.000 
(BPS Kabupaten Semarang, 2008) maka dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan 
sapi perah ini memiliki prospek jika dikembangkan dengan baik, dimana pada saat ini 
usaha ternak sapi perah sebagian besar hanya menjadi usaha sampingan saja 

Harga Pokok Produksi 
Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk menentukan Harga Pokok 

Produksi (HPP) adalah metode full costing. Metode Full Costing adalah metode 
penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya 
produksi sebagai unsur harga pokok. Rata-rata Harga Pokok Produksi yang diperoleh 
selama satu tahun adalah Rp 11.659.008,90. Rata-rata Harga Pokok Produksi ternak 
sapi perah responden di Kecamatan Ungaran Timur dapat dilihat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5.  
Rata-rata Harga Pokok Produksi Ternak Sapi Perah Responden di  Kecamatan 

Ungaran Timur Setahun 

No Keterangan Harga Pokok Produksi 

  ---(Rp)--- 
1 Biaya Produksi  
 Biaya pakan hijauan 3.799.250,00 
 Biaya pakan penguat 5.979.750,00 
 Biaya obat, vitamin, garam dan mineral    129.766,37 
 Biaya IB    206.027,40 
 Biaya Lain-lain    147.342,47    

    
2 Biaya Penyusutan  
 Biaya penyusutan Kandang,peralatan dan 

ternak 
1.396.872,66 

 Total 11.659.008,90 

 
Dari   Tabel 5 di atas dapat kita simpulkan bahwa pengeluaran biaya terbesar 

untuk harga pokok produksi berasal dari biaya pakan penguat sebesar Rp 
5.979.750,00 dan di ikuti oleh biaya pakan hijauan sebesar Rp 3.799.250,00 jadi 
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besarnya biaya pakan yang dikeluarkan akan sangat mempengaruhi terhadap harga 
pokok produksi dan keuntungan yang diperoleh oleh peternak. Hal senada juga 
diungkapkan oleh Musofie (2004) yang menyatakan bahwa kenaikan konsentrat dalam 
setahun berpengaruh nyata terhadap keuntungan dari usaha sapi perah di peternakan 
rakyat.  

Untuk menghitung harga pokok produksi per liter, menurut Mulyadi (2007) 
Metode menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya 
produksi yang dikeluarkan selama priode tertentu dengan jumlah satuan produk yang 
dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Dari rumusan diatas diperoleh hasil 
untuk harga pokok produksi (HPP) Rp 2195.40/liter, dengan harga jual susu di tingkat 
pengumpul sebesar    Rp 2.500 sampai Rp 2.800 per liter. Berarti peternak masih 
memperoleh untung  Rp 304,60 sampai Rp 604,60 per liternya. 

Uji pengaruh biaya pakan hijauan dan pakan penguat terhadap harga pokok 
produksi 

Untuk menguji pengaruh biaya pakan hijauan dan biaya pakan penguat 
terhadap harga pokok produksi digunakan analisis regresi linear berganda. Uji regresi 
linear berganda ini menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 12.0 
for windows. Hasil uji regresi linear berganda selengkapnya dapat dilihat  pada Tabel 
6.      

   Tabel 6.  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda. 

No Nama Variabel Koef. Regresi (β) Nilai t hit Sig 

1 Constant            -0,007   -1,252 0,215 
2 Biaya Pakan Hijauan 0,453 41,780 0,000 
3 Biaya Pakan Penguat 0,601 50, 659 0,000 
4 F hitung         9470,234  0,000 
5 R2 0,996 atau 99,6%   

 
Dari  Tabel 6 diatas dapat dilihat hasil output F hitung = 9470,234 dengan 

signifikansi = 0,000. Sehingga P ≤ 0,005 maka H0 ditolak H1 diterima, artinya variabel 
independent (biaya pakan hijauan dan biaya pakan penguat) secara serempak 
berpengaruh sangat nyata terhadap variabel dependent (Harga Pokok Produksi). 
Pengaruh biaya pakan hijauan dan pakan penguat terhadap harga pokok produksi 
dengan melihat uji t dengan taraf signifikansi 5%, dari hasil output Tabel 6 diperoleh 
nilai signifikansi untuk biaya pakan hijauan (X1) sebesar 0,000 dapat disimpulkan 
secara parsial berpengaruh sangat nyata terhadap harga pokok produksi karena nilai 
signifikansinya ≤ 0,005 dan nilai signifikansi biaya pakan penguat (X2) sebesar 0,000 
dapat disimpulkan secara parsial berpengaruh sangat nyata terhadap harga pokok 
produksi karena nilai signifikansinya ≤ 0,005. Nilai R square (R2) dipeorleh sebesar 
0,996 atau 99,6%, artinya bahwa variabel biaya pakan hijauan dan biaya pakan 
penguat mampu menjelaskan variabel harga pokok produksi sebesar 99%, sedangkan 
sisanya sebesar 0,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Bila ditulis 
dalam persamaan regresi linear bergandanya adalah: 
 

Y = -0,007+ 0,453X1 + 0,601X2 + e 
 

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dapat ditarik 
kesimpulan setiap kenaikan biaya pakan hijauan sebesar Rp 1 akan diikuti oleh 
kenaikan harga pokok produksi sebesar Rp 0,453, dan setiap kenaikan biaya pakan 
penguat sebesar Rp 1 akan diikuti oleh kenaikan harga pokok produksi sebesar Rp 
0,601. Hasil senada djuga diungkapkan Musofie (2004) yang menyatakan kenaikan 
satu unit nilai konsentrat keuntungan usaha sapi perah berkurang 0,44 unit.  Hasil 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

264 

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan biaya pakan hijauan dan biaya pakan 
penguat akan diikuti oleh peningkatan harga pokok produksi. Seberapa besar 
pengaruhnya dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi masing-masing variabel, 
semakin besar nilai koefisien regresi variabel maka pengaruh yang ditunjukkan 
terhadap variabel dependen akan semakin besar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis biaya pakan hijauan dan pakan 

penguat terhadap harga pokok produksi susu peternakan sapi perah rakyat di 
Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dapat disimpulkan 
1.  Bahwa kecamatan Ungaran Timur berpotensi untuk pengembangan ternak perah 

dimana kondisi lingkungan, iklim, sumber daya manusia dan sumber pakan ternak 
bagi sapi perah cukup tersedia sehingga cocok untuk pengembangan sapi perah. 

2. Biaya pakan hijauan dan pakan penguat berpengaruh sangat nyata terhadap harga 
pokok produksi. 

Saran  
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan pakan harus tepat, penyusunan pakan ini dipengaruhi oleh nilai gizi 
bahan-bahan pakan yang digunakan, yang penting harus tersedia bahan-bahan 
pakan yang menjadi sumber protein, energi, vitamin, dan mineral tetapi juga perlu 
diperhatikan biaya yang akan dikeluarkan dan peternak dapat menggunakan 
sumber daya pakan lokal untuk menekan biaya pakan. 

2. Diperlukan peran serta penyuluh peternakan untuk menambah wawasan dan 
ketrampilan peternak agar peternak dapat lebih mengoptimalkan hasil usaha ternak 
sapi perahnya. 
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KAJIAN TEKNOLOGI BUDIDAYA JAMUR TIRAM DI KOTA BALIKPAPAN, 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

Muhamad Rizal, Sriwulan Pamuji Rahayu  
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur 

Email : syahrizalmuh24@yahoo.com 

ABSTRAK  
Potensi  pengembangan jamur tiram di Provinsi Kalimantan Timur memiliki prospek 
yang menguntungkan karena setiap tahun terus mengalami peningkatan bahkan 
permintaan oleh pasar, hotel, perusahaan maupun masyarakat juga meningkat. 
Namun kurangnya pengetahuan petani dalam teknologi budidaya dan pengolahan 
hasil menyebabkan permintaan menjadi terbatas. Tujuan penelitian ini adalah 
memberikan informasi mengenai kajian teknologi budidaya jamur tiram di Kota 
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian di laksanakan di Kelurahan Karang 
Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 
pada tahun 2012. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan tehnik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pengamatan langsung di 
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan teknologi budidaya dan 
pengolahan hasil yang tepat, usahatani jamur tiram di Kalimantan Timur memiliki 
peluang yang menguntungkan untuk di kembangkan, dimana terjadi peningkatan 
pendapatan petani melalui usahatani jamur tiram dengan keuntungan Rp.  9.670.000,- 
atau nilai R/C ratio sebesar  4,63. Dari beberapa varietas jamur tiram yang 
kembangkan rata-rata petani paling menyukai jamur tiram jenis terompet putih karena 
menghasilkan berat dan produksi yang tinggi serta teksturnya kenyal.  

Kata Kunci : Teknologi Budidaya, Jamur Tiram, Kalimantan Timur. 

ASSESMENT OF TECHNOLOGY OYSTER MUSHROOM CULTIVATION IN THE 
BALIKPAPAN CITY, EAST KALIMANTAN OF PROVINCE 

ABSTRACT 
Potential development of oyster mushrooms in East Kalimantan province has favorable 
prospects for each year continues to increase even demand by the market, hotels, 
companies and communities has also increased. But the lack of knowledge of farmers 
in the cultivation and processing technologies lead to a request to be limited. The 
purpose of this study is to provide information regarding the study of oyster mushroom 
cultivation technology in the city of Balikpapan, East Kalimantan Province. The 
research carried out in the village of Karang Joang, District of North Balikpapan, 
Balikpapan, East Kalimantan Province in 2012. This type of data consists of primary 
data and secondary data with data collection techniques through observation, 
interviews and direct observation in the field. The results showed that the improvement 
of cultivation technology and precise processing, oyster mushroom farm in East 
Kalimantan have profitable opportunities to be developed, where an increase in 
farmers' income through farming oyster mushrooms with a profit of Rp. 9.67 million, - or 
the value of R / C ratio of 4.63. Of the several varieties of oyster mushroom growers 
have developed an average of the most liked white oyster mushroom trumpet because 
it produces a kind of heavy and high production and chewy texture. 

Keywords: Cultivation Technology, Oyster Mushroom, East Kalimantan. 

PENDAHULUAN 
Jamur tiram adalah jamur pangan dengan tudung berbentuk setengah lingkaran 

mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung dan berwarna putih hingga 
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krem. Tubuh buah memiliki batang yang berada dipinggir (bahasa Latin: pleurotus) dan 
bentuknya seperti tiram (ostreatus), sehingga jamur tiram mempunyai nama binomial 
Pleurotus ostreatus. Jamur tiram masih satu kerabat dengan Pleurotus eryngii atau 
King Oyster Mushroom (Suriawiria, 2002). Jamur tiram termasuk tumbuhan pertanian 
organik dan tidak mengandung kolesterol. Setiap per seratus gram (100gr)  jamur tiram 
memiliki 19 sampai 35% protein dengan 9 macam asam amino didalam 
kandungannya.  

Jamur tiram (Pleurotus sp.) merupakan salah satu bahan pangan yang sudah di 
kenal dan sering di konsumsi oleh masyarakat. Sentra produksi jamur tiram di 
Indonesia terdapat di Bandung, Bogor, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya dan Yogyakarta 
dengan jumlah produksi mencapai 10 t per hari (MAJI, 2007). Kebutuhan pasar jamur 
tiram terus meluas dan permintaanya terus meningkat baik dalam bentuk segar 
maupun olahan. Di beberapa negara seperti Singapura, Cina, Korea, USA dan 
Hongkong, permintaan jamur tiram dalam bentuk kering maupun dalam bentuk 
kalengan sangat tinggi dengan rerata permintaan 30 t per bulan (Agrocendawan 
Persada, 2011). Produksi jamur tiram mengalami peningkatan yang cukup signifikan, 
yakni sekitar 418,3% atau sebesar 875.600 (Sumarsih, 2010). Oleh karena itu, jamur 
tiram sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor yang bernilai 
ekonomi tinggi. 

Budidaya jamur tiram biasanya di lakukan dengan media tanam serbuk gergaji. 
Menurut Gunawan (1993) pertumbuhan miseluim di pengaruhi oleh media bibit yang di 
gunakan, limbah gergajian kayu berupa serbuk gergaji dan kayu dapat di gunakan 
untuk media bibit, tetapi kayu yang di gunakan tidak boleh mengandung pestisida dan 
jangan tercampur dengan serbuk gergajian kayu yang mengandung zat penghambat 
pertumbuhan miselium, misalnya serbuk gergaji kayu pinus. Irawati et al. (1999), 
budidaya jamur tiram yang baik melibatkan beberapa faktor yang perlu mendapat 
perhatian secara seksama, di antaranya adalah bibit jamur. Jamur tiram memiliki 
karasteristik mudah rusak jika di simpan di udara terbuka selama  2 – 3 hari karena 
memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga pertumbuhan dan aktivitas mikrob terus 
berlangsung (bakteri, kapang dan khamir) serta aktivitas enzim polifenol oksidase pada 
jamur tiram (Agrocendawan Persada, 2011). Menurut Arianto et al. (2009), jamur tiram 
memiliki umur simpan yang pendek atau cepat mengalami kerusakan. 

Selain sebagai campuran berbagai jenis masakan, bahan baku obat statin juga 
bermanfaat bagi kesehatan manusia karena mengandung gizi yang cukup besar dan 
rasanya lezat. Protein nabati yang terdapat dalam jamur tiram hampir sebanding 
dengan protein sayuran, dan memiliki kandungan lemak yang rendah di bandingkan 
daging sapi (Suriawiria, 2002). Jamur tiram tidak mengandung kolesterol sehingga 
dapat di jadikan sebagai makanan olahan yang lezat dan bergizi, selain itu jamur tiram 
putih mengandung asam glutamat yang dapat menimbulkan citarasa gurih, sedap dan 
lezat sehingga jamur tiram berpotensi sebagai bahan penyedap rasa makanan 
(Tjokrokusumo, 2008). Jamur tiram mengandung protein dan serat pangan yang tinggi 
yaitu 30.40% dan 33.44% dalam 100 g penyajian (Muchtadi, 1990 dalam Permatasari, 
2002; Stamets, 2005).   

Dari hasil penelitian kedokteran secara klinis, para ilmuwan mengemukakan 
bahwa kandungan senyawa kimia khas jamur tiram berkhasiat mengobati berbagai 
penyakit manusia seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kelebihan kolesterol, anemia, 
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan polio dan influenza serta 
kekurangan gizi. Jamur tiram di gunakan untuk mencegah dan menanggulangi 
kekurangan gizi dan pengobatan kekurangan zat besi (Tahrir 2002). Dari aspek 
kesehatan, jamur tiram merupakan bahan pangan bergizi berkhasiat obat yang lebih 
murah di bandingkan obat modern. Secara ekonomis merupakan komoditas yang 
tinggi harganya dan dapat meningkatkan pendapatan petani serta dapat di jadikan 
makanan untuk konsumsi dalam upaya peningkatan gizi masyarakat.  
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Saat ini pengembangan usahatani Jamur Tiram di Kalimantan Timur, 
khususnya di Kota Balikpapan jumlahnya terbatas sedangkan kebutuhan  akan 
permintaan jamur tiram di masyarakat sangat tinggi sehingga peluang pasar cukup 
memadai. Budidaya Jamur Tiram memiliki prospek ekonomi yang baik dan merupakan 
salah satu produk komersial dan dapat dikembangkan dengan teknik yang sangat 
sederhana. Bahan baku untuk pembuatan Jamur Tiram seperti sebuk gergaji, dedak, 
kapur dan jerami padi relatif mudah di peroleh dan sangat berlimpah.  Proses budidaya 
Jamur Tiram termasuk produk organik karena tidak membutuhkan berbagai pestisida 
atau bahan kimia lainnya. 

Melihat prospek dan potensi pengembangan jamur tiram serta tingginya 
permintaan pasar terhadap Jamur Tiram ini, tetapi tidak di dukung oleh ketersediaan 
jamur tiram yang cukup yang di akibatkan oleh rendahnya produksi Jamur Tiram segar 
serta kendala ketersediaan bibit Jamur tiram dan teknologi budidaya serta pengolahan 
hasil yang belum optimal, sehingga perlukan penanganan lebih lanjut dengan teknologi 
budidaya yang tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
informasi mengenai kajian teknologi budidaya jamur tiram di Kota Balikpapan, Provinsi 
Kalimantan Timur. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini di laksanakan pada tahun 2012, di Kelurahan Karang Joang, 

Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Jenis data 
terdiri dari data primer yang diperoleh dari petani jamur tiram dan data sekunder yang 
di peroleh dari Dinas atau instansi terkait serta publikasi karya ilmiah terkait, dengan 
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pencatatan langsung di 
lapangan. Data dan informasi di sajikan secara deskriptif informatif. 

Untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani jamur tiram di gunakan 
pendekatan analisis finansial yang paling sederhana dengan menggunakan R/C, yaitu 
rasio antara penerimaan dengan biaya.  Jika R/C >1 = usaha tersebut layak untuk 
diteruskan, dan jika R/C < 1 = usaha tersebut tidak layak untuk dilanjutkan (Swastika 
dan Dewa KS, 2004).                                   

R/C dihitung dengan cara  :   
TC

TR
 

Keterangan : TR = Total Revenue (total penerimaan) 

    TC =Total Cost (total   biaya) 

Alat yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain : drum, sekop, cincin 
paralon, timbangan, termometer, kertas, pisau, gunting, plastik, kertas koran, botol, 
karet gelang, alat pencampur atau mixer dan alat pengayak.  Sedangkan bahan yang 
di gunakan terdiri dari serbuk kayu gergaji, dedak, pupuk TSP, kapur yang sudah mati 
dan air secukupnya. Selain alat dan bahan, kebutuhan bangunan dan rak 
pemeliharaan juga harus di siapkan. Bangunan dapat dibuat dari bambu, kayu, besi 
atau tembok.  

Untuk mendorong pengembangan usahatani jamur tiram sehingga produk yang 
di hasilkan bermutu tinggi dengan produktivitas yang optimal di lakukan introduksi 
teknologi dengan tahapan sebagai berikut : (1) Pembuatan log jamur (persiapan, 
pengayakan dan pencampuran, pengomposan, pembungkusan, sterilisasi dan 
pendinginan); dan (2) Inokulasi (kebersihan, bibit, inkubasi, penumbuhan jamur tiram, 
pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen serta pemasaran hasil). 

 

 



Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

269 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Gambaran umum wilayah 
Kota Balikpapan memiliki potensi yang menguntungkan dengan tersedianya 

kekayaan alam, baik di darat maupun di laut yang belum sepenuhnya dimanfaatkan 
dan dikembangkan. Oleh karena itu upaya pembangunan di Kota Balikpapan terus 
ditingkatkan terutama pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 
Salah satu wilayahnya yang memiliki potensi dalam pengembangan komoditas jamur 
tiram adalah Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Kelurahan ini 
memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.651 orang dari 4.786 KK; memiliki wilayah 
pertanian yang luas difungsikan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan 
hortikultura (Kelurahan Karang Joang 2013). Luas lahan potensial untuk usahatani 
Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian Kelurahan Karang Joang secara rinci dapat 
dilihat pada Tabel 1. Kegiatan pertanian tanaman pangan di arahkan pada wilayah 
interland dan untuk pengembangan pertaniannya di sesuaikan dengan keadaan lokasi 
sehingga tanaman yang dapat di kembangkan berupa padi sawah, sayuran dan buah-
buahan (pisang, jeruk, durian, jamur tiram dan sebagainnya). 

Teknologi budidaya jamur tiram  
Usaha budidaya jamur tiram di Kota Balikpapan sebagian besar dilakukan 

sebagai usaha sampingan untuk menambah pendapatan keluarga, dan dilakukan 
berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut, 
tanpa didasari oleh pendidikan khusus yang menyangkut budidaya jamur tiram. Untuk 
jenis jamur tiram yang dibudidayakan umumnya adalah jenis jamur tiram putih 
(Pleurotus ostreatus). Selain memproduksi bibit jamur tiram sendiri petani juga 
mendapakan bibit jamur tiram dengan membeli bibit jamur tiram di Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Timur ataupun mendatangkan langsung bibit 
jamur tiram dari luar Kalimantan yaitu dari Pulau Jawa khususnya Kota Yogyakarta dan 
Solo. Usaha budidaya jamur tiram di Kota Balikpapan memiliki peluang yang sangat 
besar karena masih sedikit petani yang mengusahakannya. Sedangkan untuk 
mengatasi masalah-masalah yang menyangkut usaha budidayanya para pengusaha 
jamur tiram biasanya membaca literatur-literatur mengenai jamur tiram serta saling 
berbagi informasi dan pengalaman dengan pengusaha budidaya jamur tiram lainnya. 

Adapun teknologi budidaya usahatani jamur tiram yang di kembangkan di 
Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi 
Kalimantan Timur, untuk pembuatan log jamur, antara lain : (1) Menggunakan substrat 
atau log tanam seperti serbuk gergajian kayu yakni kayu sengon dan kayu putih; (2) 
Serbuk kayu yang sudah diayak dimasukkan ke dalam karung plastik kemudian di 
rendam dalam air selama 24 jam, yang di campur dengan bahan lainnya yaitu bekatul, 
kapur, TSP/SP36 dan air secukupnya, dengan komposisi perbandingan serbuk kayu 
100 kg : bekatul 5 kg : kapur 2,5 kg : TSP 0,5 kg dan air 50–60 %; (3) Melakukan 
pengomposan selama dua hari dengan suhu 370 C, pH 6 – 7; (4) Campuran yang 
sudah dikomposkan kemudian dimasukkan ke dalam plastik ukuran 18 x 30 cm dan 
tebal 0,8 mm; (5) Substrat tanam yang sudah tersedia kemudian disterilkan dengan 
menggunakan drum yang berisi air kurang lebih 20 liter dengan tinggi 150 cm dan 
diameter 60 cm serta berkapasitas sekitar 100 baglog; (6) Setelah substrat tanam 
tersebut selesai disterilkan, kemudian didiamkan atau didinginkan selama 8 jam 
sebelum dilakukan inokulasi (pemberian bibit). Sedangkan untuk teknologi untuk 
inokulasi, antara lain : (1) Menggunakan bibit berasal dari strain atau varietas unggul 
dengan umur bibit optimal 45 – 60 hari Warna bibit merata bibit tidak terkontaminasi 
dan belum di tumbuhi jamur; (2) Inkubasi dilakukan hingga seluruh media berwarna 
putih merata. Biasanya media akan tampak putih secara merata antara 40 – 60 hari 
sejak dilakukan inokulasi; (3) Media tumbuh jamur yang sudah putih oleh miselia jamur 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

270 

setelah berumur 40 – 60 hari sudah siap untuk penumbuhan, kondisi yang di perlukan 
untuk pertumbuhan tubuh buah pada jamur kayu adalah pada suhu 16 – 220 C dengan 
kelembaban 80 – 90 %; (4) Pemanenan dilakukan 3 – 5 hari setelah tumbuh calon 
jamur. Panen dilakukan dengan cara mencabut seluruh rumpun jamur yang ada.  

 

Tabel 1.  

Tingkat kesukaan petani terhadap varietas jamur tiram yang di budidayakan 

No. Jenis jamur Warna Kesukaan 
Berat 

(gr) 
Tekstur 

1 Florida Putih Suka 190 Kenyal 

2 Emas Putih agak 

gelap 

Suka 100 Kenyal 

3 Terompet Putih Sangat Suka 259 Sangat kenyal 

4 Pink Pink Agak Suka 75 Agak kenyal 

5 Abu-abu Abu-abu Sangat Suka 100 Agak kenyal 

 

Pada Tabel 1, menunjukkan bawah pada umumnya petani jamur tiram di lokasi 
penelitian lebih menyukai varietas jamur tiram jenis terompet yang berwarna putih dari 
beberapa jenis varietas jamur yang di budidayakan, karena bag log jamur tiram 
varietas terompet menghasilkan berat yang cukup tinggi pada panen pertamanya yaitu 
259 gram di ikuti varietas florida, emas, abu-abu dan pink. Demikian pula terhadap 
tekstur jamur tiram varietas terompet menghasilkan tekstur yang sangat kenyal dan 
sangat di sukai oleh petani. 
 

Tabel 2.  
Pertumbuhan jamur tiram pada baglog 900 gr. 

PARAMETER HASIL 

Saat muncul miselium 3 - 4 Hsi 

Waktu munculnya tunas  7 - 14 hari 

Jumlah badan buah 48 - 56 buah 

Lebar tudung maksimal 9,3 - 11,5 cm 

Panjang tangkai maksimal 3,9 - 4,5 cm 

Frekuensi panen 4 - 5 kali 

Berat jamur segar 60,5 – 111,5 g  

Rasio efisiensi biologi 0,60 - 0,68 

Sumber : Laboratorium BPTP Kaltim 2012  

Tabel 2, menunjukkan keragaan pertumbuhan jamur tiram putih yang di 
budidayakan pada baglog ukuran 900 gram, menunjukkan adanya parameter dan hasil 
yang beragam. 
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Gambar 1.  
Diagram alir Proses Budidaya Jamur Tiram. 

Analisa usahatani jamur tiram 
Hasil analisis usaha tani budidaya jamur tiram di Kelurahan Karang Joang, 

Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 
menunjukkan nilai R/C ratio 4,63. Benefit cost ratio (B/C R) merupakan suatu analisis 
pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara 
benefit dengan cost. Apabila nilainya R/C ratio < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, 
kalau > 1 berarti proyek itu layak, dan kalau = 1 dikatakan proyek itu marginal (tidak 
rugi dan tidak untung). Adapun analisis usaha tani budidaya jamur tiram dapat dilihat 
pada Tabel 3 berikut. 

 
 
 
 
 

 

Serbuk kayu 

P

e

n

g

a

y

a

k

a

n 

Penirisan 

Pencampuran Bahan 

(serbuk kayu : bekatul : kapur : TSP 

= 100 kg :  5 kg : 2,5 kg : 0,5 kg ). 

 

 

Pewadahan 

Dipakai kantong plastik 
pp tahan panas ukuran 

18 x 30 cm, tebal 0,8 mm. 

Perendaman 

Pengukusan dalam drum 

selama 5-6 jam 
Pendinginan Inokulasi 

Inkubasi selama 40 hari - 

60 hari dengan suhu 28 – 

30
o
C. 

Pembukaan tutup baglog. 

Setelah log berwarna putih, 

buka tutup koran dan 

simpan log ditempat sejuk 

dengan suhu 24-28 
o
C. 

Pengomposan 

 

Panen. 

Cabut batang daun 

jamur jangan sampai 

akar tertinggal. 

Jamur Tiram 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
  

272 

Tabel 3.  
Analisa usahatani Budidaya Jamur tiram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel 3, menunjukkan bahwa usahatani jamur tiram menghasilkan 
keuntungan setelah panen ke 5 (lima) dengan jumlah baglog 1.000 buah. Artinya 
bahwa dengan teknik budidaya yang tepat maka usahatani jamur tiram dapat menjadi 
alternatif sumber penghasilan bagi petani. Hingga saat ini budidaya jamur tiram 
ditingkat petani atau kelompok tani di Kalimantan Timur belum begitu dikenal tetapi 
mulai dilirik dan diminati meskipun jumlah petani yang berminat masih sangat terbatas. 
Menurut Siti Balkis (2009), Keuntungan rata-rata dalam usaha budidaya jamur tiram di 
Kota Samarinda adalah Rp 9.039.705,00 responden-1. Usahatani jamur tiram layak 
untuk diusahakan dilihat dari nilai R/C sebesar 2,75, ROI sebesar 178,02, dengan 
ketentuan harga jual terendah Rp 6.057,39/kg dan hasil produksi minimum 475,26 kg/ 
periode produksi (Dini, SM., 2012). Peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih 
besar lagi dapat dicapai apabila usahatani jamur tiram yang dibudidayakan oleh petani 
di lokasi tersebut jika di usahakan pada lahan yang lebih luas dan minimalisasi 
penggunaan tenaga kerja serta dukungan peralatan dan sarana produksi yang 
memadai. 

KESIMPULAN 
Hasil analisa usahatani budidaya jamur tiram di Kota Balikpapan memberikan 

keuntungan sebasar Rp. 9.670.000,- atau R/C Ratio sebesar 4,63. Usaha tersebut 
memiliki potensi yang layak untuk di kembangkan karena selain didukung oleh kondisi 
iklim yang cocok dan introduksi teknologi spesifik lokasi yang tepat, komoditas ini juga 
mempunyai prospek yang cerah dimana pasarnya masih terbuka lebar baik untuk 
pasar lokal maupun internasional. 

 

 

No Uraian Harga 

 Penerimaan  

1 Kapasitas jamur segar 100 kg/hari 

2 Jumlah baglog 1000 buah 

3 Ratio baglog :  jamur 1 kg : 500 gr 

4 Jumlah produksi per hari 1000 baglog x 0,1 kg =  100 kg 

5 Harga  jamur per kilo Rp. 30.000 

 Total Penerimaan 30.000 x 100 = Rp. 3.000.000 

 Pengeluaran  

1 Bibit F2 10 botol  Rp. 100.000 

2 Plastik PP 0,8 mm 3 pak x Rp. 55.000 = Rp. 165.000 

3 Campuran media (SP36 + dedak + kapur) Rp.100.000 

4 Rumah jamur 35 m
2
  Rp. 1.500.000 

5 Bahan pendukung lainnya Rp. 300.000 

6 Tenaga Kerja Rp.  500.000 

 Total Pengeluaran Rp.  2.665.000 

 Pendapatan  

1 Pendapatan dari panen pertama Rp.  335.000 

2 
Pendapatan dari 5 kali panen  

Rp. 335.000 + (400 kg x Rp. 30.000 =  

Rp. 12.335.000) 

 
Keuntungan 

Rp. 12.335.000 –Rp. 2.665.000 =  

Rp. 9.670.000 

 R/C Ratio 4,63 
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PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) 

PADA COOKIES  

Sinar Suryawati, Sri Hastuti,  Iffan Maflahah 
Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura 

Email : arya_toet@yahoo.com 

ABSTRAK 
Cookies merupakan makanan ringan bertekstur keras tapi renyah yang memiliki kadar 
air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara dioven. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui sifat fisik dan nilai sensoris serta kesukaan terhadap cookies yang 
difortifikasi dengan daun kelor segar dan serbuk daun kelor kering sebesar 3 %. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa cookies dengan fortifikasi serbuk daun kelor kering 
menghasilkan nilai terbaik dibandingkan kontrol dan  daun kelor segar dengan nilai L 
(kecerahan), a* (kemerahan), b* (kekuningan), hardness (kekerasan) dan resilience 
(kelenturan) secara berturut-turut adalah  64; 5,57; 39,27; 5594,096; dan  1,805. 
Pengujian sensoris menghasilkan warna kuning kehijauan,  flavour agak manis, agak 
gurih dan harum cookies dengan tekstur agak renyah khas cookies. Sedangkan 
pengujian kesukaan panelis pada tekstur, rasa, warna dan bau cookies menghasilkan 
nilai dari suka sampai sangat suka. 

Kata Kunci : fortifikasi, daun kelor, daun kelor 

Fortification Moringa leaves (Moringa oleifera) on Cookies 
(Physical and Organoleptic tests) 

ABSTRAC 
Cookies are tough snacks texture but crunchy that has a very low water content 
because it made by in the oven. The purpose of this study was to determine the 
physical properties and sensory value fortified cookies fresh Moringa leaves and 
moringa leaf powder of 3%. The results showed that the cookies with moringa leaf 
powder fortification produce the best value compared to the control and fresh Moringa 
leaves the value of L (brightness), a * (redness), b * (yellowness), hardness and 
resilience are 64; 5.57; 39.27; 5594.096; and 1.805 respectively. The result of sensory 
test is a greenish yellow color, slightly sweet flavor, slightly savory and sweet cookies 
with slightly crunchy texture cookies characteristic. Preferences test panelists on the 
texture, flavor, color and smell of cookies resulted value from like to really like. 

Keywords: fortification, moringa leaves, , cookies 

PENDAHULUAN 
Cookies merupakan makanan ringan bertekstur keras tapi renyah yang memiliki 

kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara dioven. Cookies  sangat 
disukai anak-anak maupun orang dewasa karena ukurannya yang kecil dan rasanya 
yang mengundang selera. Saat ini terdapat bermacam-macam cookies dari berbagai 
bahan baku yang berbeda  dengan berbagai bentuk pula. Bahan-bahan untuk 
membuat cookies dikelompokkan menjadi dua yaitu : (1) bahan pengikat (binding 
material) terdiri dari tepung, air, susu skim, putih telur, dan cocoa dan (2) bahan 
pelembut (tenderizing material) terdiri dari gula, lemak atau minyak (shortening), bahan 
pengembang, dan kuning telur (Suarni, 2008 dalam Tyana 2013). 

Mutu cookies menurut SNI 01-2973-1992 (BSN, 1992) harus memenuhi syarat 
sebagai berikut : (1) kandungan air maks 5%, (2) protein min 9%, (3) lemak min 9,5%, 
(4) karbohidrat min 70%, (5) kadar abu maks 1,6%, (6) serat kasar maks 0,5%, (7) bau, 
rasa dan warna normal. Kandungan gizi menurut SNI tersebut memperlihatkan bahwa 

mailto:arya_toet@yahoo.com
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kandungan yang terbanyak dari cookies adalah karbohidrat. Oleh karena itu diperlukan 
fortifikasi untuk meningkatkan nilai gizi cookies. 

Fortifikasi merupakan proses penambahan satu atau lebih zat gizi (nutrien) 
pada suatu pangan. Fortifikasi yang pernah dilakukan pada produk cookies antara lain 
menggunakan beras hitam untuk meningkatkan kandungan antioksidan dan serat 
kasar (Prastiwi, 2014), fortifikasi kalsium cangkang telur oleh Rahmawati dan Nisa 
(2015), Putri (2012) menggunakan ikan tuna serta Nurbaya dan Estiasih (2013) 
membuat cookies dari talas kuning. Salah satu bahan yang berpotensi ditambahkan 
dalam cookies adalah daun tanaman kelor. 

Secara tradisional daun tanaman kelor (Moringa oleifera L) telah konsumsi 
masyarakat sebagai sayur pengganti bayam atau obat herbal. Daun kelor memiliki zat 
gizi makro dan mikro yang bisa dimanfaatkan sebagai fortifikan seperti kandungan 
vitamin C, kalsium, vitamin A,protein dan potasium (Kurniasih, 2015). Daun kelor juga 
merupakan sumber antioksidan (Toripah et al, 2014) dan  mampu menghambat 
pertumbuhan E.coli (Nugraha, 2013). Hal ini memperlihatkan bahwa daun kelor sangat 
berpotensi sebagai sumber gizi dan pengobatan yang sangat baik untuk tubuh kita. 

Pemunculan produk baru perlu dilakukan pengujian sensoris dan organoleptik 
sehingga dapat diterima konsumen dengan baik. Pengujian sensoris melibatkan indera 
penglihatan, perasa dan pembau. Uji organoleptik bisa dilakukan dengan mengukur 
kesukaan atau mengukur tingkat kesukaan relatif. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bahan 
Daun kelor yang digunakan sebagai bahan fortifikasi Sampel berasal dari 

tanaman yang tumbuh di daerah kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura. Sedangkan 
bahan untuk pembuatan cookies adalah tepung terigu, susu skim, gula halus, 
mentega, telur, baking soda, dan garam.  

Alat 
Peralatan yang digunakan adalah cabinet drying, colour reader, textur analyzer, 

panci, baskom, oven dan mixer. 

Prosedur Kerja 
1. Pembuatan Serbuk Daun Kelor 

Daun kelor yang digunakan adalah daun muda yang dipetik dari tangkai daun 
pertama (di bawah pucuk) sampai dengan tangkai daun ketujuh yang masih hijau. 
Daun dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan air yang mengalir sampai 
benar-benar bersih. Kemudian daun dikeringkan dengan cara dikeringkan dalam 
cabinet drying pada suhu 40oC selama  ± 8 jam sampai benar-benar kering. Setelah 
kering daun kelor dihaluskan menjadi serbuk dengan menggunakan blender, dan 
kemudian di ayak dengan ayakan 60 mesh. 

 
2. Pembuatan cookies 

Tahapan pembuatan cookies (Gambar 1) adalah sebagai berikut : (1) Mentega 
dicairkan, (2) Campurkan dengan telur dan dikocok selama 2 menit, (3) Tambahkan 
gula,garam dan susu, (4) Mixer 7 menit, (5) Tambahkan tepung, baking soda dan daun 
kelor, (6) Pencetakan dan (8) Pengovenan selama 1 jam. 
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Gambar 1.   
Tahapan Proses Pembuatan Cookies 

 
3. Pengujian Fisik Cookies 

Pengujian fisik cookies meliputi warna cookies dengan menggunakan alat 
colour reader meliputi nilai L (kecerahan) dan nilai *b (kuning) dan  tekstur 
menggunakan textur analyzer meliputi hardness (kekerasan) dan resilience 
(kerenyahan) 

 
4. Pengujian Sensoris Cookies 

Pengujian sensoris cookies meliputi warna, flavour dan tekstur (Tabel 1) 
dengan jumlah panelis tidak terlatih sejumlah 20 orang. Sedangkan untuk pengujian 
kesukaan terhadap tekstur, rasa, bau dan warna dilakukan dengan skala hedonik 
dengan skala 1 sampai 7 yaitu 1 berarti amat sangat tidak suka; 2 berarti sangat tidak 
suka; 3 berarti tidak suka; 4 berarti agak suka; 5 berarti suka; 6 berarti sangat suka dan 
7 berarti amat sangat suka. 

Tabel 1 
Kuisioner Pengujian sensoris 

No Kriteria Nilai Kode Sampel 

   123 231 312 

1. Warna     

 - Kuning 5    

 - Kuning kehijauan 4    

 - Hijau kekuningan 3    
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dicairkan 

Pengocokan 2 
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Mixer 7 
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Pembuatan 
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Cookies daun 
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Pengovenan 1 

jam 
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 - Hijau 2    

 - Hijau gelap 1    

2. 
 Flavour 

    

 - Manis, gurih, harum cookies 5    

 - Agak manis, agak gurih, 
harum cookies 

4    

 - Manis, agak pahit, harum 
cookies 

3    

 - Manis, pahit, harum cookies 2    

 - Hambar, tanpa aroma cookies 1    

3. 
 Tekstur 

    

 - Renyah khas cookies 5    

 - Agak renyah khas cookies 4    

 - Agak keras khas cookies 3    

 - Keras  2    

 - Sangat keras 1    

Keterangan : 123 : kontrol (tanpa daun kelor) 
   231 : penambahan serbuk daun kelor 3 % 
   321 : penambahan daun kelor segar 3 %  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Fisik 
 
1. Warna 

Hasil pengujian warna cookies fortifikasi daun kelor dengan alat colour reader 
terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. 
Hasil uji warna cookies 

No Spesifikasi Pembacaan 

L a* b* 

1 123 (Kontrol) 57,63 11,7 34,17 

2 231 (Serbuk daun kelor) 64 5,57 39,27 

3 321 (daun kelor segar) 52,37 1,9 32,1 

 
Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai L tertinggi pada cookies yang difortifikasi 

dengan serbuk daun kelor kering, sedangkan fortifikasi dengan daun kelor segar 
menghasilkan nilai terendah. Hal ini disebabkan daun kelor segar akan menghasilkan 
warna hijau yang lebih tajam. Warna hijau tersebut disebabkan kandungan klorofil 
kelor, seperti diungkapkan oleh Kurniasih (2015) menyatakan bahwa kelor 

mengandung klorofil dengan konsentrasi yang tinggi yaitu 6890 mg/kg bahan kering. 
Nilai a* menunjukkan warna kemerahan, dengan nilai tertinggi pada kontrol. 

Cookies dengan fortifikasi serbuk daun kelor kering menghasilkan nilai warna 
kemerahan lebih besar dibandingkan daun kelor segar. Hal ini disebabkan karena 
kandungan beta karoten pada daun kelor kering sebesar 4.208 / 100 gr dan 4 kali lipat 
lebih banyak dibandingkan wortel (Kurniasih, 2015). 

Nilai b* menunjukkan warna kekuningan, pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 
cookies fortifikasi serbuk daun kelor kering menghasilkan nilai yang tertinggi. Warna 
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kekuningan ini lebih banyak dipengaruhi karena efek browning yang terjadi selama 
proses pengovenan cookies. Reaksi browning disebabkan kareaksi maillard yaitu 
reaksi antara antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau 
protein (Purnomo, 1995). Gula pereduksi merupakan kandungan terbanyak dari gula 
halus yang ditambahkan dalam pembuatan cookies. Menurut Tyana (2013), gula selain 
sebagai pemberi rasa juga dapat memberikan warna pada kue yang dihasilkan. 
Sedangkan asam amino atau protein dalam cookies selain berasal dari telur yang 
ditambahkan juga berasal dari daun kelor. Menurut Kurniasih (2015) daun kelor 
mengandung 18 jenis asam amino dengan 8 jenis termasuk asam amino essensial. 

 

2. Sifat Tektural 
Sifat tekstural cookies diperoleh dari pengujian texture analyzer terlihat pada Tabel 

3. 
Tabel 3. 

Pengujian tekstural cookies 

No Sampel Hardness Resilience 

1 123 (Kontrol) 
6052,615 

2,343 

2 231 (serbuk daun kelor) 
5594,096 

1,805 

3 321 (daun kelor segar) 
6054,066 

2,25 

  
Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai hardness terendah pada cookies dengan 

fortifikasi serbuk daun kelor, sedangkan kontrol dan cookies dengan fortifikasi daun 
segar mempunyai nilai yang hampir sama. Hal ini berarti cookies dengan fortikasi 
serbuk daun kelor mempunyai nilai keempukan yang tertinggi. 

Nilai resilience pada cookies dengan fortifikasi serbuk daun kelor memiliki nilai 
terendah, sedangkan kontrol dan cookies dengan fortifikasi daun segar mempunyai 
nilai yang hampir sama. Hal ini berarti cookies dengan fortikasi serbuk daun kelor 
mempunyai nilai kerenyahan yang tertinggi. Nilai kerenyahan sangat dipengaruhi oleh 
penambahan serbuk daun kelor yang kering karena dapat menyerap air dalam adonan 
sehingga membuat tekstur cookies menjadi crispy. Penggunaan telur utuh dalam 
pembuatan cookies juga mempengaruhi tekstur, Tyana (2013) menyebutkan bahwa 
penggunan kuning telur saja dalam proses pembuatan kue kering akan membuat kue 
lebih empuk, bila ditambahkan putih telur akan membuat telur menjadi lebih keras. 
 
Pengujian Sensoris 

Hasil pengujian sensoris cookies fortifikasi daun kelor menghasilkan nilai 
seperti terlihat pada Tabel 4.  

Tabel 4.  
Hasil uji sensoris cookies 

No     Spesifikasi Kode Sampel 

123 231 312 

1.      Warna 4,8 4,3 2.45 

2.      Flavour 3 4,3 3,55 

3.      Tekstur 4,25 4,45 4,2 

Keterangan : 123 : kontrol (tanpa daun kelor) 
   231 : penambahan serbuk daun kelor 3 % 
   321 : penambahan daun kelor segar 3 %  
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1. Warna 
Tabel 4 memperlihatkan bahwa cookies tanpa penambahan daun kelor 

(kontrol) memiliki warna kekuningan, sedangkan fortifikasi serbuk daun kelor 
menghasilkan warna cookies kuning kehijauan dan fortifikasi daun segar menyebabkan 
warna cookies menjadi hijau karena adanya kandungan klorofil dalam daun kelor. 
Kurniasih (2015) menyebutkan bahwa kelor mengandung klorofil 4x lebih banyak 
dibandingkan dengan wheatgrass. 

 
2. Flavour 

Flavour merupakan keseluruhan kesan (sensasi) yang diterima oleh indra 
manusia terutama oleh rasa dan bau pada saat makanan dan minuman dikonsumsi. 
Flavour cookies tanpa penambahan daun kelor (kontrol) adalah manis, agak pahit dan 
harum cookies, sedangkan fortifikasi dalam bentuk serbuk daun kelor maupun dalam 
kondisi segar menghasilkan flavour agak manis, agak gurih dan harum cookies.  

 
3. Tekstur  

Tekstur cookies tanpa penambahan daun kelor (kontrol), fortifikasi dalam 
bentuk serbuk daun kelor maupun dalam kondisi segar menghasilkan tekstir agak 
renyah khas cookies. Penggunaan telur utuh dalam pembuatan cookies bermanfaat 
untuk memberi kelembaban pada kue kering dan membangun struktur kue sehingga 
cookies yang dihasilkan tidak terlalu lunak juga tidak terlalu keras.  

Penilaian tekstur oleh panelis juga sejalan dengan nilai tekstural dari texture 
analyzer. Penilaian tertinggi oleh panelis diberikan pada cookies dengan fortifikasi 
serbuk daun segar dengan nilai hardness dan resilience terendah 5594,096 dan 1,805. 

Pengujian Kesukaan 
Pengujian kesukaan dilakukan dengan uji hedonik dengan skala 1 sampai 7 

dari mulai amat sangat tidak suka sampai amat sangat suka. Hasil penilaian hedonik 
cookies dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.  
Hasil uji kesukaan cookies 

No Spesifikasi Kode Sampel 

123 231 312 

1.      Warna 5,5 5,8 3,95 

2.      Rasa 5,2 5,55 4,3 

3.     Tekstur 5 5,75 5,15 

4.     Bau 5,25 5,8 4,15 

Keterangan : 123 : kontrol (tanpa daun kelor) 
   231 : penambahan serbuk daun kelor 3 % 
   321 : penambahan daun kelor segar 3 %  

 
1. Warna 

Nilai kesukaan panelis terhadap warna cookies yang dihasilkan berkisar antara 
agak suka sampai sangat suka dengan nilai tertinggi diperoleh cookies dengan 
fortifikasi serbuk daun kelor. Penambahan serbuk daun kelor tersebut menyebabkan 
warna cookies berwarna kuning dengan bintik-bintik hijau daun kelor sehingga 
menjadikan warna cookies lebih menarik dibandingkan warna cookies pada umumnya. 

 
2. Rasa 

Nilai kesukaan panelis terhadap rasa cookies yang dihasilkan berkisar antara 
suka sampai sangat suka dengan nilai tertinggi diperoleh cookies dengan fortifikasi 
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serbuk daun kelor. Penambahan serbuk kelor menyebabkan cookies yang dihasilkan 
sangat disukai panelis dikarenakan mempunyai rasa yang agak gurih dibandingkan 
dengan kontrol yang dominan berasa manis. Cookies dengan penambahan daun kelor 
segar memiliki rasa yang agak pahit sedikit sehingga agak kurang disukai panelis. 

 
3. Tekstur 

Nilai kesukaan panelis terhadap tekstur cookies yang dihasilkan berkisar antara 
suka sampai sangat suka dengan nilai tertinggi diperoleh cookies dengan fortifikasi 
serbuk daun kelor. Tekstur cookies dengan serbuk kelor menghasilkan cookies dengan 
tingkat kerenyahan tinggi dibandingkan dengan cookies kontrol dan kelor segar. 

 
4. Bau 

Nilai kesukaan panelis terhadap bau cookies yang dihasilkan berkisar antara 
agak suka sampai sangat suka dengan nilai tertinggi diperoleh cookies dengan 
fortifikasi serbuk daun kelor. Cookies dengan penambahan daun kelor segar 
menghasilkan cookis dengan aroma khas kelor yang agak tajam sehingga panelis 
kurang menyukai. 

Kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cookies dengan fortifikasi serbuk daun 

kelor kering terbaik dibandingkan kontrol dan daun kelor segar dengan kriteria: 
1. Pengujian fisik dengan nilai L (kecerahan) 64; a* (kemerahan) 5,57; b* 

(kekuningan) 39,27; hardness (kekerasan) 5594,096 dan resilience (kelenturan) 
1,805. 

2. Pengujian sensoris cookies menghasilkan warna kuning kehijauan,  flavour agak 
manis, agak gurih dan harum cookies dengan tekstur agak renyah khas cookies. 

3. Pengujian kesukaan panelis pada tekstur, rasa, warna dan bau cookies 
menghasilkan nilai dari suka sampai sangat suka. 
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USAHA TAMBAHAN PETANI  DENGAN PEMBUATAN GARAM GUNUNG DI 

KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN  NUNUKAN KALIMANTAN UTARA 

Sriwulan PR, Bachrian Pebriyadi, Sumarmiyati 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur 

marmoet.99@gmail.com 

ABSTRAK 
Kecamatan Krayan kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan dengan 
negara tetangga Malaysia dengan penghasilan utama adalah padi/beras adan padi 
unggul organik dan penghasil beras terbesar di kabupaten Nunukan. Kajian dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui proses pembuatan garam gunung sebagai tambahan 
pendapatan petani di desa Long Midang kecamatan Krayan kabupaten  Nunukan. 
Penelusuran data terdiri dari data primer dan sekunder di peroleh melalui metode 
survey dan observasi lapangan, serta wawancara langsung. Data yang terkumpul 
dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pembuatan garam 
gunung mendapatkan penghasilan kotor sebagai tambahan pendapatan petani dalam 
satu periode produksi sebesar Rp 16.800.000. pemasaran garam gunung ini adalah 
disamping untuk kebutuhan masyarakat sekitar adalah kenegara tetangga Malaysia 
dan Brunei Darussalam.  

Kata Kunci  : Usaha Tambahan, Garam gunung, Kecamatan Krayan 

FARMERS ADDITIONAL BUSINESS WITH MAKING SALT MOUNTAIN IN KRAYAN 
SUBDISTRICT OF NUNUKAN DISTRICT, NORTH KALIMANTAN  

ABSTRACT 
Subdistrict Krayan Nunukan district is on the border with neighboring Malaysia with 
main income is paddy / rice paddy adan superior organic and the largest rice producer 
in Nunukan . The study was conducted in order to determine the process of making a 
mountain of salt as an additional income of farmers in the village of Long midang 
Krayan Nunukan districts . Search data consists of primary and secondary data 
obtained through the survey and field observation method , as well as direct interviews 
. The collected data were analyzed descriptively . The results showed that , the 
manufacture of salt mountains get gross income in addition to the income of farmers in 
the production period amounted to Rp 16.8 million . This is a mountain of salt 
marketing in addition to the needs of the surrounding community is kenegara 
neighboring Malaysia and Brunei Darussalam . 

Keywords : Business Supplement , Salt mountain , District Krayan 

PENDAHULUAN  
Kecamatan Krayan merupakan satu diantara kecamatan yang ada kabupaten 

Nunukan yang terletak di bagian barat kabupaten Nunukan dan berbatasan langsung 
dengan negara tetangga yaitu Serawak Malaysia yang mempunyai potensi sumber 
alam yang luar biasa, sebagai pendapatan utama petani, selain tanaman padi Adan 
yang merupakan padi unggul organik dan penghasil beras terbesar di Kabupaten 
Nunukan yang banyak dipasarkan dan dikenal di negara tetangga Malaysia dan Brunei 
Darussalam  ,  juga garam gunung sebagai usaha sampingan merupakan potensi yang 
tidak kalah pentingnya di kecamatan Krayan. Selama ini orang beranggapan bahwa  
garam berasal dari laut seperti dalam pepatah mengatakan garam di laut dan asam di 
gunung, tetapi tidak bagi warga masyarakat kecamatan Krayan kabupaten Nunukan 
Provinsi Kalimantan Utara, pepatah itu tidak berlaku karena di kecamatan Krayan 
terdapat 14 sumur air asin sebagai sumber air garam yang dapat digunakan sebagai 
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bahan baku proses produksi garam konsumsi dengan jarak lokasi sumur satu dengan 
sumur yang lainnya cukup berjauhan, disamping itu lokasi kecamatan Krayan cukup 
jauh dari laut, dengan ketinggian wilayah sekitar 500-1000 mdpl. Garam ini menurut 
masyarakat setempat memiliki cita rasa dan aroma yang khas dan jika dipakai untuk 
memasak sayuran tidak merubah warna hijau, dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat 
Krayan sejak nenek moyang sampai sekarang. 

Garam  yang kita kenal sehari-hari dapat didefinisikan sebagai sesuatu 
kumpulan senyawa kimia yang bagian utamanya adalah Natrium Klorida (NaCl) 
dengan zat-zat pengotor terdiri dari CaSo4,  MgSo, MgCl dan lain-lain (Marihati 
&Muryati, 2008). Garam dapat diperoleh dari tiga cara, yaitu penguapan air laut 
dengan sinar matahari, penambangan batuan garam (Rock salt), dan dari sumur air 
garam (Brine). Bila dilihat dari asal dan pembentukan garam secara komersial 
diperoleh dari lima sumber : (1) pelapisan batu sedimen, (2) air asin, (3) air laut, (4) 
permukaan endapan playa, dan (5) kubah garam (Wilarso,D. Dkk.1995) 

Menurut Wilarso, D.1996 mutu hasil produksi garam konsumsi yang dihasilkan 
pabrik masih banyak yang belum memenuhi standar dilihat dari kadar NaCl nya. Hal ini 
disebabkan oleh kondisi bahan baku yang sangat rendah mutunya, proses refining 
yang tidak memenuhi syarat serta sistem pengelolaan pabrik yang kurang profesional 
hal ini dapat dimaklumi karena industri garam ini masih dalam skala kecil. Kualitas 
garam yang dikelola secara tradisional pada umumnya harus diolah kembali untuk 
dijadikan garam konsumsi maupun untuk garam industri. 

Kajian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pembuatan garam 
gunung sebagai  pendapatan tambahan petani 

METODOLOGI 
Kajian dilakukan di kecamatan Krayan kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 

tepatnya di desa Long Midang sebagai desa sampel. Penelusuran data terdiri dari data 
primer dan sekunder di peroleh melalui metode survey dan observasi lapang, serta 
wawancara langsung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi dan potensi kecamatan Krayan 
Kecamatan Krayan mempunyai 70 desa dengan luas wilayah 1.837,54 dengan 

ketinggian wilayah 500-1.000 m dpl dengan batas wilayah yaitu : sebelah Utara 
berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia, sebelah Selatan berbatasan dengan 
kabupaten Malinau dan kecamatan Krayan Selatan, sebelah Barat berbatasas 
langsung dengan Serawak Malaysian, dan sebelah Timur Kabupaten Malinau. Jumlah 
penduduk 7.240 jiwa (1.862 KK) terdiri dari 3.891 laki-laki dan 3.349 perempuan, 
kepadatan penduduk sebesar 3,94 jiwa/km2   dengan rata-rata tanggungan jumlah 
keluarga 3,88 jiwa/keluarga. Satu-satunya akses ke kecamatan Krayan dari kota-kota 
di Indonesia adalah menggunakan transportasi udara dengan bandara perintis 
sebanyak 6 buah, sedangkan jika melalui darat hanya bisa dilalui  dari Malaysia 
menuju Long Bawan dengan 3 pintu masuk di perbatasan Malaysia-Indonesia yaitu 
dari desa Long Midang, Lembudud, dan Long Layu. 

Potensi pertanian dan merupakan penghasilan utama petani adalah padi sawah 
yang ditanam secara organik  dan dipertahankan secara turun temurun. Luas panen, 
produksi dan produktivitas padi dan palawija tertera pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  
Luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija di kecamatan Krayan 

tahun 2011. 

Komoditas Luas Panen Produksi Produktivitas 

Padi sawah 

Padi Ladang 

Jagung 

Kedelai 

Kacang tanah 

Kacang Hijau 

Ubi kayu 

Ubi jalar 

2.370 

221 

62 

- 

63 

- 

94 

69 

10.880 

537 

121 

- 

65 

- 

1.269 

607 

45,91 

24,28 

19,53 

- 

10,26 

- 

135,00 

88,00 

Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka, 2011 
 

 

Gambar : Peta kecamatan Krayan kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 

Sumber air asin sebagai bahan baku garam gunung 
Diketahui bahwa terdapat 14 sumber air asin yang ada di kecamatan Krayan. 

Dari hasil pengkajian yang dilakukan bahwa sampel sumur diambil dari sumur yang 
ada di desa Long Midang. Ada dua sumur yang letaknya berdekatan, namun kadar 
keasinannya berbeda yang satu agak asin dan yang satu asin sekali dan ke duanya 
dipakai sebagai sumber air garam.  Menurut Fauziati, 2010 bahwa garam yang ada di 
desa Long Midang kualitas garam  sebagian besar memenuhi syarat SNI kecuali 
cemaran logam untuk parameter Pb dan kandungan Iodium untuk garam padat, dan 
kemurnian garam cukup bagus sesuai dengan kadar NaCl  pada parameter garam 
curai dan kandungan Ca dan Mg dan kelebihan garam dari desa Long Midang tersebut 
secara alami mengandung Iodium cukup besar diatas batas minimum yang 
dipersyaratkan. Analisa Kualitas Garam Gunung desa Long Midang kecamatan Krayan 
kabupaten Nunukan tertera pada Tabel 2. 
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Tabel 2.  

Analisa Kualitas Garam Gunung di desa Long Midang kecamatan Krayan 

Kabupaten Nunukan 

Parameter Satuan Garam 

Curai 

Garam 

Padat 

Syarat Mutu 

(SNI 01-3556-2000) 

Keadaan 

Bau 

Warna 

Rasa 

Kadar air 

NaCl 

Iodium (KIO3) 

Cemaran Logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Raksa (Hg) 

Arsen (As) 

Kalsium (Ca) 

Magnesium (Mg) 

 

 

 

 

% 

% 

mg/kg 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

% 

% 

 

Normal 

Putih 

Asin 

3,36 

95,78 

31,53 

 

10,40 

ttd 

0,1 

ttd 

0,06 

0,47 

 

Normal 

Putih 

Asin 

1,073 

80,71 

4,01 

 

8,22 

ttd 

0,089 

ttd 

0,13 

0,34 

 

Normal 

Putih 

Asin 

Maks 7 

Min. 94,7 

Min 30 

 

Mak 10 

Mak 10 

Maks 0,1 

Maks 0,1 

Maks 1,0 

Maks 1,0 

Keterangan  ttd : tidak terdeteksi 
Sumber :  Fauziati, 2010 

 

   

Gambar : Sumur sumber air asin sebagai bahan garam gunung 

Proses pembuatan garam gunung 
Pembuatan garam gunung sangatlah sederhana yaitu memisahkan kadar air 

dan garamnya dengan cara dimasak hingga mengering menjadi bubuk putih. Air yang 
telah diambil dari sumur ditampung pada ember dan kemudian dituangkan pada drum 
yang telah dibelah dan diletakkan diatas tungku. Ada tiga belahan drum untuk merebus 
air asin, yaitu dibagian depan, tengah dan belakang. Jika dibagian depan telah 
menyusut maka ditambahkan dari bagian tengah, dan pada bagian tengah 
ditambahkan dari bagian belakang, dan yang dibelakang ditambahkan dari air 
tampungan yang ada didalam ember atau langsung dari sumur, begitu seterusnya 
hingga air mengering dan mengkristal sepeti bubuk putih selama kurang lebih 24 jam, 
kemudian di kering anginkan dibawah sinar matahari, sedangkan untuk menghasilkan 
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garam batangan yaitu air asin dituangkan dalam potongan bambu berdiameter lebih 
kurang 5 cm dan dibakar hingga mengering dan mengkristal dan menjadi garam 
batangan kemudian dikeluarkan dari bambu dan dibungkus dengan daun pisang 
kering. Bahan bakar yang digunakan untuk merebus air asin untuk dijadikan garam 
adalah kayu bakar yang telah dikumpulkan sebelumnya. Proses pembuatan garam 
gunung ini tidak pernah berubah dari sejak dulu hingga sekarang. 

 
 

 

Gambar :  Pondok pengolahan garam gunung Pa’Nado desa Long Midang dan 
kayu sebagai Bahan bakar pembuatan garam gunung 

 
 

 

Gambar : Proses perebusan air asin di atas tungku  
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Gambar : Pengeringan garam gunung dalam bentuk kristal dengan cara dijemur 
di bawah sinar matahari 

Peran kelompok 
Dalam pembuatan garam gunung tidak terlepas dari peran kelompok. Ada 24 

gapoktan (gabungan kelompok tani) di kecamatan Krayan yang telah di SK kan oleh 
menteri pertanian dengan kegiatan usaha baik on farm (usaha tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan dan peternakan) maupun of farm (industri rumah tangga 
pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro/bakulan, dan usaha lain berbasis lain 
berbasis pertanian). Dari masing-masing gapoktan ini telah mendapat bantuan 
suntikan dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian berupa dana 
BLM-PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) sebesar Rp 100 juta. Dana 
tersebut bisa dikembangkan untuk usaha berbasis pertanian dan diharapkan sebagai 
embrio untuk dijadikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisinis (LKM-A). 

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap petani bahwa sistem pembuatan 
garam gunung dalam kelompok adalah dengan cara bergilir oleh masing-masing 
anggota kelompok. Penentuan kapan anggota itu mendapatkan giliran untuk mengolah 
air asin menjadi garam gunung yaitu jika anggota kelompok tersebut telah mampu 
mengumpulkan kayu bakar yang dirasa cukup untuk merebus air asin  selama satu 
minggu/satu periode perebusan dan begitu seterusnya. 

Produksi dan Pemasaran 
Dari hasil analisis yang dilakukan adalah bahwa dalam satu kali produksi (1 kali 

perebusan = 24 jam) yaitu untuk 1 drum yang dibelah bisa menghasilkan 20 kg garam, 
dimana dalam satu tungku ada 3 drum untuk merebus sehingga dalam satu kali proses 
produksi menghasilkan 60 kg. Pendapatan kotor dari pembuatan garam gunung dalam 
satu kali produksi adalah sebesar Rp 2.400.000;, dalam satu minggu menghasilkan 
Rp.16.800.000;. Produksi garam biasanya dilakukan selama satu minggu atau sampai 
kayu bakar yang dikumpulkan telah habis, baru kemudian berganti dengan anggota 
yang lain yang telah siap mengumpulkan kayu bakar.  

Pemasaran garam gunung tidaklah sulit karena disamping untuk keperluan 
masyarakat lokal juga dipasarkan ke negara tetangga Brunai Darussalan dan Serawak 
Malaysia. Garam gunung dijual dengan harga Rp 40.000/kg dalam bentuk batangan 
maupun yang dikemas dalam kantong plastik ukuran  1 kg berbentuk bubuk putih yang 
disebut dengan Garam Gunung “Tusu Nado” 
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KESIMPULAN 
1. Pembuatan garam gunung sebagai usaha tambahan petani dapat memberikan 

tambahan penghasilan kotor sebesar Rp 16.800.000; 
2. Pemasaran garam gunung yang dihasilkan selain untuk konsumsi warga sekitar 

kecamatan Krayan juga telah dijual ke negara tetangga Malaysia dan Brunei 
darussalam. 
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ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI  PADA USAHA 

TERNAK SAPI POTONG INDUK-ANAK DI KABUPATEN BLORA 

Titik Ekowati, Edy Prasetyo, Djoko Sumarjono, Bambang Mulyatno S 
Prodi Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP 

ABSTRAK 
Efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan masukan yang sekecil-kecilnya untuk 
mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya.. Tujuan dari penelitian adalah 
menganalisis pengaruh faktor-faktor produksi (jumlah induk, curahan tenaga kerja, 
service per conception, jumlah pakan hijauan, jumlah pakan lain dan obat ) terhadap 
hasil produksi sapi potong; menganalisis skala usaha ternak sapi potong induk-anak; 
menganalisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi dan menganalisis 
pendapatan peternak 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Blora, ditentukan secara purposive sampling 
berdasarkan populasi sapi potong Responden peternak ditentukan dengan metode 
quota sampling, dengan jumlah 40  responden.  Data dianalisis dengan analisis 
Regresi linear berganda dan analisis efisiensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap produksi 
ternak sapi potong induk-anak adalah jumlah induk, curahan waktu kerja, service per 
conception, jumlah pakan hijauan dan jumlah obat. Usaha ternak sapi potong induk-
anak berada pada kondisi decreasing return to scale. Faktor produksi jumlah induk 
berada pada kondisi efisien. Curahan waktu kerja, service per conception, jumlah 
pakan tambahan dan jumlah obat berada pada kondisi yang belum efisien, sedangkan 
pakan hijauan berada pada kondisi tidak efisien. Pendapatan peternak sapi potong 
induk anak dalam satu tahun sebesar Rp 2.466.918,44,-/tahun/2,98UT atau Rp 
205.576,54/bulan/2,98UT. 

Kata Kunci : Efisiensi, faktor produksi, pendapatan, sapi potong induk-anak, skala 
usaha 

The Efficiency Analysis of Production Factors Usage on Cow-Calf Farm   
in Blora Regency 

ABSTRACT 
Efficiency is an usage of minimum production factor to get the maximum output. The 
aim of study is to analyze :  the influence of production factors to cow-calf production;  
farm scale of cow-calf farm; efficiency of production factors usage and cow-calf farm 
income, Research has been done in Blora Regency by purposive method based on the 
beef cattle population. Sample of beef cattle farmer was determined by quota sampling 
and the number of sample were 40 farmers. Data were analyzed by multiple regression 
and efficiency analysis.   
The result of research showed that factors of number of beef cattle, ouflow of working 
time, service per conception,amount of forages, amount of concentrate and amount of 
medicine were influenced to cow-calf production; cow-calf  farm was on decreasing 
return to scale; number of beef cattle was efficient,  ouflow of working time, service per 
conception, amount of concentrate and amount of medicine have not efficient yet, while 
the amount of forages was not efficient. Farm income of cow-calf was IDR 
2,466,918.44/year/2.98AU or IDR 205,576.54/month/2.98AU.  

Key words : efficiency, production factor, income, cow-calf, farm scale 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Program swasembada daging merupakan program untuk meminimalkan impor 

daging dan induk sapi. Direktorat Jenderal Peternakan menyatakan bahwa program 
swasembada daging tidak hanya berkaitan dengan konsumsi tetapi sebenarnya untuk 
meningkatkan produksi daging lokal, kesejahteraan peternak dan daya saing serta 
keberlanjutan usaha ternak sapi potong. Salah satu pemecahan yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan produksi ternak adalah meningkatkan efisiensi usaha ternak sapi 
potong khususnya sapi potong induk-anak. Upaya ini dapat direalisasikan melalui 
perbaikan penggunaan faktor produksi seperti jumlah induk, service per conception, 
jumlah pakan, curahan waktu kerja dan jumlah obat.  Oleh karena itu, untuk 
mewujudkan swasembada daging, maka peningkatan efisiensi produksi merupakan hal 
yang tidak dapat dihindari. Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan 
produktivitas sapi potong adalah faktor sosial ekonomi dan modal. Hal ini dinyatakan 
oleh Winarso et al., 20005, usaha ternak sapi potong induk-anak memerlukan inovasi 
teknologi walaupun usaha itu dilakukan oleh peternak rakyat. Dukungan untuk usaha 
ternak sapi potong diantara rumahtangga peternak telah diupayakan melalui perbaikan 
penggunaan input faktor, peningkatan harga ternak dan peningkatan pendapatan 
rumahtangga peternak sehingga peternak mampu untuk meningkatkan produksi, 
pendapatan, konsumsi dan permodalan (Ekowati et al., 2011). Dalam pelaksanaan 
usaha ternak, setiap peternak selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya, 
salah satu parameter yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan suatu 
usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dengan cara pemanfaatan faktor-
faktor produksi secara efisien. Efisiensi diperlukan agar peternak mendapatkan 
kombinasi dari penggunaan faktor-faktor produksi tertentu yang mampu menghasilkan 
output yang maksimal.  

Komponen penting dari sektor pertanian adalah subsektor peternakan yang 
dapat dipergunakan sebagai jaminan jika terjadi adanya kegagalan panen pada 
subsektor tanaman pangan dan juga sebagai sumber modal yang dengan mudah 
untuk diuangkan. Sembilan puluh dua persen (92%) rumahtangga petani adalah 
sumber yang dapat berkelanjutan dalam kehidupan (Herani, 2008),  Makna yang 
terkandung adalah bagaimana sapi potong yang diusahakan oleh peternak 
mendapatkan hasil yang lebih baik,  baik dari sisi pendapatan maupun skala usaha 
yang mana kondisi tersebut dapat tercapai jika usaha ternak itu diusahakan secara 
efisien. Hal ini penting mengingat Tahun 2013 jumlah rumahtangga peternak sapi 
potong di Jawa Tengah sebanyak 829.544 sedangkan di Blora sebanyak 99.182 
rumahtangga peternak atau 11,96% dan merupakan kabupaten terbanyak 
rumahtangga peternak sapi potong di Jawa Tengah. Dengan banyaknya rumahtangga 
peternak sapi potong, tentu akan memberikan sumbangan pendapatan bagi 
rumahtangga maupun perekonomian Jawa Tengah. 

Tujuan  Penelitian  
1) Menganalisis pengaruh faktor-faktor produksi (jumlah induk, curahan tenaga kerja, 

service per conception, jumlah pakan hijauan, jumlah pakan lain dan obat ) 
terhadap hasil produksi sapi potong. 

2) Menganalisis skala usaha ternak sapi potong di Kabupaten Blora. 
3) Menganalisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.  
4) Menganalisis pendapatan peternak 

Manfaat Penelitian 
1) Sebagai referensi pengambilan keputusan dalam berusaha ternak sapi potong 

induk-anak  
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2) Sebagai acuan pengembangan usaha ternak sapi potong induk-anak 

Kerangka Pemikiran 
Penggunaan faktor – faktor produksi (Input) yang berbeda – beda pada usaha 

ternak akan menghasilkan output yang berbeda pula. Perbedaan perilaku ini karena 
tiap peternak memiliki cara pikir yang berbeda. Perbedaan ini kadang ada yang 
berhasil ada juga yang tidak, sehingga ini berpengaruh pada pendapatan peternak. 
Alokasi kombinasi dari berbagai faktor produksi dengan tepat dapat meningkatkan 
efisiensi. Efisiensi penggunaan dari berbagai input diharapkan akan meningkatkan 
pendapatan dari peternak. 

Berdasarkan latar belakang, masalah yang ada dan tinjauan teoritis, maka 
kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Gambar 1  
Kerangka Pemikiran Penelitian 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Dasar 
Penelitian Analisis efisiensi penggunaan faktor produksi pada usaha ternak sapi 

potong induk-anak di Kabupaten Blora dilakukan dengan metode deskriptif analitis 
untuk mendapatkan gambaran keadaan daerah kajian secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Nasir, 1988). 

Jenis dan Sumber Data 
Data sebagai input penelitian berasal dari sumber primer dan sekunder.  

1. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada peternak sapi potong, 
penyuluh dan instansi terkait dengan panduan kuesioner yang telah disiapkan.  

2. Data sekunder sebagai pendukung penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, 
seperti hasil-hasil penelitian terkait, laporan, literatur maupun informasi yang 
berkaitan dengan penelitian.    

Metode Penentuan Sampel 
Metode survey digunakan untuk penelitian tentang efisiensi penggunaan faktor 

produksi pada usaha ternak sapi potong induk-anak.  

Faktor produksi : 
 Jumlah induk 
 Curahan 

waktu kerja 
 Service per 

conception 
 Jumlah pakan 

hijauan 
 Jumlah pakan 

tambahan 
 Jumlah obat 

Output / 
produksi 

Efisiensi 
penggunaan 

faktor produksi 

Pendapatan 
peternak 

Usaha Ternak Sapi 

Potong Induk-anak 

Proses produksi 
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Penelitian dilakukan di Kabupaten Blora dengan menentukan Kecamatan 
Japah dengan Desa Pengkolrejo dan Kecamatan Randublatung dengan Desa 
Sumberejo secara purposive yang didasarkan atas populasi sapi potong Tahun 2013. 
Dari masing-masing desa terpilih diambil 20 sampel peternak sapi potong induk-anak 
yang ditentukan dengan Quota sampling method, sehingga jumlah sampel keseluruhan 
adalah 40 peternak. Sedangkan metode pengambilan sampel peternak dilakukan 
berdasarkan accidental sampling. Penelitian dilakukan pada bulan September – 
Oktober 2014. 

Metode Analisis 

Analisis Hubungan Faktor-faktor Produksi terhadap Hasil Produksi 
Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi 

Linear Berganda, yang dimodifikasi dari persamaan fungsi Cobb-Douglas. setelah 
diuraikan model konseptualnya dengan menggunakan model fungsi Cobb-Douglas 
kemudian ditransformasikan kdalam model linear logaritma. 

Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  

Y = aX1
b1 X2

b2 X3
b3 X4

b4 X5
b5 X6

b6 e 
Kemudian ditransformasikan ke model linear logaritma menjadi: 

LnY = Lna + b1LnX1 + b2LnX2 + …. + b6LnX6 + e 
 

Dimana: 
Y  = produksi  ternak (UT) 
X1 = jumlah induk  (UT)  
X2 = curahan waktu kerja (HOK) 
X3  = Service per conception (kali)  
X4 = jumlah pakan hijuan (kg) 
X5 = jumlah pakan tambahan (kg) 
X6 = jumlah obat  (lt) 
a   = konstanta 
bi  = koefisien regresi, i=1,2,3 
e   = error 

Pengujian Model  
1. Uji Keberartian Koefisien Regresi (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
Formula hipotesis : 

H0 : bi = 0  (Variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
secara individual terhadap variabel dependen) 
Hi : bi ≠ 0 (Variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara 
individual terhadap variabel dependen) 

Pada signifikasi α = 5%, maka : 
a) Jika t hitung > t tabel dengan derajat kepercayaan 95% (P < 0,05), maka H0 

ditolak, Hi diterima, yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh 
yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen. 

b) Jika t hitung ≤ t tabel dengan derajat kepercayaan 95% (P ≥ 0,05), maka H0 
diterima, Hi ditolak, yang berarti variabel independen tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen.  

2. Uji Serentak (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen.  
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Dengan hipotesis : 
H0: bi = 0 (Variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama  terhadap variabel dependen) 
Hi : paling sedikit ada satu bi ≠ 0 (Variabel independen mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen) 
Dengan tingkat signifikasi α = 5%, maka : 
a) Jika F hitung > F tabel dengan derajat kepercayaan 95% (P < 0,05), maka H0 

ditolak dan Hi diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Jika F hitung ≤ F tabel dengan derajat kepercayaan 95% (P ≥ 0,05), maka H0 
diterima dan Hi ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Uji Adjusted  R2 
Uji Adjusted (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya  proporsi atau sumbangan 
variabel independen terhadap variasi variabel dependen, sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh variabel diluar model. Apabila adjusted R2 semakin mendekati satu 
maka menunjukkan bahwa variabel independen yang dipilih dapat menjelaskan 
variabel dependen.  

Skala Usaha 
Analisis skala usaha (return to scale) digunakan untuk mengkaji kemungkinan 

perluasan usaha dalam proses produksi, yang merupakan upaya maksimisasi 
keuntungan. Skala usaha menggambarkan respon pada output akibat perubahan dari 
input. Suatu usaha yang diteliti mengikuti kaidah increasing, constant atau decreasing 
return to scale dapat diketahui dengan nilai TRS (Return To Scale). Dalam fungsi 
Cobb-Douglas dapat dijelaskan oleh jumlah besaran elastisitasnya (b1,b2…, bn) yaitu 
lebih besar dari satu, lebih kecil dari satu atau sama dengan satu (Soekartawi, 2003). 

Kondisi skala usaha dapat diketahui dari besarnya koefisien regresi (b1, 
b2,….b5). Nilai b1, b2,….b5 yang diperoleh dari fungsi produksi Cobb Douglas sekaligus 
menunjukkan elastisitas produksinya. Besaran elastisitasnya yaitu lebih besar dari 
satu, lebih kecil dari satu, sama dengan satu, atau lebih besar dari satu. Ada tiga 
kemungkinan alternatifnya, yaitu : 
a. Increasing return to scale (IRC), bila (b1 + b2 + …..+ bn) > 1, berarti bahwa proporsi 

penambahan fakto-faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang 
proporsinya lebih besar. 

b. Constan return to scale (CRC), bila (b1 + b2 + …..+ bn) = 1, berarti dalam keadaan 
demikian penambahan faktor-faktor produksi akan proporsional dengan 
penambahan hasil produksi yang diperoleh. 

c. Decreasing return to scale (DRC), bila (b1 + b2 + …..+ bn) < 1, berarti bahwa 
proporsi penambahan faktor-faktor produksi melebihi proporsi penambahan hasil 
produksi. 

Efisiensi  
Efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan masukan yang sekecil-kecilnya 

untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Efisiensi ekonomi tertinggi 
terjadi pada saat keuntungan maksimal yaitu pada saat selisih antara penerimaa 
dengan biaya yang paling besar. dalam keadaaan ini banyaknya biaya yang digunakan 
untuk menambah panggunaan input sama dengan tambahan output yang dapat 
diterima. Keuntungan maksimal terjadi saat nilai produk marginal sama dengan harga 
dari masing-masing faktor produksi yang digunakan dalam usahatani (Mubyarto, 
1995). 

Menurut Yotopoulos et al. (1976), efisiensi akan menunjukkan pencapaian 
keluaran yang optimal dari seperangkat sumber daya tertentu. Efisiensi dibagi menjadi 
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dua jenis yaitu efisiensi harga (price efficiency) dan efisiensi teknis (technical 
efficiency). 

Efisiensi harga berkaitan dengan pembuatan keputusan mengenai 
pengalokasian dari faktor-faktor produksi variabel, yaitu faktor yang berbeda dalam 
kontrol perusahaan. Efisiensi ini biasanya ditunjukkan dengan nilai produk marginal 
untuk suatu input tertentu sama dengan harga input tersebut. Efisiensi teknis 
merupakan besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya 
dengan produksi maksimum. Sedangkan efisiensi ekonomi adalah besaran yang 
menunjukkan perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan 
maksimum (Soekartawi, 2003). 

Efisiensi Ekonomi merupakan kombinasi dari efisiensi teknis dan efisiensi 
harga. Soekartawi (2003) menyatakan bahwa efisiensi ekonomi tercapai apabila 
efisiensi teknis dan efisiensi harga tercapai.  

EE = (ET) x (EH) 
Dimana :  

EE = Efisiensi Ekonomi  
ET = Efisiensi Teknis 
EH = Efisiensi Harga 

Analisis efisiensi ekonomi biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat 
optimalisasi pemakaian faktor produksi. Efisiensi ekonomi tertinggi tercapai pada saat 
keuntungan mencapai maksimal.  

Keuntungan = Total Penerimaan – Tota Biaya 
  = (Produksi x  Harga Produk) – (Biaya Variabel + Biaya Tetap) 
  = (Y. Py) – (X.Px + TFC) 
Keuntungan maksimum terjadi saat turunan pertama fungsi keuntungan = 0 
dY / dX = 0 
dY/dX . Py – Px = 0 
dY/dX . Py = Px  MPx . Py = Px                    
    NPMx     = Px 
 
Analisis untuk mengkaji penggunaan faktor-faktor produksi untuk mencapai 

tingkat efisiensi ekonomi tertinggi menggunakan rumus : 
    NPMx1        NPMx2       NPMx3         NPMx4          NPMx5  
                   =                 =                   =                    =                    =  1 
      Px1               Px2              Px3                Px1                 Px5       

 
Keterangan : 
NPMxi :  Nilai produk marginal untuk faktor produksi Xi 

Dimana nilai NPMxi merupakan hasil kali dari Produk Fisik Marginal (PFM) 
dengan Harga hasil produksi (Py)  

Pxi :  Harga faktor produksi Xi 

 
Kriteria yang digunakan sebagai berikut : 
a. (NPMx / Px)  = 1 ; artinya penggunaan faktor produksi  Xi telah mencapai efisiensi 

ekonomi 
b. (NPMx / Px) > 1 ; artinya penggunaan faktor produksi  Xi  belum mencapai efisiensi 

ekonomi tertinggi, maka input Xi perlu ditambah 

(NPMx / Px) < 1 ; artinya penggunaaan faktor produksi Xi tidak efisien,  maka 

penggunaan input Xi perlu dikurangi. Widarjono, 2007.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keadaan Umum Daerah Penelitian 
Secara adminitrasi Kabupaten Blora  berbatasan dengan :  

Sebelah Utara  : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, Propinsi Jawa 
TengahSebelah Timur  : Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur 
Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur 
Sebelah Barat  : Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah 

Kabupaten Blora terletak di antara 111016’ s/d 1110338’ Bujur Timur dan 
diantara 60528’ s/d 70248’ Lintang Selatan. Jarak terjauh dari batas barat ke timur 
sepanjang 87 km dan utara ke selatan 58 km. Secara administrasi Kabupaten Blora 
terletak di ujung paling timur Propinsi Jawa Tengah.  

Luas wilayah Kabupaten Blora 182.058,797 hektar yang terdiri atas lahan 
sawah 46.089,224 hektar (25,32%) dan sisanya lahan bukan sawah (74,68%). Menurut 
luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah hutan seluas 49,66%, lahan sawah 
25,32% dan tegalan 14,41%.  

Kabupaten Blora berada pada ketinggian terendah 25 meter dpl dan tertinggi 
500 meter dpl. Wilayah Blora diapit oleh jajaran Pegunungan Kendeng Utara dan 
Kendeng Selatan.  

Kondisi  Peternakan di Blora 
Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Blora terdiri atas ternak besar yaitu 

sapi (potong dan perah), kerbau dan kuda. Sedangkan ternak kecil terdiri atas 
kambing, domba dan babi. Disamping itu juga diusahakan ternak unggas (ayam, itik 
burung puyuh) dan kelinci.  

Populasi ternak sapi potong dari Tahun 2011 - 2013 terus mengalami 
penurunan dengan persentase (0,70%) namun demikian populasinya tetap menempati 
urutan pertama di Jawa Tengah, yakni 197.868 ekor di Tahun 2013 dengan  49.467 
tenaga kerja yang terserap pada usaha ternak sapi potong. Hal ini menunjukkan 
bahwa Blora merupakan daerah potensi pengembangan sapi potong.  

Berdasarkan data kelebihan dan kekurangan ternak, Tahun 2014 Kabupaten 
Blora merupakan salah satu kabupaten yang kekurangan ternak, dimana carrying 
capacity 236.242 Animal Unit (AU), sedangkan populasi ternak yang ada 197.868 AU, 
sehingga kelebihan 38.374 AU.  Hal ini merupakan peluang untuk pengembangan sapi 
potong karena masyarakatnya mempunyai minat dan harapan terhadap usaha ternak 
sebagai mata pencaharian yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap 
penerimaan keluarga.  

Profil Rumahtangga Petani-Peternak Sapi Potong  
Profil rumahtangga petani-peternak menggambarkan keadaan diri petani-

peternak ditinjau dari umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah ternak 
sapi potong dan pengalaman peternak.   

Profil rumahtangga petani peternak sapi potong menggambarkan bahwa 75% 
responden berusia produktif, dengan pekerjaan pokok 87,50% petani, 7,50% PNS dan 
5% pedagang. Disamping itu, 50,00% responden berpendidikan Sekolah Dasar dan 
20% Sekolah Menengah  Pertama (SMP). Dari gambaran itu tercermin bahwa tingkat 
pendidikan sebagain besar petani-peternak masih rendah.  Disisi lain, kemampuan 
berusaha ternak sering dikaitkan dengan ketrampilan, dan ketrampilan ini dapat dirujuk 
dari pengalaman responden dalam berusaha ternak sapi potong. Berdasarkan data 
yang ada, 62,5,00% responden telah menekuni usaha ternaknya lebih dari 20 tahun,  
sedangkan waktu terlama responden menekuni bidang ternak sapi potong adalah 40 
tahun. Jumlah tanggungan keluarga menggambarkan beban atau kewajiban bagi 
kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Responden 
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650% mempunyai anggota keluarga antara 3-4 jiwa, dengan rata-rata anggota 
keluarga adalah 3,4 jiwa. Rata-rata kepemilikan ternak yang diusahakan peternak 
adalah 1,15 ekor induk; 0,525 ekor sapi jantan; 0,475 ekor anak sapi betina; 0,425 ekor 
anak sapi jantan; 0,7 ekor pedet sapi betina dan 0,1 ekor pedet sapi jantan. Dengan 
rincian rata-rata kepemilikan 2,98 Unit Ternak (UT). Jumlah ini menunjukkan bahwa 
pada dasarnya usaha ternak sapi potong merupakan salah satu bidang usaha yang 
jika dikelola dengan sungguh-sungguh dapat memberikan  hasil yang akan bermanfaat 
bagi peternak.  

Analisis Penggunaan Faktor Produksi 
Berdasarkan analisis distribusi data, maka data berdistribusi normal dan uji 

asumsi klasik diketahui bahwa tidak terjadi multikorelasi dan autokorelasi. Hasil 
analisis penggunaan faktor produksi terhadap hasil produksi disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. 
 Analisis Penggunaan Faktor Produksi 

 B t hitung Sig. 

Constant 399661,7 80,387 0,000 

Jumlah induk 0,269 2,250 0,031 

Curahan waktu kerja 0,286 2,762 0,009 

Service per conception -0,154 -3,208 0,003 

Jumlah pakan hijauan 0,251 2,490 0,018 

Jumlah pakan tambahan 0,05 0,05 0,960 

Jumlah obat -0,233 -5,774 0,000 

 
Berdasarkan hasil analisis regresi, maka fungsi produksi adalah :  
 
Y = 399661,7 + 0,269X1 + 0,286X2 – 0,154X3 + 0,251X4 + 0,05X5 – 0,233X6 

Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi 

secara bersama-sama terhadap hasil produksi padi. Uji F dilakukan pada taraf 
kepercayaan 95% atau nilai signifikansi 0,05. Hasil analisis regresi diketahui bahwa 
nilai uji F  adalah 42,640 dengan tingkat signifikansi 0,000, artinya secara serempak 
faktor produksi jumlah induk, curahan waktu kerja, service per conception, jumlah 
pakan hijauan, jumlah pakan tambahan dan jumlah obat berpengaruh terhadap 
produksi ternak.  

Uji t 
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara penggunaan faktor-faktor  

produksi secara parsial terhadap hasil produksi sapi potong induk-anak. Berdasarkan 
hasil diketahui bahwa jumlah induk, curahan waktu kerja, service per conception (S/C), 
jumlah pakan hijauan dan jumlah obat masing-masing berpengaruh terhadap produksi 
sapi potong. Hal ini sesuai dengan hasil kajian Ekowati et al. (2011) bahwa 
keberadaan induk adalah sangat penting dalam pengelolaan usaha ternak sapi potong 
induk anak, karena produksi sapi potong yang berupa pedet atau anak sapi berasal 
dari induk sapi potong. Disamping itu, Jika peternak memberikan perhatian kepada 
ternak dari waktu yang dicurahkan maka dimungkinkan hasil usaha juga akan lebih 
baik. Hasil S/C berpengaruh nyata karena produksi ternak sapi potong induk-anak 
untuk bisa menghasilkan pedet tergantung dari keberhasilan dari sistem reproduksi. 
Artinya jika S/C semakin kecil maka jarak beranak menjadi cepat sehingga 
keberlanjutan ternak sapi berproduksi semakin cepat pula. Sedangkan pakan hijauan 
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menunjukkan bahwa dengan bertambahnya pakan hijauan akan meningkatkan 
produksi sapi potong. hal ini sesuai dengan hasil yang dilakukan Lestari  at al. (2011). 
Jumlah obat berpengaruh terhadap produksi karena untuk menjaga ternak tetap sehat 
kaitan dengan system reproduksi dan kesehatan ternak secara umum, maka obat 
menjadi sangat penting bagi ternak.  Sedangkan jumlah pakan tambahan tidak 
berpengaruh terhadap produksi sapi potong karena jumlah pakan tambahan yang 
diberikan ke ternak dalam jumlah sedikit.  

Uji Adjusted R2 
Uji Adjusted R2 digunakan untuk mengetahui besarnya  proporsi atau 

sumbangan jumlah induk, curahan waktu kerja, service per conception, jumlah pakan 
hijauan, jumlah pakan tambahan dan jumlah obat terhadap produksi sapi potong. Hasil 
uji adjusted R2 dapat diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,865, hal ini berarti 86,5% 
variasi hasil produksi dapat dijelaskan oleh variasi jumlah induk, curahan waktu kerja, 
service per conception, jumlah pakan hijauan, jumlah pakan tambahan dan jumlah 
obat, sedangkan sisanya sebesar 13,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model 
regresi. 

Skala Usaha 
Kondisi skala usaha dapat diketahui dari besarnya koefisien regresi (b1, 

b2,….bn). Besaran koefisien regresi yang diperoleh dari fungsi produksi Cobb Douglas 
sekaligus menunjukkan elastisitas produksinya, yaitu lebih besar dari satu, lebih kecil 
dari satu, sama dengan satu, atau lebih besar dari satu. 

Hasil koefisien regresi sebesar 0,469 yang berarti usaha ternak sapi potong 
berada pada decreasing return to scale, berarti bahwa proporsi penambahan faktor-
faktor produksi melebihi proporsi penambahan hasil produksi. Oleh karena itu 
sebaiknya besarnya usaha diperkecil untuk menurunkan biaya usahatani rata-rata 
sehingga dapat menaikkan keuntungan. 

Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi 
Dalam mengelola usahatani hal penting yang harus diperhatikan oleh peternak 

adalah efisiensi, yakni upaya penggunaan masukan yang sekecil-kecilnya untuk 
mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Efisiensi dalam penggunaan input 
sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil produksi dan keuntungan. 
Analisis efisiensi ekonomi tertinggi terjadai pada saat NPMxi/ Pxi = 1.  

Tabel 2.    
Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Usaha Ternak Sapi Potong 

Faktor Produksi 

Rata-rata 

input 

Bi Produk 

Marginal 

(PMxi) 

Nilai Produk 

Marginal 

(NPMxi) 

Harga 

Input (Pxi) 

NPMxi/ 

Pxi 

Jumlah induk 1,25 0,269 0,87 4.390.080 4.000.000 1,09 

Curahan waktu  87,3 0,286 0,014 66.831,6 20.000 3,34 

Service per conception  2,05 -0,154 0,306 1.532.487 35.200 43,53 

Jumlah pakan hijauan 20196 0,251 0,00005 253,535 325 0,78 

Jumlah pakan 

tambahan 

574 0,05 

0,00035 1.777 375 4,74 

Jumlah obat 3,325 -0,233 0,28 1.429.533,8 26.000 54,9 

Produksi (Y) 4,08      

Harga sapi (Py) 5.000.000      
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Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah induk yang dikelola peternak 
telah mencapai kondisi yang efisien dengan nilai 1,09. Sedangkan faktor produksi 
cuarahan waktu kerja, service per conception, jumlah pakan tambahan dan jumlah 
obat berada pada kondisi yang belum efisien, sehingga faktor produksi tersebut perlu 
ditambah penggunaannya. Faktor produksi pakan hijauan berada pada kondisi tidak 
efisien sehingga pemberian pakan hijauan perlu dikurangi. Mengacu dari hal tersebut, 
bila peternak menambah skala usaha maka akan menambah penggunaan faktor 
produksi yang belum efisien sehingga akan menambah biaya operasional usaha. 
Kondisi ini sesuai dengan skala usaha yang ada yang berada pada posisi decreasing 
return to scale.   

Pendapatan Usaha Ternak Sapi Potong  
Biaya produksi yang dikeluarkan peternak Rp 9.828.331,59/tahun yang terdiri 

atas biaya tetap Rp 332.554,09 (3,38%) dan biaya tidak tetap Rp 9.495.777,5,- 
(96,62%). Dari biaya produksi tersebut, biaya terbesar adalah untuk hijauan pakan Rp 
4.494.352,5,- (45,73%) dan upah tenaga kerja Rp 4.187.700,- (42,61%). Biaya pakan 
lain, antara lain konsentrat, tidak banyak dikeluarkan peternak, hanya Rp 705.567,5,-.  

Hasil produksi usaha sapi potong induk-anak adalah pedet yang merupakan 
alasan untuk keberlanjutan usaha. Hasil yang menguntungkan dan kelahiran pedet 
secara rinci dapat diterjemahkan dalan penerimaan dan pendapatan peternak.  Hasil 
analisis pendapatan peternak sapi potong induk anak dalam satu tahun sebesar Rp 
2.466.918,44,-/tahun/2,98UT atau Rp 205.576,54/bulan/2,98UT.  Jika dicermati hasil 
yang diperoleh adalah sangat kecil,  namun analisis merupakan analisis dengan 
pendekatan usaha atau diperhitungkan. Bila pendekatan analisis pendekatan dilakukan 
dengan perhitungan riil atau tunai, maka baiaya yang dikeluarkan peternak tidak 
sebesar Rp 9.828.331,59/tahun    namun hanya sebesar Rp 3.079.078,75. Sedangkan 
penerimaan riil yang diterima peternak Rp 9.992.950,- sehingga pendapatan sebesar 
Rp 6.913,871,25 atau meningkat Rp 4.446.952,8 (64,32%).  Besarnya pendapatan 
dengan pendekatan diperhitungkan yang menguntungkan memberikan makna bahwa 
pada dasarnya pengelolaan usaha ternak sapi potong induk anak dapat diharapkan 
menjadi tujuan usaha bagi peternak. Hasil analisis pendapatan ini sesuai dengan 
penelitian Ekowati et al., 2012 dimana usaha sapi potong induk anak merupakan 
usaha yang menguntungkan bagi peternak.  

Penilaian keragaan suatu usahatani (usaha ternak) dipandang dari sudut 
ekonomi dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh  (Soekartawi et al, 
1985). Untuk menilai keragaan tersebut perlu diketahui bentuk usaha yang dikelola, 
dapat berupa usahatani komersial, subsisten atau semi-subsisten. Usahatani komersial 
selalu berorientasi memaksimalkan keuntungan, sedangkan usahatani semi-subsisten 
lebih mengutamakan kepuasan atau kegunaan bagi keluarganya. Pada pertanian 
(termasuk peternakan) subsisten dan semi-subsisten pendapatan kotor usahatani 
dihitung dalam bentuk nilai produksi baik dalam bentuk tunai maupun tidak tunai. 
Sehingga pendapatan kotor usahatani merupakan nilai produktivitas total usahatani 
baik yang dijual maupun tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Nilai jual produksi 
yang diperhitungkan dengan harga yang diterima petani merupakan  gambaran 
keuntungan nyata yang akan diterima petani. Pendapatan rumahtangga petani 
peternak sapi potong adalah total pendapatan dari usaha ternak sapi potong, 
usahatani di luar usaha ternak sapi potong dan usaha di luar pertanian yang 
merupakan sumber pendapatan dalam membiayai ekonomi rumahtangga.  

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
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1. Faktor yang berpengaruh terhadap produksi ternak sapi potong induk-anak adalah 
jumlah induk, curahan waktu kerja, service per conception, jumlah pakan hijauan 
dan jumlah obat. 

2. Usaha ternak sapi potong induk-anak berada pada kondisi decreasing return to 
scale. 

3. Faktor produksi jumlah induk berada pada kondisi yang sudah efisien. Curahan 
waktu kerja, service per conception, jumlah pakan tambahan dan jumlah obat 
berada pada kondisi yang belum efisien, sedangkan pakan hijauan berada pada 
kondisi tidak efisien. 

4. Pendapatan peternak sapi potong induk anak dalam satu tahun sebesar Rp 
2.466.918,44,-/tahun/2,98UT atau Rp 205.576,54/bulan/2,98UT. 

SARAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat disarankan bahwa 

perlunya memperhatikan jumlah faktor produksi yang digunakan agar tercapai kondisi 
yang efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan peternak. 
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ABSTRAK 
Industri susu nasional dihadapkan pada beberapa permasalahan yang merata mulai 
dari sektor hulu, tengah dan hilir. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah 
rendahnya keterkaitan ke belakang dan ke depan aktor yang ada di rantai komoditas 
industri susu. Hal ini berarti bahwa sektor hilir kurang mampu menarik sektor hulunya 
dan sebaliknya. Permasalahan berikutnya adalah terjadinya ”asymmetric information” 
dimana peternak tidak mempunyai cukup informasi tentang harga jual susu. Sehingga 
Industri Pengolahan Susu (IPS) secara sepihak menetapkan kualitas susu yang 
seringkali merugikan peternak. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan di rantai 
komoditas susu Kecamatan Lekok Pasuruan, peternak berada pada kondisi sub 
ordinat yang tidak mampu mempengaruhi harga pasar susu. Untuk keluar dari masalah 
tersebut maka dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan informasi  dari 
semua aktor dan menyajikan informasi yang berimbang bagi semua aktor yang terlibat. 
Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Industri Susu Dengan menggunakan 
teknologi informasi ini, maka diharapkan sistem informasi yang dibentuk akan 
menjamin terjadi rantai pasokan yang efektif antara penyedia input, peternak, industri 
pengolahan dan aktor pemasaran. Disamping itu, akan tercipta pula suatu sistem 
koordinasi yang menjamin tercapai tujuan yang diharapkan serta disepakati oleh 
semua aktor yang terlibat. 

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Susu, asymmetric information 

PENDAHULUAN 
Indonesia adalah negara dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. 

Disamping itu jumlah penduduk yang besar dan beragam merupakan modal dasar 
dalam pelaksanaan pembangunan. Negara ini mempunyai keanekaragaman hayati 
yang sangat tinggi. Salah satu potensi besar yang ada adalah sektor peternakan. 
Potensi permintaan susu sangat besar, dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 250 
juta maka seiring dengan kenaikan pendapatan dan perubahan pola konsumsi 
masyarakat maka permintaan efektif akan susu dan produk turunannya akan 
meningkat. Ditinjau dari sisi produksi, hingga saat ini share produksi nasional hanya 
30% dari total permintaan sehingga pasar nasional masih terbuka. Peluang 
pengembangan sapi perah masih sangat besar karena tersedianya padang 
pengembalian yang luas dan tingginya produksi pakan hijauan yang selama ini belum 
dimanfaatkan (Yusdja 2005). 

Susu merupakan komoditas penting dalam industri makanan dan minuman. 
Pengembangan potensi industri susu merupakan salah satu fokus dan kegiatan utama 
di koridor Jawa dalam kerangka strategi utama MP3EI. Renstra Departemen Pertanian 
2010-2014 juga menyebutkan bahwa susu adalah salah satu produk berbasis 
sumberdaya lokal yang dijadikan prioritas pengembangan. Hal ini dilakukan untuk 
mengurangi ketergantungan impor sebesar 73% (Direktorat Budidaya Ternak, 2012). 
Pemerintah menargetkan pada 2014, 50% konsumsi susu nasional dipenuhi dari 
dalam negeri. 
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Susu mempunyai potensi untuk dikembangkan karena tingkat konsumsi susu 
masih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Hasil survey Kementerian 
Pertanian pada 2011 menunjukkan bahwa konsumsi susu nasional adalah 11,9 
liter/kapita/tahun, jauh lebih rendah dari konsumsi Filipina 22,1 liter, Cina 24 liter dan 
India 42,8 liter. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan daya beli masyarakat 
maka diproyeksikan permintaannya akan tumbuh 17% pertahun (DITJENNAK, 2011 
dan Kemenko Perekonomian, 2011). 

Usaha sapi perah lokal maupun sapi perah impor masih kurang 
menguntungkan ditinjau dari nilai rentabilitas yang kurang dari 12%. Agar usaha sapi 
perah semakin menguntungkan maka penentuan harga jual susu harus fair dan 
masing-masing aktor mempunyai bargaining position yang setara. Permasalahan lain 
yang dihadapi adalah tidak menerapkan manajemen usaha yang baik, pemilihan bibit 
yang kurang baik serta tidak tersedianya pakan yang memadai. Oleh karena itu 
perbaikan manajemen produksi ternak seperti pemilihan bibit yang baik dan strategi 
pengadaan pakan yang tepat jumlah dan waktu mutlak dilakukan (Sundari and 
Katamso 2010). 

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 model perkuatan rantai komoditas sangat dibutuhkan dalam 
mengatasi permasalahan tersebut. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan 
peran dan kontribusi dari masing-masing aktor secara adil dan proporsional. Untuk 
semakin meningkatkan efektifitas dari model perkuatan rantai komoditas maka 
penggunaan sistem informasi dan manajemen sangat membantu. 

FAO (2005) mendefinisikan analisis rantai komoditas adalah teknik analisis 
yang bebas nilai dipergunakan untuk mengevaluasi rantai dalam pemasaran produk 
pertanian dan menilai dampak dari kebijakan publik, investasi dan peran institusi dalam 
sistem prduksi lokal. Termasuk dalam analisis ini adalah analisis kuantitatif terhadap 
input dan output, harga, nilai tambah dari masing-masing aktor dalam rantai komoditas. 

Dengan menggunakan teknologi informasi, rantai pasokan antara produsen 
makanan, perusahaan dan retailer cenderung untuk menjadi lebih efisien. Hal ini 
tergantung pada sistem yang diterapkan yang mendorong pelaku pasar untuk masuk. 
Agen atau aktor yang ingin masuk ke dalam jaringan ini harus mempunyai skala usaha 
tertentu. Disamping itu penting kiranya merancang suatu sistem koordinasi yang 
menjamin tercapai tujuan yang diharapkan serta disepakati oleh semua aktor yang ada 
(Kinsey, 2000). 

Disamping melalui teknologi informasi, kinerja rantai pasok dapat ditingkat 
melalui traceability system yang mampu mengurangi masalah asymmetric information.  
Peningkatan informasi akan berdampak pada alokasi biaya yang lebih adil dalam rantai 
pasok sapi, mendorong perilaku yang lebih disukai, dan kepatuhan pemasok, 
meningkatkan kualitas atau keamanan produk daging sapi akhir, dan memastikan 
bahwa sinyal pasar akan lebih efisien dikomunikasikan (Filho dan Buhr, 2008). 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem informasi dan 
manajemen usaha sapi perah serta kontribusinya terhadap upaya peningkatan rantai 
komoditas industri susu. 
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METODE PENELITIAN 
Lokasi penelitian adalah propinsi Jawa Timur 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 yang dilaksanakan adalah penyusunan desain sistem informasi industri 
susu dan membangun software aplikasi. Metode pelaksanaan: (1) identifikasi sistem 
informasi yang ada dari aktor-aktor yang bertransaksi dalam rantai komoditas susu, (2) 
membangun model 3-tier sistem menggunakan teknologi web services, (3) 
membangun modul-modul aplikasi bagi peternak dengan model Waterfall Model. 
Output yang dihasilkan adalah: disain sistem informasi industri susu dan personal 
aplikasi pembukuan online. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Desain Sistem 

Pada perancangan sistem informasi industri susu, analisis memegang peranan 
yang penting dalam membuat rincian sistem baru. Analisis perancangan merupakan 
langkah pemahaman persoalan sebelum mengambil tindakan atau keputusan 
penyelesain hasil utama. Analisis sistem perancangan adalah dokumen rincian atau 
dokumen sasaran. 

Langkah selanjutnya dalam penyusunan sistem sistem informasi industri susu 
ialah perancangan sistem yang bertujuan memberikan gambaran kepada pemakai 
tentang sistem yang dibuat dan memberikan gambaran yang jelas kepada yang akan  
mengimplementasikan sistem. 
  

B. Analisa sistem 
Analisis sistem perancangan yang akan digunakan adalah aliran data diagram 

atau Data Flow Diagram (DFD). Dimulai dari evenlist sistem,  DCD (DFD-Context 
Diagram). Dilanjutkan dengan proses berikutnya sesuai dengan proses dalam event 
list. Sedangkan untuk tahap pemodelan basisdata menggunakan CDM (Conceptual 
Data Model) dan PDM (Physical Data Model). 
 

B.1. Event List (Daftar Kejadian pada Sistem Informasi Industri Susu) 
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Data 

 

Master 

1.1 Input Data 1.1.a Peternak   Login 

1.1.b Sapi  Identifikasi Sapi 
 Jenis Sapi 
 Data perah 
 Data birahi sapi 

1.1.c Kandang  Alokasi kandang 
 Luas kandang  

1.1.d Data Pembelian  Jumlah Sapi 

1.1.e Supplier  Supplier sapi 

1.1.f. Industri Olahan Susu  Industri ukm 
 Industri besar 

1.1.g. Koperasi  Badan usaha 
 Jenis Usaha Koperasi 
 Lokasi 
 Modal Usaha 

1.2 Edit 1.2.a Peternak   Login 

1.2.b Sapi  Identifikasi Sapi 
 Jenis Sapi 
 Data perah 
 Data birahi sapi 

1.2.c Kandang  Alokasi kandang 
 Luas kandang 

1.2.d Data Pembelian   

1.1.e Supplier  Supplier Sapi 

1.1.f. Industri Olahan Susu  Industri ukm 
 Industri besar 

1.1.g. Koperasi  Badan usaha 
 Jenis Usaha Koperasi 
 Lokasi 
 Modal Usaha 

1.3 Update 1.3.a Peternak   Login 

1.3.b Sapi  Identifikasi Sapi 
 Jenis Sapi 
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 Data perah 
 Data birahi sapi 

1.3.c Kandang  Alokasi kandang 
 Luas kandang 

1.2.d Data Pembelian  

1.1.e Supplier  Supplier Sapi 

1.1.f. Industri Olahan Susu  Industri ukm 
 Industri besar 

1.1.g. Koperasi  Badan usaha 
 Jenis Usaha Koperasi 
 Lokasi 
 Modal Usaha 

  Login 

1.2.a Peternak   Identifikasi Sapi 
 Jenis Sapi 
 Data perah 
 Data birahi sapi 

1.2.b Sapi  Alokasi kandang 
 Luas kandang 

Data Produksi Susu 2.1 Input a. Depriasi 

b. Biaya tetap 

c. Biaya Variabel 

d. Return 

e. Kehilangan dan Kematian 

Ternak 

 

2.2.Edit . Depriasi 

b. Biaya tetap 

c. Biaya Variabel 

d. Return 

e. Kehilangan dan Kematian 

Ternak 

 

2.3 Update . Depriasi 

b. Biaya tetap 

c. Biaya Variabel 

d. Return 

e. Kehilangan dan Kematian 

Ternak 

 

 

 

 

Data transaksi 

koperasi 

3.1 Input Transaksi Harian  

  

3.2 Edit Transaksi Harian  

  

3.3 Update Transaksi Harian  

  

 

 

 

 

Data produksi olahan 

4.1 Input Produksi Harian 

Jumlah Produksi 

 

  

4.2 Edit Produksi Harian 

Jumlah Produksi 

 

4.3 Update Produksi Harian 

Jumlah Produksi 

 

Laporan 4.1 laporan bulanan  

       

Gambar 1.  

Evenlist sistem 

 

C. Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram (DFD) merupakan sebuah gambaran proses interaksi yang 

ada di dalam sistem. DFD pada sistem ini dibagi menjadi beberapa level sebagai 
berikut: 

 

DFD-Context Diagram 

DFD level 0 menggambarkan interaksi di dalam sistem. Proses-proses yang 
terjadi pada level 0 ini masih berupa gambaran keseluruhan alur sistem. Peternak, 
Pengusahan (Industri Olahan Susu) dan Petugas Koperasi adalah user yang 
menginputkan semua data kedalam sistem, kemudian sistem mengolah data tersebut 
dan akhirnya menghasilkan laporan.  
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Gambar   2.  

Diagram Conteks Industri Susu 

 

DFD Level 1 

DFD Level 1 merupakan penjabaran dari DFD level 0. Pada DFD Level 1 ini 
ditentukan proses-proses yang ada di dalam sistem dan mengintegrasikan proses 
tersebut dengan external entity dalam sistem. Hubungan antara proses dengan 
external entity berupa aliran arus data dalam sistem. Dalam level ini belum melibatkan 
data storage karena pada level 1 masih merupakan proses secara umum.  

Pada DFD Level 1 ini terdapat 3 proses yang kemudian dijelaskan secara detil 
pada DFD Level 2. Untuk lebih jelasnya mengenai DFD Level 1 bisa dilihat pada 
Gambar 3.  

 

Gambar  3.  
DFD Level 1 

DFD Level 2 

Pada DFD Level 2 ini menjelaskan tiap-tiap proses yang ada pada dfd level 1 
yang kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub proses. Dalam DFD level 2 ini selain 
digambarkan interaksi antar sub proses dengan external entity yang berupa aliran arus 
data juga menggambarkan data baik menuju atau dari media penyimpanan. 
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DFD Level 1  Proses 1 

Pada sistem DFD Level 1 Prose 1,  akan digambarkan terkait dengan proses 
global dari sistem pengelolaan Manajemen Ternak Sapi Perah. 

 

Gambar  4.  
DFD Level 2 Proses 1 

DFD Level 2  

Pada DFD Level 2, digambarkan lebih detail dengan transaksi data yang 
berkaitan dengan masalah pemeliharaan data master, rekaman usaha dan laporan dari 
sistem pengelolaan ternak sapi perah 

.  
Gambar   5.  
DFD Level 2  
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DFD Level 2 Proses 1 

Pada DFD Level 2 proses pemeliharan data master terkait dengan pengelolaan 
data ternak sapi perah akan lebih dikonkritkan 

 
Gambar  6.  

DFD Level 2 Proses 1 
 

DFD Level 2 Proses 2 (Recording).  

Pada level ini akan lebih difokuskan untuk menggambar proses perekaman 
data terkait dengan usaha ternak sapi perah 
 

 
Gambar  7.  

DFD Level 2 Proses 2 
 

D. Pemodelan Data 
Pemodelan data digunakan untuk menunjukkan integrasi tiap entity dengan 

entity lain dengan relationship tertentu. Dimodelkan dengan menggunakan CDM 
(Conceptual Data Model ) dan PDM (Physical Data Model 
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Conceptual Data Model (CDM) 

 

Gambar  8.  
Conceptual Data Model 

Physical Data Model (PDM)  

 

Gambar  9.  

Physical Data Model 

Relat ion_476

Relat ion_277

Relat ion_98

Relat ion_88

Relat ion_80

Relat ion_68

Relat ion_58

Relat ion_51

Relat ion_35

Petugas

Id_Petugas

Nama_Petugas

Alamat_Petugas

TTL_Petugas

TLP_Petugas

Agama_Petugas

JK_Petugas

Golongan_Darah_Petugas

Status_Petugas

Jenis_Identitas

No_Identitas

Tgl_Masuk_Petugas

Gambar_Petugas

Jabatan_Petugas

Kandang

Kode_Kandang

Kapasitas_Kandang

Sapi

No_ID_sapi

JK_sapi

Sumber

Tgl_lahir_Sapi

Photo_sapi

Jenis_Sapi

Kode_Jenis_Sapi

Nama_Jenis_Sapi

Supplier

ID_Supplier

Nama_Supplier

Alamat_Supplier

TLP_Supplier

Perah

Id_Perah

Tanggal_Perah

Perah_pagi

Perah_Sore

Keterangan

Hamil

Id_Hamil

Tgl_Kaw in

Bir_Ke

Birahi

Tgl_Not

Tgl_Bir

Jml_Bir

TINDAKAN

Parent

No_ID_Pejantan

No_ID_Induk

Riw ayat

ID_RIWAYAT

NO_ID_SAPI

NAMA_PENYAKIT

TGL_SAKI

TGL_SEMBUH

DI_OBATIN

DI_SUNTIK

TGL_TINDAKAN_MEDIS

JENIS_OBAT

JENIS_SUNTIKAN

TINDAKAN_RIWAYAT

NAMA_DOKTER

NO_ID_SAPI = NO_ID_SAPI

NO_ID_SAPI = NO_ID_SAPI

NO_ID_SAPI = NO_ID_SAPI

NO_ID_SAPI = NO_ID_SAPI

NO_ID_SAPI = NO_ID_SAPI
NO_ID_SAPI = NO_ID_SAPI

ID_SUPPLIER = ID_SUPPLIER

KODE_JENIS_SAPI = KODE_JENIS_SAPI

NO_ID_SAPI = NO_ID_SAPI

KODE_KAND ANG = KODE_KAND ANG

ID_PETU GAS = ID_PETUGAS

PETUGAS

ID_PETUGAS varchar(50)

NAMA_PETUGAS varchar(50)

ALAMAT_PETUGAS varchar(150)

TTL_PETUGAS timestamp

TLP_PETUGAS varchar(15)

AGAMA_PETUGAS varchar(50)

JK_PETUGAS varchar(15)

GOLONGAN_DARAH_PETUGAS varchar(2)

STATUS_PETUGAS varchar(15)

JENIS_IDENTITAS varchar(5)

NO_IDENTITAS varchar(30)

TGL_MASUK_PETUGAS timestamp

GAMBAR_PETUGAS long binary

JABATAN_PETUGAS varchar(20)

KANDANG

KODE_KANDANG varchar(10)

ID_PETUGAS varchar(50)

KAPASITAS_KANDANG integer

SAPI

NO_ID_SAPI varchar(15)

JK_SAPI varchar(6)

SUMBER varchar(20)

TGL_LAHIR_SAPI timestamp

PHOTO_SAPI long binary

KODE_JENIS_SAPI varchar(6)

JENIS_SAPI

KODE_JENIS_SAPI varchar(6)

NAMA_JENIS_SAPI varchar(50)

SUPPLIER

ID_SUPPLIER varchar(50)

NAMA_SUPPLIER varchar(50)

ALAMAT_SUPPLIER varchar(100)

TLP_SUPPLIER varchar(15)

PERAH

ID_PERAH varchar(50)

NO_ID_SAPI varchar(15)

TANGGAL_PERAH timestamp

PERAH_PAGI decimal

PERAH_SORE decimal

KETERANGAN varchar(50)

HAMIL

ID_HAMIL varchar(25)

NO_ID_SAPI varchar(15)

TGL_KAWIN timestamp

BIR_KE integer

BIRAHI

NO_ID_SAPI varchar(15)

TGL_NOT timestamp

TGL_BIR timestamp

JML_BIR integer

TINDAKAN varchar(30)

PARENT

NO_ID_SAPI varchar(15)

NO_ID_PEJANTAN varchar(15)

NO_ID_INDUK varchar(15)

RIWAYAT

ID_RIWAYAT varchar(50)

NO_ID_SAPI varchar(15)

NO_ID_SAPI2 varchar(15)

NAMA_PENYAKIT varchar(50)

TGL_SAKI timestamp

TGL_SEMBUH timestamp

DI_OBATIN varchar(20)

DI_SUNTIK varchar(20)

TGL_TINDAKAN_MEDIS timestamp

JENIS_OBAT varchar(500)

JENIS_SUNTIKAN varchar(500)

TINDAKAN_RIWAYAT varchar(20)

NAMA_DOKTER varchar(50)

ALOKASI_KANDANG

KODE_KANDANG varchar(10)

NO_ID_SAPI varchar(15)

PEMBELIAN

ID_SUPPLIER varchar(50)

NO_ID_SAPI varchar(15)

HARGA_BELI varchar(50)

TANGGAL_PEMBELIAN date
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E. Struktur Data tabel Aplikasi Analisa Usaha Sapi Perah 
Nama Tabel = tb_dept 

Tabel  tb_dept ini merupakan : ruang penyimpanan data terkait dengan nilai 
penyusutan, Kandang,Peralatan (cangkul, pisau dll), Kantor, Gudang, Gerobak dorong, 
ember, Mesin, Sepeda 
 

Tabel 1. 
Komponen Depresiasi (Penyusutan) Alat, Mesin dan Bangunan 

 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_depr Int(11)  

Item Varchar(200)  

Volume Int  

Satuan Varchar(50)  

Harga decimal(10,0)  

Jumlah decimal(10,0)  

Usia int(11)  

Depresiasi decimal(10,3)  

Tahun Varchar(20)  

 

Nama Tabel = tb_fixed 

Tabel ini menyimpan data transaksi biaya tetap Bunga modal kerja, Asuransi, 
Gaji Pegawai Kantor, Gaji Satpam, Perbaikan dan pemeliharaan, Pajak, Retribusi, 
Sewa lahan 
 

Tabel 2.  
Komponen Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_fixed Int(11)  

Item Varchar(200)  

Volume Int  

Satuan Varchar(50)  

Harga decimal(10,0)  

Jumlah decimal(10,0)  

Tahun Varchar(20)  

 

Nama Tabel = tb_varibl 

Tabel ini menyimpan data transaksi  biaya variabel:  pedet, pakan, obat-obatan, 
tenaga kerja, dan biaya lainnya. 
 

Tabel 3.  

Komponen Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id Int(11)  

Item Varchar(200)  

Satuan Varchar(50)  

Harga_unit  decimal(10,0)  

Jumlah decimal(10,0)  

Volume  int(11)  
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Parent int(11)  

Tahun Varchar(20)  

 

Nama Tabel = tb_loss_date   

Tabel ini menyimpan data transaksi  kehilangan dan kematian ternak : pedet, indukan. 
 

Tabel 4.  
Komponen Kehilangan dan Kematian Ternak 

 Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id Int(11)  

Item Varchar(100)  

Volume Int(11)  

Satuan Varchar(100)  

Harga_unit decimal(10,0)  

Jumlah decimal(10,0)  

Ket Varchar(200)  

Tahun Varchar(20)  

 

Nama Tabel = tb_stock  

Tabel ini menyimpan data transaksi  manajemen stok awal dan stok akhir dari 
Pedet, Indukan, Pakan, Obatan, Lainnya 
 

Tabel 5.  
Komponen Manajemen Persediaan/Stok Ternak 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id Int(11)  

Item Varchar(100)  

Volume Int(11)  

Satuan Varchar(50)  

Harga_unit decimal(10,0)  

Jumlah decimal(10,0)  

Jns_stock Int(11)  

Tahun Varchar(20)  

 

Nama Tabel = tb_return  

Tabel inin menyimpan data transaksi  dari penjualan susu, penjualan pedet, 
penjualan indukan, dan penjualan kotoran 
 

Tabel 6.  
Komponen Transaksi Penjualan Output 

 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Id_return Int(11)  

Item Varchar(200)  

Kuantitas Int(11)  

Unit Varchar(50)  

Harga decimal(10,0)  

Total decimal(20,3)  

Tahun Varchar(20)  
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F. Interterface dari transaksi Aplikasi Analisa Usaha Sapi Perah 
 

a) Input Transaksi Depresiasi/Penyusutan 

 
 

b) Input Transaksi Biaya Tetap 

 

 
c) Input Transaksi Biaya Variabel 
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d) Input Transaksi Kehilangan dan Kematian Ternak 
 

 
 

e) Input Transaksi Manajemen Stok Awal 
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f) Input Transaksi Manajemen Stok Akhir 
 

 

 
 

g) Input Transaksi Penerimaan 
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G. RENCANA PENGEMBANGAN 

 

 
Gambar 10.  

Rencana Pengembangan SIM Sapi Perah 

 

H. SIM Sapi Perah dan Proses Pengambilan Keputusan Peternak 
Sim Sapi Perah 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: 
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Tabel 7.  
Ketersediaan Informasi sebagai bahan Penunjang Pengambil Kebijakan 

Item Informasi yang tersedia Rekomendasi Keputusan  

Aset Jenis dan jumlah aset yang 

dimiliki 

Perawatan/Pengganti aset 

Tingkat depresiasi Usia ekonomis aset 

Komponen 

Biaya tetap 

Modal kerja Penentuan besaran pinjaman 

Asuransi Peningkatan insentif dan 

motivasi pegawai 

Gaji pegawai Analisis kinerja pegawai 

Perbaikan dan pemeliharaan Keputusan perbaikan aset 

Pajak, sewa dan retribusi Penentuan besaran kontribusi 

usaha pada pendapatan daerah 

Pakan, 

obat-

obatan dan 

saprodi 

lainnya 

Pembelian sarana produksi Penentuan jumlah pembelian 

sarana produksi  

 Penentuan waktu pembelian 

sarana produksi 

 Pemilihan supplier dengan 

penawaran harga terbaik 

Stok sarana produksi Penentuan stok yang paling 

efisien 

Sapi Jenis sapi bakalan dan 

indukan 

Penentuan sapi masa laktasi 

 Pembelian bakalan yang paling 

efisien 

Kematian dan kelahiran sapi Penentuan populasi sapi bakalan 

yang akan menjadi indukan 

 Penanganan wabah penyakit 

Produksi susu Penentuan jumlah penjualan 

susu 

 Analisis harga susu yang fair 

Produksi kotoran ternak Volume dan nilai penjualan 

kotoran ternak 

Penjualan sapi indukan dan 

bakalan 

Volume dan nilai penjualan sapi 

indukan dan bakalan 

 

I. SIM Sapi Perah dan Proses Pelaporan Transaksi Usaha 
Selain sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, Sim Sapi 

Perah 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, sebagaimana disampaikan pada Gambar 10. 

Laporan kas (Tabel 8) 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 merekan. 

Adapun laporan keuangn yang dihasilkan sistem informasi ini adalah: 
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Tabel 8.  

Laporan Keuangan yang dihasilkan SIM Sapi Perah 

No Jenis Pelaporan Kegunaan dan data yang tersedia 

1 Laporan Arus Kas Nilai penerimaan 

  Nilai pengeluaran 

  Saldo usaha 

2 Laporan Rugi Laba Menyajikan laporan rugi laba sesuai dengan 

kebutuhan (per minggu, per bulan, per tahun) 

  Informasi time series laporan rugi-laba yang 

sangat berguna untuk pengambilan keputusan 

bagi peternak 

  Kelayakan usaha: R/C dan profitabilitas 

3 Neraca Kondisi aktiva dan passiva 

  Posisi usaha ternak 

 

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 
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. 
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PEMANFAATAN PEKARANGAN DI MADURA UNTUK MENUNJANG 

KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI  

Eko Setiawan 
Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 

Jl. Raya Telang, PO Box 2 Kamal, Bangkalan 
Telp. : 085608382887 

Email: setiawan.eko78@gmail.com 

ABSTRAK 
Pemanfaatan pekarangan di Madura sangat beragam. Pekarangan di Madura 
menganut sistem tanean lanjeng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
ragam tanaman yang ditanam disekitar pekarangan serta pemanfaatannya. Penelitian 
survey dilaksanakan di Sampang dan Sumenep pada April 2015. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tanaman buah paling banyak diusahakan yaitu sebesar 46%. 
Masyarakat mayoritas membudidayakan tanaman pisang dan mangga, serta tanaman 
obat banyak ditanam disekeliling rumah. Sementara tanaman sayuran, ubi-ubian, hias, 
industri, dan tanaman rempah juga diusahakan dalam jumlah yang lebih sedikit. 
Tanaman yang diusahakan disekitar pekarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan 
pangan atau konsumsi dan sebagian dijual ke pasar. Tanaman di pekarangan tanean 
lanjeng juga berfungsi sebagai peneduh dan pagar pembatas. 

Kata kunci: Madura, pekarangan, pemanfaatan, pangan 

UTILIZATION OF THE YARD IN MADURA TO SUPPORT FOOD  
SECURITY AND ENERGY 

ABSTRACT 
Utilization of the yards in Madura Island was very diverse. Yard in Madura was adopts 
the tanean lanjeng system. The purpose of this study was to determine the diversity of 
crops grown around the yard as well as utilization. Survey research conducted in the 
Sampang and Sumenep district on April 2015. The results showed that the fruit crop 
was most widely cultivated around 46%. Majority communities cultivate banana plants 
and mango, as well as many medicinal plants are planted around the house. While the 
vegetable plants, bulbs, ornamental, industrial, and herb plants are also cultivated in 
smaller amounts. Plants are cultivated around the yard used for food or consumption 
and partly sold to the market. Plants in the yard tanean lanjeng also serves as a shade 
and a guardrail. 

Keywords: food, Madura, utilization, yard  

PENDAHULUAN 
Tingkat pendapatan masyarakat petani pedesaan dipengaruhi oleh luas 

kepemilikan lahan. Semakin luas lahan pertanian yang dimiliki, maka semakin tinggi 
tingkat pendapatan yang diperoleh, baik berasal dari sektor pertanian maupun dari 
sektor non pertanian. Pendapatan dari sektor non pertanian lebih besar dari sektor 
pertanian. Berkaitan dengan tingkat konsumsi, adanya tingkat pendapatan yang 
semakin meningkat seiring dengan perubahan luas pemilikan lahan tidak menunjukan 
adanya perbedaan yang nyata dalam peningkatan konsumsi setara beras per kapita 
per tahun. 

Di negara-negara miskin sebagian besar energi di dalam hidangan berasal dari 
karbohidrat, terutama bila kondisi negaranya memungkinkan adanya pertanian maka 
karbohidrat umumnya didapat dari padi-padian. Di negara yang mata pencaharian 
masyarakatnya terutama beternak, sebagian besar energi, bahkan seluruh energi 
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berasal dari protein hewani dan lemak. Di Indonesia sekitar 70-80 % dari seluruh 
energi untuk keperluan tubuh berasal dari karbohidrat. Menurut Sediaoetama (1985), 
semakin rendah tingkat ekonomi suatu keluarga maka semakin tinggi persentasi energi 
tersebut berasal dari karbohidrat, karena energi dari karbohidrat termasuk yang paling 
murah.  

Lebih lanjut dikatakan bahwa keluarga yang mengalami kemajuan dalam 
ekonominya, terlihat adanya pergeseran sumber energi dari karbohidrat ke protein dan 
lemak. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh berasal dari karbohidrat, lemak dan protein. 
Energi tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar menurut penggunaannya yaitu 
untuk kebutuhan metabolisme tubuh dan energi yang digunakan untuk melakukan 
pekerjaan luar (Sediaoetama, 1985).  

Walaupun tubuh tidak melakukan pekerjaan atau aktifitas luar seperti tidur, 
tetap menggunakan energi. Energi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan 
metabolisme sel dalam tubuh. Energi tersebut diperlukan minimal untuk melaksanakan 
hayat hidup biologis. Dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktifitas sangat 
membutuhkan energi atau tenaga, energi tersebut berasal dari makanan yang 
dikonsumsi (Sukarni, 1994). 

Pembangunan ketahanan pangan (food security) di Indonesia telah ditegaskan 
dalam undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Ketahanan pangan ini 
dirumuskan sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah 
tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, 
merata, serta terjangkau oleh setiap individu. Mengacu pada definisi di atas, karena 
saat ini masih banyak rumah tangga yang belum mampu mewujudkan ketersediaan 
pangan yang cukup, terutama dalam hal mutu dan tingkat gizinya, maka cukup jelas 
bahwa ketahanan pangan belum tercapai.  

Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri dalam upaya penyediaan 
pangan dan energi bagi kebutuhan keluarganya. Sebagai contoh, Pulau Madura 
mempunyai iklim kering dan bertanah kapur sehingga vegetasi tanamannya berbeda 
dengan daerah lain (Rifai, 2013). Rumah di kawasan pedesaan Madura mempunyai 
unit sosial yaitu berupa pekarangan atau kelompok rumah yang disebut Tanean 
lanjeng yang berarti halaman panjang (Humaidi, 2013). Di sekitar pekarangan terdapat 
pohon-pohon, semak belukar, dan tanaman-tanaman lain yang membuat pemukiman 
tertutup dari pandangan luar. Di Madura khususnya di Kabupaten Sumenep peranan 
pekarangan masih dikelola dengan sederhana dan kurang mendapat perhatian dari 
pemerintah. Padahal apabila pekarangan dimanfaatkan dengan baik, maka akan dapat 
memenuhi kebutuhan pangan 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. Studi  yang dilakukan 
oleh Suhardjo, (1998) menyatakan bahwa diversifikasi  pangan dapat meningkatkan 
konsumsi berbagai anti oksidan pangan, konsumsi serat, menurunkan resiko 
hiperkolesterol, hipertensi dan penyakit jantung koroner. Berkaitan dengan hal ini, 
diversifikasi pangan menjadi salah satu cara dalam mewujudkan ketahanan pangan. 
Dalam aspek makro, peranan diversifikasi pangan dapat dijadikan sebagai instrumen 
kebijakan  dalam mengurangi ketergantungan pada beras sehingga diharapkan 
mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional serta dapat  dijadikan sebagai 
instrumen peningkatan produktifitas kerja melalui perbaikan gizi masyarakat.  

Menurut penelitian Suhardjo (1998) dinyatakan bahwa pada dasarnya 
diversifikasi pangan itu mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu 
(1) diversifikasi konsumsi pangan, (2) diversifikasi ketersediaan pangan, dan (3) 
diversifikasi  produksi pangan. Sebenarnya upaya diversifikasi pangan sudah dirintis 
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sejak awal dasawarsa 60-an, dimana pemerintah telah menyadari bahwa diversifikasi 
pangan tersebut sangat penting untuk dilakukan.  

Pekarangan memiliki potensi yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan taraf 
penghasilan bagi sebagian masyarakat (Setiawan, 2013; 2014). Pekarangan rumah 
juga sering disebut lumbung hidup karena mempunyai arti penting bagi kehidupan 
masyarakat terutama di pedesaan. Pekarangan dapat dijadikan tempat penanaman 
tanaman buah, sayur, obat, hias dan sebagainya (Setiawan, 2014). Manfaat dari 
pekarangan sangat bervariasi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis tanaman yang di tanam di pekarangan 
rumah di Kabupaten Sampang dan Sumenep Madura. 

METODE PENELITIAN 
Pemanfatan pekarangan untuk kebutuhan penunjang rumah tangga di pulau 

Madura pada sistem tanean lanjeng dilakukan dengan cara pendataan 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 dan 
Sumenep Madura pada bulan April 2015. Tanaman yang terdapat di pekarangan 
dicatat 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 dipekarangannya dan pembagian-
pembagian ruangan pada lahan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tanaman pekarangan yang paling banyak ditanam di Madura yaitu tanaman 

buah-buahan sejumlah 17 tanaman diantaranya seperti pisang dan mangga, papaya, 
rambutan, srikaya, jeruk nipis, belimbing, jambu biji, jambu mete, kelapa, nangka, 
kedondong, sirsat, kanitu, lengkeng, delima, dan jambu air (Tabel 1). Tanaman buah-
buahan yang ditanam dipekarangan sebesar 72% digunakan untuk konsumsi sendiri 
dan sisanya dijual ke pasar. 

Tanaman obat yang ada di desa ini ada 10 jenis tanaman diantaranya adalah 
waru, kunyit, jahe dan cabe jamu, sirih, temulawak, mimba, beluntas, lidah buaya dan 
cocor bebek. Tanaman waru dulunya hanya dikenal sebagai tanaman pagar dan pakan 
hewan ternak, namun sekarang penduduk sekitar menggunakannya sebagai obat 
tradisional. Dari sepuluh jenis tanaman obat tersebut sebesar 57 persen digunakan 
untuk keperluan sendiri bagi anggota keluarga dan sebesar 11 persen dijual. Ada hal 
yang cukup unik disini yaitu bahwa sebesar 31% tanaman obat tersebut ditanam 
menggelilingi pekarangan dan dijadikan sebagai pagar batas pekarangan serta 
berfungsi sebagai peneduh seperti pohon waru dan cabe jamu yang memerlukan 
rambatan. Selain sebagai pagar, tanaman perambat cabe jamu juga sering dipangkas 
untuk dijadikan pakan ternak. 
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Tabel 1.  
Pemanfaatan tanaman buah dan obat di pekarangan 

No
. 

Nama Ilmiah 
Nama 
Daerah 

Berdasarkan Pola 
Pemanfaatannya 

Dijual 
(%) 

Dikonsu
msi 
(%) 

Peneduh/ 
Pagar 
(%) 

Tanaman buah                     

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Musa acuminata 
Mangifera indica 
Carica papaya 
Nephelium lappaceum 
Annona squamosa 
Citrus aurantifolia S. 
Averrhoa carambola 
Psidium guajava 
Anacardium occidentale 
Cocos nucifera L. 
Artocarpus integra 
Spondias cytherea Sonn 
Annona muricata L. 
Chrysophylum cainito 
Niphelium longanum 
Punica granatum L. 
Syzygium aqueum Alst. 

Pisang 
Mangga 
Pepaya 
Rambutan 
Srikaya 
Jeruk Nipis 
Belimbing 
Jambu Biji 
Jambu Mente 
Kelapa 
Nangka 
Kedongdong 
Sirsat 
Kanitu 
Lengkeng 
Delima 
Jambu Air 

46,4 
36,3 
21,4 
30,0 

- 
50,0 

- 
- 
- 

18,1 
42,8 
42,8 
50,0 

- 
- 
- 
- 

  53,5 
  63,6 
  78,5 
  70,0 
100,0 
  50,0 
100,0 
100,0 
  66,6 
  81,8 
  57,1 
  57,1 
  50,0 
  60,0 
  50,0 
100,0 
100,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

33,3 
- 
- 
- 
- 

40,0 
50,0 

- 
- 

  Jumlah 337,8  1238,2   123,3 

Rata-rata 19,8   72,8    7,2 

 Tanaman Obat     

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Curcuma domestica Vahl. 
Zingiber officinale roxb. 
Piper betle 
Curcuma xanthorrhiza 
Azadirachta indica 
Piper retrofractum 
Plucea indica L. 
Hibiscus tiliaceus L. 
Aloe vera 
Kalanchoe pinnata 

Kunyit 
Jahe 
Sirih 
Temulawak 
Mimbah 
Cabe Jawa 
Beluntas 
Waru 
Lidah Buaya 
Cocor Bebek 

30,0 
33,3 

- 
- 
- 

50,0 
- 
- 
- 
- 

  70,0 
  66,6 
  66,6 
100,0 
  50,0 

- 
- 

  18,7 
100,0 
100,0 

- 
- 

  33,3 
- 

  50,0 
  50,0 
100,0 
  81,2 

- 
- 

  Jumlah 113,3 571,9 314,5 

  Rata-rata 11,3   57,2   31,4 

 
Sedangkan untuk tanaman sayuran yang diusahakan ada 7 jenis dntaranya 

yang banyak ditemui adalah tanaman terong dan bayam, disamping ada tanaman 
kelor, kecipir, tomat, cabe rawit, dan sawi. Tanaman ubi-ubian juga ditemui di 
pekarangan seperti tanaman singkong, uwi, talas, dan ubi jalar.  

Untuk tanaman rempah, yang banyak dijumpai adalah tanaman pandan, 
kemanggi, dan lengkuas. Serta untuk tanaman hias yang banyak diminati adalah 
tanaman euphorbia dan kamboja. Tanaman hias yang lain adalah melati, flamboyan, 
soka, dan bougenvil.  

Di Madura pola penanaman untuk halaman depan adalah tanaman hias 
dengan rata-rata 47,3%. Pola penanaman pekarangan untuk halaman samping adalah 
tanaman ubi-ubian dan industri. Tanaman ubi-ubian mencapai rata-rata 55,5% dan 
tanaman industri rata-ratanya adalah 49,2%. Pola penanaman pekarangan untuk 
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halaman belakang adalah tanaman obat dan rempah. Tanaman obat mencapai rata-
rata 19,9% dan untuk tanaman rempah mencapai 33,3%. Hasil tanaman 
pekarangannya untuk tanaman buah, sayuran, obat, ubi-ubian, dan rempah adalah 
dikonsumsi, sedangkan untuk tanaman hias dan industri adalah sebagai pagar atau 
peneduh. 

Perbedaan yang jelas terlihat dari pola penanaman tanaman pekarangan yang 
diterapkan di pulau Madura dan di luar pulau Madura, hal ini sejalan menurut (Rahayu 
M, 2005) yang menyatakan bahwa perbedaan pola tanam pekarangan di pulau Jawa 
dan di Madura dapat dilihat dari tingkat keanekaragaman jenis tanamannya, arah 
posisi rumah, tata letak dan penyebaran tanamannya. Di pulau Madura umumnya 
tanaman pekarangan yang banyak ditanam adalah tanaman buah dan obat. Terdapat 
tata ruang yang mencirikan khas Madura yaitu tanean lanjeng. Tanean Lanjeng adalah 
kelompok rumah yang tersusun sesuai urutan keluarga mulai dari yang paling tua 
menempati ujung barat sampai ke timur ditempati yang muda sehingga di tengahnya 
membentuk sebuah keliling halaman panjang (Humaidi, 2013), model rumah Madura 
menyebar dan terpisah (Tulistyantoro, 2005). Susunan rumah tidak selamanya terletak 
di sebelah Utara, apabila susunan ini terlalu panjang maka susunan berubah menjadi 
berhadapan. Pintu masuk utama pada tanean lanjeng berada di sebelah ujung 
pekarangan yaitu disebelah Timur, ini mengandung makna bahwa setiap tamu yang 
berkunjung harus melalui pintu masuk yang sudah ada. Hal ini berarti bahwa kehadiran 
tamu tersebut bertujuan baik sehingga tuan rumahnya akan menghormatinya, 
sebaliknya bagi tamu atau orang yang masuk tidak melalui pintu tersebut maka 
kehadirannya akan dianggap memiliki maksud yang tidak baik sehingga patut untuk 
dicurigai (Susanto, 2008). 

Upaya pengembangan pekarangan kedepan perlu dilakukan, yaitu dengan: 
intensifikasi pekarangan, penguatan kelompok wanita dalam Intensifikasi pekarangan, 
dan peningkatan pengetahuan gizi  wanita pedesaan. 
1. Intensifikasi pekarangan. Intensifikasi pengakarangan ditujukan 

untuk  peningkatan penyediaan  pangan  berbasiskan pada sumberdaya yang 
dimiliki. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengembangkan penganekaragaman 
makanan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. 
Kegiatan yang  dilaksanakan adalah: penyusunan paket teknologi pekarangan, 
penyuluhan tentang paket teknologi pekarangan baik budidaya maupun 
pengolahan;  dan percontohan desa intensif pekarangan. Indikator keberhasilan 
kegiatan ini adalah:  tersedianya paket teknologi pekarangan, semakin intensifnya 
usaha pekarangan, dan meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan.  

2. Penguatan kelompok wanita dalam Intensifikasi pekarangan. Penguatan kelompok 
wanita dalam Intensifikasi pekarangan ditujukan untuk mendorong masyarakat 
berperan aktif  dalam upaya pengembangan diversifisikasi makanan sesuai 
dengan potensi sumberdaya dan nilai budaya setempat. Sasaran yang ingin 
dicapai adalah meningkatnya peran kelembagaan wanita dalam rangka 
mengembangkan penganekaragaman makanan. Kegiatan yang dilaksanakan 
adalah pemberdayaan, pendampingan, dan penguatan modal  bagi kelompok  
wanita dalam pengembangan pekarangan. Indikator keberhasilan kegiatan ini 
adalah meningkatnya jumlah kelompok wanita  dalam mengembangkan usaha 
pekarangan.  

3. Peningkatan pengetahuan gizi wanita pedesaan dan bisnis pangan. Peningkatan 
pengetahuan gizi wanita pedesaan dan bisnis pangan ditujukan untuk mendorong 
masyarakat agar mempunyai  pengetahuan tentang nilai gizi  dari sumberdaya 
pangan yang ada  di pedesaan. Sasaran yang ingin dicapai kegiatan yang akan 
dilaksanakan adalah penyuluhan  pangan beragam dan bergizi seimbang, lomba 
menu makanan dari hasil pekarangan, pengembangan depot desa dengan menu  
makanan berbasiskan sumberdaya pedesaan. Indikator keberhasilan kegiatan ini 
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adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang beragam dan bergizi 
seimbang, meningkatnya ragam menu makanan  dari hasil pekarangan, 
meningkatnya  depot desa dengan menu  makanan berbasiskan  sumberdaya 
pedesaan.    

PENUTUP 
1. Perlu pengembangan pekarangan untuk kesejahteraan masyarakat desa. 
2. Tanaman yang ditanam pada pekarangan tanean lanjeng di Madura didominasi 

tanaman buah seperti pisang dan mangga disamping mengusahakan tanaman 
obat.  

3. Pemanfaatan tanaman pekarangan di Madura adalah untuk dikonsumsi sendiri 
(tanaman buah, sayur, obat, dan ubi-ubian) dan sisanya dijual ke pasar. 
Sedangkan untuk tanaman hias dan industri yaitu sebagai pagar atau peneduh.  
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REVIEW KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT ASPEK 

FINANSIAL PADA INDUSTRI SAPI POTONG DALAM MENUNJANG 

PROGRAM SWASEMBADA DAGING 

Mardiyah Hayati, Andrie Kisroh Sunyigono, Teti Sugiarti  

Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 
diyahagribisnis@gmail.com 

ABSTRAK 
Kebijakan pemerintah mempunyai peran yang besar dalam mendorong perkembangan 
sapi potong. Indentifikasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan akan membantu 
untuk mengentahui dampak dari penerapan kebijakan tersebut terhadap industri sapi 
potong baik pada aktor yang terlibat, lingkungan bisnis dan kontribusinya kepada 
masyarakat. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji kebijakan/peraturan 
perundangan pemerintah pusat dan daerah yang telah dkeluarkan terkait dengan 
dukungan aspek  finansial. Selanjutnya dianalisis juga program dan kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menindaklanjuti kebijakan 
yang ada serta review dampak yang ditimbulkan. Hasil review menunjukkan bahwa 
peraturan perundangan yang terkait dengan dukungan finansial industri sapi potong 
masih sangat sedikit. Kebijakan yang sudah dikeluarkan diantaranya adalah 
Kementerian Pertanian RI mengeluarkan kebijakan tentang skema kredit untuk 
perbibitan sapi bakalan sedangkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengeluarkan 
peraturan terkait dengan pembatasan masuknya sapi dan daging impor ke Jawa Timur 
sedangkan beberapa pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan peraturan terkait 
dengan harga sapi hidup dan harga daging (per kilogram). Efektifitas dari kebijakan 
yang telah dikeluarkan masih rendah, terbukti masih banyak pelanggaran yang 
dilakukan. Diantaranya adalah masuknya sapi dan daging impor ke daerah sentra 
produksi sapi potong. Disamping itu penetapan harga sapi hidup juga kurang efektif 
karena tidak didukung oleh infrastruktur pasar yang memadai. 

Kata Kunci: Kebijakan, Sapi potong, finansial, Impor 

PENDAHULUAN 
Tingkat pertumbuhan produksi nasional sapi potong tidak mampu melampaui 

tingkat pertumbuhan permintaan domestik. Subagyo (2009) menyatakan bahwa selisih 
antara pertumbuhan permintaan dan penawaran domestik adalah 9.6% per tahun. 
Artinya jika permintaan naik ±10 persen maka penawaran hanya mampu naik 1%. 
Sehingga Indonesia akan semakin mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap 
aktifitas impor sapi potong dan produk-produk turunannya. Untuk keluar dari masalah 
tersebut maka peran peternak kecil dan peternak besar sangat penting untuk 
mendorong pertumbuhan sapi potong nasional. 

Peternak kecil adalah aktor yang terpenting pada rantai komoditas sapi potong. 
Yusdja, dkk (2006) memaparkan bahwa struktur industri sapi potong didomnasi oleh 
peternak kecil. Lebih lanjut dikemukan bahwa peternak kecil hanya mempunyai 2 – 4 
ekor sapi (Diwyanto et al, 2007). Menurut Direktorat Jenderal Peternakan (2006) 
terdapat sekitar 4 juta peternak dengan kepemilikan sapi potong sebanyak 10,5 juta 
ekor. Lebih lanjut Diwyanto et al (2007) mengemukakan bahwa peternak tersebut 
masih mempunyai bargaining position yang lemah sehingga tidak mampu 
mempengaruhi harga pasar, lemahnya akses terhadap insentif ekonomi serta masih 
menerapkan teknologi yang sangat tradisional. 

Hasil penelitian Mayrowani (2006) menyatakan bahwa karakteristik peternak 
sapi potong sebagian besar mempunyai skala usaha yang kecil, permodalan terbatas, 
teknologi sederhana dan keterbatasan akses terhadap informasi pasar seperti harga, 
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jumlah permintaan dan penawaran. Mereka juga mempunyai kemampuan manajerial 
dan entrepreneurial yang terbatas. 

Distribusi pendapatan peternak di Jawa Timur pada 2011 hanya menerima 
keuntungan yang sangat kecil yaitu 700,000 rupiah per ekor bahkan penyedia input 
bakalan mengalami kerugian 600,000 rupiah per tahun. Sedangkan di lain pihak, 
pejagal/penjual daging memperoleh keuntungan yang besar berkisar antara 300,000 – 
3,600,000 rupiah per ekor (Sunyigono, 2012). 

Hasan dkk (2013) menemukan permasalahan dalam pengembangan varietas 
sapi potong lokal di yaitu diantaranya adalah rendahnya produktifitas karena 
keterbatasan asupan pada ternak, rendahnya pertambahan berat badan harian, 
permasalahan pada distribusi dan infrastruktur pasar serta terjadinya asymetric 
information yang mengakibatkan bargaining position peternak sangat rendah dan tidak 
adanya kelompok peternak atau koperasi yang mampu mewadahi dan mengkoordinasi 
semua aktifitas peternak  

Distribusi pendapatan diantara aktor pada rantai komoditas sapi potong tidak 
merata. Hasil penelitian yang dilakukan di Jawa Timur (Wahyuni, 2006) menunjukkan 
bahwa keuntungan yang diperoleh pedagang adalah Rp 650,000 pada level desa, Rp 
214,278 pada level kecamatan and Rp 248,273 untuk pedagang antar kabupaten. 
Sedangkan keuntungan yang diperoleh prosesor (jagal) adalah Rp 1,094,000 for untuk 
jagal besar, Rp 375,000 untuk jagal menengah, dan Rp 99,000 untuk jagal level desa. 
Penelitian lainnya yang dilakukan Kariyasa and Kasryno (2004) mengindikasikan 
bahwa distribusi pendapatan diantara aktor pada sapi potong juga tidak merata. Di 
Bali, dari total keuntungan Rp 987,708 maka margin keuntungan usaha sapi potong 
akan terdistribusi sebagai berikut: jagal (67.98%), pedagang daging (21.06%), dan 
perantara (10.96%).  

Sebenarnya, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dan 
program untuk mengembangan usaha sapi potong baik pada tingkat nasional maupun 
propinsi baik dibidang teknis  produksi, pengembangan sumberdaya manusia, 
dukungan finansial maupun pemasaran. Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah 
tersebut adalah untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi potong dalam upaya 
mencapai swasembada daging, pengembangan usaha sapi bakalan, meningkatkan 
kualitas ternak, meminimalisir pemotongan sapi betina produktif, meningkatkan 
kesehatan ternak dengan mengontrol penyebaran penyakit  hewan dan peningkatan 
kapasitas dan kualitas pakan ternak (Faisal, 2010). Namun kebijakan dan program 
tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena: (1) peternak kecil belum 
mempunyai motivasi yang kuat untuk menerapkan “good farming practises” yang 
dianjurkan, (2) kurangnya dukungan pendanaan dan sarana prasarana dari 
pemerintah, (3) peternak masih fokus pada usaha subsisten dengan kepemilikan 
ternak 2 -4 ekor, sehingga mereka dapat belum berfikir upaya untuk 
mengkomersialisasi usaha ternaknya, (4) mereka menghadapi banyak kendala dalam 
meningkatkan bisnisnya. 

METODE PENELITIAN 

Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan lingkup bahasan pada industri sapi potong 

baik secara nasional dan Propinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aspek finansial pada usaha sapi potong. 
Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. 
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Sumber dan Pengumpulan Data 
Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa laporan 

tahunan instansi terkait, statistik peternak, data BPS dan peraturan perundangan yang 
telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun 
teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: (1) observasi, yaitu teknik 
pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala dan fenomena yang terjadi pada obyek yang diamati, (2) Wawancara, 
teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak atau stakeholder 
yang relevan untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat serta obyektif, (3) studi 
literatur, teknik studi literatur adalah teknik pengumpulkan data melalui revisi dokumen 
tertulis, baik yang berupa arsip-arsip, laporan dan termasuk juga buku-buku tentang 
pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 
penyelidikan. 

Tehnik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yakni (1) Reduksi 

Data, adalah proses identifikasi, pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data yang muncul dari catatan-
catatan tertulis hasil observasi dan pengumpulan data di lapangan, (2) Penyajian Data, 
Pada tahap ini data disajikan dalam bentuk yang sesuai, bisa berupa uraian naratif, 
tabel, gambar, grafik, bagan hubungan kategori maupun flowchart dan sejenisnya. 
Peneliti menyajikan data berupa kata-kata deskriptif didukung dengan penyajian data 
tabel agar data yang ada dimengerti dengan jelas, (3) Pembahasan, data yang telah 
disajikan dibahas dan dianalisis dengan cara membandingkan data dan fenomena 
yang ada dengan kebijakan dan program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 
Dilakukan pula kajian efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan 
terkait dengan peraturan perundangan yang dikeluarkan, (4) Penarikan kesimpulan, 
peneliti berusaha untuk mencari makna dari pembahasan yang dilakukan yaitu mencari 
pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan 
sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kebijakan Pemerintah terkait Aspek Finansial 
1. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Aspek Finansial 

Peranan pemerintah dalam menjamin pengembangan industri sapi potong 
sangat besar termasuk pemberdayaan peternak dan aktor lain yang terlibat. Identifikasi 
terhadap kebijakan dan program yang telah diimplementasikan akan sangat membantu 
dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan terkait sapi potong dan dampak dari 
penerapan kebijakan tersebut. 

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah terkait pengembangan usaha sapi 
potong yang dapat terkait dengan aspek finansial dan aspek terkait. Pada kajian ini 
akan difokuskan pada kaitan antara kebijakan tersebut dengan program dan kegiatan 
serta implikasinya terhadap pengembangan usaha sapi potong. 

Terdapat empat kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan perkuatan 
aspek  finansial pada usaha ternak sapi potong. Dua peraturan dikeluarkan oleh 
Menteri Keuangan RI dan dua peraturan dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. 
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Tabel 1 
Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Aspek Finansial dalam Pengembangan 

Usaha Sapi Potong 

NO PERATURAN ISI DAN KETENTUAN 

 

1. 

 

Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor: 

40/Permentan/PD.4

00/ 9/2009 tentang 

pedoman 

implementasi Kredit  

Usaha Pembibitan 

Sapi  

 

- Target dari kredit usaha pembibitan sapi adalah 
tersedianya 1 juta ekor indukan selama lima 
tahun 

- Kredit diberikan pada perusahaan pembibitan, 
koperasi dan kelompok ternak yang mempunyai 
aktifitas pembibitan. 

- Pemerintah memberikan subsidi terhadap suku 
bunga kredit usaha pembibitan sapi 

- Peraturan ini juga mengatur persyaratan dan 
kewajiban dari para penerima kredit usaha 
pembibitan 

- Terdapat program kemitraan antara koperasi 
dan kelompok peternak sebagai peserta dalam 
skema kredit yang ditawarkan. 

- Plafon kredit per peternak adalah 66,315 juta 
rupiah. 

- Tingkat suku nunga adalah 5% per tahun. Kredit 
ini dapat diperpanjang selama 6 tahun. 

- Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran 
kredit dan sistem pengembaliannya.  

 

 

2. 

 

Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 

131/PMK.05/2009 

tentang skema kredit 

pembibitan sapi 

potong. 

 

- Kredit pembibitan sapi potong adalah kredit 
yang diberikan oleh bank yang ditunjuk kepada 
para aktor yang terlibat dalam aktivitas 
pembibitan sapi potong. Penerima kredit 
mendapatkan subsidi dari pemerintah. 

- Kredit pembibitan sapi potong hanya 
diperuntukan untuk membiayai pelaku bisnis. 
Dalam pelaksanaannya mereka harus menjalin 
kemitraan dengan peternak. 

- Kredit pembibitan sapi potong untuk 
perusahaan pembibitan diberikan untuk dua 
tahun sejak aturan ini dikeluarkan dengan 
subsidi suku bunga selama 6 tahun. 

- Untuk koperasi ternak, kredit diberikan sampai 
dengan 2014 dengan subsidi suku bunga 
sampai dengan 2020. 

- Tingkat suku bunga dari kredit pembibitan sapi 
potong adalah sama dengan suku bunga pasar. 
Namun, aktor/peminjam hanya membayar 5%. 
Selisih antara tingkat suku bunga kredit 
pembibitan sapi potong dengan suku bunga 
yang dibayarkan oleh aktor/peminjam akan 
disubsidi oleh pemerintah. 

- Peraturan ini juga mengatur mekanisme 
pelaksanaan program, pengawasan dan 
monitoring evaluasi. 

-  
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3 Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 

110/KMK.06/2004 

tentang pendanaan 

kredit ketahanan 

pangan 

 

- Kredit ketahanan pangan salah satunya 
diperuntukan bagi peternak sapi potong  

- Kredit ketahanan pangan digunakan untuk 
membiayai investasi peternak dalam 
pembuatan/rehabilitasi kandang, 
pengadaan/peremajaan peralatan dan sarana 
lain yang dibutuhkan  

4 Permentan Nomor 

12/Permentan/OT.1

40/1/2013 tentang 

Pedoman 

Pelaksanaan Kredit 

Ketahanan Pangan 

dan Energi 

 

- Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 
dibidang Pertanian adalah kredit investasi dan 
atau modal kerja yang diberikan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan Program Ketahanan 
Pangan dan Program Pengembangan Tanaman 
Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. 

- Salah satu obyek yang dibiayai adalah 
pengembangan peternakan (sapi potong, sapi 
perah, kerbau, kambing/domba, ayam ras, 
ayam buras, itik, burung puyuh, kelinci dan atau 
babi) 

- Aktor penerima KKPE adalah                              
1) petani/peternak/pekebun, 2) Kelompok 
tani/ternak, dan 3) koperasi 

- Secara umum kewajiban dari aktor penerima 
adalah 1) Menyusun RUK dan RDKK, 2) 
mengajukan kebutuhan kredit, 3) membayar 
kewajiban pengembalian KKPE sesuai jadwal, 
4) Memanfaatkan KKPE sesuai peruntukan 
dengan menerapkan anjuran teknologi budidaya 
dari dinas. 

- Tingkat suku bunga kredit 6-7% per tahun. 
- Plafon kredit maksimal adalah 100 juta untuk 

petani/peternak/pekebun dan 500 juta untuk 
kelompok tani/ternak dan koperasi. 

 

Peraturan-peraturan tersebut di atas telah diimplementasikan oleh instansi 
terkait. Dibawah ini dijelaskan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Jawa 
Timur. 

Program pada kredit pembibitan sapi potong yaitu penyediaan modal kerja 
kepada petani sapi bakalan. Kredit ini diberikan kepada 52 kelompok ternak di 24 
kabupaten di Jawa Timur. Adapun jumlah sapi yang didistribusikan adalah 2.071 ekor. 
Apabila dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi kredit yang 
disalurkan masih jauh dari target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, 
sulitnya mendapatkan indukan atau sapi betina yang produktif. Kedua, sebagian 
peternak tidak puas dengan mekanisme pemberian kredit terutama apabila diberikan 
dalam bentuk sapi. Mereka merasa kualitas sapi yang diperoleh sangat jelek sehingga 
tidak akan mampu mencapai average daily gain yang tinggi.  

Jenis kredit berikutnyanya adalah Kredit Ketahanan Pangan – Energi (KKP-
E)/food security-energy credit yang direalisasikan sejak tahun 2010. Adapun jumlah 
plafon kredit yang sudah direalisasikan di Jawa Timur adalah 97,289,337,692 rupiah. 
Tingkat realisasi ini masih sangat rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah 
masih rendah pendapatan peternak kecil dan jenis dan nilai agunan yang 
diprsyaratkan. 
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Penyaluran KKP-E yang dilakukan oleh perbankan cukup signifikan. Hal ini 
disebabkan karena lembaga perbankan tersebut menjalin kemitraan dengan lembaga 
yang kredibel. Perlu diketahui pada Januari 2013, realisasi kumulatif penyaluran KKP-
E Tebu BRI yang mencapai hingga Rp2,64 triliun kepada 1.425 debitur. 

Senada dengan skim kredit sebelumnya Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)/ 
beef cattle breeding credit yang dirilis sejak 2010. Pada saat itu Jawa Timur hanya 
mampu menyalurkan kredit sejumlah 55,7 milyar rupiah sedangkan Jawa Barat hanya 
mampu menyalurkan 47,5 milyar rupiah atau hanya 13% dari kredit peternakan 
nasional. Itupun hanya diterima oleh tiga perusahaan pembibitan.  Faktor yang 
menyebabkan rendahnya penyaluran kredit adalah ketidaksiapan peternak karena 
suku bunga kredit yang terlalu tinggi. 

Dampak dari kebijakan-kebijakan diatas masih belum nampak. Sejak 
dikeluarkan tahun 2004 namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. 
Target swasembada mulai 2004,2010 dan 2014 juga belum terpenuhi. 

Ilustrasi di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat impor sapi potong dalam 
kurun waktu 2008 s/d 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada 2008, total 
konsumsi adalah 280,900 ton  dimana 235,300 ton adalah produksi lokal sedangkan 
sisanya diimpor dari berbagai negara khususnys Australia (Tabel 2). Konsumsi sapi 
potong meningkat sekitar 12% pada 2009.  Hal ini sejalan dengan peningkatan 
pendapatan perkapita sebesar 10%. 

Pada tahun 2010, konsumsi sapi potong adalah sebesar 328,000 ton atau naik 
17.1% dari total konsumsi pada 2008.  Hal ini juga selaras dengan kenaikan volume 
impor dari 45,600 ton pada 2008 menjadi 67,900 ton pada 2010. Atau bisa dikatakan 
meningkat 48.9%,   

Permasalahan terkait dengan aktifitas impor adalah semakin meningkatnya 
kehilangan (waste).  Dari 2008 ke 2010, volume kehilangan adalah 5% dari total 
konsumsi sapi potong. Angka ini juga sama dengan 31% dari volume impor tahun 
2008, 23% pada 2009 dan pada 2010 sebesar  24%.  Salah satu kemungkinan 
penyebabnya adalah permasalahan pada sistem distribusi sapi impor.  

Tabel 2 
Tingkat Produksi, Impor dan Konsumsi Sapi Potong (000 ton), Indonesia,        

2008 – 2010. 

Tahun Produksi Impor 
Lokal suply 

dan impor 

Konsumsi Konsumsi per orang 

Kehilan

gan 
Dikonsumsi 

Total 

Konsumsi 
kg/th Gr/hr Cal/hr 

2008 

             

235.3  

         

45.6  

                      

280.9  

                

14.0  

              

266.8  

              

280.8  

   

1.17  

          

3.20  

          

6.62  

2009 

             

245.4  

         

67.9  

                      

313.3  

                

15.7  

              

297.6  

              

313.3  

   

1.29  

          

3.52  

          

7.29  

2010 

             

260.9  

         

67.9  

                      

328.8  

                

16.4  

              

312.4  

              

328.8  

   

1.33  

          

3.65  

          

7.57  

Avg 

Growth 

Rate 

(%/year) 

                  

5.3  

         

24.5  

                          

8.2  

                   

8.3  

                   

8.3  

                   

8.3  

     

6.7  

            

6.8  

            

7.0  

 

Sumber: Livestock Statistics of Indonesia, 2005 and 2010. 

 

2. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Aspek Finansial 
Peran pemerintah sangat besar dalam mengendalikan harga daging sapi. 

Pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang dapat mengurangi kuota impor sapi 
potong dan produk turunannya. Pemerintah membatasi masuknya sapi dan daging 
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impor ke wilayah sentra produksi dan populasi sapi potong. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan harga daging sapi di tingkat peternak. Untuk mencapai hal rersebut 
pemerintah hanya memberikan ijin untuk menjual daging impor ke industri pengolahan, 
hotel, restoran dan katerring. Sehingga harga ditingkat peternak dapat bersaing 
dengan harga daging impor dan peternak lokal mampu memenuhi kebutuhan dengan 
meningkatkan produktivitas Izzaty (2013) dalam Sari (2014). 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina 
produktif. Peraturan tersebut memberlakukan pelarangan masuknya sapi dan daging 
impor sepanjang populasi ternak di Provinsi Jawa Timur masih melebihi kebutuhan. 
Pemerintah Jawa Timur percaya apabila mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 
daging sapi di seluruh Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur terutama Kota Surabaya. 
Kebijakan tersebut akan mempengaruhi harga di pasar sentral dengan pasar eceran 
yang berada di Kota Surabaya. 

Sebagai pelaksanaannya, Pemerintah Propinsi Jawa Timur melarang masuk 
daging impor. Daging impor hanya bisa masuk ke Jawa Timur jika berkualitas no-1 
(super) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hotel bintang 5 dan restoran 
berkelas. Untuk daging lainnya tidak bisa masuk, langsung ditahan di perbatasan 
Tuban dan Lasem. Pemprov jUga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan 
karantina hewan untuk mendukung program ini. 

Hasil penelitian Sari (2014) yang bertujuan untuk mengetahui dampak 
kebijakan pelarangan daging impor masuk di Provinsi Jawa Timur terhadap harga 
daging sapi di pasar lokal.  Hasil analisis data diperoleh nilai t hitung sebesar 3,149 
dan nilai sig sebesar 0,04 yang artinya variabel pelarangan daging impor berpengaruh 
signifikan terhadap harga daging sapi di Pasar Keputran. Disamping itu analisis 
integrasi pasar yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan impor 
daging juga mendorong terjadinya integrasi pasar Keputraan dan Wonokromo. 

Ditingkat pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Malang telah 
mengimplementasikan beberapa program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengatur 
tata niaga hasil ternak. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah publikasi info pasar 
terhadap produk pertanian sebanyak 12 kali setahun. Dengan kegiatan ini pelaku 
pasar mendapat informasi yang utuh dan up to date sehingga efisiensi pasar dapat 
tercapai.  

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga mempublikasikan harga pasar 
secara rutin setiap bulannya. Pada kasus sapi potong, Pemerintah Kabupaten Malang 
menerbitkan daftar harga daging sapi potong dan dapat diakses oleh pedagang dan 
peternak sehingga mereka mempunyai informasi pasar yang berimbang. Dampak 
positif yang diperoleh adalah peternak Malang relatif mempunyai bergaining position 
yang cukup kuat di pasar. Sehingga pendapatan mereka relatif baik. 

Penerapan kebijakan penetapan harga daging sapi disertai dengan pelarangan 
masuknya daging impor terbukti mampu menjaga stabilitas usaha dan peningkatan 
insentif ekonomi yang diterima peternak. Namun demikian, karena permintaan daging 
sapi terus meningkat maka impor sapi harus dilakukan. Akibatnya dapat diduga bahwa 
harga daging langsung merosot drastis.  

Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga berinisiatif untuk menarik investor dalam 
mendorong iklim investasi di sektor peternakan khususnya bagi peternak kecil. 
Pemerintah mengundang bisnismen, peternak, stakeholder terkait dalam suatu 
investment forum. Dalam kegiatan dipresentasikan potensi dan peluang investasi di 
sektor peternak sehingga mereka bersedia untuk menginvestasikan dananya. Pemprov 
Jatim juga melibatkan PT. Jamkrida Jatim untuk menjadi penggaransi kredit modal 
kerja. 
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PENUTUP 
Hasil review menunjukkan bahwa peraturan perundangan yang terkait dengan 

dukungan finansial industri sapi potong masih sangat sedikit. Kebijakan yang sudah 
dikeluarkan diantaranya adalah Kementerian Pertanian RI mengeluarkan kebijakan 
tentang skema kredit untuk perbibitan sapi bakalan sedangkan Pemerintah Propinsi 
Jawa Timur mengeluarkan peraturan terkait dengan pembatasan masuknya sapi dan 
daging impor ke Jawa Timur sedangkan beberapa pemerintah Kabupaten/Kota 
mengeluarkan peraturan terkait dengan harga sapi hidup dan harga daging (per 
kilogram). Efektifitas dari kebijakan yang telah dikeluarkan masih rendah, terbukti 
masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Diantaranya adalah masuknya sapi dan 
daging impor ke daerah sentra produksi sapi potong. Disamping itu penetapan harga 
sapi hidup juga kurang efektif karena tidak didukung oleh infrastruktur pasar yang 
memadai. 
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EVALUASI ADOPSI TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN KELAYAKAN 

FINANSIAL USAHATANI PENANGKAR BENIH PADI  

DI PROPINSI SUMATERA BARAT 

Chairul Muslim 
Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian 

Jl. A. Yani No. 70 Bogor. Jawa Barat 
E-mail : Chairulmuslim@Yahoo.Com 

ABSTRAK 
Tulisan Makalah Ini Bagian Dari Hasil Penelitian PSEKP Dengan Puslit Tanaman 
Pangan Tahun 2013. Penggunaan Benih Berlabel Di Sumatera Barat Tahun 2013 
Belum Maksimal. Artinya Ketersediaan Benih Masih Terbatas. Lokasi Penelitian Ada Di 
Wilayah Lumbung Padi ( Kab. Solok Dan Kab Tanah Datar). Hasl penelitian 
mengemukakan bahwa di tahun 2013 luas pertanaman padi sekitar 491 ribu ha, 
sehingga kebutuhan akan benih sekitar 12 juta kg. Kapasitas sejumlah itu belum 
mampu bagi penangkar benih untuk memproduksinya. Penggunaan benih unggul 
berlabel bagi masyarakat petani masih rendah, hal ini dikarenakan konsumen di 
sumatera barat menyukai nasi yang pera, dan memiliki preferensi yang berbeda 
dibanding provinsi lain. Upaya pemerintah sumbar berupaya gar varietas padi lokal 
dilepas sebagai veritas unggul dan sejak 2007 hingga 2013 sudah ada 7 – 8 jenis 
varitas lokal yang dilepas. Usahatani penangkar benih padi dalam luasan satu hektar 
masih menguntungkan, artinya keuntungan yang didapat setiap musim tanam sekitar 
Rp.11 Jt-  Rp. 16 Jt. ( B/C ratio Musim Tanam I = 1.25, Mtanam II = 0.91 dan Musim 
Tanam III = 1.32). Untuk kedepannya pengembangan perbenihan padi unggul lokal di 
kedua kabupaten tersebut layak untuk dikembangkan, usahatani perbenihan tersebut 
selalu didampingi petugas dari PBT ( pengawas benih tanaman) kabupaten.serta untuk 
benih pokok selalu diperoleh dari Dinas Pertanian, BBI dan BBU. Sisi lain yang masih 
adalah sistem dan kelembagaan perbenihan padi perlu dibenahi secara serius. 
Lembaga-Iembaga perbenihan pemerintah sudah sepantasnya diberdayakan. Peran 
lembaga itu bisa ditingkatkan sehingga mendukung penangkar-penangkar benih di 
wilayah, (tingkat kabupaten). Sehingga sistem perbenihan di tingkat kabupaten dapat 
berjalan dan berfungsi optimal di mada mendatang  

Key word : Adopsi Teknologi benih. Budidaya. Finansial Usahatani Penangkar Benih 

Cultivation Technology Adoption Evaluation and Financial Feasibility of Farm 

breeder Rice Seed In West Sumatra 

ABSTRACT 
This paper writing Part Of Research PSEKP With Food Crops Research Center in 

2013. Seed use Labeled In West Sumatra in 2013 Maximum yet. This means that 
availability Seeds Still Limited. Research Sites There Is Rice Barn Region (Solok and 
Tanah Datar District). Results of research suggests that in the year 2013 paddy crop 
area of about 491 thousand ha, so the need for seed about 12 million kg. The amount 

of capacity for seed breeders have not been able to produce it. Use of improved seed 
labeled for the farmers is still low, it is because consumers in west Sumatera like rice 
inflammation, and have different preferences than the other provinces. West Sumatra 
government effort seeks to local rice varieties released as veritas superior and from 

2007 to 2013 was no 7-8 type of local varieties are released. Seed paddy farming in 

the area of one hectare is still profitable, meaning that the benefits of each planting 

season around Rp.11 Jt- Rp. 16 Jt. (B / C ratio planting season I = 1.25, II = 0.91 The 
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planting season and planting season III = 1.32). For the future development of local 
rice seed excel in both districts is feasible to be developed, seed farming is always 
accompanied by officers of PBT (supervisor seeds) districts. For basic seed is 

always obtained from the Department of Agriculture, BBI and BBU. he other side is a 
rice seed systems and institutions need to be addressed seriously. Germination 
Iembaga government institutions rightly empowered. Germination is appropriate 
governmental agencies empowered. The role of the agency could be improved so as 
to support breeder-seed in the region, (district level). So that the seed systems at the 

district level can walk and function optimally in the future. 

Key word : Seed Technology Adoption. Cultivation. Seed breeder financial Farming. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  
Komoditas tanaman pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia 

adalah beras. Beras merupakan komoditi yang sangat penting karena lebih dari 90 
persen masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok, dan 
kemudian diperkuat oleh budaya harus mengkonsumsi beras (nasi) baru kemudian 
dapat dikatakan makan. Beras juga komoditi yang strategis secara politis karena 
banyak kepentingan umum didalamnya, seperti masalah ketahanan pangan, kondisi 
politik, stablitas keamanan, stabilitas ekonomi dan lapangan kerja, sehingga perlu 
adanya campur tangan pemerintah didalamnya. 

Di sektor pertanian, salah satunya Badan Litbang Pertanian berperan dalam 
penciptaan varietas unggul dan galur (benih dan bibit) baru. Dalam sistem perbenihan 
nasional, Badan Litbang berada pada posisi paling hulu yakni pada penciptaan benih-
benih unggul baru melalui kegiatan pemuliaan secara konservatif maupun 
menggunakan bioteknologi.  

Secara langsung dan atau tidak langsung inovasi teknologi tanaman padi yang 
diwujudkan dalam bentuk pertanaman VUB yang intensif, sehingga mampu 
berkontribusi terhadap peningkatan prodduksi nasional. Dengan demikian varietas 
unggul menjadi salah satu output utama dari Balai Besar Penelitian Padi. ( Suprihatno 
et al. 2006) 

Sisi lain Komitmen Pemerintah untuk memajukan bidang perbenihan di 
Indosnesia cukup tinggi . Hal ini terlihat dari diadakannya Seed Year Campaign pada 
tahun 1969, pendirian Sang Hyang Sri, dibentuknya Badan Benih Nasional, dan 
pembentukan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. (Anwar, 2005). 

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi nasional di wilayah 
sumatera,  sejak tahun 2005 sampai 2009 terjadi peningkatan produksi setiap 
tahunnya yaitu dari 1.882.967 ton tahun 2005 menjadi 2.088.055 ton tahun 2009 
dengan rata-rata hasil sebesar 4,5 t/ha tahun 2005 menjadi 4,8 t/ha tahun 2009 (BPS 
Sumbar, 2010).  Penggunaan benih padi varietas lokal lebih besar dari benih padi 
varietas unggul. Benih yang digunakan pun tidak berlabel. Menurut Nurnayetti, et al. 
(2008), baru 5% petani yang menggunakan  benih bermutu dan berlabel untuk 
usahatani padi sawah di Sumatera Barat. Tetapi sejak tahun 2013  hasil penelitian 
Syahyuti et al ( 2013) penggunaan benih padi berlabel sudah melebihi persentase 
tersebut tetapi belum mencapai 50 persen dari keseluruhan pertanaman di sawah.   

Sisi lain tingkat adopsi padi varietas unggul sesuai anjuran menurun dari 100% 
saat program SLPTT padi sawah dilaksanakan menjadi 52,2%, 64,3%, 59,0%, dan 
82,4% setelah program SLPTT padi sawah berakhir. Penggunaan benih bermutu dan 
benih sehat/berlabel menurun dari 100% menjadi 32,6%, 59,5%, 64,1%, dan 70,6% 
berturut-turut di Kabupaten Tanah Datar, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Pesisir 
Selatan (Atman, et al., 2011). 
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Dengan uraian latar belakang diatas, tujuan penulisan makalah ini untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh dan dampak pemakaian benih padi beralabel 
sampai saat ini, terutama karakteristik penangkar benih serta kelayakan finansial 
usahatani benih padi dan sejauh mana kebijakan pemerintah dalam menangani di 
Provinsi Sumatera Barat.   

METODE PENELITIAN  
Tulisan dalam makalah ini merupakan bagian hasil dari penelitian Kajian 

Karakteristik Produsen Dan Penangkar Serta Analisis Kelayakan Usahakan Benih Padi 
Di Sumatera Barat kerjasama Puslitbang Tanaman Pangan dengan Pusat Sosial 
Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Tahun 2013. 

Lokasi penelitian adalah di  kabupaten solok dan kabupaten tanah datar 
provinsi sumatera barat tahun 2013.  lokasi penelitian adalah merupakan lumbung padi 
di sumatera barat. Adapun dalam Pengumpulan data primer dan sekunder yakni untuk 
data primer dikumpulkan mulai dari level propinsi sampai tingkat usahatani di petani. 
Untuk pengumpulan sekunder di peroleh langsung wawancara dengan staf Dinas 
Pertanian Propinsi Sumatera Barat dan BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih) di Bukuittinggi. BPSB merupakan instansi yang paling memahami persoalan 
benih, karena bertanggung jawab dalam pengawasan dan sertifikasi benih di wilayah 
ini.  

Data yang dikumpulkan adalah Responden contoh pedagang diambil di Kota 
Solok, yang seluruhnya adalah kelompok tani penangkar dan Gapoktan.  Sebagai 
tambahan informasi, dilakukan pula wawancara dengan PT Pertania di Kota Padang 
sebagai produsen benih BUMN yang skalanya jauh lebih besar dibandingkan produsen 
lain dari kalangan petani.  

Khusus untuk mendapatkan informasi mengenai luas sawah yang dikuasai 
petani, karena hampir seluruh petani tidak mengetahui luas usahataninya sendiri, 
maka digunakan alat GPS (Global Positioning System) yang dibantu peneliti dari 
BPTP. Selama ini petani hanya menggunakan indikator berapa banyak benih padi 
yang ia gunakan, namun belum pernah diukur berapa sesungguhnya luas sawahnya, 
dan juga sangat jarang yang memiliki sertifikat tanah. 

Data diolah dengan tabulasi silang yang disajikan dalam bentuk tabel. Untuk 
mengetahui tingkat kelayakan usahatani benih padi, secara sederhana dinilai dengan 
B/C ratio, yaitu nilai imbangan pendapatan kotor dan biaya total usahatani. Apabila B/C 
> 1 berarti usahatani benih padi layak diusahakan. Selain itu dilakukan pendekatan 
dengan menghitung tingkat profitabilitas usahatani benih dengan formula sebagai 
berikut : 

1. TL = TR – TC 
dimana : 

TL = Keuntungan (profit) 
TR = Total penerimaan usahatani benih (revenue) 
TC = Total biaya usahatani (cost) 

2. Profitabilitas (Pr) = (π /TR ) x 100% 
3. Gross B/C = TR/TC 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PERBENIHAN PADI DI PROVINSI SUMATERA BARAT 
Di Provinsi Sumatera Barat terdapat dua  jenis padi varietas lokal, yaitu: (1) padi 

varietas unggul lokal yang sudah dilepas, seperti: Anak Daro (dilepas tahun 2007), Junjuang 
dan Kuriak Kusuik (dilepas tahun 2009), Caredek Merah (dilepas tahun 2010), dan Saganggam 
Panuah (dilepas tahun 2011); dan (2) padi varietas lokal yang belum dilepas.  Hasil kajian lapang  
Nurnayetti  et al ( 2013) memperlihatkan bahwa masyarakat masih cenderung menggunakan 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
 

340 

varietas lokal. Dari  jumlah varietas yang pernah digunakan oleh 180 responden, sebagian 
besar (63,3%) adalah varietas lokal dan 36,7% varietas unggul nasional 

Sisi lain jumlah benih padi yang diproduksi secara total saat ini di Sumatera 
Barat masih berada jauh di bawah kebutuhan potensial dari luasan total sawah yakni 
sekitar 237.042 ha. Tahun 2012 misalnya, luas tanam padi adalah 481.693 ha. Jika 
diandaikan kebutuhan benih adalah 25 kg per ha, maka dibutuhkan benih sebar 
sebanyak 12.042  ton. Sementara total kegiatan sertifikasi dan pelabelan benih padi di 
wilayah Sumatera Barat oleh BPSP (Laporan Tahun BPSB, 2012) tahun 2012 adalah 
sebanyak 3.790 ton (lulus uji laboratorium), atau sama dengan 31,5 persen dari total 
kebutuhan potensial.  

Benih sebanyak 3.790 ton tersebut dihasilkan dari 5.449 ha pertanaman 
penangkaran. Hasil panen benih sebanyak 4.196 ton, namun hanya 90,3 persen yang 
lulus uji menjadi benih sebar. Tahun 2013 luas pertanaman padi sawah adalah 
491.554 ha, sehingga kebutuhan benih secara total adalah 12.288.850 kg. Sementara, 
menurut perkiraan BPSB kapasitas produksi benih tahun 2013 belum akan mampu 
memenuhi kebutuhan seluruhnya .  

Luas penangkaran benih padi tahun 2012 adalah 3.659,04 ha. Jika produksi 
benih diandaikan 4 ton/ha, maka produksi benih tahun 2012 adalah 14.636 ton. 
Kebutuhan benih ini terus meningkat karena luas pertanaman juga diprogramkan untuk 
terus meningkat setiap tahun. 

Dari sisi jumlah, produsen benih padi di Sumbar saat ini sesungguhnya 
didominasi oleh petani, yang tergabung dalam kelompok tani penangkar dan 
Gapoktan, serta koperasi. Hal ini merupakan hasil dari pengembangan petani 
penangkar yang telah diintroduksikan semenjak tahun 1980-an, yakni era Program 
Insus dan Supra Insus. Dari tabel 1. berikut terlihat, dimana dari 176 unit usaha, 
sebanyak 132 di antaranya merupakan kelompok tani dan penangkar. Jumlah 
penangkar paling banyak berada di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. 

Tabel 1.  
Jenis dan jumlah produsen benih menurut wilayah di Sumbar tahun 2013 

Wilayah Jenis Produsen 
Keltan dan 
Gapoktan 

CV, koperasi, 
perusahaan 

Perorangan Dinas Total 

 Kab Pesisir Selatan 13 0 0 0 13 

 Kota Padang 5 2 3 1 11 

 Kab Pd Pariaman 15 1 1 0 17 

 Kota Pariaman 6 0 0 0 6 

 Kab Pasaman Barat 4 0 0 2 6 

 Kab Pasaman 2 0 0 1 3 

 Kab Agam 11 0 2 0 13 

 Kota Bukit Tinggi 0 0 5 0 5 

 Kab Tn Datar 18 0 5 3 26 

 Kota Pd Panjang 3 0 0 0 3 

 Kab 50 Kota 3 0 0 1 4 

 Kota Payakumbuh 4 0 0 1 5 

 Kab Solok 17 1 3 4 25 

 Kab Solok Selatan 3 0 1 0 4 

 Kota Solok 3 2 0 2 7 

 Kab Sijunjung 15 0 0 1 16 

 Kab Darmasraya 9 1 0 1 11 

 Kota Sawah Lunto 1 0 0 0 1 

TOTAL 132 7 20 17 176 



Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

341 

Selain dari kalangan petani, produsen benih dari kalangan pemerintah juga 
cukup besar. Produsen pemerintah umumnya memproduksi kelas benih yang lebih 
tinggi, mulai dari benih penjenis sampai dengan benih pokok. Selain itu, beberapa 
benih unggul lokal, karena saat pelepasan varietasnya diajukan oleh Pemda, maka 
benih penjenisnya hanya dikuasai oleh Pemda berangkutan, misalnya varietas Anak 
Daro yang dikuasai oleh Pemda Kabupaten Solok. Beberapa Pemda bekerjasama 
dengan BPTP dalam penyimpanan benih induk (nucleus seed), karena mereka belum 
memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. 

Keragaan Penggunaan Benih Padi 
Sejak tahun 2011 tingkat  adopsi inovasi teknologi padi sawah di Propinsi Sumatera Barat 

adalah tinggi (67,8%) pada saat program dan menjadi sedang (50,8%) sesudah program.  Satu 
hal yang mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain adalah bahwa penggunaan 
benih padi lokal di Sumatera Barat tergolong sangat tinggi. Akar penyebabnya adalah 
karena konsumen di Sumbar hanya menyukai nasi yang pera, dan kurang menyukai 
beras yang pulen jika dimasak. Lebih jauh, setiap daerah memiliki preferensi yang juga 
khas dalam hal ke-pera-an ini. Selain peran konsumen beras di Sumbar menyukai nasi 
yang juga lembut.  

Faktor pembentuk preferensi lain adalah dalam hal proses pengolahan. Selain 
dijadikan nasi, beras juga dimasak untuk kebutuhan lain, misalnya menjadi ketupat, 
lontong, dan nasi goreng. Kebutuhan ini menuntut jenis beras yang agak berbeda pula. 
Banyak konsumen yang menginginkan beras yang enak dimasak namun sekaligus 
juga sesuai bila dimasak menjadi nasi goreng misalnya. 

Selain VUB (Varietas Unggul Bermutu), petani menanam benih unggul lokal 
serta puluhan varietas lokal lain yang belum terdaftar. Variasi yang banyak ini 
disebabkan karena agroekosistem penanaman yang cukup beragam mulai dari 
dataran rendah sampai dengan tinggi, serta adanya sikap yang agak sentimentil, 
dimana sekelompok masayarakat menyenangi benih yang telah dikenal di wilayahnya 
sejak lama dan cenderung dijadikan sebagai identitas mereka. (tabel 2.) 

 
Tabel 2  

Tiga varietas benih padi dominan yang digunakan petani  
di Kabupaten Solok dan Tanah Datar. 

 

Kabupaten Nama varietas 

 

Solok  
 Cisokan 

 Anak Daro 

 Caredek Merah 

 

Tanah Datar 
 Cisokan 

 Batang Piaman 

 Bujang Marantau 

 
Pengenalan benih bersubsidi kepada petani dilakukan melalui berbagai 

program. Untuk tahun 2013 misalnya, setidaknya ada tiga program yang skalanya 
paling luas yaitu program benih bersubsidi (sebagai pengganti kegiatan BLBU), SLPTT 
dan SRI, sedangka untuk menjalankan program-program ini dibutuhkan lebih dari 8 
ribu ton benih padi. (tabel 3.) 
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Tabel 3.  
Kebutuhan benih untuk kegiatan program pembangunan 

di Sumbar tahun 2013 

Nama program Luas kegiatan 

(ha) 

Volume benih 

(kg) 

 Benih bersubsidi 148,000 3,700,000 

 SLPTT cary over 

2012 

22,000 550,000 

 SLPTT 2013 138,000 3,450,000 

 SRI 10,600 265,000 

 SLPTT IP 2,000 50,000 

Total  8.015.000 

 
Penggunaan benih oleh petani secara mandiri juga sudah mulai berjalan. 

Sudah cukup banyak petani yang membeli benih dari kios, yang umumnya dipasok dari 
PT Pertani dan Sang Hyang Sri.  Meningkatnya persepsi terhadap benih berlabel 
didorong oleh pengenalan dalam program BLBU sejak tahun 2008.  

Karakteristik Padi Unggul Lokal 
Padi atau beras yang disenangi masyarakat sumatera barat adalah padi yang 

mempunya nilai ekonomis tinggi yang ditentukan oleh varietas dan budidayanya. 
Konsumen  Sumatera Barat biasanya menyenangi rasa nasi pera dan enak dengan 
varietas populer beras Anak Daro, Cisokan, Ceredek Merah, Padi Kuning dan lainnya. 
Varietas ini berkembang pada spesifik lokasi tertentu dimana varietas unggul sampai 
saat ini belum banyak berkembang pada agroekosistem tersebut. Disamping itu 
potensi hasilnya cukup baik dan disenangi oleh banyak petani dan masyarakat. 
Sementara varietas unggul yang berkembang didiominasi oleh Cisokan, IR 42 dan 
Batang Ombilin untuk sawah dataran tinggi. Cisokan dan IR 42 memiliki keterbatasan 
daya adaptasi dan kemampuan berproduksi pada agro ekosistim spesigik dataran 
rendah sampai elevasi sedang.  

Selain itu kedua varietas sangat peka terhadap hama penyakit utama seperti 
hama wereng, penyakit blas dan tungro. Varietas unggul baru Batang Piaman dan 
Batang Lembang dilepas tahun 2003 hanya mampu berproduksi baik sampai 
ketinggian 850 m dari permukaan laut. Lahan sawah di Kabupaten Solok berada pada 
daerah dengan topografi lereng berjenjang mulaii elevasi dataran rendah (300 m dpl) 
sampai dataran tinggi (1.450 m dpl). 

Varietas lokal mempunyai sifat adaptasi/kesesuaian daerah tertentu, produksi 
rendah, berbetang tinggi dan kuat, berumur dalam/panjang, tidak respon terhadap 
input/pemupukan dan berpenampilan masih beragam, mempunyai rasa nasi enak dan 
disenangi banyak konsumen serta mempunyai harga pasar tinggi.  Terdapat puluhan 
varietas lokal Solok diantaranya varietas Induk Ayam, Jambur Urai, Padi Parak, Padi 
Putih, Sikadedek, Padi Suntiang, Tambun Data dan CeredekÂ  berasal dari Padang 
Pariaman. Kesemua varietas lokal ini perlu dipertahankan dan dilestarikan sebagai 
kekayaan dan aset plasma nutfah daerah. Juga dapat digunakan sebagai sumber 
keragaman genetik  dan sebagai bahan induk tetua persilangan dalam program 
perbaikan varietas untuk masa depan. 

Sisi lain karakteristik varietas padi tradisional (lokal) belum teridentifikasi 
dengan baik sehingga potensi dan peluang pengembangannya sebagai varietas padi 
lokal unggul belum diketahui. Penampilan populasi varietas lokal dilapangan terlihat 
masih beragam terutama karakter tinggi tanaman, umur masak, bentuk dan warna 
gabah. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan petani selain itu 
benih varietas lokal yang digunakan petani bermutu rendah karena diperoleh dari hasil 
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panen padi petani secara terus menerus dan diwarisi turun temurun. Oleh karena itu 
perlu dilakukan identifikasi varietas lokal Solok dengan tujuan untuk mengetahui 
karakteristik utama, daya adaptasi dan potensi hasilnya. Sehingga produktifitas padi 
lokal dapat ditingkatkan dan sekaligus dapat memberi legalitas usaha perbenihan guna 
menjamin kelangsungan kelestarian usaha budidaya padi lokal dengan tetap 
mempertahankan mutu dan kualitas beras Solok. 

Karena tingginya permintaan petani, pemerintah daerah melakukan terobosan 
dengan mengajukan varietas lokal untuk dilepas sebagai varietas unggul (pemutihan). 
Varietas lokal yang telah berkembang cukup lama pada lingkungan tetentu telah 
mengalami seleksi yang cukup panjang, sehingga mampu beradaptasi dan 
memberikan potensi hasil yang optimal pada lingkungan tersebut. Namun, pelepasan 
varietas ungul lokal tersebut perlu diikuti dengan perbaikan kualitas benihnya. Banyak 
varietas-varietas unggul lokal yang cukup diminati petani, karena konsumen (termasuk 
petani sendiri) memiliki preferensi yang khas, yaitu beras yang ketika dimasak nasinya 
pera (tidak pulen).  

Ada puluhan benih lokal yang belum termasuk benih bina atau belum dilepas 
melalui proses pelepasan varietas. Proses pengusulan pelepasan varietas lokal 
spesifik lokasi harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota asal penyebaran 
varietas tersebut. Namun bila ada kecenderungan varietas tersebut berasal dari dua 
atau lebih Pemkab/Pemko yang mempunyai keinginan yang sama untuk mengusulkan 
pelepasan varietas lokal tersebut maka proses pengusulan dilakukan Pemerintah 
Provinsi. Saat ini ada satu varietas yang merasa dimiliki oleh tiga kabupaten, yakni 
varietas “Bawan”, namun pemerintah provinsi juga belum mendaftarkannya ke 
Kementerian Pertanian. 

Menurut Zein (2007), bahwa Pada periode tahun 2001- 2004, keragaman 
varietas unggul yang sesuai dengan preferensi konsumen Sumatera Barat masih 
sempit. Diperkirakan varietas Cisokan dan IR42 ditanam berturut-turut sekitar 30% dan 
40%, diikuti IR66 (10%), varietas lokal spesifik Kuriak kusuik (10%), lokal lainnya (7%) 
dan Anak daro (3%) (Zen, 2007). Kemudian sejak tahun 2005 pemakaian benih unggul 
lokal tersebut cenderung meningkat. 

Beberapa varietas padi sawah lokal yang telah dilepas adalah varietas Anak 
Daro dari Kota Solok, Kuriak Kusuik dari Kabupaten Agam, dan Junjung dari 
Kabupaten Lima puluh Kota, serta varietas Caredek dari Kabupaten Solok. Konsumen 
Sumatera Barat memiliki cita rasa nasi enak dengan ciri khas tekstur nasi pera dari 
varietas lokal dan merupakan penyebab varietas lokal daerah ini masih berkembang 
ditingkat petani dan sempitnya keragaman varietas pada agroekosistem dataran 
rendah maupun dataran tinggi. Deskripsi dan keunggulan tiga varietas unggul lokal 
yang telah dilepas Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah sebagai 
berikut:  

(a). Varietas Anak Daro 
Pelepasan varietas Anak Daro sebagai varietas unggul dituangkan dengan 

Keputusan Menteri Pertanian No. 73/Kpts/SR.120/2/2007 berdasarkan usulan Dinas 
Pertanian Kota Solok bersama BPTP Sumatera Barat dan BPSB Sumatera Barat. 
Pelepasan ini setelah melalui proses identifikasi dilapangan. Hasil identifikasi lapangan 
menunjukkan bahwa dari enam varietas lokal yang berkembang, sekitar 70% 
didominasi oleh varietas Anak Daro.  

Produktivitas varietas Anak Daro dilahan petani dari tahun 1999-2002 berkisar 
antara 5,30 t/ha sampai  5,50 t/ha. Pengujian adaptasi Anak Daro bersama enam 
varietas unggul yang berkembang di Solok menunjukkan bahwa varietas Anak Daro 
mampu lebih tinggi hasilnya 1,84 t/ha, dibandingkan hasil varietas Cisokan. 
Selanjutnya, pengujian adaptasi selama 2 musim tanam pada 3 lokasi di Tanah 
Garam, IX Korong, dan Cupak menunjukkan hasil Anak Daro berkisar antara 5,97 t/ha 
sampai  6,15 t/ha dan hasil Anak Daro merupakan yang tertinggi pada tiga lokasi 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
 

344 

selama dua musim tanam. Pada MK 2005, Anak Daro menghasilkan gabah kering 
panen rata-rata sebesar 6,29 t/ha dan hasil selama 5 musim tanam dengan waktu 
yang berbeda menggambarkan kestabilan hasilnya. 

Varietas Anak Daro juga telah berkembang pada Kabupaten dan Kota lainnya 
di Sumatera Barat. Umur masak panen varietas Anak Daro berkisar 135 hari-145 hari, 
tinggi tanaman berkisar 105 cm sampai 121 cm , dan dianjurkan bertanam pada 
elevasi kurang 600 m di atas permukaan laut (dpl). Kelemahan varietas Anak Daro 
berkaitan erat dengan kecenderungan keluar malai tidak sempurna/tertutup oleh 
kelopak daun bendera. Untuk itu, pengembangan Anak Daro tidak dianjurkan pada 
elevasi > 600 m dpl. Keluar malai yang tidak sempurna menyebabkan kelembaban 
tinggi pada buku malai dan kondisi ini akan memberi peluang berkembangnya penyakit 
blas leher. 

 

(b). Varietas Kuriak Kusuik  

Pelepasan varietas Kuriak Kusuik sebagai varietas unggul dituangkan dalam 
Keputusan Menteri Pertanian No. 2229/Kpts/SR.120/5/2009. Keinginan untuk 
mengangkat varietas Kuriak Kusuik didasari pada tidak adanya varietas unggul yang 
diadopsi oleh petani padi sawah dataran tinggi di Sumatera Barat, dilain pihak cukup 
banyak varietas lokal yang telah beradaptasi dan memberikan hasil cukup tinggi. 

Varietas Kuriak Kusuik telah berkembang pada beberapa daerah dataran tinggi 
Sumatera Barat yang tersebar di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah 
Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Padang Panjang. Tingginya animo petani terhadap 
varietas Kuriak Kusuik mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Agam bersama BPTP 
Sumatera Barat dan BPSB Sumbar untuk melakukan permurnian varietas tersebut. 
Hasil pengujian selama periode tahun 2002-2007 didapatkan hasil sebesar 5,32 t/ha 
sampai 6,25 t/ha. Pengujian varietas Kuriek Kusuik bersama 4 varietas lokal lainnya 
juga menunjukkan bahwa varietas Kuriek Kusuik lebih tinggi 1,00 t/ha sampai 1,5 t/ha. 
Varietas ini telah mengalami tekanan seleksi yang cukup lama dengan hasil yang 
cukup stabil antar musim pada tahun yang berbeda.  

Umur masak panen varietas Kuriak Kusuik berkisar 135 hari sampai 155 hari 
dengan tinggi tanaman rata-rata 90 -110 cm. Tinggi tempat dianjurkan 50 sampai 900 
m dari permukaan laut. Bila penanaman dilakukan di dataran rendah maka tanaman 
cenderung bertambah tinggi dan berpeluang rebah. Sebaliknya, umur tanaman 
varietas padi ini bila ditanam pada elevasi lebih tinggi dari 900 m dpl akan bertambah 
panjang dan tanaman akan memendek serta gabah hampa cenderung meningkat.  

Penyaluran beras varietas Kuriek Kusuik ke provinsi tetangga, seperti Jambi, 
Riau, dan Kepulauan Riau meningkat setiap tahun. Namun, varietas Kuriak Kusuik 
mempunyai kelemahan akibat malai cenderung kurang sempurma keluar pada musim 
hujan. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian musim tanam yang tepat agar saat keluar 
malai tidak jatuh pada musim hujan.  

 

(c). Varietas Junjuang  

Varietas Junjuang dilepas berdasarkan hasil sidang pelepasan varietas dan 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 2229/Kpts/SR.120/5/2009. 
Pengusulan varietas ini dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Lima puluh Kota 
bersama BPTP Sumatera Barat dan BPSB Sumatera Barat. 

Varietas Junjuang merupakan salah satu varietas lokal yang telah berkembang 
sejak 15 tahun yang lalu di Kabupaten Lima puluh Kota. Animo petani di Kabupaten 
Lima puluh Kota untuk menggunakan varietas ini cukup tinggi. Varietas Junjuang juga 
telah berkembang pada Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Untuk mendukung 
penyiapan pelepasan varietas tersebut BPSB Sumatera Barat bersama Dinas 
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Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lima puluh Kota telah melakukan kegiatan 
pemurnian sebagai cikal bakal untuk pelepasan varietas.  

Pengujian adaptasi varietas Junjung di Kabupaten Lima puluh Kota 
menunjukkan bahwa varietas Junjuang mempunyai potensi hasil tertinggi yaitu dengan 
kisaran 5,50 t/ha - 6,00 t/ha dengan umur masak panen 125 hari. Tinggi tempat untuk 
budidaya varietas ini dianjurkan pada daerah yang berada pada ketinggian tempat 50 
m sampai 600 m dpl. Sedangkan kelemahan varietas Junjung adalah agak muda 
rontok dan dengan pengendaliannya dapat dilakukan dengan pemupukan KCL. 
Keberhasilan pelepasan varietas unggul lokal berdampak positif terhadap ketersediaan 
varietas unggul bermutu dengan klas benih sebar yang dapat meningkatkan 
produktivitas tanaman petani secara berkelanjutan. Disamping itu, keberhasilan ini 
dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya industri benih dalam rangka 
penyediaan benih bersertifikat bagi masyarakat serta dapat meningkatkan keragaman 
varietas unggul padi sawah di Sumatera Barat. (tabel 4.) 

Tabel 4.  
Varietas padi Unggul Lokal yang telah dilepas di Sumatera Barat 

Varietas  Wilayah Potensi 

produksi 

(ton/ha) 

Tahun dilepas Tahan 

terhadap 

 Anak Daro Kota Solok 6,4 2007 Wereng 

 Junjuang  Kab 50 Kota 6,2 2009 Blast 

 Kuriak 

Kusuik 

Kab Agam 6,5 2009 Blast 

 Caredek 

Merah 

Kab Solok 7,2 2010  

 Saganggam 

Panuah 

Kab Pd 

Panjang 

7,8 2011 Tungro, 

blast 

 Batang 

Piaman 

   Tungro, 

blast 

 Inpari 21 

Batipuh 

Kab, Tanah 

Datar 

   

Karakteristik Penangkar Benih Padi 
Selama tahun 2012, sesuai dengan data BPSB dilakukan penangkaran benih 

pada 885 unit kegiatan. Penangkaran dilakukan untuk berbagai kelas benih oleh 
penangkar dari kalangan petani, pemerintah maupun swasta dan BUMN. Luas 
penangkaran benih keseluruhan adalah 3.659 ha. 

Tabel 3.  
Realisasi penangkaran benih padi di Sumatera Barat tahun 2012 

Pelaksana Jumlah 

(unit) 

Luas penangkaran 

(ha) 

 Kelompok tani dan Gapoktan 502 1558,86 

 Instansi pemerintah (BBI, BBU, dll) 23 34,65 

 PT Pertani 58 454,57 

 PT SHS 239 1476,57 

 UPBS BPTP 34 17,29 

 BB Situjuh 29 117,10 

Total  885 3659,04 
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Khusus untuk responden penangkar benih, penangkar merupakan petani yang 
tergabung dalam kelompok tani dan Gapoktan. Petani ini umumnya sudah memiliki 
pengalaman yang cukup sebagai petani, dan aktif sebagai anggota kelompok. Mereka 
umumnya telah beberapa kali menjadi penangkar, dan merasa memperoleh 
keuntungan karena usahataninya diawasi secara ketat oleh petugas benih dari BPSB, 
penyuluh, serta pengurus kelompok. Benih pokok diperoleh dari kelompok tani atau 
Gapoktan dengan harga yang tidak memberatkan yakni umumnya sekitar Rp. 11.000 
per kg. Calon benih yang mereka produksi langsung ditampung kelompok atau BUMN, 
namun seringkali tidak diterima semuanya karena keterbatasan modal. 

Petani penangkar menghadapi berbagai resiko dalam usahanya, termasuk 
resiko tidak lulus uji dan tidak ditampung produsen benih. Petani penangkar tidak 
satupun yang didukung dengan kontrak kerja yang jelas, sehingga hal-hal seperti ini 
sangat sering terjadi. Karena ketiadaan uang tunai, sedangkan petani membutuhkan 
usang tunai segera, maka penangkar yang telah memproduksi calon benih akhirnya 
melepas ke pedagang pengumpul gabah dan digiling menjadi beras yang dipasarkan 
ke konsumen. 

Adopsi Teknologi Benih Padi  
Bagi masyarakat petani di sumatera barat mengadopsi teknologi perbenihan 

padi terutama dari subsistem input usahataninya. Dalam subsistem input usahatani 
ada tiga jenis teknologi utama, yaitu: pengadaan benih, varietas, dan pupuk. 

A. Cara Pengadaan Benih.  
Dalam penentuan sumber benih masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) 

sejak dahulu sudah menggunakan teknik seleksi untuk memilih benih bermutu yang 
akan dijadikan sumber benih untuk ditanam pada musim tanam padi selanjutnya. 
Kebiasaan petani tidak menanam benih yang sama secara terus menerus merupakan 
nilai positif dalam teknologi pergiliran varietas.  

Biasanya petani menggunakan varietas yang sama paling lama sampai musim 
tanam ketiga, pada musim tanam selanjutnya mereka melakukan pertukaran benih 
(batuka baniah) dengan tetangga atau saudaranya. Sebelum pertukaran benih 
dilakukan, terlebih dahulu secara bersama-sama mereka menetapkan lokasi sawah 
yang akan dijadikan sumber benih. Dalam penentuan sumber benih ini mengandung 
nilai-nilai sosial dimana penetapan hamparan calon benih dilakukan secara bersama 
oleh petani sehamparan atau sekaum. 

Kriteria yang digunakan dalam seleksi calon benih sangat sederhana, seperti 
pertanaman yang seragam, malai panjang dan bernas, bebas hama dan penyakit. 
Biasanya petani sekitar hamparan terpilih akan memesan benih yang terpilih kepada 
sipemilik dengan sistem barter. Manfaat yang terkandung dalam sistem ini adalah 
terjadinya proses pembelajaran/diskusi tentang hamparan sawah mereka lebih baik 
dibanding yang lain, sehingga terjadi transfer pengalaman antar petani. Sedangkan 
nilai sosialnya adalah saling berbagi apa yang terbaik dari seseorang yang berhasil 
kepada tetangga atau kaum. Cara ini sekarang sudah mulai memudar sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Varietas.  
Varietas yang digunakan sangat beragam sesuai dengan spesifik daerah 

masing-masing. Untuk setiap daerah mempunyai varietas unggul dengan rasa nasi 
spesifik Sumatera Barat (pera), seperti Anak Daro, Junjuang, Kuriak Kusuik, Caredek 
Merah, Saganggam Panuah, Mundam, Randah Kuniang, 100 hari, 1000 Gantang, 
Bendang Baru, Bendang Sarumpun, Bendang Pulau, Randah Putiah, Padi Putiah, dll. 
Sebagian varietas ini sudah dilepas menjadi varietas unggul spesifik Sumatera Barat, 
seperti: Anak Daro (Kota Solok), Junjuang (Kabupaten 50 Kota), Kuriak Kusuik 
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(Kabupaten Agam), Caredek Merah (Kabupaten Solok), dan Saganggam Panuah 
(Kota Padang Panjang).  

Ada hal yang menarik dalam pemberian nama varietas oleh masyarakat 
Minangkabau (Sumatera Barat). Mereka lebih menyukai varietas dengan nama-nama 
lokal dibanding nama-nama nasional. Bahkan, diyakini ada yang merobah nama 
varietas unggul menjadi nama varietas lokal, contohnya, varietas IR42 berobah 
menjadi 42C dan Irkasuma. Atau galur harapan yang diuji dalam suatu penelitian dan 
tidak terpilih menjadi varietas unggul, jika menurut mereka itu baik, maka mereka 
kembangkan. Contoh: Varietas Kuriak Kusuik merupakan varietas hasil pengujian 
Balittan Sukarami yang tidak terpilih tapi disukai masyarakat sehingga secara diam-
diam mereka kembangkan. 

c. Pupuk.  
Masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) sejak dahulu telah menggunakan 

pupuk dalam budidaya padi sawah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan 
abu sekam. Konsep pembangunan pertanian organik dan integrasi tanaman dengan 
ternak sebenarnya telah diterapkan lebih dahulu oleh masyarakat Minangkabau 
(Sumatera Barat). Pemeliharaan ternak bagi masyarakat mempunyai multi fungsi yaitu 
sebagai sumber pupuk organik, sebagai sumber tenaga kerja pengolahan tanah 
sawah, dan sebagai tabungan keluarga. 

Analisis Kelayakan Usahatani Penangkaran Benih Padi 
Sejak tahun 2012, sesuai dengan data BPSB dilakukan penangkaran benih 

pada 885 unit kegiatan. Penangkaran dilakukan untuk berbagai kelas benih oleh 
penangkar dari kalangan petani, pemerintah maupun swasta dan BUMN. Luas 
penangkaran benih keseluruhan adalah 3.659 ha. 

Khusus untuk responden penangkar benih, penangkar merupakan petani yang 
tergabung dalam kelompok tani dan Gapoktan. Petani ini umumnya sudah memiliki 
pengalaman yang cukup sebagai petani, dan aktif sebagai anggota kelompok. Mereka 
umumnya telah beberapa kali menjadi penangkar, dan merasa memperoleh 
keuntungan karena usahataninya diawasi secara ketat oleh petugas benih dari BPSB, 
penyuluh, serta pengurus kelompok. Benih pokok diperoleh dari kelompok tani atau 
Gapoktan dengan harga yang tidak memberatkan yakni umumnya sekitar Rp. 11.000 
per kg. Calon benih yang mereka produksi langsung ditampung kelompok atau BUMN, 
namun seringkali tidak diterima semuanya karena keterbatasan modal. 

Petani penangkar menghadapi berbagai resiko dalam usahanya, termasuk 
resiko tidak lulus uji dan tidak ditampung produsen benih. Petani penangkar tidak 
satupun yang didukung dengan kontrak kerja yang jelas, sehingga hal-hal seperti ini 
sangat sering terjadi. Karena ketiadaan uang tunai, sedangkan petani membutuhkan 
usang tunai segera, maka penangkar yang telah memproduksi calon benih akhirnya 
melepas ke pedagang pengumpul gabah dan digiling menjadi beras yang dipasarkan 
ke konsumen. 

Usahatani penangkaran benih padi cukup menguntungkan, dimana mampu 
memberikan keuntungan Rp. 11 sampai 16 juta per musim tanam tergantung musim 
tanam (Tabel 4). Keuntungan yang cukup besar tersebut diperoleh dari hasil yang 
tinggi, dan juga harga beli yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan gabah untuk 
konsumsi. Keuntungan lain bagi petani adalah adanya pendampingan teknologi dari 
penyuluh dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang juga intensif. Benih pokok 
diperoleh dari pengurus kelompok dan Gapoktan yang membelinya dari Dinas 
Pertanian dan dari BBI dan BBU. Mereka mengakui tidak mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan benih pokok. 
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Tabel 4.  
Analisis Biaya Usahatani Produksi Penangkaran Benih Padi Di Sumatera Barat 

 Uraian Musim Tanam I Musim Tanam II 

Musim  

Tanam III 

a. Benih (Kg) 52 52 67 

(Rp.000)  471 472 413 

b. Urea (Kg) 231 231 375 

 (Rp.000) 523 523 848 

c. SP36 (Kg) 125 125 250 

(Rp.000)  300 300 600 

d. NPK (Kg) 100 100 144 

(Rp.000)  257 257 371 

e.  Organik (Kg) 171 171 0 

(Rp.000)  1110 1110 0 

f. Pupuk kandang (Kg) 3375 3500 2000 

(Rp.000)  619313 642250 367000 

g. TK  traktor (Rp.000) 1043 1043 1200 

h.  Pengolahan lahan TK manusia 
(Rp.000) 346 300 300 

i. TK cabut/tanam(Rp.000) 512 512 575 

j. TK pemeliharaan(Rp.000) 325 369 263 

k. Pengeluaran lainnya(Rp.000) 156 1500 0 

l. TK panen (Kg) 336 344 454 

(Rp.000)  3798 4967 6725 

Total Biaya (Rp.000) 9796 12339 12116 

Total Produksi kotor (Kg) 4813 5117 5675 

Harga jual (Rp/kg) 4577 4604 4962 

Pendapatan (Rp.000) 22027 23555 28157 

Keuntungan (Rp.000) 12231 11216 16042 

B/C Ratio 1.25 0.91 1.32 

Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Perbenihan Padi Dan Permasalahannya 
Tujuan pokok dari Dinas Pertanian Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah : 

Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan 
Bermartabat. Seiring sengan perkembangan informasi dan teknologi sangat cepat 
untuk kedepannya institusi terkait selalu berupaya untuk selalu melakukan terobosan 
inovasi dan adopsi teknologi ke pengguna dalam hal ini masyarakat tani. 

Kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan 
pangan, dengan memacu peningkatan produksi Tanaman Pangan terutama produksi 
komoditi utama tanaman pangan seperti padi, jagung dan kacang-kacangan. 
Sehubungan dengan itu guna mencapai sasaran produksi komoditas utama tersebut 
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penggunaan benih 
varietas unggul bermutu, yang akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi, 
produktivitas dan mutu hasil tanaman. Memenuhi permintaan, benih tidak dapat 
diproduksi secara mendadak atau secara langsung, tetapi perlu perencanaan yang 
baik. Perencanaan dan penanganan yang kurang baik dapat merugikan produksi 
benih. (Diperta Provinsi Sumatera Barat. 2014) 
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Permasalahan Yang Dihadapi 
Secara Umum, Permasalahan Perbenihan Padi Yang Saat Ini Dihadapi 

Sumatera Barat Adalah: pertama, Tingkat Penggunaan Benih Berlabel Masih Rendah, 
Dimana Masih Banyak Petani Memakai Benih Sendiri. Petani Cenderung Keberatan 
Membeli Benih Berlabel, Karena Harus Mengeluarkan Uang Namun Belum Meyakini 
Mutunya Akan Lebih Baik. Namun, Sesungguhnya Benih Dari Petani Ini Tidak Dapat 
Dikatakan Buruk, Karena Mereka Menselekasi Dari Hasil Padi Yang Terbaik Di 
Lahannya, Memilih Biji Yang Matang Sempurna, Dan Hanya Mengambil Dari Bagian 
Tengah Dari Setiap Malainya. 

kedua, Ketersediaan Benih Berlabel Dari Produksi Penangkar Dan Produsen 
(Kelompok Tani Dan Gapoktan) Banyak Yang Kurang Laku, Karena Permintaan Benih 
Masih Rendah. Hasil Wawancara Dengan Produsen Benih Mengungkapkan Tentang 
Rendahnya Permintaan Benih, Terutama Pada Petani Yang Kegiatan Penyuluhannya 
Kurang Intensif.   

ketiga, Petani Yang Sudah Kenal Benih Berlabel Cenderung Cukup Puas, Dan 
Sudah Minded Benih Berlabel. Untuk Petani Ini Semestinya Jangan Lagi Diberi 
Program BLBU Dan Benih Bersubsidi, Dan Serahkan Saja Ke Sistem Pasar.  

keempat, Terjadi Persaingan Pasar Antara Produsen Benih Besar (BUMN) 
Dengan Produsen Kecil (KT Dan Gapoktan). Belum Ada Pewilayahan Segmen Pasar 
Antar Mereka, Dan BPSB Juga Tidak Bisa Mengaturnya. Wilayah Pemasaran Benih 
Dari Produsen Kecil Seperti Gapoktan Sangat Terbatas, Namun Sering Kali Kios-Kios 
Yang Ada Di Wilayah Mereka Telah Diisi Oleh Benih Dari BUMN. 

kelima, Tahun 2012, Program Blbu Dari PT HNW (Pemenang Tender Di 
Sumbar) Banyak Masalah, Dimana Benih Yang Dibagikan Berlabel Namun 
Sesungguhnya Tidak Lulus Uji. Secara Umum, Program Bantuan Langsung Benih 
Unggul (BLBU) Memiliki Dampak Positif Kepada Pengenalan Benih Bersertifikat 
Kepada Petani. Banyak Petani Yang Akhirnya Menggunakan Benih Bersetifikat Secara 
Rutin, Setelah Sebelumnya Dikenalkan Dari Program BLBU. Namun, Di Sebagian 
Wilayah, Program BLBU Tidak Sukses. Petani Memperoleh Benih Yang Kurang 
Bermutu, Sehingga Akhirnya Memiliki Persepsi Negatif Kepada Benih Bersertifikat. 

Pada 2012 Ini, Sumbar Mendapatkan Alokasi BLBU Sekitar 2500 Ton. 
Pelaksana Program BLB Di Sumbar Adalah PT Hidayah Nur Wahana  (HNW) Yang 
Ternyata Gagal Dalam Menjalankan Tanggung Jawabnya. Kasus Penyaluran Benih 
Padi Palsu Di Sumbar Akhirnya Berlanjut Ke Polisi. Balai Pengawas Dan Sertifikasi 
Benih (BPSB Sumbar) Berkeinginan Perkara Ini Diselesaikan Tuntas Secara Hukum. 
Sebab Selain Merugikan Petani Dan Tindakan Ini Juga Dapat Mengancam Ketahanan 
Pangan Secara Nasional.  BPSB Sumbar Mendapati Beredarnya Benih Padi Yang 
Belum Bersertifikasi Atau Benih Yang Tidak Bermutu Di Kabupaten Padang Pariaman. 
Benih Yang Telah Diedarkan Ke Kelompok Tani Tersebut Ditenggarai Kuat Berasal 
Dari Padi Yang Dijemur Diheler Kemudian Dimasukkan Ke Karung Bertuliskan 
Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Dari Perusahaan Pemenang Lelang 
Pengadaan BLBU, PT. Hidayah Nur Wahana (HNW). 

Untuk kedepannya Pemerintah berupaya keras untuk pembenahan sistem 
perbenihan dengan cara : Peningkatan kualitas pengelolaan dan intensitas 
pemanfaatan plasma nutfah. Perbaikan teknik, efisiensi dan kapasitas produksi. 
Perluasan distribusi dan pemasaran. Penyediaan aturan/kebijakan dalam pemasukan, 
pengeluaran, investasi dan pengawasan mutu benih yang kondusif. Langkah positifnya 
menuju Industri Benih. Masyarakat perbenihan semakin mengerti dan memahami serta 
berkeinginan untuk membuat usaha dalam Industri Perbenihan. Adanya Revitalisasi 
Perbenihan diharapkan tidak hanya perbaikan dalam kelembagaannya saja, tapi juga 
dalam menciptakan iklim investasi Industri Benih yang baik. 
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Kesimpulan Dan Implikasi Kebijakan 
Secara umum di Sumatera Barat dalam penggunaan benih padi varietas lokal 

lebih besar dari benih padi varietas unggul dan benih yang digunakan pun tidak 
berlabel. Sisi lain di Provinsi Sumatera Barat  terdapat dua  jenis padi varietas lokal, yaitu: 
(1) padi varietas unggul lokal yang sudah dilepas, seperti: Anak Daro (dilepas tahun 2007), 
Junjuang dan Kuriak Kusuik (dilepas tahun 2009), Caredek Merah (dilepas tahun 2010), dan 
Saganggam Panuah (dilepas tahun 2011); dan (2) padi varietas lokal yang belum dilepas.   

Luas penangkaran benih padi tahun 2012 adalah 3.659,04 ha. Jika produksi 
benih diandaikan 4 ton/ha, maka produksi benih tahun 2012 adalah 14.636 ton. Dan 
pada Tahun 2013 luas pertanaman padi sawah adalah 491.554 ha, sehingga 
kebutuhan benih secara total adalah 12.288.850 kg. 

Produsen benih padi di Sumbar saat ini sesungguhnya didominasi oleh petani, 
yang tergabung dalam kelompok tani penangkar dan Gapoktan, serta koperasi. Hal ini 
merupakan hasil dari pengembangan petani penangkar yang telah diintroduksikan 
semenjak tahun 1980-an, yakni era Program Insus dan Supra Insus. 

Kebutuhan akan benih padi di kedua kabupaten cukup banyak dan bervariasi 
antar kecamatan. Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi secara optimal sampai 
saat ini, baik melalui produksi benih oleh penangkar setempat maupun melalui 
program BLBU oleh pemerintah. Sehingga pemenuhan kebutuhan benih dapat menjadi 
pedoman bagi antisipasi pengadaan benih bermutu padi sawah ke depan. Dan 
pelaksanaan Kegiatan perbanyakan benih sumber (5 varietas), untuk perbanyakan 
benih sumber sebaiknya bekerjasama dengan petani penangkar.  

Penggunaan benih padi lokal di Sumatera Barat tergolong sangat tinggi. Akar 
penyebabnya adalah karena konsumen di Sumbar hanya menyukai nasi yang pera, 
dan kurang menyukai beras yang pulen jika dimasak. Lebih jauh, setiap daerah 
memiliki preferensi yang juga khas dalam hal ke-pera-an ini. Selain peran konsumen 
beras di Sumbar menyukai nasi yang juga lembut.  

Penangkar benih padi di sumatera barat adalah merupakan petani yang 
tergabung dalam kelompok tani dan Gapoktan. Petani ini umumnya sudah memiliki 
pengalaman yang cukup sebagai petani, dan aktif sebagai anggota kelompok. Mereka 
umumnya telah beberapa kali menjadi penangkar, dan merasa memperoleh 
keuntungan karena usahataninya diawasi secara ketat oleh petugas benih dari BPSB, 
penyuluh, serta pengurus kelompok. 

Dalam Adopsi Teknologi Benih Padi Bagi Masyarakat Petani Di Sumatera Barat 
Mengadopsi Teknologi Perbenihan Padi Terutama Dari Subsistem Input Usahataninya. 
Dalam Subsistem Input Usahatani Ada Tiga Jenis Teknologi Utama, Yaitu: Pengadaan 
Benih, Varietas, Dan Pupuk. 

Usahatani penangkaran benih padi cukup menguntungkan, dimana mampu 
memberikan keuntungan Rp. 11 sampai 16 juta per musim tanam tergantung musim 
tanam. Keuntungan yang cukup besar tersebut diperoleh dari hasil yang tinggi, dan 
juga harga beli yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan gabah untuk konsumsi. 
Keuntungan lain bagi petani adalah adanya pendampingan teknologi dari penyuluh dan 
Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang juga intensif. Sehingga dengan B/C ratio layak 
untuk dikembangkan lebih lanjut tetapi lebih baik di usim pertama dan ketiga. 

Saran kedepannya adalah Sistem dan kelembagaan perbenihan padi perlu 
dibenahi secara serius. Lembaga-Iembaga perbenihan pemerintah sudah sepantasnya 
diberdayakan. Peran lembaga itu bisa ditingkatkan sehingga mendukung penangkar-
penangkar benih di wilayah, (tingkat kabupaten). Sehingga sistem perbenihan di 
tingkat kabupaten dapat berjalan dan berfungsi optimal. 
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PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN 

Dedi Sufyadi 
Program Studi Ekpert/Agribisnis Pascasarjana UNSIL Tasik. 

 ABSTRAK 
Bahwa soal pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian mesti diperhatikan, 
dipikirkan dan dicarikan solusi permasalahannya. Khususnya soal nasib penyuluh 
pertanian ke depan. Di lapangan, kondisi para penyuluh pertanian semakin tersingkir 
tak ubah nya seperti  nasib para petani di negeri agraris ini. Tujuan kajian ingin 
menghimpun permasalahan dan mencari solusi. 
Metode kajian dilakukan secara deskriptif. Deskripsi didasarkan pada temuan lapang 
dan literatur terkait. Dengan tidak mengabaikan kondisi di lapangan, pengambilan 
kesimpulan dan saran didasarkan pada permasalahan dan solusi yang ditemukan 
dalam kajian. 
Hasil kajian menunjukkan bahwa, kondisi penyuluh dan petani di negeri agraris ini 
dapat dikatakan lemah. Untuk itu perlu ada nya kebijakan pemerintah yang tepat. 
Kebijakan tentang penting nya pengembangan SDM  bagi kemajuan pembangunan 
pertanian, melalui peningkatan pendidikan tinggi pertanian baik dalam bentuk jenjang 
maupun kualitas nya. 

Kata Kunci : Penyuluh pertanian, kebijakan pemerintah; Pendidikan tinggi pertanian. 

PENDAHULUAN 
Bahwa pengembangan Sumberdaya Manusia pertanian di negeri agraris ini 

masih lemah. Nasib petani yang semakin terpuruk ternyata diikuti oleh kondisi para 
penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang semakin tersingkir. Ini lah salah satu 
penyebab kegagalan pembangunan pertanian di Indonesia yaitu; terbatasnya 
ketersediaan tenaga lapangan yang handal untuk mendampingi petani. Memang pada 
ujungnya masalah pembangunan pertanian di Indonesia ini terletak pada lemahnya 
pendidikan pertanian dan kurangnya minat masyarakat kuliah di Fakultas Pertanian. 
Sampai-sampai salah seorang Guru Besar IPB mengatakan bahwa, masalah 
pembangunan pertanian di Indonesia disebabkan oleh lemah nya agropolitik, Menteri 
Pertanian kurang menguasai politik pertanian. 

Di lapangan memang terjadi keresahan, Banyaknya Tenaga Harian Lepas 
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP) yang sulit untuk diangkat jadi PNS. 
Kondisi ini dirasakan berdampak pada lemahnya minat para THL tersebut untuk 
mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2 dan S3. Data Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSMP,2013) 
menunjukkan dengan jumlah Penyuluh PNS = 28.529 orang, dan jumlah THL = 21.198 
orang, Pemerintah menganggarkan bagi apara aparatur tersebut untuk mengikuti 
jenjang pendidikan S2 dan S3 di tahun 2014 hanya 2030 orang saja. Bahkan 
keresahan yang terjadi di lapangan telah memicu terjadinya demonstrasi baru-baru ini. 
Menurut Wheny Hari Mulyati (2013), ribuan penyuluh pertanian berunjuk rasa di depan 
Istana Negara, meminta THLTBPP   untuk dapat diangkat jadi PNS. Masalah nya 
memang kompleks, di samping terletak pada gempuran global, juga pada gempuran 
lokal yang tidak pro pembangunan pertanian di negeri agraris ini.   

Kondisi yang meresahkan di atas, menggambarkan profesi penyuluh pertanian 
sedang bermasalah. Masalahnya tidak hanya menimpa pada kemandegan dalam 
pembangunan pertanian, tapi menimpa pula pada kebuntuan dalam pengembangan 
pendidikan tinggi pertanian. Sebagai contoh, Program Studi Ekonomi Pertanian / 
Agribisnis Pascasarjana Unsil;  penerimaan mahasiswa baru nya sering kali 
mengalami kesulitan, walau pun untuk angkatan terakhir-terakhir ini ( tahun akademik 
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2014/15) ada peningkatan yang signifikan yaitu dari rata-rata satuan menjadi puluhan, 
alhamdulillah.. 

Menurut Narso,dkk (2012) bahwa, peningkatan kualitas SDM penyuluh perlu 
diprioritaskan. Peningkatan kualitas SDM yang tentu nya harus bermuara pada 
pengembangan eksternal maupun internal SDM itu sendiri. Secara internal ada baik 
nya pernyatan Bambang Pujiasmanto (2015) dijadikan pegangan yaitu, perlu 
peningkatan secara berkesinambungan kinerja penyuluh pertanian melalui 
peningkatan kompetensi berupa kemampuan dalam perencanaan penyuluhan, 
kemampuan dalam evaluasi dan pelaporan; kemampuan dalam pengembangan 
penyuluhan; peningkatan motivasi berupa kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan 
untuk berafiliasi serta peningkatan kemandirian melalui kemandirian ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini ingin menghimpun permasalahan yang 
menggayuti pengembangan SDM pertanian, terutama sehubungan dengan nasib 
penyuluh pertanian yang tak jauh beda dengan nasib para petani di negeri agraris ini. 
Kajian selanjut nya ingin mencari solusi atas permasalahan yang ada. Himpunan solusi 
diharapkan dapat di pakai sebagai “raw material” dalam pembuatan kebijakan yang 
berkaitan dengan pengembangan SDM pertanian.  

Metode kajian dilakukan melalui studi kepustakaan. Masalah dan solusi yang 
menyangkut dengan penyuluhan pertanian dihimpun. Para pihak yaitu pejabat yang 
menangani langsung para PPL di daerah di ajak diskusi. Selanjutnya dilakukan 
pembahasan untuk kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dan pembuatan 
saran.  

Sebenarnya lah, dunia penyuluhan pertanian Indonesia telah memiliki Undang-
Undang dan Peraturan. Tentang UU yaitu UU nomor 16 tahun 2006 tentang sistem 
penyuluh Pertanian, perikanan, dan kehutanan. Tentang Peraturan yaitu, Peraturan 
Menteri Pertanian, Nomor 61/Permentan/OT.40/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan 
Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta. Begitu hal nya 
landasan kerja bidang penyuluhan pertanian ini sudah cukup jelas, melalui visi nya 
BPPSDMP yaitu, pengembangan SDM pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan 
berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian. Dari segi konsep pun 
sebenar nya tidak kurang jelas. Menurut Siti Sugiah Mugniesyah (2006), penyuluh 
pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu 
upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan 
produktifitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Dinyatakan pula oleh Atang 
Muhammad Safe’i dalam Unpad (2012) bahwa, penyuluhan pertanian sebagai 
jembatan antar petani dengan perguruan tinggi mempunyai peran sentral dalam 
meminimalkan jumlah kesenjangan hasil percobaan peneliti dengan hasil petani di 
sawah. 

Namun di pihak lain,gambar masyarakat itu tidak lah statik. Menurut Sumardjo 
dalam Unpad (2006) bahwa, potret masyarakat setidaknya merupakan produk empat 
dimensi yang saling berinteraksi antara dinamika internal masyarakat, kebijakan 
pemerintah, warisan atau dimensi sejarah dan intervensi asing. Pengembangan ilmu 
penyuluhan setidaknya perlu memperhatikan dinamika perubahan yang terjadi dalam 
berbagai aspek berikut : dinamika perubahan lingkungan, dinamika pengelolaan 
sumberdaya alam, masalah agraria dan nafkah, potensi konflik sosial, harmoni dan 
perdamaian, dinamika sistem sosial dan kelembagaan; dinamika sistem bisnis dan 
kewirausahaan, dinamika politik pembangunan, dinamika kedaulatan bangsa, dan 
kesejahteraan, serta dinamika multikultural dan gender. Keadaan tersebut terkait 
dengan jepitan tiga arah yang mendera negara berkembang yaitu globalisasi ekonomi, 
privatisasi dan desakan otonomi daerah.  

Ketidakstatisan masyarakat tersebut ternyata cenderung membuat nasib petani 
semakin terpuruk. Air petani terambil oleh air PDAM. Banyak rumah makan sawah, 
maka alih fungsi lahan sawah pun terjadi. Marginalisasi petani pun tak kunjung 
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berhenti. Keadaan pun ternyata diperparah oleh sikap negara yang kurang peduli 
terhadap nasib petani. Selama ini kita cenderung memandang pertanian itu bukan 
bidang yang harus diperhatikan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut 
Salmon Padmanagara (2004), Petani semakin marginal karena faktor eksternal; begitu 
juga para penyuluh pertanian. Para penyuluh pertanian calon PNS cenderung tergusur 
oleh calon PNS-PNS lainnya. Ternyata nasib penyuluh tak jauh beda dengan nasib 
petani yang biasa dipaksa, yang kehilangan prakarsa; yang kehilangan inisiatif; yang 
kehilangan jatidiri. 

Bila berkaca kepada pengalaman BIMAS tempo lalu, memang ada beberapa 
kunci yang mengantarkan keberhasilan BIMAS tersebut. Kunci keberhasilan itu di 
antara nya : di dukung oleh politik will langsung dari Presiden, sifat nya sentralistis; 
Petanian mendapat subsidi; delivery sistem dan receiving mechanisation jelas dan 
mantap; kehadiran PPL usia muda; sistem kerja jelas melalui sistem La-Ku (Ilmu 
Bertani.blogspot.com, 2013). 

PEMBAHASAN 
Sekian masalah dan solusi yang bertumpuk pada pembangunan pertanian, 

terutama yang berkaitan dengan pengembangan SDM pertanian ini, kajiannya akan 
difokuskan pada persoalan krusial yang menyangkut nasib para penyuluh pertanian. 
Para penyuluh pertanian mesti diperbaiki nasibnya oleh suatu kebijakan pemerintah 
yang berpihak kepada pertanian.  

Menghimpun Masalah 
Adanya unjuk rasa para THLTBPP di depan Istana Negara itu pertanda adanya 

masalah yang mendera para THL tersebut. Perihal nasib honorernya yang tak 
menentu.  Hadir nya Undang-Undang dan Peraturan pun tampaknya masih 
mengundang pertanyaan, mengapa sektor peternakan belum terakomodir?. Mengapa 
status penyuluh pertanian mesti terkotak-kotak ke dalam penyuluh PNS, penyuluh 
swadaya, penyuluh swasta?. Harus diakui lah bahwa masalah penyuluh dan 
penyuluhan pertanian di negara agraris ini memang kompleks. Menurut I Gede 
Setiawan AP (2005), melihat masalah penyuluhan pertanian ibarat orang buta yang 
sedang menduga-duga seekor binatang yang bernama gajah. Kompleksitas tidak 
hanya menyangkut persoalan internal yang ada pada diri petani seperti tingkat 
pengetahuan, motivasi, wawasan, kekuasaan yang cenderung lemah bahkan 
terpinggirkan; namun menyangkut pula persoalan eksternal. Maksudnya, bagaimana 
membangun pertanian yang baik bila 80 persen masalah berada di luar pertanian 
seperti pasar, teknologi, input, intensitas produksi, dan transportasi desa. 

Masalah-masalah penyuluh pertanian itu, antara lain  

1. Penyuluh merupakan tugas utama.  
2. Penyuluh pengetahuannya kurang memadai. 
3. Penyuluh kurang mengubah keadaan petani. 
4. Penyuluh kurang membuat wadah untuk kepentingan petani.  
5. Penyuluh kurang membantu petani mencapai tujuan.  
6. Penyuluh kurang mendidik petani. 

Kondisi tenaga penyuluh pertanian itu sendiri diantaranya : 

1. Penyebaran dan kompetensi tenaga PPL masih bias ke pangan. 
2. Banyak alih tugas PPL ke jabatan lain. 
3. PPL sebagai pejabat fungsional belum dilakukan. 
4. Kenaikan jenjang karir terlambat, rekruitmen tidak berdasar aturan. 
5. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian jarang dilakukan.  
6. Pengaturan penyuluh pertanian belum terselesaikan. 
7. Usia penyuluh pertanian sudah tua. 
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8. Biaya operasional tidak memadai. 
Sedangkan permasalahan  yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian : 

1. Penyusunan program tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 
2. Materi dan metode penyuluhan belum berorientasi ke agribisnis.  
3. Penyuluhan pertanian lebih dijalankan sebagai proyek.  
4. Penyuluh pertanian terbebani untuk mengamankan program. 
5. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan secara program 

setempat. 
Selanjutnya masalah yang menyangkut kelembagaan yaitu : 

1. Bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota  beragam, ada 
kantor-ada subdin. 

2. Belum semua kecamatan ada dan memfungsikan BPP. 
3. Pimpinan pertanian di kabupaten ada yang tidak berlatarbelakang pertanian. 
4. Sistem penyuluhan pertanian yang disepakati belum ada. 

Menurut Atang Muhammad Safe’i dalam Unpad (2012) , kegagalan penyuluhan 
pertanian disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif di antara komponen 
pembangunan pertanian (pendidikan, penelitian, pengembangan dengan petani 
sebagai penentu). Selain itu rendahnya kinerja petugas penyuluh lapangan juga 
menjadi faktor penghambat perkembangan penyuluhan pertanian.  

Akhir nya Salmon Padmanagara (2004) merenung bahwa, perjuangan panjang 
untuk dapat mengangkat jabatan penyuluh pertanian dalam tatanan kepegawaian 
birokrasi pemerintahan yang telah dilakukan di waktu yang lalu kini semuanya menjadi 
berantakan di era otonomi daerah ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa, keberpihakan 
kita kepada petani sekarang ini masih terbatas wacana politik dan hanya diangkat 
sesaat di waktu hak suara petani diperlukan oleh para aktor politik kita.   

Mencari Solusi 
Sehubungan masih adanya UU yang mengundang tanya, tentunya UU tersebut 

perlu di amandemen. Perlu diketahui bahwa, sektor peternakan merupakan salah satu 
sektor juga dalam bidang pertanian, untuk itu sektor peternakan harus pula masuk ke 
dalam materi UU bahkan harus menjadi fokus dalam gerakan penyuluhan pertanian; 
agar jangan sampai kebijakan impor daging sapi, malah membuat daging sapi meroket 
jadi Rp. 100.000 / kg. Begitu hal nya tentang Peraturan Menteri Pertanian yang 
mengatur jenis-jenis penyuluhan pertanian seakan-akan bersikap ganda, hal ini tentu 
nya telah mendorong untuk betapa penting nya untuk semakin memperkuat kehadiran 
Penyuluh Pertanian Lapangan  PNS. Dengan kata lain, pengangkatan THLTBPP 
menjadi PPL PNS, merupakan solusi bagi regenerasi penyuluh pertanian.  

Faktor eksternal yang seringkali jadi penyebab terpuruknya nasib para petani 
sekaligus tersungkur nya para penyuluh pertanian, mesti diatasi oleh proteksi. Dalam 
hal ini pemerintah harus mau dan mampu memproteksi sektor pertanian sekaligus 
mengembangkannya menjadi bidang agribisnis di negara agraris ini. Sebagaimana 
dikatakan oleh Salmon Padmanagara (2004) bahwa, penyuluh pertanian mesti 
berkiblat dan menyerahkan kewenangan penuh kepada petani untuk menentukan 
nasibnya sendiri, maka mereka akan menemukan jati dirinya sendiri dan memperkokoh 
kemudahan-kemudahan untuk mencapai cita-citanya. Namun demikian tetap petani 
mesti dilindungi dari gempuran zaman oleh pemerintah yang bertanggungjawab atas 
warga negaranya. 

Perihal PPL kurang dapat menjalin kemitraan dengan petani, hal ini tentu nya 
mendorong adanya perubahan paradigma penyuluhan pertanian. Menurut Slamet 
Widodo(2012), paradigma penyuluhan pertanian perlu di ubah menjadi pemberdayaan 
komunitas. Dalam konsep pemberdayaan komunitas diselenggarakan suatu proses 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
 

356 

peningkatan peluang kesempatan yang mandiri dan bermitra dengan pelaku 
pembangunan yang lain. Proses pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat 
merupakan suatu proses yang spesifik sesuai dengan karakteristik masyarakat nya, 
yang meliputi tahapan identifikasi karakteristik komunitas, identifikasi permasalahan, 
perencanaan, pemrograman mandiri, serta pembukaan akses kepada sumberdaya dan 
informasi.  

Mengenai persoalan Otonomi Daerah, yang telah membuat berantakan nya itu 
soal pengembangan karir para PPL. Pengembangan karir para PPL mesti di lakukan 
oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat harus menjadikan para PPL 
jadi asset nasional yaitu, sebagai pegawai pusat yang diperbantukan kepada 
Pemerintah Daerah, sehingga belanja pegawai pun menjadi tanggung jawab pusat. 

Masalah rendahnya kinerja para PPL tentunya mesti di atasi juga oleh 
Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mau dan 
mampu bekerja sama dalam memberikan berbagai motivasi. Motivasi para PPl dapat 
dilakukan dengan cara : memberi insentif yang layak, memberi kebutuhan operasional 
penyuluh; memberikan penghargaan kepada penyuluh berprestasi; melakukan 
pembinaan terhadap jenjang karir penyuluh; pelatihan dan magang bagi penyuluh.  

Soal kurang efektifnya komunikasi yang di alami oleh para PPL. Solusinya, 
para PPL harus selalu meng update teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat setempat. Lebih baik lagi para PPl harus mau dan mampu meningkatkan 
IPTEK nya hingga jenjang pendidikan Pascasarjana. Hal ini tentunya menjadi 
tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan tinggi pertanian. Dunia pendidikan tinggi 
pertanian mesti berkontribusi dalam turut menyegarkan gerakan penyuluhan pertanian 
di negeri agraris ini.  

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

1. Penyuluhan Pertanian mesti di kembangkan melalui gerakan. Gerakan yang 

bersifat fokus. Fokus kepada disain awal yang ingin dikembangkan.  

2. Paradigma penyuluhan pertanian mesti dikembangkan ke arah yang lebih bersifat 

partisipatif. Partisipasi terbuka yang penuh dinamika. Dinamika IPTEK yang 

senantiasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

3. Membubarkan SKK Migas itu halal, tapi menghapus PPL itu haram hukum nya di 

negeri agraris ini. 

Saran 

1. Perlu adanya pengembangan karir para PPL yang jelas dan transparan. Para PPL 

itu awalnya dikontrak selama 5 tahun, diberi gaji tinggi. Selanjutnya para PPL yang 

bagus (melalui seleksi ketat) diangkat jadi PPL PNS pusat.  

2. Perlu adanya pengembangan pendidikan program Pascasarjana. Program 

Pascasarjana dengan kajian Pembangunan Pertanian. Kajian Pembangunan 

Pertanian yang berlandaskan pada wilayah ilmu ekonomi pertanian.  
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SOCIAL STUDY ON THE DEVELOPMENT OF AREA BASED MEDIUM 

ALTITUDE SPECIALTY ARABICA COFFEE AT JEMBER REGENCY 

Diah Puspaningrum 
 Study Program of Agribusiness Faculty of Agriculture University of Jember 

Address: Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto Jember, Telp 0331-332190 
e-mail: puspafauzan38@gmail.com 

SUMMARY 
Kemiri Village, Panti Subdistrict and Karangpring Village, Sukorambi Subdistrict are 
villages with altitude of 600 m above sea level with rainfall of 500 mm/year. Therefore, 
those villages are suitable for plantation. One of the plantations is coffee. At present, 
most coffee plantations are cultivating Robusta; however, for the last three years both 
villages have started to plant Arabica coffee. Arabica and Robusta are different species 
with main differences are in their taste, condition of growth and the economic aspect. 
The research aims to find out about: 1) the support of natural and human resources 
potential in the cultivation of medium altitude specialty Arabica coffee at Jember 
Regency; 2) the motivation of farmers in cultivating medium altitude specialty Arabica 

coffee at Jember Regency and 3) the institutional  shareholder or stakeholder   
condition in cooperation effort of agribusiness of medium altitude specialty Arabica 
coffee at Jember Regency. 
Research method used is by determining research area with purposive method, which 
is two villages that cultivating medium altitude Arabica coffee. The research uses 
research approach of descriptive and qualitative with primary and secondary data. 
Social study on medium altitude specialty Arabica coffee at Jember Regency is 
conducted through purposive sampling. Sampling is conducted to find out about the 
social characteristic of coffee farmers through simple random sampling technique. Data 
analysis technique for qualitative approach is conducted with content analysis; 
whereas, descriptive analysis is used for coffee farmer sample. 
The research has gained the following conclusion: 1) The natural potential of Kemiri 
Village, Panti Subdistrict and Karangpring Village, Sukorambi Subdistrict, based on 
their agro-climate, is suitable for Arabica coffee cultivation since both villages are 
located at the altitude of above 700 a.s.l; however, their potential of human resources 
of coffee farmer is low; 2) The main motivations for farmer to convert from Robusta to 
Arabica cultivation are because the harvest time for Arabica coffee is faster than 
Robusta, the price of Arabica coffee is higher and there is a disturbance from monkeys 
at Robusta plantation; 3) The institutional shareholder, which is LMDH Taman Putri and 
LMDH Sumber Kembang, has have a complete organizational structure; however, it 
low in human resources of the staffs and members. There is no synergy and good 
cooperation among stakeholders for the development of area based specialty Arabica 
coffee at Jember Regency. 

Key words: Arabica coffee, Development, Area based 

PENDAHULUAN 
Salah satu komoditas dari tanaman perkebunan yang layak dikembangkan di 

Kabupaten Jember adalah kopi. Desa Kemiri Kecamatan Panti dan Desa Karangpring 
Kecamatan Sukorambi 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 kedua desa ini terutama yang berada di ketinggian diatas 600 dpl telah 
dibudidayakan jenis kopi arabika. Arabica dan Robusta adalah dua spesies kopi yang 

http://id.wikipedia.org/Arabika
http://id.wikipedia.org/Robusta
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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.  

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 Andongsari 1, Andongsari 2 dan 
Andongsari 2K, Lini S975, Kartika 1 dan Kartika 2  yang benihnya berasal dari Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka).  

Saat ini telah ditanam sebanyak 20 Ha kopi Arabica di kedua desa tersebut. 
Diharapkan kedepannya sebanyak 2000 Ha kopi Arabica dapat ditanam petani kopi. 
Benih yang berasal dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember 
dibibitkan di Koperasi Kopi Indocom sebanyak 500.000 bibit.  Pada Bulan Mei 2013 
mulai dilakukan panen perdana kopi arabika di Kabupaten Jember. Kopi Arabika yang 
berada di Kabupaten Jember ini diharapkan dapat menjadi Kopi Arabika Specialty 
ketinggian sedang karena ditanam di ketinggian kurang dari 1000 dpl. Spesialty 
merupakan istilah dalam perdagangan dalam kopi arabika Internasional yang berarti 
memiliki karakteristik mutu atau citarasa khas kopi arabika yang memperoleh 
penghargaan lebih tinggi (Premium price) diatas rata-rata kopi arabika pada umumnya. 
Kopi spesialty merupakan kopi yang tidak memiliki cacat dan memberi citarasa unik 
dan khas antara lain aroma dan perisa (flavour) kompleks dan kekentalan (body) kuat. 
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 kopi arabika specialty ketinggian sedang peneliti 
akan melakukan kajian sosial pengembangan kopi arabika ketinggian sedang di 
Kabupaten Jember. Adapun secara rinci kajian sosial adalah sebagai berikut: 
1)Bagaimana dukungan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam 
melakukan budidaya kopi Arabica Specialty ketinggian sedang di Kabupaten Jember?; 
2)Bagaimana motivasi petani dalam melakukan budidaya kopi Arabica Specialty 
ketinggian sedang di Kabupaten Jember?; 3)Bagaimana kondisi  kelembagaan baik 
shareholder maupun stakeholder dalam upaya melakukan kerjasama agribisnis kopi 
Arabica specialty ketinggian sedang di Kabupaten Jember? 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penentuan Daerah Penelitian 
Metode penentuan daerah penelitian adalah secara sengaja (Purposive 

Method) yaitu terdiri dari dua 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 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 metode deskriptif dan 

kualitatif. Menurut Nazir (2009), metode deskriptif berguna untuk membuat deskripsi, 
gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
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sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Metode kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan 
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan 
memanfaatkan metode ilmiah (Moleong, 2008). 

Kajian sosial yang meliputi penggalian potensi sumberdaya alam dan 
sumberdaya manusia menggunakan metode deskriptif dengan membuat deskripsi, 
gambaran serta lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta. 
Sedangkan tingkat motivasi, kondisi kelembagaan shareholder dan stakeholder 
menggunakan pendekatan kualitatif.  

Metode Pengambilan Sampel dan Key informance 
Kajian sosial terhadap kopi Arabika specialty ketinggian sedang di Kabupaten 

Jember  dilakukan dengan menggunakan sampel betujuan (purposive sampling). 
Dilakukan teknik wawancara mendalam indept interview terhadap petani-petani kopi 
yang membudidayakan kopi arabika. Teknik snowball dilakukan untuk memperoleh 
informasi yang lebih banyak dan akurat sampai dirasa data sudah jenuh (tidak ada 
informasi yang baru dari key informance).  

Pengambilan contoh yang dilakukan peneliti karakteristik sosial petani kopi 
yaitu dengan  menggunakan teknik simple random sampling. Dimana sampel diambil 
secara acak dari populasi yaitu petani-petani kopi yang membudidayakan kopi arabika 
sebanyak 350 orang. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan formulasi Slovin 
(Umar, 2003). 

   

N 

n =  

            1 + Ne2 

Keterangan : 
N = jumlah populasi 
n  = jumlah sampel 
e  = persen kelonggaran penelitian  
Jadi, jumlah sampel penelitian dapat dihitung sebagai berikut : 
                350 
n =  
       1 + 350 (0,15)2 

n = 44 
Jumlah populasi yang mencapai 350 orang dengan tingkat kesalahan mencapai 

15%, maka sampelnya berjumlah 44 orang petani kopi.  

Metode Pengumpulan Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  
1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui 
wawancara mendalam (indepth interview). Untuk mengetahui kondisi potensi 
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta kondisi kelembagaan shareholder 
(petani dan kelompok tani serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang 
membudidayakan kopi arabika) dan stakeholder (Perguruan Tinggi atau Universitas 
Jember, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Perum 
Perhutani, Perbankan). Data primer digali dengan cara triangulasi teknik maupun 
triangulasi sumber. Triangulasi tersebut dilakukan untuk menguji keabsahan data.  

 
 



Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

361 

2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang berupa literatur-literatur baik umum 

maupun khusus yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan budidaya 
kopi arabika dan website yang berhubungan dangan bahan penelitian. 

Metode Analisis Data 
Untuk analisis data kajian sosial menggunakan teknik Analisis Isi (Content 

Analysis). Teknik ini digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara 
umum tentang ilmu sosial berupa proses dan isi komunikasi (Bungin, 2012). 
Sedangkan untuk analisis data karakteristik petani menggunakan metode deskriptif. 
Metode ini merupakan penyajian kesimpulan melalui pemaparan statistic dan grafik 
sederhana dengan tujuan utama analisis adalah memberikan gambaran ilustrasi 
dan/ringkasan yang dapat membantu memahami (Tashakori dan Teddlie, 2010). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dukungan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam melakukan 
budidaya kopi Arabica Specialty ketinggian sedang di Kabupaten Jember 

Potensi Sumberdaya Alam  
Desa Kemiri Kecamatan Panti dan Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi 

saat ini telah menghasilkan kopi arabika. Panen perdana kopi arabika dimulai pada 
tahun 2013. Kopi jenis arabika memiliki cita rasa yang lebih tinggi daripada kopi 
robusta. Kopi arabika memerlukan syarat tumbuh serta pemeliharaan yang lebih sulit 
daripada kopi robusta. Petani kopi arabika di Desa Kemiri Kecamatan Panti dan Desa 
Karangpring Kecamatan Sukorambi mengusahakan kopi arabika di lereng gunung 
argopura dengan ketinggian diatas 700 m dpl. Hal tersebut sangat sesuai dengan 
syarat tumbuh kopi arabika. Jenis tanaman kopi yang banyak diusahakan oleh para 
petani kopi rakyat di kedua desa ini adalah kopi jenis Robusta, namun sebagian petani 
kedua desa ini mulai mengusahakan kopi jenis Arabika. Kopi arabika ini telah ditanam 
petani kopi rakyat pada tahun 2005. Asal mula budidaya kopi arabika tersebut 
dilakukan tanpa sengaja. Bibit kopi Arabika yang digunakan berasal dari tanaman kopi 
Arabika yang tumbuh di hutan. Bibit ini tumbuh dari biji kopi yang dibawa burung dari 
tanaman kopi Arabika di Perkebunan Besar Swasta (Perkebunan Durjo). Jenis kopi 
arabika yang banyak ditanam di kedua Desa ini adalah varietas Lini S975, Andongsari 
1, Andongsari 2, dan Andongsari 2k, Kartika 1 dan Kartika 2. Sedangkan yang paling 
banyak dibudidayakan adalah varietas Kartika karena vigur tanaman dan produktivitas 
yang lebih tinggi dibandingkan varieatas yang lain.  

Suhu daerah di Desa Kemiri Kecamatan Panti dan di Desa Karangpring 
Kecamatan Sukorambi sangat mendukung kegiatan usahatani kopi di Desa 
Karangpring. Lahan yang digunakan oleh petani kopi di Desa Karangpring ini 
merupakan lahan hutan milik perhutani. Pihak Perhutani mempercayakan lahan hutan 
kepada LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) untuk menggunakan lahan disekitar 
hutan dengan syarat menjaga pohon disekitar hutan agar selalu lestari dan petani 
diberikan kebebasan untuk menanam kopi disekitarnya. 

Potensi Sumberdaya Manusia Petani Kopi Arabika 
Secara umum karakteristik petani yang melaksanakan usahatani kopi arabika di 

Kabupaten Jember cukup beragam. Jumlah petani kopi arabika yang dijadikan 
responden pada penelitian ini sebanyak 45 responden. Gambaran karakteristik petani 
responden di daerah penelitian dapat dilihat dari keberagaman umur petani, tingkat 
pendidikan (formal) petani, pengalaman berusahatani dan luas lahan yang dikuasai. 
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1. Karakteristik Petani Kopi Arabika Berdasarkan Umur 

Umur petani merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan 
petani dalam pengelolaan usahataninya. Petani yang lebih muda (usia produktif) akan 
memiliki kemampuan fisik yang lebih baik dan lebih mudah menerima inovasi baru 
dibandingkan petani yang usianya lebih tua. Tabel 5.1 berikut ini menunjukkan 
distribusi jumlah responden berdasarkan umur. 
 

Tabel 5.1.  
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur 

No Umur Jumlah Persentase (%) 

1 < 40 tahun 2 4,44 

2 40 – 50 tahun 26 57,78 

3 51 – 60 tahun 15 33,33 

4 > 60 tahun 2 4,44 

 Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Tabel 5.1. diatas menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden berada 
pada usia produktif yaitu sebesar 62,22% dengan jumlah responden 28 orang. Hal 
tersebut sesuai dengan keadaan yang ada di lapang dimana sebagian besar penduduk 
yang berprofesi sebagai petani berada pada rentang usia produktif, sehingga 
harapannya petani akan lebih terbuka dalam menerima inovasi baru yang bermanfaat 
untuk perbaikan dan perkembangan usahatani kopi arabika yang baru saja mereka 
usahakan. Namun hal tersebut dapat terwujud jika dibarengi dengan pengetahuan dan 
tingkat pendidikan yang memadai. 
 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui 
bagaimana petani sebagai sumber daya manusia mampu menerima dan 
mengaplikasikan teknologi yang bermanfaat untuk pengembangan usahatani kopi 
arabika. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka harapannya petani lebih terbuka 
menerima inovasi baru pelaksanaan usahatani kopi arabika, mulai dari teknik budidaya 
yang baik sampai dengan penanganan pasca panen serta mampu menyerap 
informasi-informasi yang bermanfaat untuk perbaikan usahataninya. Distribusi tingkat 
pendidikan petani kopi arabika di Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 5.2. 
berikut ini. 

 

Tabel 5.2  

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 Tidak tamat SD 1 2,22 

2 Tamat SD 42 93,33 

3 Tamat SLTP 0 0,00 

4 Tamat SLTA 2 4,44 

5 Tamat PT 0 0,00 

 Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Tabel 5.2. menggambarkan bahwa tingkat pendidikan petani di daerah 
penelitian tidak cukup beragam karena rata-rata responden hanya menyelesaikan 
pendidikan sampai tamat SD yaitu sebesar 93,33%. Mengingat pendidikan terbesar 
dari petani responden hanya tamat sampai dengan SD maka hal tersebut akan 
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berdampak pada proses pengelolaan usahatani kopi arabika. Salah satu contohnya 
adalah masih banyaknya petani yang belum memanen kopi arabikanya pada saat 
buah sudah merah, masih banyak petani yang melakukan petik hijau. Namun disisi lain 
petani sudah memiliki pengalaman berusahatani kopi cukup lama sehingga mereka 
tidak banyak menemui kesulitan pada budidaya kopi arabika. 
 

3. Karakteristik Petani Arabika Berdasarkan Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman berusahatani kopi yang dimiliki petani responden tentunya akan 
mempengaruhi petani dalam melaksanakan usahataninya. Semakin lama petani 
melaksanakan usahataninya maka semakin matang petani dalam merencanakan 
usahataninya dan hal tersebut akan menjadikan petani semakin dewasa dalam 
menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi.  Berikut adalah distribusi responden 
berdasarkan lama pengalaman bertani yang disajikan pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3.  
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Pengalaman Berusahatani 

No Pengalaman Jumlah Persentase (%) 

1 < 10 tahun 25 55,56 

2 10 – 20 tahun 18 40,00 

3 21 – 30 tahun 0 0,00 

4 > 30 tahun 2 4,44 

 Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

 Berdasarkan table 5.3 maka terlihat bahwa hampir separuh dari 
responden atau tepatnya 55,56% dari petani kopi sudah terjun di bidang pertanian 
khususnya usahatani kopi selama lebih dari 10 tahun. Hal tersebut tentu tidak 
diragukan lagi karena sebagai petani tradisional, petani responden telah melaksanakan 
usahataninya secara turun temurun yang secara naluri telah mampu mengelola faktor-
faktor produksi. 
 

4. Karakteristik Petani Kopi Arabika Berdasarkan Luas Lahan  
Tabel 5.4  

Distribusi Responden Menurut Penguasaan Luas Lahan 

No Luas Lahan (ha) Jumlah Persentase (%) 

1 < 0,5 19 42,22 

2 0,5 – 1 24 53,33 

3 > 1 2 4,44 

 Jumlah 45 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2014 

Berdasarkan Tabel 5.4 diatas prosentase terbesar pengelolaan lahan petani 
kopi adalah 0,5-1,0 Ha. Dengan luasan sebesar itu memungkinkan untuk 
dibudidayakan kopi arabika dalam skala efisiensi ekonomis yang dapat meningkatkan 
pendapatan petani kopi. 

Motivasi Petani dalam Melakukan Budidaya Kopi Arabica Specialty Ketinggian 
Sedang Berbasis Kawasan di Kabupaten Jember 

Kopi Arabika memiliki banyak kelebihan yaitu diantaranya masa panen yang 
lebih awal dari kopi robusta. Panen kopi arabika dimulai pada bulan Mei sedangkan 
kopi Robusta pada bulan September sehingga petani kopi dapat memperpendek masa 
paceklik. Kopi arabika juga relative lebih kecil mendapat gangguan hewan seperti kera 
yang merusak tanaman. Selain itu alasan para petani menanam kopi arabika 
dikarenakan harga jual kopi arabika lebih tinggi daripada kopi robusta. 
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Dengan berbagai alasan itu pada akhirnya banyak petani kopi yang mulai 
menanam kopi arabika dan mencari bibit kopi arabika di sekitar tanaman kopi arabika 
milik Perkebunan Durjo. Dalam perkembangannya budidaya kopi arabika mendapat 
perhatian dari berbagai pihak karena potensi kopi arabika lebih tinggi dari kopi robusta. 
harga jual kopi arabika lebih stabil dari kopi robusta karena peluang ekspor dan 
permintaan yang lebih tinggi di pasar dunia. Sehingga Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Jember memberikan bantuan bibit sebanyak 500 Ha/Tahun. 
Juga penyuluhan untuk budidaya kopi arabika. Puslit Kopi dan Kakao juga telah 
memberikan teknologi kopi untuk pengolahan kopi baik primer maupun sekunder. 

Tanaman kopi arabika diusahakan para petani kopi di Desa Karangpring 
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember hanya sebagai tanaman sela disekitar 
tanaman kopi robusta yang kosong dikarenakan kopi arabika tidak memerlukan jarak 
tanam yang luas. Kopi arabika hanya memerlukan jarak tanam sekitar 1,25 m x 1,25 m 
sedangkan kopi Robusta memerlukan jarak tanam sekitar 2,5 m x 2,5 m. Hal tersebut 
dikarenakan kopi arabika memiliki pertumbuhan pohon yang menjulang ke atas. Pada 
perkembanganyya kopi arabika di Desa Kemiri dan Desa Karangpring semakin tahun 
terjadi peningkatan luas areal tanaman kopi arabika karena para petani kopi 
merasakan keuntungan dari mengusahakan tanaman kopi arabika.   

Adapun lebih jelasnya berbagai alasan petani kopi beralih untuk menanam kopi 
arabika dari kopi robusta adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.5  
Motivasi Petani Kopi Dalam Budidaya Kopi Arabika Specialty 

di Kabupaten Jember 

No Motivasi Petani Jumlah % 

1 pemasaran lebih mudah 11 8.27 

2 harga lebih tinggi 37 27.82 

3 mudah sertifikasi 2 1.50 

4 gangguan kera pada kopi robusta 25 18.80 

5 panen lebih cepat 39 29.32 

6 penghasilan tinggi 4 3.01 

7  rasa lebih enak 1 0.75 

8  adanya dorongan lembaga 2 1.50 

9 dorongan teman 1 0.75 

10 adanya bantuan saprodi 5 3.76 

11 perawatan mudah 1 0.75 

12 budidaya mudah 5 3.76 

Jumlah 133 100.00 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2014 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa 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 
18,80%. Motivasi petani kopi ini adalah menyangkut tujuannya yaitu meningkatkan 
kesejahteraannya dengan menanam kopi arabika. Dimana tujuannya adalah 
memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pendapatannya. 

Motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sabagai daya penggerak dari dalam dan 
didalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 
tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiap- siagaan). 
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Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak 
yang telah menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk 
mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak (Sardiman, 2006). 

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2006) motivasi adalah perubahan dalam 
diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan 
tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini 
mengandung tiga elemen penting: 1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya 
perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan 
membawa beberapa perubahan energi didalam sistem neurophysiological yang ada 
pada organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun 
motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya akan menyangkut 
kegiatan fisik manusia; 2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling, afeksi 
seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan kejiwaan, afeksi dan 
emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia 3) Motivasi akan dirangsang 
karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari 
suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi 
kemunculannya karena terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal 
ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. 

Bagaimana kondisi  kelembagaan baik shareholder maupun stakeholder dalam 
Pengembangan Kopi Arabika Specialty Ketinggian Sedang Berbasis Kawasan di 
Kabupaten Jember 
1. Kelembagaan Shareholder 

Kelembagaan Shareholder yang melakukan budidaya kopi arabika specialty 
berketinggian sedang di Kabupaten Jember khususnya di Desa Karangpring adalah 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sumber Kembang yang  beralamat di  
Durjo, Karangpring. Lembaga Tersebut dibentuk pada tahun 2006 dengan adanya 
Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum 
Perhutani. Program PHBM dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada 
masyarakat desa hutan untuk mengelola lahan hutan Perum Perhutani dengan nota 
perjanjian kerjsama dalam mengelola lahan hutan. Lembaga ini memiliki badan hukum 
sendiri. Adapun tujuan PHBM adalah untuk mewujudkan kelestarian hutan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan ketetuan tertentu dan 
masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian 
kerjasama tersebut. Kelengkapan organisasi di LMDH Sumber Kembang tersebut 
terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan bendahara. Sumberdaya manusia yang dimiliki 
LMDH Sumber Kembang relatif rendah apabila dilihat dari tingkat pendidikan 
pengurusnya juga anggota-anggota LMDH tersebut.  

Sedangkan Lembaga shareholder yang melakukan budidaya kopi arabika di 
Kecamatan Panti Desa Kemiri Kabupaten Jember adalah Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) Taman Putri. Lembaga ini juga dibentuk tahun  2006 dalam rangka 
pelaksanaan Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). 
Pembentukan lembaga ini berdasarkan nota kesepahaman antara Perum Perhutani 
KPH Jember, Pemerintah Desa Kemiri Kecamatan Panti, dimana para pihak sepakat 
melakukan kerjasama dalam ranagka mengotimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya 
hutan milik Negara yang dikelola  oleh Perum Perum Perhtani KPH Jember. 
Sedangkan tujuan dibentuknya lembaga ini adalah: a) mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas dan kelestarian hutan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya 
secara bersama; b) meningkatkan pendapatan pihak yang terkait dalam pengelolaan 
khususnya kesejahteraan masyarakat Desa Kemiri; c) sebagai sarana pemberdayaan 
bagi masyarakat desa hutan; d) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
sumberdaya manusia. 
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Kedua LMDH ini mengelola lahan milik Perum Perhutani yang bestatus hutan 
lindung dan memiliki ketinggian diatas 600 dpl. Sehingga dalam perjalanannya petani-
petani yang tergabung dalam kedua Lembaga ini menanam komoditas kopi robusta 
untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk meningkatkan keberfungsian hutan 
lindung tersebut petani-petani tersebut berkewajiban menanam tanaman tegakan 
(tanaman tahunan) di sela-sela tanaman kopi tersebut. Karena beberapa alasan yang 
telah diungkapkan dalam sub bab terdahulu sehingga beberapa petani-petani kopi 
melakukan konversi kopi robusta tersebut menjadi kopi arabika. Konversi dilakukan 
tidak dengan mengganti semua tanaman kopi robusta yang ada tetapi dengan 
“nyulami” (mengganti tanaman yang sudah tua atau mati dengan kopi arabika). 

Saat ini yang menjadi kendala adalah adanya kepengurusan  Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan yang baru belum disahkan dalam akte notaries sehingga 
terjadi kevakuman dalam kepengurusan sambil menunggu pengurus yang diakui 
secara de jure dan de facto. 

Adapun secara lengkap kondisi kelembagaan shareholder dapat dilihat pada 
Tabel 5.6 dibawah ini: 
 

Tabel 5.6  
Kondisi Kelembagaan Shareholder Petani Kopi Arabika 

No Nama 

Lembaga 

Tempat Kondisi Lembaga Peran Kendala 

1. Lembaga 

Masyarakat 

Desa Hutan 

Sumber 

Kembang 

Desa 

Sukorambi 

Kecamatan 

Panti 

Kabupaten 

Jember 

Struktur Lembaga: 

Lengkap dengan struktur 

organisasi Ketua, 

Sekretaris, dan 

Bendahara. 

Kelompok Kerja  

yang terdiri dari 7 orang  

Jagawana: 

Terdiri dari 6 orang 

 

Jumlah Anggota: 

Memiliki 198 anggota 

 

 

 Mewadahi petani 

yang mengelola 

lahan milik Perum 

Perhutani 

 Melakukan 

pemberdayaan 

kepada anggota 

terutama dalam 

aspek pemasaran 

 Melestarikan hutan 

 Mensejahterakan 

masyarakat desa 

hutan 

 

 Kualitas 

sumberdaya 

manusia yang 

masih rendah 

 kohesi sosial 

rendah 

 Petani kurang 

modal dalam 

budidaya kopi 

arabika 

 Kurang 

pendampingan 

dari Perum 

Perhutani 

2. Lembaga 

Masyarakat 

Desa Hutan 

Taman Putri  

Desa Kemiri 

Kecamatan 

Panti 

Kabupaten 

Jember 

 Struktur organisasi 

lengkap terdiri dari 

ketua, sekretaris dan 

bendahara 

 Jagawana terdiri dari 8 

orang 

 Jumlah anggota 235 

 Mewadahi petani 

kopi dalam 

melestarikan hutan 

melalui 

pemberdayaan 

 Meningkatkan 

pendapatan anggota 

 

 Kualitas sdm 

pengurus dan 

anggota masih 

rendah 

 Kurang 

komitmen 

dalam 

kemitraan 

dengan 

Koperasi 

Sumber: Data primer diolah tahun 2014 

 

2. Kelembagaan Stakeholder dalam pengembagan Kopi Arabika Specialty 

Ketinggian Sedang Berbasis Kawasan di Kabupaten Jember 

Kelembagaan stakeholder yang terlibat dalam budidaya kopi arabika terdiri dari: 
a)  Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember.  

Lembaga ini telah memberikan satu set alat alat pengolah kopi (washer, pulper, 
grinder, roaster dan powder) kepada kelompok tani tetapi anggota-anggota LMDH juga 
bisa mengakses alat tersebut. Sumber dana alat bantuan tersebut berasal dari Dinas 
Perkebunan Propinsi Jawa Timur. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah 
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dilakukan bahwa bantuan alat tersebut belum dapat bermanfaat sebagaimana 
diharapkan. Karena hanya washer dan pulper saja yang dimanfaatkan sedangkan alat-
alat untuk pengolahan sekunder seperti roaster, grinder dan powder belum 
dimanfaatkan. Disamping itu juga telah diberikan bantuan bibit kopi arabika dan pupuk. 
Disbunhut Kabupaten Jember juga telah memberikan pelatihan budidaya kopi arabika 
kepada untuk petani-petani yang tergabung dalam LMDH tersebut. 
b) Lembaga Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) 

Lembaga ini juga sudah banyak memberikan kontribusi kepada Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan dengan memberikan berbagai pelatihan kepada anggota-
anggota LMDH dalam melakukan budidaya kopi arabika. Disamping itu juga 
memberikan varietas kopi rabika yang sesuai untuk ketinggian sedang. Termasuk juga 
teknologi yang harus dikembangkan untuk budidaya kopi arabika berketinggian sedang 
tersebut. 
c) Perguruan Tinggi khususnya Universitas Jember  

Lembaga ini hanya sedikit memberikan kontribusi. Walaupun ada masih 
bersifat individual karena masih dilakukan oleh dosen-doses secara personal maupun 
kelompok. Walaupun sudah mulai dirintis kerjasama antar lembaga tapi masih perlu 
ditingkatkan. 
d) Koperasi Petani Kopi Indokom dan PT Indokom Citra Persada.  

Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember telah berdiri koperasi 
petani kopi indokom. Koperasi ini bertujuan untuk membantu permodalan petani kopi 
dalam budidaya kopi arabika. Saat ini dari kedua LMDH tersebut sudah dihasilkan 12 
ton arabika. Sedangkan satu container harusnya berisi 25 ton, sehingga kedepannya 
dibutuhkan 75 ton kopi arabika ose untuk memperoleh pangsa pasar yang jelas. 
Koperasi Petani Kopi Indokom bekerjasama dengan eksportir PT Indokom Citra 
Persada yang berkedudukan di Sidoarjo dalam memasarkan kopi arabika yang 
dihasilkan oleh petani. Kopi gelondong yang dihasilkan petani dioalah basah sehingga 
sesuai dengan kualitas kopi arabika yang dikehendaki oleh eksportir. Standartnya per 
Ha mampu menghasilkan 8 kw/ose. Sedangkan untuk membantu permodalan petani 
kopi arabika petani kopi indokom mendapatkan kredit dari Bank Syariah Mandiri 
dengan aviliasi dari PT Indokom Citra Persada.  
e) Perum Perhutani KPH Jember.  

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan milik 
Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH RPH Jelbuk BKPH Lereng yang 
Timur khususnya yang turut wilayah Pangkuan Desa Kemiri dan Desa Sukorambi 
untuk dapat dikelola secara bersama-sama melalui system Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM), telah sepakat melakukan kerjasama. Kerjasama ini 
diselenggarakan atas dasar kebutuhan dan manfaat masing-masing pihak secara 
timbale balik dengan prinsip: 1) Kebersamaan; 2) saling menghormati; 3) Kesetaraan; 
4) Keadilan; 5) keterbukaan; 6) Berbagi; 7) kelestarian. Sedangkan ruang lingkup 
kerjasama pengelolaan hutan adalah: a) penyusunan rencana; b) 
penanaman/rehabilitas; c) pemeliharaan; d) pengamanan hutan; e) perlindungan dan 
konservasi; f) pemanfaatn hutan. Sedangkan kewajiban para pihak adalah: a) 
menjamin status dan fungsi hutan sebagai asset Negara yang tidak boleh dipindah 
tangankan atau diperjualbelikan; b) menjamin dan mendukung sepenuhnya 
keberlangsungan pelaksanaan dan mekanisme PHBM; c) menyusun aturan-aturan dan 
rencana bersama; d) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan, pengamanan 
dan perlindungan hutan baik secar sendiri-sendiri maupun bersama; dan f) 
menghormati dan memahami peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Dan 
hak para pihak berhak: a) mendapatkan bagi hasil pelaksanaan PHBM; b) 
mengeluarkan pendapat dan saling koreksi; c) saling mendapatkan informasi 
perkembangan PHBM.  
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f) Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur  

Lembaga memberikan kontribusi yang cukup besar kepada petani-petani kopi 
yang tergabung dalam LMDH. Diantaranya adalah telah memberikan pelatihan SKE 
(Sistem Kebersamaan Ekonomi) selama dua kali. Kegiatan ini diikuti oleh 15-20 orang 
anggota LMDH. Kegiatan ini sangat positif karena merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kapasitas lembaga dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 
kepada anggota-anggota lembaga. Diantaranya adalah dengan memberikan 
pengetahuan terkait kelompok, dinamikan kelompok, berorganisasi dan berkoperasi. 
g) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Propinsi Jawa 

Timur 

Dalam menjalankan kewajibannya Perum Perhutani telah berhasil melakukan 
kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur untuk memberikan 
hibah bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebesar 25 juta rupiah. Adapun maksud 
diberikannya hibah tersebut adalah sebagai insentif permodalan bagi lembaga untuk 
dapat berkembang menjadi Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH). Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan Taman Putri telah mendapatkan bantuan dana hibah tersebut 
pada tahun 2012 sedangkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber Kembang 
mendapatkan bantuan dana hibah pada tahun 2013. Hanya saja pengelolaan bantuan 
dana hibah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan 
sumberdaya manusia.  

Adapun secara lebih jelasnya peran masing-masing stakeholder dalam 
pengembangan kopi arabika specialty ketinggian sedang berbasis kawasan adalah 
sebagai berikut: 
 

Tabel 5.7  
Peran Lembaga Stakeholder dalam Pengembangan Kopi Arabika 

Specialty Ketinggian Sedang Berbasis Kawasan 
No Nama 

Lembaga  

Peran Kendala 

1. Dinas 

Perkebunan 

dan Kehutanan 

Kabupaten 

Jember 

 Memberikan bantuan alat satu set untuk 

pengolahan kopi  

 Memberikan bantuan bibit kopi arabika dan 

pupuk 

 Memberikan pelatihan budidaya kopi 

arabika 

 Alat belum dimanfaatkan 

secara maksimal hanya 

untuk oleh basah 

2. Lembaga Pusat 

Penelitian Kopi 

dan Kakao 

(Puslitkoka) 

 Memberikan pelatihan teknik budidaya kopi 

arabika 

 Memberikan varietas kopi arabika yang 

sesuai untuk ketinggian sedang 

 

3 Perguruan 

Tinggi 

Universitas 

Jember 

 Kerjama mulai dijalin tetapi hanya terbatas 

dosen-dosen secara personal  

 

4 Koperasi 

Petani Kopi 

Indokom dan 

PT Indokom 

Citra Persada 

 Koperasi Petani Kopi Indokom Memberikan 

pinjaman operasional untuk budidaya kopi 

arabika 

 Membeli hasil produksi kopi arabika dengan 

kualitas sesuai untuk ekspor 

 PT Indokom Citra Persada memberikan 

aviliasi kepada Koperasi Petani Kopi 

Indokom untuk memperoleh kredit dari Bank 

Syariah Mandiri 

 Memasarkan kopi arabika 

 Belum semua anggota 

LMDH mendapatkan kredit 

dari koperasi 

 Belum semua anggota 

LMDH yang melakukan 

petik merah sehingga tidak 

dapat diolah secara basah 

5 Perum 

Perhutani KPH 

Jember 

 Memberikan hak pengelolaan hutan dengan 

system Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat 

 Pemberdayaan terhadap 

LMDH belum dilakukan 

secara optimal. Satu orang 
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Tenaga Pendamping 

Lapang (TPM) 

mendampingi 10 LMDH 

6 Dinas 

Perkebunan 

Propinsi Jawa 

Timur 

 Memberikan pelatihan Sistem Kebersamaan 

Ekonomi (SKE) bagi anggota-anggota 

LMDH untuk meningkatkan kualitas 

Sumberdaya Manusianya 

 

7 Dinas Koperasi 

dan UMKM 

Koperasi Jawa 

Timur 

 Memberikan bantuan dana hibah sebesar 25 

juta bagi insentif modal Koperasi 

Masyarakat Desa Hutan (KMDH) 

 Keterbatasan SDM 

sehingga bantuan dana 

hibah belum dikelola secara 

optimal dan 

keberlanjutannya rendah 

Sumber: Dana Primer diolah Tahun 2014 

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat desa hutan tersebut 
tidak dapat dilakukan secara terpisah antara lembaga satu dengan lembaga yang lain 
tetapi perlu dilakukan kerjasama secara terintegrasi antara lembaga stakeholder 
tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki baik oleh lembaga shareholder dan 
stakeholder dapat berkontribusi secara optimal dalam pengembangan kopi arabika 
specialty berketinggian sedang berbasis kawasan di Kabupaten Jember. 

Peranan kelembagaan stakeholder terhadap kelembagaan shareholder dalam 
pengembangan Kopi Arabika specialty berketinggian sedang berbasis kawasan di 
Kabupetan Jember meliputi subsektor hulu sampai subsektor hilir dalam agribisnis kopi 
arabika. Peranan berbagai kelembagaan itu dapat diilustrasikan dalam Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1  
Peranan Stakeholder terhadap Kelembagaan Shareholder dalam Pengembangan 

Kopi Arabika Specialty Ketinggian Sedang Berbasis Kawasan di Kabupaten 
Jember 

 

Shareholder 
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Peningkatan 

Kesejahteraan 

petani kopi 
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Budidaya kopi 

Pengolahan 

Kopi 

Pemasaran 

Kopi 

Pembinaan 

Disbunhut 

Kabupaten  

Puslitkoka 

Koperasi Petani kopi 

Disbunhut 

Puslitkoka 

PT Indokom Citra 

Persada 

Disbun Propinsi  

Puslitkoka 

Universitas 

Jember 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
 

370 

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. 

REKOMENDASI 
1. Perlu dilakukan kerjasama secara terintegrasi antara lembaga stakeholder 

tersebut, sehingga potensi yang dimiliki baik oleh lembaga shareholder dan 
stakeholder dapat berperan secara optimal dalam pengembangan Kopi Arabika 
Specialty berketinggian sedang berbasis kawasan di Kabupaten Jember. 

2. Perlu dilakukan capacity building dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam 
diversifikasi primer dan diversifikasi sekunder bagi pengurus dan petani-petani 
kopi Lembaga Masyarakat Desa Hutan sehingga kualitas kopi arabika sesuai 
dengan permintaan eksportir dan harga jualnya menjadi lebih tinggi. 
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KOMUNIKASI BISNIS PERTANIAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

POSISI TAWAR PETANI MENUJU MASYARAKAT EKONOMI  

ASEAN (MEA) : SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL 

Dwi Ratna Hidayati 
Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura 

nonratna1@gmail.com 

ABSTRAK 
Seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), alur perdagangan yang  
sedemikian bebas antar negara di Asean menjadi peluang yang menarik untuk 
menstimulus pengembangan berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor pertanian. 
Namun demikian, peluang perdagangan produk pertanian yang sedemikian besar 
belum diimbangi dengan peningkatan posisi tawar petani selaku subyek pertanian. 
Lemahnya posisi tawar petani umumya disebabkan petani kurang memiliki akses 
pasar, informasi pasar dan permodalan yang memadai. Dalam hal ini, peran 
komunikasi pembangunan dua arah (convergen) di pedesaan menjadi penting agar 
petani dapat memperoleh informasi. Akses petani dalam memperoleh informasi dari 
berbagai sumber telah terbuka luas sehingga dalam waktu singkat akan menjadi 
bagian dari masyarakat informasi yang memanfaatkannya bagi percepatan 
modernisasi pertanian. Tulisan ini diarahkan pada peningkatan posisi tawar petani 
melalui pengembangan komunikasi bisnis, berkaca dari implementasi di negara-negara 
berkembang lainnya. Dengan demikian diharapkan ke depannya ada reorientasi 
pembangunan komunikasi bisnis pertanian bagi petani untuk mengembangkan sektor 
pertanian agar lebih berdaya saing di kancah perdagangan internasional.  

Kata Kunci : Komunikasi Bisnis Pertanian, Posisi Tawar Petani, Informasi  

BUSINESS COMMUNICATION AS AN EFFORT OF ENHANCING FARMERS 
BARGAINING POSITION TOWARDS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: 

EXPLORATORY STUDY 

ABSTRACT 
As the implementation of Asean Economic Community, free trade among countries in 
Asean has been an interesting opportunity to stimulate various sector developments in 
Indonesia, including agriculture. Nevertheless, high opportunity of agricultural trade has 
not been balanced with enhancement of farmer bargaining position as agricultural 
subject. Weak bargaining position is generally caused by less access on market, less 
information and less capital. In this case, role of two ways comunication (convergen) in 
rural area becomes important so that farmers gain sufficient information. Access of 
farmer in gaining information from various sources has been widely opened so that in 
short time they will be part of information society that uses it as acceleration of 
agriculture modernization. This paper is directed into ehancement of bargaining 
position of farmer through business communication, reflecting on implementation in 
other countries. Thereby, it is expected future reorientation on business communication 
development for farmers in order to further develop agriculture sector in successful 
international trade.   

Keywords : Agriculture business communication, Farmer Bargaining Position, 
Information  

PENDAHULUAN 
Seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), alur 

perdagangan yang sedemikian bebas antar negara di Asean menjadi peluang yang 
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menarik untuk menstimulus pengembangan berbagai sektor di Indonesia, termasuk 
sektor pertanian. Kemenlu (2015) dalam bukunya berjudul ASEAN Selayang Pandang 
menulis bahwa tujuan utama kerjasama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan 
ASEAN adalah untuk menformulasikan dan mengimplementasikan kerjasama regional 
guna meningkatkan daya saing produk pangan, pertanian dan kehutanan di tingkat 
internasional; memperkuat ketahanan pangan di kawasan dan membangun kesamaan 
posisi di berbagai forum internasional.  

Berdasarkan data di Kementrian Pertanian, total volume ekspor produk 
pertanian tahun 2013 mencapai 30,7 juta ton yang meningkat menjadi 33,4 juta ton 
pada tahun 2014. Dengan capaian tersebut, nilai ekspor pertanian juga merangkak 
naik dari sebelumnya US$ 23,7 juta menjadi US$ 26,2 juta. Namun demikian, peluang 
perdagangan produk pertanian yang sedemikian besar belum diimbangi dengan 
adanya peningkatan posisi tawar petani selaku subyek pertanian. 

Sesbany (2008) menyampaikan bahwa lemahnya posisi tawar petani umumya 
disebabkan petani kurang memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang 
memadai. Problem mendasar bagi mayoritas petani Indonesia adalah 
ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Fakta lain 
dinyatakan dalam harian Medan bisnis online Senin, 4 Nov 2013 bahwa komunikasi 
agribisnis Indonesia belum baik sehingga produk pertanian masih tertinggal dari 
negara lain. Hal ini bukan disebabkan kualitas produk pertanian Indonesia yang tidak 
baik tapi saluran komunikasi agribisnis Indonesia yang belum mantap. Padahal, 
strategi komunikasi mendapat perhatian yang besar dalam rangka mendorong 
pembangunan nasional di banyak Negara. 

Dalam hal ini, peran komunikasi pembangunan dua arah (convergen) di 
pedesaan menjadi penting agar petani dapat memperoleh informasi. Akses petani 
dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber telah terbuka luas sehingga dalam 
waktu singkat akan menjadi bagian dari masyarakat informasi yang memanfaatkannya 
bagi percepatan modernisasi pertanian. Petani kecil memerlukan dua macam informasi 
pasar yaitu perkiraan harga tren pasar, dan harga saat ini serta informasi situasi pasar 
(Anindita, 2004). 

Selanjutnya, Rangkuti (2009) juga menyatakan bahwa komunikasi pertanian 
menjadi makin penting untuk menghasilkan keseimbangan dalam perspektif pertukaran 
informasi melalui jalur kelembagaan yang mapan, didukung dengan komunikasi dua 
arah, baik vertikal maupun horizontal dalam sistem sosial pertanian. Interaksi 
horizontal harus dikembangkan menjadi interaksi solidaritas dan kemitraan yang terkait 
dengan kehidupan antar anggota, antar kelompok, atau antar lembaga dalam 
masyarakat. Sinergi capital masyarakat, baik kapita fisik maupun capital sosial dari 
seluruh partisipan melalui sistem kemitraan yang perlu diintegrasikan menjadi 
kekuatan yang lebih efektif. 

Oleh karenanya, tulisan ini memaparkan tentang pentingya komunikasi bisnis 
dalam menjalin integrasi agribisnis antar sektor mulai hulu sampai dengan hilir, 
sehingga ketiga sektor tersebut dapat berjalan sebagai supporting system satu sama 
lain dan saling menguntungkan, terutama dalam upaya peningkatan posisi tawar 
petani. 

PEMBAHASAN 

Posisi Tawar Petani dan Komunikasi Bisnis Pertanian 
Secara harfiah, Bargaining power dimaknai sebagai negosiasi, kapasitas satu 

pihak untuk mendominasi yang lain karena pengaruhnya, kekuatan, ukuran atau status 
melalui kombinasi dari taktik persuasi yang berbeda (Sukirno, 2002). Lemahnya posisi 
tawar petani yang umumnya disebabkan petani kurang medapatkan atau memiliki 
akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Komunikasi 
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masyarakat petani dipedesaan juga menjadi salah satu faktor kuat penyebab 
rendahnya tingkat pedapatan petani (Sesbandy, 2008). 

Faktor lain yang juga dapat melemahkan posisi tawar petani adalah struktur 
pasar monopsonistik. Pada struktur pasar tersebut pembeli jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan petani sebagai penjual. Pembeli sedikit tersebut menguasai 
akses dan informasi serta mempunyai modal yang cukup. Sebaliknya petani sebagai 
penjual pada umumnya tidak menguasai akses, informasi maupun permodalan (Yogi, 
2008). 

Soekartawi (2004) pun mendukung pentingya komunikasi dengan 
mengemukakan ada delapan aspek yang perlu diantisipasi pada era sekarang ini, 
yakni: 1) Pentingnya penguasaan teknologi informasi, 2) Meningkatnya jumlah key 
players di sector pertanian, 3) Meningkatnya perubahan preferensi konsumen pada 
produk-produk pertanian 4) Perubahan harga yang cepat karena munculnya key player 
baru di perdagangan produk pertanian 5) Meningkatnya kesadaran kesehatan 
menyebabkan perubahan kualitas produk pertanian 6) Perubahan iklim yang kini mulai 
sulit diprediksi 7) Pembiayaan usahatai yang sudah terlanjur mahal karena ekonomi 
biaya tinggi 8) Menyempitya lahan pertanian. 

Kresnamurti (2002) masalah komunikasi bahwa program pemerintah yang 
disampaikan tidak tepat guna atau tidak selaras dengan kebutuhan lokal. Komunikasi 
penyuluh kurang baik dengan petani sehingga pengajuan program tidak representatif, 
komunikasi pemerintah dengan petani melalui website maupun laporan tidak terserap 
dengan baik. 

Nasrullah, M dan Frieda (2010) membahas tentang Faktor-Faktor Komunikasi 
Interpersonal Pengusaha Tani Sukses, bahwa seorang pengusaha tani juga memiliki 
kemampuan tinggi dalam menjalin hubungan dan berkomunikasi seperti pengusaha 
lain pada umumnya. Lingkungan komunikasi yang sangat beragam dan banyak 
memiliki keterbatasan dalam taraf pendidikan, ekonomi dan pengetahuan 
mengharuskan seorang pengusaha tani untuk lebih memahami dan membuat banyak 
toleransi. Faktor status dan peran social banyak membantu dalam mendapatkan 
kepercayaan dari petani. Selain itu pemahaman tentang konteks berperan penting 
dalam penyampaian informasi yang dilakukan melalui sosialisasi pertanian kepada 
para petani yang memiliki model penyebaran informasi dari mulut ke mulut. 

Lebih jauh Hasil penelitian Sailas Nyareza dan Archie l Dick (2012) yang 
berjudul Penggunaan Radio Komunitas dalam Mengkomunikasikan Informasi 
Pertanian kepada Para Petani di Zimbapwe bahwa program penyuluh pertanian tidak 
memberikan kebutuhan informasi yang cukup memuaskan bagi para petani karena 
terbatasnya jumlah penyuluh dimana tidak bisa mencapai seluruh rumah tangga 
petani. Para penyuluh memiliki keterbatasan dalam interaksi komunikasi secara efektif. 
Radio komunitas lebih memberikan layanan komunikasi yang lebih baik bagi petani di 
pedesaan. Program radio petani sangat relevan dengan kegiatan pertanian, bahasa 
yang digunakan, akses serta mereka dapat berkontribusi pada konten program 
tersebut. 

Agus Salim (2002) menyatakan dalam bukunya berjudul Perubahan sosial 
menyampaikan dalam perkembangannya, komunikasi pembangunan mengalami 
perubahan. Kedudukan antar sender (pengirim) dan receiver (penerima) informasi 
yang semula setara menjadi tidak sama. Ada diskriminasi kedudukan sehingga 
message berlaku searah (dikuasai sender) yang terjadi dikarenakan beberapa hal 
antara lain sender lebih terdidik dan bergerak seiring dengan pemerintah, sender 
member pesan yang sifatnya memaksa,culture (kebudayaan) yang ada dilapangan 
pada tataran yang berbeda dimana sender menggunakan bahasa paradigm 
sedangkan receiver dengan bahasa lokal, kesalahan pemahaman karena campur 
tangan politis dan ekonomi, dan pesan yang tidak tersampaikan dengan tepat karena 
posisi tawar receiver yang rendah dan tidak berarti dalam pengambilan keputusan. 
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Kresnamurti (2002) juga menyampaikan berbagai permasalahan secara 
subsistem antara lain:  
a. masalah komunikasi bisnis sektor input: petani tidak tahu informasi harga input 

secara transparan 
b. masalah komunikasi sektor pengolahan: petani cenderung menjual pada tengkulak 

karena tidak tahu kondisi pasar, harga dan tidak ada akses jaringan dengan 
industry pegolahan secara langsung. Petani hanya bersentuhan dengan para 
tengkulak. 

c. Masalah horizontal: petani tidak berkomunikasi satu sama lain mengenai 
pembagian. 

Dalam kajian lebih mendalam Churi et all (2012) melihat beberapa metode 
tradisional yang digunakan petani di wilayah pedesaan untuk mengakses peramalan 
cuaca, informasi pasar dan teknologi pertanian. Metode yang digunakan antara lain 
radio, pertemuan desa, penyuluh dan televisi. Secara tradisional, metode tersebut 
digunakan di pedesaan karena kemampuan mengakses yang rendah dengan 
keterbatasan listrik dan mayoritas petani yang miskin. Keterbatasan jumlah penyuluh, 
kurangnya dana untuk mensupport sekolah khusus petani dan plot demonstrasi 
menghambat aliran informasi kepada petani. 

Selanjutnya Reijntjes, dkk (1992) juga menyampaikan bahwa hambatan-
hambatan komunikasi antarpetani antara lain: 
a. Jarak yang jauh, kendala-kendala fisik (sungai yang lebar, barisan gunung, 

perbatasan nasional antarmasyarakat petani, khususnya dimana tidak ada fasilitas 
umum atau kalau  ada sangat mahal 

b. Frisksi politik antar negara, antar daerah dalam suatu negara atau antar suku; 

Pembangunan Komunikasi Bisnis Pertanian di Negara Lain 
Seiring peningkatan kualitas sumber daya petani dan pelaku pertanian serta 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pertimbangan efektivitas dan 
efisiensi peyebarluasan informasi, salah satu solusi yang ditawarkan dalam rangka 
mengatasi persoalan transfer teknologi dan pengetahun di Jepang adalah 
pemanfaatan information and communication technologies (ICTs) atau disebut “cyber 
extention”. Cyber extetion merupakan penggunaan jaringan online, computer dan 
digital interactive multimedia untuk menfasilitasi diseminasi teknologi pertanian. Salah 
satu model cyber extention yang dikembangkan adalah Extetion Information Network 
(EI-net) yang menggabungkan berbagai stakeholder seperti pemerintah pusat, 
propinsi, lembaga penelitian, perusahaan pertanian, pasar, penyuluh dan petani. 
Sistem ini sudah diaplikasikan sejak tahun 1988 dengan pemanfaatan terminal di 
seluruh Jepang (Subejo, 2011) 

Afrika adalah salah satu Negara yang berhasil menerapkan ICT dalam 
perdagangan pertaniannya. TradeNet beroperasi sejak tahun 2004 menawarkan data 
online mengenai 600 pasar di 17 negara Afrika dan menganggap diri sebagai platform 
dalam berbisnis.  Semua informasi termasuk penawaran dan pertanyaan dapat 
dikirimkan melalui SMS pada telepon seluler dan juga disimpa di situs web TradeNet. 
Berdasarkan permintaan, situs tersebut balik mengirikan informasi spesifik ke telepon 
seluler. Proses tersebut sampai saat ini masih gratis. Melalui situs tersebut petani bisa 
mengetahui harga dan pedagang pasar local dengan mudah. Koresponden lokal 
memuat informasi pasar ke situs itu dengan maksud menarik pembeli. TradeNet 
mengumpulkan berbagai acam informasi pasar yang lemudian disediakan melalui 
online atau melalui SMS bagi pengguna terdaftar. (Courtois, 2013). 

Selanjutnya ada Kenya Agricultural Commodity Exchange (KACE) 
mengumpulkan dan menyediakan informasi pasar regional, berfokus pada dampak 
proses yang memihak masyarakat miskisn dan melaporkan harga pasar setiap hari. 
Saat ini, system tersebut terdiri dari 12 badan pasar yang mana empat diantaranya 
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waralaba. Tergantung ukuran pasarnya, badan-badan tersebut menjadi Market 
Resource Centre (MRC) yang memberikan layanan tambahan diantaranya 
penyimpanan, layanan penimbangan, member jaminan mutu (menguji kadar air pada 
biji-bijian), member layanan keuangan (mikro) atau kredit perdagangan jangka pendek 
(contohnya menyewa alat transport ke pasar). Selain itu MRC juga membantu 
penyiapan dokumen-dokumen dan menyediakan layanan telepon seluler dan surat 
elektronik kepada klien mereka (Mukhebi, 2004). 

Australian Bureau of Statistic (2009) mencatat bahwa pada tahun 2007-2008, 
rata-rata 66% pertanian di Australia menggunakan internet dalam operasional 
bisnisnya. Petani di Western Australia menggunakan ICTs seperti smartphone dan 
tablet portable yang memungkinkan menerima dan mengirimkan informasi data di 
lapang.  

Peran Pemerintah serta Upaya Peningkatan Bargaining Position Petani Melalui 
Komunikasi Bisnis  

Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan petani untuk 
menaikkan posisi tawar petani adalah dengan: 
1. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam 

setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. 
2. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk 

menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu 
dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar 
dari banyak produsen. Efisisensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih 
besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan 
faktor produksi. 

3. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai 
efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan 
posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi 
pemasaran dilakukan untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak yang dalam 
menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya 
kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang 
distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola 
relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien 
dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan. 

Memperbaiki komunikasi menurut Purwanto (2003), adalah persepsi, 
ketepatan, kredibilitas, pengendalian dan keharmonisan. Yang perlu dilakukan dalam 
mengatasi hambatan komunikasi bisnis antara lain dengan membuat pesan lebih hati-
hati, minimisasi gangguan proses komuikasi dan mempermudah umpan balik. 

Komunikasi bisnis bisa diaplikasikan dalam bentuk jaringan kerja petani. 
Reijntjes (1992) dalam bukunya berjudul “Pertanian Masa Depan” menyatakan bahwa 
Petani mengadopsi suatu system untuk pertukaran informasi, perecanaan, evaluasi, uji 
oba serta pertukaran tanaman yang akan ditanam serta peluang pasar. 

Norton et al (2006) menyatakan bahwa dalam rangkaian komunikasi 
pembangunan pertanian dan perdesaan saat ini membutuhkan system penelitian yang 
berkaitan dengan lembaga lingkup internal maupun eksternal yang mampu 
menghasilkan teknologi tepat guna (teknologi yang mampu memecahkan 
permasalahan terhadap isu yag berkembang di dunia saat ini).  

Pemerintah pun berupaya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam usaha akselerasi pembangunan pertanian di Indonesia 
sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Departemen 
Pertanian 2005-2009, seperti dikutip oleh Soekartawi (2007), telah dicanangkan 
kebijakan operasional program TIK, yakni: 
a. Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Statistik Pertanian 
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b. Peningkatan, Pemanfaatan dan Penyebaran Informasi 
c. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Bidang Statistik dan Sistem 

Informasi, dan 
d. Pengembangan dan Penataan kelembagaan Sistem Informasi 

Salah satu informasi yang bisa diakses adalah Pelayanan Informasi Pasar 
(PIP) yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul dan pengolah pasar secara 
sistematis dan berkesinambungan serta menyediakan bagi pelaku-pelaku pasar dalam 
bentuk yang relevan untuk pembuatan keputusan. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan transparansi pasar yang dalam konteks ini didefinisikan sebagai tingkat 
informasi yang diutamakan bagi produsen, pedagang, konsumen serta lembaga 
pengawas pasar, dimana informasi pasar ini mempunyai parameter-parameter yang 
relevan bagi keputusan pemasaran mereka (Anindita, 2004). 

Salah satu bentuk komunikasi bisnis untuk melancarkan program-program 
pemerintah adalah melalui pemberdayaan peran penyuluh. Dalam UU RI No. 16 Tahun 
2006 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian 
pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama 
(pelaku kegiatan pertanian) dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Oleh karena itu 
dalam UU no. 16 disebutkan bahwa Penyuluhan Pertanian adalah suatu proses 
pembelajaran bagi pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) serta pelaku usaha agar 
mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 
informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk 
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Penyuluhan melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar, untuk 
membantu orang membentuk opini dan membuat keputusan yang baik (Van den baan, 
1974; Van den  Ban 1 hawkins 1996:9). Dilanjutkan pula oeh Leeuis (2009) dalam 
“Komunikasi untuk inovasi Pedesaan” dengan disampaikannya bahwa penyuluhan 
disebut sebagai serangkaian intervensi komunikatif yang ditanamkan, yang diartikan 
antara lain untuk membangun dan atau mendorong inovasi yang seharusnya 
membantu menyelesaikan situasi problematis. 

PENUTUP 
Posisi tawar petani menjadi poin penting dalam menyongsong perdagangan 

bebas di kancah ASEAN guna meningkatkan kualitas daya saing sektor pertanian. 
Peran komunikasi bisnis pertanian pun menjadi makin penting dalam peningkatan 
posisi tawar petani guna menghasilkan keseimbangan dalam perspektif pertukaran 
informasi melalui jalur kelembagaan yang mapan, didukung dengan komunikasi dua 
arah, baik vertikal maupun horizontal dalam sistem sosial pertanian. 

 Agar upaya ini terwujud, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi bagi 
petani yang mayoritas tinggal dipedesaan melalui beberapa cara antara lain: a) 
kolektifitas untuk perbaikan komunikasi horizontal  baik produksi dan pemasaran bagi 
petani b) pengenalan dan pembelajaran internet (ICT) sebagaimana yang sudah 
berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti Jepang, Australia dan Afrika, c) 
pembuatan media informasi seperti radio dan bulletin bagi komunitas petani dan d) 
optimalisasi peran dan jumlah penyuluh yang menjangkau dan menfasilitasi antara 
petani dan pemerintah.  

Dengan demikian dalam jangka panjang perlu dibangun sistem komunikasi 
terpadu antara pemberi informasi dan sasaran penerima informasi yang dalam hal ini 
melibatkan pemerintah, pengusaha, penyuluh, peneliti dan petani. Dalam hal ini peran 
pemerintah melalui kebijakan dan program juga perlu dibuat untuk penerapan sistem 
informasi pertanian yang betul-betul dimanfaatkan petani. 
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TINGKAT KONSISTENSI PEMUDA TANI TERHADAP TRANSFORMASI 

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PONOROGO 

Eri Yusnita Arvianti, Asnah, Anung Prasetyo 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang 
E-mail : yusnitaarvianti@yahoo.co.id 

ABSTRAK 
Sebagai salah satu daerah di propinsi Jawa Timur yang menyumbang devisa terbesar 
di Indonesia melalui pengiriman TKI di luar negeri adalah kabupaten Ponorogo. 
Fenomena tersebut menyebabkan adanya permasalahan tata keruangan wilayah 
maupun sosiologi pedesaan . Hal ini memberikan dampak pada pergeseran mata 
pencaharian dari petani menjadi bukan petani. Salah satu wilayah yang mengalami 
perubahan menjadi perkotaan adalah di lima desa Kabupaten Ponorogo yaitu 
Mojorejo, Kemuning, Siwalan, Babadan, Demangan  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat konsistensi pemuda tani terhadap mata pencahariannya di 
Kabupaten Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan metode survey. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui 
teknik wawancara dengan para pemuda tani yang tersebar di lima desa di Kecamatan 
kota Ponorogo. Teknik analisis datanya menggunakan purposive sample dengan 
mengambil 60 sampel. Kemudian mendeskripsikan konsistensi pemuda tani dengan 
cara skoring. Selanjutnya diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu kelas tidak konsisten, 
kurang konsisten, dan konsisten. 
Di Kabupaten Ponorogo terdapat 38.3% pemuda tani tidak konsisten (23 pemuda tani). 
Pemuda yang tidak konsisten di dominasi oleh para pemuda tani yang penguasaan 
lahannya sempit (<1.200m2), pendapatan dari hasil kegiatan pertanian rendah (< Rp. 
10.000.000,00 per tahun) dan mengelola lahan yang dimiliki oleh investor. Sementara 
itu terdapat 25% (15 pemuda tani) kurang konsisten yang didominasi oleh para 
pemuda tani yang memiliki pekerjaan lain di luar pertanian dan bukan penduduk asli. 
Sedangkan pemuda tani yang konsisten 36,7% (22 pemuda tani) yang didominasi oleh 
para pemuda yang kepemilikan lahannya luas (>2.000m2), pendapatan tinggi (> Rp. 
15.000.000,00 per tahun) dan merupakan penduduk asli.  

Kata Kunci : pekerjaan, pemuda tani, konsistensi.  

CONSISTENCY LEVEL FARM YOUTH AGAINST TRANSFORMATION 

AGRICULTURAL SECTOR IN PONOROGO 

ABSTRACT 
As one of the areas in the province of East Java, which accounts for the largest foreign 
exchange in Indonesia through sending workers in a foreign country is Ponorogo. The 
phenomenon led to problems of spatial planning regions and rural sociology. It is an 
impact on the livelihoods of farmers shifting to non-farmers. One area that has been 
changed into an urban village is in five Ponorogo is Mojorejo, Myrtle, Siwalan, 
Babadan, Demangan This study aims to determine the consistency of farm youth to 
livelihood in Ponorogo. 
This study used survey method. The data collected was obtained through interviews 
with youths techniques farmers in five villages in the district town of Ponorogo. Data 
analysis technique using purposive sample by taking 60 samples. Then describe the 
consistency of farm youth by means of scoring. Further classified into three classes, 
namely inconsistent, less consistent, and consistent. 
In Ponorogo contained 38.3% farm youth inconsistent (23 young farmer). Youth who do 
not consistently dominated by the young peasant land tenure narrow (<1.200m2), 
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income from agricultural activities is low (<Rp. 10,000,000.00 per year) and manage 
land owned by the investor. Meanwhile there is a 25% (15 young farmer) less 
consistently dominated by the young farmers have other jobs outside the agricultural 
and non-indigenous. While young farmer consistent 36.7% (22 young farmers) are 
dominated by young men who vast land holdings (> 2.000m2), high incomes (> Rp. 
15,000,000.00 per year) and the original inhabitants. 

Keywords: employment, farm youth, consistency. 

PENDAHULUAN 
Negara Indonesia adalah negara agraris yang memiliki peran bukan hanya 

menghasilkan produk-produk domestik. Pertanian memiliki potensi yang besar untuk 
menghasilkan devisa baik secara langsung melalui ekspor bahan baku atau komoditas 
pertanian primer, tetapi juga yang lebih besar potensinya untuk masa mendatang 
adalah menghasilkan devisa melalui ekspor produk hasil olahan. Hasil-hasil pertanian 
merupakan salah satu sumber pendapatan devisa negara. 

Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian dan hidup 
di pedesaan.Koentjaraningrat (1984) mengemukakan berdasarkan teknologi usaha 
taninya maka sektor pertanian terbagi menjadi desa yang berdasarkan bercocok tanam 
di ladang dan desa yang bercocok tanam di sawah. Kehidupan di perkotaan 
bergantung pada sektor pertanian yang berada di desa. Dengan kata lain sektor 
pertanian menjadi sangat penting. 

Sektor pertanian dalam kaitannya dengan sektor yang penting dalam 
pembangunan tidak terlepas dari masalah, diantarannya terdapat pergeseran 
kesempatan kerja di pertanian. Dapat dilihat bahwa pekerja di sektor pertanian rata-
rata berusia tua (40 tahun ke atas) sedangkan tenaga kerja berusia muda lebih 
memilih bekerja sebagai buruh industri daripada buruh tani. Alasan tenaga kerja 
berusia tua lebih banyak dikarenakan tenaga kerja ini kurang atau tidak memiliki 
keterampilan. Pengetahuan yang dimiliki petani terbatas pada apa yang dapat mereka 
rasakan secara langsung, biasanya melalui pengamatan dan apa yang bisa mereka 
pahami dengan konsep mereka sendiri. Konsep ini muncul dari pengalaman mereka 
pada masa lalu yaitu dari nenek moyang mereka sebagai petani. Oleh karena itu, 
kemungkinan mereka kesulitan untuk mengartikan proses yang baru atau proses yang 
berpengaruh secara perlahan-lahan atau secara tidak langsung. Selain itu yang lebih 
utama adalah karena pekerjaan petani sudah mengakar pada diri mereka dan 
mendapatkan ketentraman di dalam pekerjaan petani tersebut. 

Para pemuda tani di desa memandang pekerjaan petani menjadi bagian 
generasi tua yang sejak semula sudah menekuni bidang pertanian. Pemuda di 
pedesaan menghindari bekerja di sektor pertanian karena memandangnya sebagai 
pekerjaan yang kotor dan melelahkan. 

Meningkatnya jumlah penduduk pedesaan sementara luasan lahan berkurang 
karena pemukiman, membuat pemuda susah dalam mencari pekerjaan di sektor 
pertanian. Mereka yang sebelumnya mempunyai lahan, kemudian menjualnya dan 
menjadi buruh tani.Keadaan ini menambah jumlah buruh tani yang ada, sementara 
lahan pertanian tetap akibatnya upah buruh tani menjadi turun.Penurunan upah 
tersebut tentunya membuat pemuda berfikir untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di 
luar sektor pertanian. 

Kondisi minimnya keterlibaatan pemuda pada sektor pertanian dipengaruhi oleh 
penerapan teknologi pertanian. Penerapan teknologi baru pada sektor pertanian 
dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang cepat guna tercapainya 
peningkatan poduktivitas pertanian. Namun, penerapan tekologi ini memiliki akibat 
yaitu pengurangan atau penciutan lapangan pekerjaan yang dialami oleh petani miskin 
di pedesaan. 



Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

381 

Penduduk muda cenderung memilih upah yang lebih tinggi dan memilih 
menjadi TKI atau bekerja di sektor lain .Hal ini memberikan efek negatif yaitu banyak 
lahan pertanian yang digusur secara paksa untuk dijadikan daerah perindustrian, 
ataupun perumahan. Sehingga pola mata pencaharian penduduk desa pun mengalami 
perubahan. 

Kecamatan kota Ponorogo sendiri adalah salah satu kecamatan di Kabupaten 
Ponorogo yang berbatasan langsung dengan Kotamadya Madiun,-. Sebagai daerah 
yang merupakan daerah lumbung TKI di Jawa Timur adalah Kabupaten Ponorogo ini 
mengalami perubahan struktur yang mempunyai sifat kekotaan. Ciri tersebut 
ditunjukkan dari banyaknya perubahan struktur perumahan desa menjadi rumah 
modern ,dan mulai berkurangnya lahan pertanian. Jumlah penduduk cukup tinggi, yaitu 
863.900 jiwa dan sebagian besar bekerja menjadi TKI, yaitu 4039 orang(BPS 
Ponorogo, 2014).  

Di Kecamatan kota Ponorogo ada beberapa desa yang terdapat penduduk 
bermata pencaharian sebagai petani. Desa-desa tersebut antara lain Desa yaitu 
Mojorejo, Kemuning, Siwalan, Babadan, Demangan. Dari mata pencaharian sebagai 
petani tersebut dibedakan menjadi sawah irigasi dan sawah tadah hujan.seperti pada 
tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.  
Jenis Lahan sawah di Kecamatan kota Ponorogo (ha) 

Desa 

Jenis Pertanian 

Jumlah Irigasi Tadah 

hujan 

Mojorejo  1423 6 1429 

Kemuning 902 218 1120 

Siwalan 1338 23 1361 

Babadan  2957 103 3060 

Demangan 1539 23 1562 

Sumber : BPS Ponorogo tahun 2014 
Fokus penelitian penulis di sini adalah pertanian sawah yang berada di 5 desa, 

yaitu Mojorejo, Kemuning, Siwalan, Babadan, Demangan   Kelima desa tersebut mata 
pencahariannya adalah bertani dan penduduknyapun juga banyak yang berangkat 
menjadi TKI di luar negeri. Kecenderungan ini akan berakibat pada sektor pertanian. 
Tingkat konsistensi masyarakat terutama pemuda desa untuk tetap memilih mata 
pencaharian sebagai pemuda tani adalah hal menarik untuk diulas dan dikaji .Karena 
itu, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi 
pemuda tani terhadap transformasi di sektor pertanian di Kabupaten Ponorogo. 

METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei.Penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari 
keterangan-keterangan dan gambaran secara jelas tentang eksistensi petani di daerah 
penelitian.  

Penelitian ini dilakukan di 5 desa di Kecamatan Kota Ponorogo yaitu di   
Mojorejo, Kemuning, Siwalan, Babadan, Demangan  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Kabupaten Ponorogo yang memiliki penduduk bermata pencaharian 
sebagai pemuda tani. Pemilihan lokasi ini berdasakan data yang diperoleh dari BPS 
yang menunjukkan jumlah pemuda tani di lima desa tersebut adalah basisnya TKI dan 
basisnya lahan pertanian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk di Kecamatan Kota 
Ponorogo yang bermata pencaharian sebagai buruh tani padi. Dari 568 penduduk 
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dimana  150 sebagai petani  padi. Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah 150 petani  
padi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah penggunaan sampel secara purposif, 
artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan peneliti. Pengambilan sampel 
secara purposif karena data sekunder yang menunjukkan jumlah pemuda tani di 
Kabupaten Ponorogo dan setelah melakukan observasi di lapangan, maka peneliti 
menentukan jumlah sampel sebanyak 60 responden dari 75 orang pemuda yang mata 
pencaharian utamanya sebagai pemuda tani jumlah populasi responden sebanyak 150 
orang. Artinya, mata pencaharian sebagai petani bukanlah mata pencaharian 
sampingan. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengambil 5 Desa yang ada di 
Ponorogo karena hanyak ada 5 desa yang terdapat penduduk bermata pencaharian 
sebagai petani.5 Desa tersebut meliputi Desa yaitu Mojorejo, Kemuning, Siwalan, 
Babadan, Demangan. Sedangkan teknik pengambilan sampelnya menggunakan 
purposif secara proporsional untuk setiap desa sebagai berikut:  
1. Mojorejo  : 20/150x75=10 responden  
2. Kemuning  : 61/150x75 = 30 responden  
3. Siwalan  : 23/150x75 = 11 responden  
4. Babadan : 6/150x75 = 3 responden  
5. Demangan  : 12/150x75 = 6 responden  

Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data 
sekunder.Dalam penelitian ini, data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan 
berdasarkan hasil wawancara langsung dengan responden (penduduk yang bekerja 
sebagai pemuda tani di Kecamatan Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Wawancara 
tersebut dilakukan menggunakan instrument wawancara dengan beberapa 
pertanyaan. Pertanyaan tersebut dikembankan dari variabel penelitian yang meliputi:  
a. Umur 
b. Tingkat Pendidikan  
c. Luas Penguasan Lahan  
d. Pendapatan dari Hasil Kegiatan Pertanian  
e. Pendapatan di Luar Pertanian  
f. Pekerjaan Lain  
g. Jarak rumah dengan lahan yang diusahakan  
h. Status Kependudukan  
i. Keterampilan lain yang dimiliki 

Data sekunder merupakan pendukung atau pelengkap data primer yang 
diperoleh dari instansi-instansi terkait.Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi data 
kependudukan, data monografi, serta BPS Ponorogo. 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang baik, 
relevan, dan akurat sehingga dapat menunjang kelancaran dalam penelitian.Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara 
dokumentasi dan observasi. 

Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung 
kepada responden sesuai dengan instrument wawancara.  

Dokumentasi disini didapat dari data-data pendukung penelitian. Dilakukan 
untuk mengumpulkan data pelengkap untuk memperkuat data-data yang sudah ada 
dan untuk  memperkuat data pelengkap yang diperoleh dari lapangan. Adapun data 
yang diperoleh dalam dokumentasi ini adalah data monografi dan foto-foto hasil 
penelitian. 

Observasi dalam penelitian ini, yaitu melihat kondisi yang ada di lapangan, 
melakukan survei dan mengkroscek dari hasil wawancara dan dokumentasi.Dalam 
observasi ini, data yang diperoleh berupa data primer hasil wawancara dan 
pengamatan untuk mengetahui karakteristik Kabupaten Ponorogo. 
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Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 
Deskripsi mengenai konsistensi pemuda tani diperoleh dengan cara dibuat kelas-kelas 
sebagai berikut.  
Skor maksimal = 27 
Skor minimal    = 9  
Rentang =  skor maksimal – skor minimal  
= 27 – 9 = 18 
Banyak kelas 9(k) = 3 (ditentukan oleh peneliti)  
p (panjang kelas)  : Rentang banyak kelas : 18/3 – 6 
Nilai ujung bawah kelas interval = 9 (nilai terendah)  

Selanjutnya, klasifikasi tingkat konsisten petani dengan mata pencaharian 
sebagai pemuda tani di kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada 
berikut. 

Tabel 2.  
Tingkat Konsistensi Pemuda Tani  

Klasifikasi  Kategori  Skor  

1 Konsisten  22-27 

2 Kurang Konsisten 15-21 

3 Tidak Konsisten  8-14 

Sumber : Modifikasi Marschiavelli, 2008 

HASIL PENELITIAN  
Hasil penelitian ini diperoleh penelitian melalui wawancara berdasarkan 

instrument wawancara yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan 
dari variabel penelitian yang dilakukan di lima desa / kelurahan di Kecamatan Kota 
Ponorogo, yaitu Desa / Kelurahan yaitu Mojorejo, Kemuning, Siwalan, Babadan, 
Demangan  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui . Pertanyaan tersebut meliputi 
umur, tingkat pendidikan, luas penguasaan lahan, pendapatan dari hasil kegiatan 
pertania, pendapatan di luar pertanian, pekerjaan lain, jarak rumah dengan lahan yang 
diusahakan, status kependudukan, dan keterampilan lain yang dimiliki. 

Umur  
Umur dihitung dari lahir sampai pada saat penelitian dilakukan.Dari hasil 

penelitian di lapangan diperoleh informasi rentangan umur pemuda tani antara 20 
tahun sampai 40 tahun.Kemudian dilakukan pengklasifikasian umur dengan persen 
seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.  
Prosentase Umur Pemuda Tani  

No Rentang Umur Jumlah Prosentase (%) 

1 < 30 tahun  15 25 

2 30-39 tahun  27 45 

3 > 40 tahun  18 30 

Total   60 100 

Sumber : Survey Lapangan, 2015 
Dari 60 responden yang telah penulis wawancarai, sebanyak 15 responden 

berusia kurang dari 30 tahun atau sekitar 25%. Dan yang berumur antara 30 sampai 
39 tahun berjumlah 27 responden atau sekitar 45%. Sedangkan responden yang 
berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 30 responden atau sekitar 30%. Dari tabel 
tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak adalah yang berusia 
antara 30 sampai 39 tahun dengan jumlah 27 responden atau 45%.  
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Tingkat Pendidikan  
Tingkat pendidikan yang didasarkan pada pendidikan terakhir yang 

ditempuh.Pendidikan terakhir yang ditempuh pemuda tani di Ponorogo terendah 
adalah tidak lulus SD dan tertinggi adalah D3.Kemudian diklasifikasikan menjadi tiga 
kelas, yaitu pendidikan terakhir SMP, kurang dari SMP, dan lebih dari SMP. Kelas-
kelas tersebut kemudian diprosentasikan yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.  
Prosentase Tingkat Pendidikan Pemuda  Tani  

No Tingkat 

Pendidikan  

Jumlah Prosentase 

(%) 

1 < SMP  16 27 

2 SMP-SMA 36 60 

3  >SMA 8 13 

Total   60 100 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 
 

Dari 60 responden yang diwawancarai, tingkat pendidikan terakhir yang lebih 
dari SMA sebanyak 8 responden atau sekitar 13%.Dan responden yang pendidikan 
terakhir SMP-SMA sebanyak 36 responden atau sekitar 60%.Sedangkan responden 
yang pendidikan terakhir  kurang SMP sebanyak 16 responden atau sekitar 27%. 
Berdasarkan wawancara tersebut, maka jumlah responden terbanyak adalah 
responden dengan pendidikan terakhir antara SMP-SMA sebanyak 36 responden atau 
sekitar 60%. 

Penguasaan Lahan Luas  
Pemuda tani di lima desa lokasi penelitian  memiliki luas penguasaan lahan 

yang berbeda-beda.Luas penguasaan lahan pemuda tani, dari hasil wawancara adalah 
800m2 sampai 3.500m2.Dan data tersebut kemudian diprosentasikan sesuai 
kelasnya.Prosentase penguasaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.  
Prosentase Luas Penguasaan Lahan  

No Luas Lahan (m2)  Jumlah Prosentase (%) 

1 < 1.200 19 31 

2 1200 – 2.000 34 57 

3 > 2.000 7 12 

Total   60 100 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 

 
Pemuda tani dengan penguasaan lahan kurang dari 1.200 m2 sebanyak 19 

responden atau sekitar 31%. Penguasaan lahan antara 1.200 sampai 2.000m2 
sebanyak 34 responden atau sekitar 57%. Sedangkan pemuda tani yang mempunyai 
luas penguasaan lahan lebih dari 2.000m2 sebanyak 7 responden atau sekitar 12%. 
Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak adalah 
pemuda tani dengan penguasaan lahan antara 1.200 sampai 2.000m2 sebanyak 34 
responden atau sekitar 57%.  

Pendapatan dari Hasil Kegiatan Pertanian  
Pendapatan dari hasil kegiatan pertanian adalah pendapatan pemuda tani yang 

diperoleh dari mata pencaharian-nya.Perhitungan pendapatannya di-hitung rata-rata 
pertahun.Dari penelitian diperoleh angka pendapatan terendah sebesar Rp. 3.500.000 
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dan angka tertinggi sebesar Rp 20.000.000.Prosentase pendapatan dari hasil kegiatan 
pertanian terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 6.  
Prosentase Pendapatan dari Hasil Kegiatan Pertanian  

No Pendapatan   Jumlah Prosentase (%) 

1 < 10.000.000 22 36,7 

2 10.000.000-15.000.000 24 40 

3 > 15.000.000 14 23,3 

Total   60 100 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemuda tani yang dari hasil kegiatan 

pertaniannya kurang dari Rp 10.000.000 per tahun berjumlah 22 responden atau 
sekitar 36,7%. Pendapatan antara Rp. 10.000.000 sampai Rp. 15.000.000 berjumlah 
24 responden atau 40%. Sedangkan yang memiliki pendapatan dari hasil kegiatan 
pertanian lebih dari Rp 15.000.000 berjumlah 14 responden atau sekitar 23,3%. 
Sehingga, jumlah terbanyak adalah pemuda tani tani yang memiliki pendapatan dari 
hasil kegiatan pertanian antara Rp 10.000.000 sampai 15.000.000 yang berjumlah 24 
responden atau sekitar 40%.  

Pendapatan di luar Pertanian  
Pendapatan diluar pertanian diperoleh dari pendapatan yang dihasilkan dari 

kegiatan atau pekerjaan lain selain sebagai petani seperti TKI atau pabrik atau 
berdagang. Pendapatan diluar pertanian terendah adalah Rp 500.000 dan tertinggi 
sebesar Rp 15.00.000.Dari informasi tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelas. Karena 
sebagian petani ada yang tidak memiliki pekerjaan lain di luar pertanian sehingga tidak 
memiliki pendapatan lain maka diikutkan dalam kelas terendah. Prosente pendapatan 
diluar pertanian terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 7.  
Prosentase Pendapatan di Luar Pertanian  

No Pendapatan   Jumlah Prosentase (%) 

1 Lebih dari1.000.000 13 21,7 

2 600.000-1.000.000 15 25 

3 Tidak ada  32 53,30 

Total   60 100 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 

 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemuda tani yang memiliki 

pendapatan di luar pertanian lebih dari Rp 1.000.000 sebanyak 13 responden atau 
sekitar 21,7%. Pendapatan di luar pertanian antara Rp. 600.000 sampai Rp. 1000.000 
berjumlah 15 responden atau sekitar 25%. Sedangkan yang tidak memiliki pendapatan 
diluar pertanian berjumlah 32 responden atau sekitar 53,3%.Sehingga data diketahui 
bahwa pemuda tani yang mempunyai pendapatan di luar pertanian terbanyak adalah 
pemuda  tani yang tidak memiliki pendapatan diluar pertanian dengan jumlah 
responden sebanyak 32 responden atau sekitar 53,3%. 

Pekerjaan Lain  
Pekerjaan lain disini adalah ada atau tidaknya pekerjaan lain selain sebagai 

petani muda. Jenis pekerjaan lain selain sebagai petani meliputi beberapa sektor. 
Dalam pengklasifikasian pekerjaan lain-lain disini dibedakan menjadi pekerjaan lain di 
sektor formal, informal, dan buruh tani yang tidak memiliki pekerjaan lain. Prosentase 
pekerjaan lain dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 8.  
Prosentase Pekerjaan Lain  

No Pekerjaan Lain  Jumlah Prosentase (%) 

1 Formal  7 11,7 

2 Informal  26 43,3 

3 Tidak ada  27 45 

Total   60 100 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 
Pekerjaan lain pemuda tani di sektor formal berjumlah 7 responden atau sekitar 

11,7%. Untuk sektor informal berjumlah 26 responden atau sekitar 43,3%. Sedangkan 
pemuda tani yang tidak mempunyai pekerjaan lain berjumlah 27 responden  atau 
sekitar 45%. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk variabel pekerjaan lain, jumlah 
terbanyak adalah pemuda tani yang tidak memiliki pekerjaan lain sebanyak 27 
responden atau sekitar 45%.  

Jarak Rumah dengan Lahan yang diusahakan  
Jarak rumah dengan lahan yang diusahakan mempengaruhi konsistensi 

pemuda tani. Semakin dekat dengan lahan pertanian, konsistensinya akan semakin 
tingi. Pada variabel jarak rumah dengan lahan yang diusahakan diperoleh informasi 
bahwa jarak terdekat adalah 200m dan jarak terjauh adalah 5 km. kemudian 
diklasifikasikan menjadi tiga kelas yang meliputi jarak lebih dari 2 km, antara 1 sampai 
2 km, dan kurang dari 1 km. prosentse jarak rumah dengan lahan yang diusahakan 
terdapat pada tabel berikut.  

Tabel 9.  
Jarak dengan Lahan yang diusahakan  

No Jarak   Jumlah Prosentase 

(%) 

1 > 2 km  22 36,7 

2 1-2 km  28 46,7 

3 < 1 km  10 16,6 

Total   60 100 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jarak dari rumah menuju lahan yang 

diusahakan lebih dari 2 km berjumlah 22 responden atau sekitar 36,7%. Untuk jarak 
dari rumah dengan lahan yang diusahakan antara 1 sampai 2 km berjumlah 28 
responden atau sekitar 46,7%. Sedangkan jarak dari rumah dengan lahan yang 
diusahakan kurang dari 1 km berjumlah 10 responden atau sekitar 16,6%.  

Status Kependudukan  
Status kependudukan membedakan apakah penduduk asli atau pendatang 

yang dihitung berdasarkan lamanya tinggal di daerah penelitian dan diklasifikasikan 
menjadi penduduk yang tinggal di daerah penelitian kurang dari 20 tahun, antara 20 
tahun sampai 30 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Karena dari wawancara diperoleh 
informasi bahwa lama tinggal penduduk di daerah penelitian minimal 15 tahun dan 
maksimal 70 tahun.Prosentase status kependudukan terdapat pada tabel berikut. 
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Tabel 10.  
Status Kependuduka Pemuda Tani  

No Lama 

tinggal   

Jumlah Prosenta

se (%) 

1 > 20 tahun  18 30 

2 20-30 

tahun  

15 25 

3 > 30 tahun  27 45 

Total   60 100 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 
Pemuda tani yang tinggal di daerah penelitian kurang dari 20 tahun berjumlah 

18 responden atau sekitar 30%. Untuk pemuda tani yang tinggal di daerah penelitian 
antara 20 sampai 30 tahun berjumlah 15 responden atau sekitar 25%. Sedangkan 
pemuda tani yang tinggal di daerah penelitian lebih dari 30 tahun berjumlah 27 
responden atau sekitar 45%. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah pemuda tani 
terbanyak adalah pemuda tani yang tinggal di daerah penelitian lebih dari 30 tahun 
dengan jumlah 27 responden atau sekitar 45%.  

Keterampilan Lain yang Dimiliki  
Keterampilan lain yang dimiliki adalah keahlian lain selain bertani. Di Ponorogo, 

terdapat beberapa pemuda tani yang memiliki keterampilan lain. Sehingga untuk 
pengklasifikasian dbedakan menjadi keterampilan dibidang jasa, keterampilan dibidang 
perda-gangan, dan buruh tani yang tidak memiliki keterampilan lain. Prosentase 
keterampilan lain. Prosentase keterampilan lain yang dimiliki terdapat pada tabel 
berikut.  

Tabel 11.  
Keterampilan Lain yang dimiliki 

No Keterampilan 

Lain  

Jumlah Prosentase 

(%) 

1 Jasa  6 10 

2 Perdagangan  31 51,7 

3 Tidak ada  23 38,3 

Total  60 100 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 
Keterampilan lain yang dimiliki pemuda tani di bidang jasa berjumlah 6 

responden atau sekitar 10%. Untuk keterampilan lain dibidang perdagangan berjumlah 
31 responden atau sekitar 51,7%. Sedangkan pemuda tani yang tidak memiliki 
keterampilan lain berjumlah 23 responden atau sekitar 38,3%. Sehingga dapat 
diketahui bahwa jumlah terbanyak adalah pemuda tani yang tidak memiliki 
keterampilan lain dengan jumlah 31 responden atau sekitar 51,7%.  

PEMBAHASAN  
Setelah dilakukan wawancara terhadap buruh tani di yaitu Mojorejo, Kemuning, 

Siwalan, Babadan, Demangan Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan penskoringan 
dan pengklasifikasian konsistensi buruh tani tani yang terdapat pada tabel berikut. 
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Tabel 12.  
Tingkat Konsistensi Pemuda Tani  

 
No. 

Responden  

Skor  Kategori  

1 16 Kurang konsisten  

2 13 Tidak konsisten  

3 16 Tidak konsisten 

4 21 Konsisten  

5 13 Tidak konsisten  

6 24 Konsisten  

7 14 Tidak konsisten  

8 23 Tidak konsisten  

9 11 Konsisten  

10 23 Tidak konsisten  

11 24 Konsisten  

12 16 Tidak konsisten  

13 23 Konsisten  

14 12 Tidak konsisten  

15 23 Konsisten  

16 20 Kurang konsisten  

17 19 Kurang konsisten 

18 18 Kurang konsisten 

19 21 Kurang konsisten 

20 20 Kurang konsisten 

21 21 Kurang konsisten 

22 23 Konsisten 

23 23 Konsisten 

24 21 Kurang konsisten 

25 14 Tidak konsisten 

26 25 Konsisten 

27 12 Tidak konsisten 

28 22 Konsisten 

29 24 Konsisten 

30 25 Konsisten 

31 19 Kurang konsisten 

32 18 Kurang konsisten 

33 21 Kurang konsisten 

34 20 Kurang konsisten 

35 21 Kurang konsisten 

36 23 Konsisten 

37 23 Konsisten 

38 21 Kurang konsisten 

39 14 Tidak konsisten 

40 13 Tidak konsisten  

41 16 Tidak konsisten 

42 21 Konsisten  

43 13 Tidak konsisten  

44 24 Konsisten  
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45 14 Tidak konsisten  

46 23 Tidak konsisten  

47 11 Konsisten  

48 23 Tidak konsisten  

49 16 Kurang konsisten  

50 13 Tidak konsisten  

51 16 Tidak konsisten 

52 21 Konsisten  

53 13 Tidak konsisten  

54 24 Konsisten  

55 14 Tidak konsisten  

56 23 Tidak konsisten  

57 12 Tidak konsisten 

58 22 Konsisten 

59 24 Konsisten 

60 25 Konsisten 

Sumber: Survey Lapangan, 2015 
Tabel tersebut menunjukkan konsistensi pemuda tani di lima desa Kabupaten 

Ponorogo yang meliputi pemuda tani yang tidak konsisten berjumlah 23 pemuda tani 
atau sekitar 38,3%. Yang kurang konsisten berjumlah 15 orang sekitar 25%. 
Sedangkan pemuda tani yang konsisten berjumlah 22 orang atau sekitar 36,7%. 
Konsistensi pemuda tani di Kabupaten Ponorogo berbeda-beda untuk tiap desa dan 
tersebar di 5 desa, yaitu Mojorejo, Kemuning, Siwalan, Babadan, Demangan. Adapun 
tingkat konsistensi pemuda tani untuk masing-masing desa di Kabupaten Ponorogo 
adalah sebagai berikut. 

Desa Mojorejo  
Di Desa Mojorejo terdapat buruh tani.Dari 20 populasi pemuda tani tersebut 

diambil 10 pemuda tani sebagai responden.Kemudian dilakukan wawancara dengan 
pemuda tani yang berjumlah 10 responden sebagai sampel. Penskoran Desa Mojorejo 
terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 13.  
Penskoran Desa Mojorejo  

No. 

Responden  

Skor  Kategori  

1 16 Kurang konsisten  

2 13 Tidak konsisten  

3 16 Tidak konsisten 

4 21 Konsisten  

5 13 Tidak konsisten  

6 24 Konsisten  

7 14 Tidak konsisten  

8 23 Tidak konsisten  

9 11 Konsisten  

10 23 Tidak konsisten  

Sumber:Survey Lapangan, 2015 
Dari 10 sampel yang diwawancari menunjukkan kondisi pemuda tani yang tidak 

konsisten konsisten dan kurang konsisten. Lahan yang dikelola pemuda tani dari 
kedua sampel tersebut adalah milik  pribadi dan sebagian ada yang milik investor. 
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Keadaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan Desa Mojorejo yang sebagian 
besar lahannya ada yang masih dibudidayakan ada juga yang sudah beralih fungsi ke 
perumahan. Selain itu, yang menyebabkan ketidak konsistenan pemuda tani karena 
pendapatan yang kecil dari hasil pertanian, mereka tergiur oleh pekerjaan ke kota yaitu 
di Surabaya. 

Desa Kemuning  
Di Desa Kemuning terdapat 61 pemuda tani. Dari populasi totali tersebut 

diambil 30 responden sebagai sampel.Kemudian dilakukan wawancara dengan 
pemuda tani  sejumlah 30 responden sebagai sampel.Penskoran Desa Kemuning 
terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 14.  
Penskoran Desa Kemuning  

No. 

Responden  

Skor  Kategori  

11 24 Konsisten  

12 16 Tidak konsisten  

13 23 Konsisten  

14 12 Tidak konsisten  

15 23 Konsisten  

16 20 Kurang konsisten  

17 19 Kurang konsisten 

18 18 Kurang konsisten 

19 21 Kurang konsisten 

20 20 Kurang konsisten 

21 21 Kurang konsisten 

22 23 Konsisten 

23 23 Konsisten 

24 21 Kurang konsisten 

25 14 Tidak konsisten 

25 14 Tidak konsisten 

26 25 Konsisten 

27 12 Tidak konsisten 

28 22 Konsisten 

29 24 Konsisten 

30 25 Konsisten 

31 19 Kurang konsisten 

32 18 Kurang konsisten 

33 21 Kurang konsisten 

34 20 Kurang konsisten 

35 21 Kurang konsisten 

36 23 Konsisten 

37 23 Konsisten 

38 21 Kurang konsisten 

39 14 Tidak konsisten 

40 13 Tidak konsisten  

Sumber:Survey Lapangan, 2015 
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Dari 30 responden yang diwawancari, masing-masing responden memiliki 
konsistensi yang berbeda. 11 responden masih konsisten dari 30 orang responden 
yang lain. Hal ini berarti masyaratakt ( pemuda tani ) di desa kemuning masih 
mengandalkan lahan pertanian di wilayahnya untuk tetap konsisten ditanami padi, 
kalaupun disewakan masih tidak beralih fungsi kelahan non pertanian. Hal ini 
menunjukkan bahwa di Desa Kemuning jumlah pemuda tani nya paling banyak 
disbanding kelima desa lainnya  dan mereka masih sebagai tenaga produktif.  

Kelurahan Siwalan   
Populasi di Kelurahan Siwalan adalah 23 orang pemuda. Dari 23 populasi 

tersebut diambil 11 orang responden sebagai sampel. Kemudian dilakukan wawancara 
terhadap 11 sampel tersebut.Penskoran Kelurahan Siwalan terdapat pada tabel 
berikut. 

Tabel 15.  
Penskoran Kelurahan Siwalan 

No. 

Responden  

Skor  Kategori  

41 16 Tidak konsisten 

42 21 Konsisten  

43 13 Tidak konsisten  

44 24 Konsisten  

45 14 Tidak konsisten  

46 23 Tidak konsisten  

47 11 Konsisten  

48 23 Tidak konsisten  

49 16 Kurang konsisten  

50 13 Tidak konsisten  

51 16 Tidak konsisten 

Sumber:Survey Lapangan, 2015 
Dari wawancara dengan responden di Kelurahan Siwalan menunjukkan bahwa 

terdapat 7 responden yang tidak konsisten terhadap mata pencahariannya . Ada 3 
orang yang konsisten sementara 1 responden kurang konsisten . Lahan yang dikelola 
oleh pemuda tani yang konsisten dikarenakan karena lahanya adalah milik sendiri, 
sementara 7 orang yang menjawab tidak konsisten karena lahannya sewa atau milik 
investor atau karena dinggap pertanian sebagai pekerjaan sampingan .  

Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Siwalan, lebih banyak pemuda 
tani yang tidak konsisten terhadap mata pencahariannya. Mereka banyak yang 
terpengaruh menjadi TKI ataupun kerja di tempat lain . 

Kelurahan Babadan  
Kelurahan Babadan berbatasan dengan Kabupaten Madiun.Populasi pemuda 

tani yang ada di Kelurahan Babadan adalah sebesar 6 populasi.Dari 6 populasi 
pemuda tani di Kelurahan Babadan dilakukan wawancara terhadap 3 responden 
sebagai sampel. Penskoran Kelurahan Babadan terdapat pada tabel berikut. 
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Tabel 16.  
Penskoran Kelurahan Babadan  

No. 

Responden  

Skor  Kategori  

52 21 Konsisten  

53 13 Tidak konsisten  

54 24 Konsisten  

Sumber:Survey Lapangan, 2015 
Konsistensi pemuda tani di kelurahan Babadan menunjukkan 2 responden 

yang konsisten, 1 responden tidak konsisten .Semua lahan yang dikelola oleh 
responden di Kelurahan Babadan adalah lahan pertanian milik orang lain yang 
disewakan.  

Karena letak Kelurahan Babadan yang bersebelahan dengan Kabupaten 
Madiun terdapat beberapa pemuda tani bekerja di Madiun karena tergiur oleh upah 
atau gaji yang tinggi sebagai penjaga toko .  

Kelurahan Demangan  
Dalam penelitian ini, Demangan  merupakan kelurahan yang memiliki jumlah 

pemuda tani sebanyak 12 orang , Responden yang diambil dalam penelitian adalah 6 
orang . Penskoran Desa Demangan adalah sebagai berikut. 

Tabel 17.  
Penskoran Kelurahan Demangan   

No. 

Responden  

Skor  Kategori  

55 14 Tidak konsisten  

56 23 Tidak konsisten  

57 12 Tidak konsisten 

58 22 Konsisten 

59 24 Konsisten 

60 25 Konsisten 

Sumber:Survey Lapangan, 2015 

 
Pemuda tani di Kelurahan Demangan yang konsisten berjumlah 3 orang 

responden.Sementara itu responden tidak konsisten sebanyak 3 orang .Hal ini 
menunjukkan bahwa di Kelurahan Demangan tingkat konsistensinya terhadap sector 
pertanian adalah berimbang . 

Berdasarkan pembahasan dari masing-masing kelurahan dapat diketahui 
bahwa karakteristik wilayah yang berbeda menghasilkan tingkat konsistensi yang 
berbeda pada pemuda tani.Di wilayah yang banyak menjadi basis TKI seperti Siwalan 
dan Mojorejo , konsistensi pemudanya terhadap kegiatan disektor pertanian menurun , 
sehingga banyak yang menjawab tidak konsisten.Hal tersebut dikarenakan sebagian 
besar lahan pertanian adalah milik investor dan masa tanam hanya satu kali dalam 
sasatu tahun.Karena lahan yang dikelola milik investor, maka penguasaan lahan buruh 
tani hanya lahan yang sempit yang mengakibatkan pendapatan dari hasil pertanian 
rendapemuda beralih ke sector lain.  

Sedangkan di tiga wilayah lain, yaitu Kelurahan Babadan, Demangan, 
Kemuning cenderung lebih konsisten karena lahan yang dikelola masih luas. Sehingga 
kegiatan pertanian masih diwariskan ke anak cucunya. Pemuda tani yang telah 
berkecimpung dengan mata pencahariannya dan tidak memiliki keterampilan akan sulit 
untuk memperoleh pekerjaan lain yang menjanjikan. Sehingga mereka tetap konsisten 
untuk bekerja di lahan persawahan. 
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Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemuda tani di Kabupaten 
Ponorogo yang konsisten adalah pemuda tani yang memiliki penguasaan lahan yang 
luas (>2.000m2), pendapatan tinggi (> Rp. 15.000.000,00 per tahun), tidak memiliki 
keterampilan lain, dan status kependudukan yang merupakan penduduk asli. 
Sedangkan pemuda tani yang tidak konsisten adalah pemuda yang memiliki 
penguasaan lahan yang sempit (> 1.200 m2), pendapatan dari hasil kegiatan pertanian 
rendah (< Rp. 10.000.000,00 per tahun), dan mengelola lahan milik investor.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor paling 
dominan yang mempengaruhi konsistensi buruh tani di Kabupaten Ponorogo adalah 
luas penguasaan lahan, pendapatan, keterampilan lain yang dimiliki, dan status 
kependudukan. Keadaan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Yunus 
bahwa konsistensi petani dipengaruhi oleh keterampilan lain dan status 
kependudukan.  

PENUTUP  

SIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat konsistensi 

pemuda tani di sektor pertanian Kabupaten Ponorogo, maka simpulan yang dapat 
diperoleh adalah sebagai berikut bahwa secara keseluruhan dari 60 responden di 
Kecamatan Kota Ponorogo terdapat 23 pemuda tani yang tidak konsisten, 15 pemuda 
tani kurang konsisten, dan 22 pemuda tani konsisten. Pemuda tani tersebut tersebar di 
lima desa yaitu yaitu Mojorejo, Kemuning, Siwalan, Babadan, Demangan  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui karena mengelola lahan milik investor. Pemuda tani di 
Ponorogo yang konsistensinya tinggi adalah pemuda yang berada di Kelurahan 
Babadan, Kemuning dan Demangan Pemuda tani yang konsisten adalah pemuda tani 
yang memiliki penguasaan lahan yang luas (> 2.000 m2), pendapatan tinggi (> Rp. 
15.000.000,00 per tahun), tidak memiliki keterampilan lain, dan status kependudukan 
yang merupakan penduduk asli. Pemuda tani yang tidak konsisten adalah pemuda tani 
yang memiliki penguasaan lahan yang sempit (< 1.200 m2), pendapatan dari hasil 
kegiatan pertanian rendah (< Rp. 10.000.000,00 per tahun, dan mengelola lahan milik 
investor.  

SARAN  
Masyarakat di Kecamatan Ponorogo, baik itu masyarakat yang terlibat 

langsung dalam bidang pertanian maupun masyarakat umum yang tidak terlibat 
langsung dalam bidang pertanian hendaknya lebih peduli terhadap keadaan lahan 
pertanian yang semakin menyempit akibat terdesak oleh pembangunan untuk ikut 
berpartisipasi menjaga lahan pertanian agar tidak terus terdesak oleh pembangunan. 
Dan khusus bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam bidang pertanian 
hendaknya tetap konsisten dan berusaha meningkatkan produktivitas pertanian 
dengan menambah pengetahuan tentang pertanian dan mengikuti penyuluhan. 
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PEMETAAN KERAWANAN KONFLIK MASYARAKAT MULTIETNIS DI 

PULAU KECIL SEBAGAI SEBUAH UPAYA PREVENTIF KESINAMBUNGAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Ihsannudin dan Aminah H.M Ariyani 
Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 

ihsannudin@yahoo.com 

ABSTRAK 
Pulau kecil dikenal dengan wilayah yang memiliki kerawanan baik secara fisik, social, 
politik dan ekonomi. Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika masyarakat 
yang ada berasal dari sosian budaya yang berbeda. Studi ini mencoba 
mengungkapkan tingkat kerawanan konflik masyarakat multi etnis di pulau kecil serta 
pemetaan penyebab yang berpotensi menimbulkan konflik. Penelitian dilakukan di 
Pulau Masalembu yang termasuk dalam kategori pulau kecil yang dihuni oleh etnis 
Madura, Bugis dan Mandar. Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis 
deskriptif. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa bahwa meski pernah terjadi 
konflik namun secara umum kondisi masyarakat masih pada taraf aman.  Konflik yang 
terjadi umumnya berada di wilayah perairan (77,1%) yang terkait dengan pelanggaran 
aturan dalam pemanfaatan sumberdaya perairan (69,7%). Hal yang sangat 
menggembirakan terlihat bahwa masyarakat masih beranggapan upaya terbaik dalam 
penyelesaian konflik adalah dengan menggunakan musyawarah (95,3%) dan hanya 
2,8% saja masyarakat yang mengedepankan penyelesaian secara hukum.  

Kata Kunci: Konflik, Multietnis, Pulau Kecil, Pemberdayaan 

MAPPING OF CONFLICT VULNERABILITY ON MULTIETHNIC SOCIETY IN SMALL 
ISLAND AS PREVENTION EFFORT FOR COMMUNITY DEVELOPMENT 

SUSTAINABILITY 

ABSTRACT 
The small island is known as a region that has vulnerability on physical, social, politic 
and economic. This condition is becoming more worrying because there are people 
who come from different social and culture. The study has aimed to reveal the level of 
vulnerability to conflict on multi-ethnic society in small islands and find the causes of 
potential conflict. The study is conducted in the Masalembu island that is included in 
small island category and inhabited by Madurese, Bugis and Mandar. The analytical 
method uses  descriptive analysis. Generally, condition of society is safe level, despite 
conflict is ever conducted. Conflicts are generally located in the territorial waters 
(77.1%) were related to violation of rules in the utilization of aquatic resources (69.7%). 
Surprisingly, people still choose deliberations as best effort in the conflicts resolution 
(95.3%) and only 2.8% are people who prefer the legal settlement.  

Key Words: conflict, Multiethnic, Small island, Development 

PENDAHULUAN 
Sebagai sebuah negara kepulauan maka sudah dikenal jika Indonesia memiliki 

kumpulan pulau besar dan pulau kecil. Tercatat hingga saat kini Indonesia memiliki 
7.870 pulau yang telah bernama dan ternyata masih ada sekitar 9 ribu pulau masih 
belum mempunyai nama. Pulau-pulau yang dimiliki Indonesia tersebut terdiri atas 
pulau besar (mainland island) dan pulau kecil (small island). Pembahasan akan pulau 
kecil menjadi kajian yang demikian menarik dari berbagai aspek.  

Secara definisi pulau kecil dapat didasarkan pad dua kriteria utama yaitu luasan 
pulau dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dirujuk 
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secara nasional adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor  41 tahun 2000 Jo Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 tahun 
2002. Menurut aturan tersebut yang dinamakan pulau kecil adalah pulau yang 
berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km2 , dengan jumlah penduduk kurang 
atau sama dengan 200.000 jiwa. Sementara itu pulau kecil menurut Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, adalah 
pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan 
ekosistemnya.  

Selain kriteria utama tersebut, terdapat cirri khas pulau yang lain adalah adalah 
secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik 
yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular. Selanjutnya 
pulau kecil tersebut memiliki 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. Pada sisi lain jika dikaji dari aspek sosial, 
ekonomi dan budaya maka masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan 
dengan pulau induknya. Sebagai wilayah yang terpisah dengan daratan induknya 
maka pulau kecil melekat dengan kerawanan yang melingkupinya. Sebagaimana yang 
dinyatakan Manafi (2010) bahwasannya pulau-pulau kecil seringkali dihadapkan pada 
7 tantangan yaitu: (1) keterpencilan; (2) rentan bencana; (3) keterbatasan 
kelembagaan; (4) keterbatasan diversifikasi produk olahan; (5) rentan terhadap 
guncangan ekonomi dan lingkungan eksternal; (6) keterbatasan akses terhadap modal 
eksternal dan (7) kemiskinan. 

Sebagai sebuah pulau kecil masyarakatnya cenderung memiliki mata 
pencaharian sebagai nelayan. Saat ini di sebagian besar wilayah peraiaran banyak 
mengalami kondisi over fishing (Muhsoni, 2006). Kondisi dengan kerentanan-
kerentanan yang ada di pulau kecil akan ini menjadi demikian pelik manakala 
masyarakat pulau kecil tersebut adalah berasal dari etnis dan budaya yang berbeda. 
Subejo (2009) menyatakan bahwa perbedaan budaya yang ada dalam masyarakat 
maka akan dapat merubah tatanan sebuah komunitas. Fisher (2001) menambahkan 
bahwa  kesalahpamana budaya dan ketidaksamaan komunikai dapat menimbulkan 
konflik.  

Berdasarkan kondisi demikian maka terlihat bahwa konflik sangat rawan terjadi 
di masyarakat pulau kecil. Apalagi dengan kondisi sosial masyarakat dengan etnis 
yang berbeda. Paparan dalam makalah ini berupaya untuk memetakan kerawanan 
konflik di wilayah pulau kecil dengan masyarakat multi etnis dan mengetahui penyebab 
umum terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat multi etnis di pulau kecil.  

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan secara sengaja di Pulau Masalembu yang masuk dalam 

wilayah administrative Kabupaten Sumenep. Hal ini dilakukan mengingat Pulau 
masalembu dengan luas 4.085,199 Ha dengan ketinggian kurang dari 500 m dari 
permukaan laut atau termasuk pada kategori pulau kecil. Selain itu pulau Masalembu 
yang berpopulasi 20.000 penduduk berasal dari 3 etnis besar yang berbeda yaitu etnis 
Madura (75%), Bugis (15%) dan etnis Mandar (10%).  

Data Penelitian 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer terkait dengan peta kerawanan konflik di masyarakat multi etnis 
di pulau kecil yang diperoleh dengan observasi, wawancara tertutup (kuisioner) dan 
wawancara terbuka. Demikian juga penyebab timbulnya konflik pada masyarakat multi 
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etnis di pulau kecil yang diperoleh dengan observasi, wawancara tertutup (kuisioner) 
dan wawancara terbuka. Data sekunder terkait dengan demografi Pulau Masalembu 
diperoleh dari data kecamatan Masalembu.  

Metode Analisis 
Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan 

analisis deskriptif. Selain itu juga dilakukan pendekatan kualitatif untuk mempertajam 
analisis deskriptif yang telah ditemukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peta Kerawanan Konflik Masyarakat Multi Etnis di Pulau Kecil 
Pulau kecil dengan masyarakat muti etnis yang dalam hal ini direpresentasikan 

oleh pulau Pulau Masalembu merupakan pulau yang masuk dalam wilayah Kecamatan 
Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik 
Sumenep (2013) Kepulauan Masalembu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 
a. Batas Utara  : Laut Jawa 
b. Batas Selatan   : Laut Jawa 
c. Batas Timur  : Laut Jawa 
d. Batas Barat  : Laut Jawa 

Berdasarkan keadaan geografis Kepulauan Masalembu terletak pada posisi 
lintang 5° 31' sampai dengan 5° 35' LS. Dengan posisi semacam ini, kedudukan Pulau 
Masalembu mendekati posisi ekuatorial dengan karakteristik lingkungan mempunyai 
daya tampung yang sangat tinggi terhadap struktur keragaman hayati, habitat terumbu 
karang, bakau, lamun, rumput laut dan daerah umbalan (upwelling area) yang menjadi 
penopang sumberdaya ikan dan non ikan dengan economic value tinggi. Kepulauan 
Masalembu memiliki luas 4.085,199 Ha dengan ketinggian kurang dari 500 m dari 
permukaan laut atau termasuk pada kategori dataran rendah. 

Sedangkan berdasarkan topografinya, kurang lebih sebanyak 3% atau areal 
seluas 1,23 Km2

 merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan antara 30% hingga 
60% sedangkan 97% atau areal seluas 39,26 Km2 merupakan daerah landai atau 
dengan kemiringan kurang dari 30%. Pulau Masalembu terdiri dari dua desa yaitu 
Desa Sukajeruk dan Desa Masalima. Adapun Pulau masalembu memiliki batas-batas 
wilayah sebagai berikut : 
a. Batas Utara  : Pulau Masakambing  
b. Batas Selatan  : Laut Jawa 
c. Batas Timur  : Laut Jawa 
d. Batas Barat  : Laut Jawa 

Pulau Masalembu memiliki lahan pertanian, dimana Desa Masalima memiliki 
lahan terluas untuk kegiatan usahatani jagung yaitu 1.096,1 Ha. Usaha budidaya 
jagung dilakukan dengan sisitem tegalan dan hutan rakyat bukan. Sementara untuk 
areal pemukiman memiliki luas sebesar 113,1 Ha. Sedangkan lahan pertanian di Desa 
Sukajeruk memiliki luas sebesar 1.084,2 Ha dengan sistem tegalan dan hutan rakyat. 
Adapun areal pemukiman menempati lahan dengan luas 92,6 Ha. 

Terkait dengan konflik yang ada di Pulau Masalembu ini pernah terjadi konflik 
yang sama seperti pada daerah umumnya. Namun demikian konflik yang terjadi 
bukanlah terkait dengan etnis namun hanya terkait dengan dinamika kehidupan 
masyarakat pada umumnya. Keributan-keributan kecil yang tidak berdampak luas saja 
yang pernah terjadi. Sementara konflik atau keributan yang berdampak luas terhadap 
masyarakat tidak pernah terjadi. Sehingga dengan demikian secara umum dapat 
dikatakan bahwa wilayah Pulau Masalembu dapat dikatakan aman dari konflik. Kondisi 
aman di pulau ini dapat terlihat dari tingkat pencurian yang sangat rendah. Sangat 
terlihat sepeda motor terparkir dimana-mana tetap aman meski  ditinggal oleh 



 
Mei, 2015 Seminar Nasional 

Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 
 

398 

pemiliknya dengan kunci yang masih menggantung di stop kontaknya. Hal ini tentu 
sangat jarang ditemukan di daerah lain pada umumnya. 

Tabel 1 
Intensitas Konflik Masyarakat Pulau Masalembu 

Variabel Jumlah Prosentase (%) 

Tidak Pernah 6 5,5 
Pernah 94 85,5 
Kadang 9 8,2 
Sering 1 0,9 
Total 110 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Sebagaimana yang terlihat pada table 1 dapat dijelaskan bahwa masyarakat 

menilai memang pernah terjadi konflik namun tidak berdampak luas. Konflik inipun 
kemudian dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maupun dengan cara hukum 
jika memang jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan. Bahkan masyarakat 
Masalembu menilai bahwa konflik yang terjadi di Masalembu jauh dibawah / lebih 
jarang terjadi jika dibandingkan dengan masyarakat di pulau lain di sekitar Masalembu. 

Konflik yang pernah terjadi di Pulau Masalembu umumnya terjadi di daerah 
perairan atau dalam hal ini di laut. Meski demikian kajian tersebut kemudian tidak 
menjadi berlarut-larut karena segera dapat diselesaikan. Masyarakat Masalembu 
masih mengutamakan musyawarah terlebih dahulu dalam penyelesaian konflik.  

. 

 

Gambar 1 
Penyelesaian Konflik Masyarakat Masalembu 

Musyawarah masih dikedepankan oleh sebagian besar masyarakat Pulau 
Masalembu. Hal ini dikarenakan upaya musyawarah ini dipandang akan memberikan 
dinamisasi yang lebih baik dalam kehidupan atau harmonisasi dalam masyarakat. 

Ada fenomena yang cukup menggembirakan dalam hal ini, bahwasannya 
masyarakat Masalembu masih mengedepankan hukum ketika permasalahan konflik 
belum dapat terselesaikan secara musyawarah, hal ini dapat dilihat dengan mayoritas 
masyarakat yang menyerahkan pada aparat hukum (52,7%). Selanjutnya mereka akan 
mempercayakan atau melibatkan pihak aparat pemerintahan jika memang aparat tidak 
mampu mengatasi atau dapat dikatakan guna mendukung kinerja aparat hukum. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai kepercayaan masyarakat pada aparat 
penegak hukum dan pemerintahan masih demikian tinggi. Hal ini menjadi demikian 
penting karena ketika penegakan atas sebuah hukum oleh aparat hukum dan 
pemerintahan sudah tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat maka akan menjadi 
kesulitan tersendiri dalam asyarakat tersebut. 
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Gambar 2 
Keterlibatan Pihak Lain Dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Masalembu 

Sementara itu untuk tokoh informal, komunitas di Pulau Masalembu lebih 
mempercayai ulama dibandingkan tokoh adat. Ulamak adalah seseorang tokoh yang 
dianggap sangat paham, alim dan saleh dalam pemahaman keagamaan Islam. Kondisi 
ini mengimplikasikan bahwa masyarakat di Pulau Masalembu tidak terlalu 
mengedepankan etnis asal mereka. Namun komunitas masyarakat di Masalembu lebih 
mengutamakan ikatan keagamaan dan dalam hal ini adalah agama Islam sebagai 
ikatan mereka. Masyarakat masalembu tidak memiliki ketua adat spesidik bagi tiap tiap 
etnis. Memang ada tokoh atau ulama dari tiap etnis tersebut namun tidak sektarian 
bagi etnis tersebut. Biasanya tokoh atau ulama meski berasal dari etnis yang berbeda 
juga akan dihormati oleh etnis yang lainnya.  

Penyebab Umum Terjadinya Konflik 
Konflik yang terjadi di Pulau Masalembu biasanya lebih banyak terkait dengan 

perairan dibandingkan dengan penyebab permasalahan lainnya. 
Tabel 2 

Penyebab Umum Munculnya Konflik 

Variabel Jumlah Prosentase (%) 

Tanah 16 14,7 

Air 84 76,4 

Tenaga Kerja 3 2,7 

Lainnya 7 6,2 

Total 110 100 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
 

Peraiaran yang dimaksudkan disini adalah wilayah peraiaran laut yang 
merupakan tempat mencari nafkah oleh sebagian besar masyarakat pulau kecil. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ihsannudin (2012) bahwa mayoritas atau 90% 
masyarakat pulau kecil dan pesisir memanfaatkan sumberdaya laut dan hanya 10% 
masyarakat pulau kecil yang yang memanfaatkan sumberdaya daratan dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumberdaya lain ini umumnya ada di 
bidang perdagangan, pertanian dan jasa lainnya. Konflik berikutnya adalah terkait 
dengan bidang tanah. Hal ini dikarenakan untuk pemanfaatan daratan Pulau 
Masalembu masyarakat memanfaatkan bidang pertanian. Komoditas utama yang 
diupayakan adalah tanaman jagung, kelapa dan peternakan. Tercatat terdapat 945 
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rumah tangga yang melakukan budidaya tanaman pangan dalam hal ini tanaman 
jagung. Sementara untuk tanaman perekbunan terdapat 660 rumah tangga dan ada 
578 rumah tangga yang terlibat dalam usaha bidang peternakan. Jika ditelisik lebih 
lanjut maka lokasi bidang tanaman pangan dan perkebunan ini adlah terpusat di 
tengah pulau.  

Sementara itu penyebab terjadinya konflik di wilayah yang terkait dengan 
perairan mayoritas terkait dengan pelanggaran aturan (69,1%).  
 

 
 

Gambar 3 
Penyebab Konflik di Perairan 

Bagi masyarkat Pulau Masalembu yang menggantungkan nafkahnya dari laut 
maka mereka sangat memperhatikan kelestarian laut. Masyarakat Masalembu 
membuat rumpon-rumpon ikan  bahkan hingga 12 mil dari garis pantai. Hal ini 
ditujukan agar ikan-ikan banyak berkumpul di tenpat tersebut dan dapat ditangkap 
dengan mudah oleh para nelayan Masalembu. Masyarakat disini sangat melarang 
penggunaan bom, racun dan jala pukat harimau. Hal tersebut dikarenakan peralatan-
peralatan penangkapan tersebut akan merusak lingkungan dan membahayakan 
kelangsungan ekosistem laut. Sehingga sebagaimana pada gambar 3 diatas ketika 
terjadi pelanggaran penggunaan lata tangkap ikan tersebut maka pelaku akan 
mendapatkan teguran bahkan sanksi social dari tokoh masyarakat setempat. Hal ini 
tidak memandang etnis tertentu. Artinya jika yang melanggar orang Madura bisa saja 
ditegur oleh tokoh dari Bugis atau Mandar. Demikian juga jika pelakunya orang Bugis 
maka dapat saja ditegur oleh etnis Mandar maupun Madura. Sehingga dengan 
demikian etnis tidak menghalangi untuk saling mengingatkan demi kelangsungan 
kelestarian perairan Masalembu.  

PENUTUP 
Secara umum kondisi Masyarakat Masalembu adalah harmonis dan jauh dari 

konflik antar etnis baik Madura, Bugis  maupun Mandar.  Jika terjadi konflik masyarakat 
Pulau Masalembu lebih mengedepankan musyawarah. Jika cara musywarah ini tidak 
dapat menyelesaikan permasalahan maka permasalahan selanjutnya dilimpahkan ke 
aparat hukum dan pemerintah untuk menyelesaikannya. Umumnya jika terjadi konflik 
yang terjadi adalah di wilayah perairan laut yang disebabkan oleh pelanggaran 
penangkapan ikan menggunakan cara cara yang dapat merusak kelestarian alam.  
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Kepada Masyarakat Kemristek Dikti yang telah mendanai skim penelitian PEKERTI 

Series1; 
Perebutan 
Wilayah; 
20.91%; 

21% 

Series1; 
Pelanggaran 

Aturan; 
69.09%; 

69% 

Series1; 
Beda Etnis; 
7.27%; 7% 

Series1; 
Sebab Lain; 
2.73%; 3% 

Perebutan Wilayah

Pelanggaran Aturan

Beda Etnis

Sebab Lain



Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

401 

tahun anggaran 2015 atas nama ketua pengusul Ihsannudin, SP, MP. Sehingga atas 
pendanaan tersebut maka tulisan ini dapat dibuat untuk menambah khasanah 
kelimuan.  
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DALAM UPAYA MENINGKATKAN 

PEREKONOMIAN PEDESAAN DENGAN MENGOPTIMALKAN 

PENGUSAHAAN PEKARANGAN DI DESA HADILUWIH  

KABUPATEN PACITAN. 

Indarwati, Jajuk Herawati, Hary Sastryawanto*) 
Fakultas Pertanian, Univ. Wijaya Kusuma Surabaya 

Email : ir_indarwati@yahoo.co.uk 

 ABSTRAK 
Pemberdayaan Masyarakat Tani Desa Hadiluwih di Kabupaten Kabupaten Pacitan 
telah dilaksakan oleh Team Fak. Pertanian UWKS, bekerjasama dengan aparat  Desa  
dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan setempat. Penelitian ini 
merupakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Rumah Pangan Lestari . 
Penelitian ini digunakan metode dengan model pendekatan Rapid Assessment & 
Planing Execution.  Dua pendekatan ini merupakan kesatuan cara yang digunakan 
untuk mempermudah proses pelaksanaan suatu program. Team  pelaksanaan 
program telah telah melakukan kegiatan penyuluhan , pelatihan dan memperkenalkan  
inovasi / Teknologi Tepat Guna di bidang Pertanian  ,  sehingga   kelompok Tani 
secara mandiri dapat mengelola  lahan pekaranganya ,bisa memberi nilai tambah dan 
meningkatkan pendapatan keluarga tani pada khususnya serta dapat peningkatkan 
perekonomian pedesaan. Hasil Penelitian  terlihat   : (1) adanya perubahan perilaku 
Kelompok tani  lebih baik , lebih familier,  rasa kebersamaan dalam kelompok lebih 
meningkat. (2) Anggota kelompok Tani  telah termotivasi untuk memanfaatkan lahan 
pekarangan dan bisa memberikan nilai tambah (3) Sinergi  Perguruan Tinggi dan 
Pemerintah sangat berperan dalam Pemberdayaan Masyarakat. 

Kata Kunci : Pemberdayaan, , Masyarakat Tani, Pemanfaatan Pekarangan 

THE EMPOWERMENT OF  COMMUNITY FARMERS IN EFFORTS TO IMPROVE 
 RURAL ECONOMY IN HADILUWIH VILLAGE OF PACITAN DISTRICT 

ABSTRACT 
The Empowerment Of  Community Farmers In Hadiluwih Village Of Pacitan District has 
done by team of Agriculture Faculty Wijaya  Kusuma  Surabaya Univercity in 
cooperation with The Department of Agriculture and Animal husbandry . This study is 
an evaluation of the implementation of program activities Sustainable Food House. 
This study used a method with a model approach Planing Rapid Assessment and 
Execution. Two approaches a unity means used to facilitate the process of 
implementing a program. Team implementation of the program has been conducting 
outreach, training and introducing innovation / Appropriate Technology in Agriculture, 
so that farmer groups can independently manage land yard, can provide added value 
and increase the income of farm families in particular, and may increase the rural 
economy. Results seen: (1)Tthe change in the behavior of farmers group better, more 
familiar, more a sense of togetherness in the group increases. (2) Members of farmer 
groups have been motivated to utilize their yards and could provide added value (3) 
Synergy of Higher Education and the Government was instrumental in Community 
Empowerment. 

Keywords: Empowerment, Community Farmer, Utilization Yard 

PENDAHULUAN 
Pacitan merupakan kota  kecil yang memiliki potensi, mulai dari potensi wisata, 

potensi kerajinan, potensi budaya dan potensi pertanian.  Kabupaten Pacitan terletak 
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di propinsi  Jawa Timur yang memiliki luas wilayah ± 1.389,87 km2. .Pacitan terdiri 
atas 7 wilayah kecamatan yaitu Sudimiro, Ngadirejo, Tulakan, Kebonagung, Pacitan 
dan Donorojo.. 

Kabupaten Pacitan mempunyai permasalahan dalam hal  penggangguraan, 
jumlah keluarga prasejahtera yang  masih cukup tinggi, ketersediaan sarana dan 
prasarana sektor perikanan dan kelautan, sektor pertanian, jalur transportasi, 
ketersediaan air bersih, serta kurangnya program  kemitraan.  Kabupaten Pacitan 
mempunyai potensi dalam bidang pertanian, perikanan, keaslian alam terkait dengan 
sumberdaya alam,  sarana dan prasarana serta industri  kecil dan menengah 
menyebabkan terhambatnya laju pembangunan  di Kabupaten Pacitan.  

Bapak Bupati Pacitan Drs. Indartato, MM dalam suatu berdiskusi dan bertukar 
informasi dengan  rombongan  Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyampaikan 
pandangannya mengenai arah pembangunan pertanian Kabupaten Pacitan serta 
mengharapakan dukungan dan kerjasamanya dalam pengembangan inovasi teknologi, 
rekomendasi, penyebaran informasi, dan pendampingan di Pacitan. Dalam diskusi juga 
disampaikan perlunya pendampingan program  pembangunan pertanian di Pacitan, 
khususnya melalui konsep  pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). 
Harapan Bapak Bupati dengan kemandirian pangan melalui program RPL, masyarakat 
pacitan tidak akan panik menghadapi lonjakan harga bahan pokok di pasaran.  

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 (RPL) disebut 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.  

Penataan Pekarangan ditujukan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya melalui pengelolaan lahan pekarangan secara intensif dengan tata letak 
sesuai dengan pemilihan komoditas. Gerakan pengembangan KRPL KRPL dilakukan 
dengan baik diharapkan bisa mempercepat  terwujudnya  ketahanan pangan nasional 
yang semakin tangguh. 

Berdasar pemikiran tersebut, seperti tertuang Pedoman Umum Model KRL 
(Kementerian Pertanian, 2011), Tujuan pengembangan Model KRPL adalah: (1) 
Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi 
pemanfaatan pekarangan secara lestari; (2) .Meningkatkan kemampuan keluarga dan 
masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan 
untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), 
pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah 
tangga menjadi kompos; (3) Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga 
keberlanjutan pemanfatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan 
lokal untuk masa depan; dan (4) Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga 
sehingga mampu meningkat kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau 
yang bersih dan sehat secara mandiri. Berdasar tujuan tersebut, sasaran yang ingin 
dicapai dari Model KRPL ini adalah berkembangnya kemampuan keluarga dan 
masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi 
secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera (Kementerian 
Pertanian, 2011). 

Pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman kebutuhan keluarga 
sudah dilakukan masyarakat sejak lama dan terus berlangsung hingga sekarang 
namun belum dirancang dengan baik dan sistematis pengembangannya terutama 
dalam menjaga kelestarian sumberdaya. Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk 
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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. Model ini juga 
diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan dan kesejahteraan Kelompok 
tani, khususnya keluarga Tani 

Kelompok Tani merupakan suatu hal yang penting bagi petani. Kelompok tani 
dibuat dalam rangka pemberdayaan petani dari segi sosial, ekonomi, dan teknis dalam 
usaha pertanian (pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan). Kelompok Tani 
adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan 
kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan 
komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. 
(UU RI. No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 
Kelompok merupakan aspek penting yang sangat diperhatikan dalam program 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, oleh 
karena itu biasanya dalam suatu program pemerintah dibentuk kelompok untuk 
menjadi pengelola dalam setiap dana bantuan sautu program pembangunan  dengan  
pelatihan pemberdayaan  

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam 
pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan 
kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1 , 
ayat (8) ). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk 
mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Di samping itu, pemberdayaan 
masyarakat (empowering) dimaknai sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi 
masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya 
lokal, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan (daya) dan kemandirian 
secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Subejo dan Supriyanto (2004) 

Program pemberdayaan pemerintah sering memanfaatkan pembentukkan 
kelompok sebagai media guna efektivitas pencapaian tujuan dari program, serta 
pengaturan program yang lebih terstruktur dengan adanya pembentukkan kelompok 
penerima program. Hal ini agar program dapat lebih terjamin keberlanjutannya 
dibandingkan dengan tidak dibentuknya kelompok penerima program, namun 
seringkali pembentukkan kelompok cenderung kurang partisipatif, dan terkesan hanya 
sebagai pemenuhan syarat dalam mengikuti program pemerintah,  sehingga membuat 
kelompok kurang baik dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wadah 
pengembangan anggota. Kelompok Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok ini 
menjadi salah satu aspek penting bagi pemerintah untuk membuat program 
“pemberdayaan” dari pemerintah menjadi benar-benar memberdayakan masyarakat. 
Hal ini terlihat dari pemberdayaan masyarakat tani melalui penguatan kelembagaan 
tani (kelompok tani) seperti tercantum dalam UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 7 poin 3 tentang strategi 
pemberdayaan petani. Adapun di banyak penelitian, dinamika di dalam kelompok 
penerima program sering menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kemandirian 
anggota kelompok penerima program yang implikasinya pada pola pemberdayaan 
anggota dari aspek ekonomi dan sosial. Dinamika kelompok berarti tingkah laku 
anggota yang satu secara langsung mempengaruhi anggota lain secara timbal balik, 
yang berarti adanya interaksi dan interpendensi antar anggota kelompok yang satu 
dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan 
kelompok secara keseluruhan (Santosa, 2004).  

Firmansyah (2012), dinamika kelompok dan keberdayaan anggota kelompok 
menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu program pemerintah (program 
pembangunan) yang melibatkan kelompok tani bersifat sustainable ataukah tidak 
sehingga dapat dievaluasi untuk keberlanjutan program selanjutnya.Dari beberapa 
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penelitian yang telah diringkas banyak menyimpulkan bahwa dinamika kelompok 
sangat mempengaruhi atau setidaknya berhubungan dengan keberdayaan.  

Tujuan Penelitian : Secara umum Tujuan Penelitian ini adalah !) 
mengidentifikasi potensi dan kendala Pengembangan Model Rumah Pangan Lestari 
terhadap kesejahteraan rumah tangga dan ekonomi dipedesaan (2) mengevaluasi 
respon masyarakat tani terhadap penerapan program KRPL; ( 3) Mempelajari dampak 
program KRPL pada pengembangan ekonomi rumah tangga tani (4)  Merumuskan  
rekomendasi kebijakan replikasi Pengembaangan Model KRPL 

METODE PENELITIAN 
Dalam Penelitian ini digunakan metode dengan model pendekatan Rapid 

Assessment & Planing Execution.  Dua pendekatan ini merupakan kesatuan cara yang 
digunakan untuk mempermudah proses pelaksanaan suatu program.  Model 
pendekatan ini sangat mudah, dimana model pendekatan ini sekaligus menjadi strategi 
pelaksanaan di lapangan.Model pendekatan lain dalam lapangan yang dilakukan untuk 
melihat situasi dan permasalahan-permasalan yang terjadi, metode-metode yang 
digunakan antara lain 

1. Pendekatan sosial, yaitu pendekatan melalui proses komunikasi kepada 
masyarakat untuk menjelaskan maksut dan Tujuan program 

2. Pendekatan observasi langsung ke tempat objek kegiatan atau instansi yang 
terkait guna mengatahui situasi secara langsung.  

Metode Kegiatan direncanakan menggunakan model kegiatan yang didasarkan 
pada informasi dari hasil observasi dan sosialisasi dengan masyarakat sebelumnya di 
Desa Hadiluwih, kecamatan Ngadirojo, Kab. Pacitan. Dengan adanya program 
kegiatan tersebut mempermudah untuk penyampaian sebuah materi kepada 
masyarakat .Kegiatan-kegiatan yang  dilakukan dirancang sederhana tetapi 
bermanfaat dan dapat dijangkau oleh masyarakat kelompok tani dengan pertimbangan 
kemampuan objek, waktu, serta menyesuaikan situasi di lokasi yang terkait. Kegiatan 
dilakukan dengan menggunakan metode kegiatan seperti :  

1. Metode pendekatan, yakni metode atau cara yang dilakukan  untuk saling  

mengenal antar peneliti dengan warga dusun setempat. Pendekatan tidak hanya 

dilakukan untuk masyarakat melainkan juga lingkungan di sekitarnya.  

2. Metode Sosialisasi, yakni metode atau cara yang dilakukan dalam berinteraksi 

dengan masyarakat Desa Hadiluwih berupa komunikasi. 

3. c Menawarkan Program (mediasi), yakni sebuah cara yang dilakukan untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatandengan menawarkan suatu rencana program 

kegiatan kepada masyarakat untuk memperoleh kesepakatan bersama sehingga 

permasalahanpermasalahan yeng terjadi dapat diselesaikan bersama. 

4. d.Pelaksanaan progam yaitu  melaksanakan program kegiatan yang telah 

dirancang dan disepakati bersama sesuai jadwal yang telah dibuat.  

Untuk memperoleh informasi dari responden dipergunakan metode wawancara 
mempergunakan kuisener. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara 
mengumpulkan data monografi wilayah penelitian.  Dengan adanya program kegiatan 
tersebut mempermudah untuk penyampaian sebuah materi kepada masyarakat.  
Dalam pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan pemerintah setempat serta  
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Pacitan. 

Analisa Data 
Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dipergunakan cara analisa tabel 

bagi kepentingan mengetahui hubungan profil masyarakat tani. Sedangkan 
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pembahasannya dilakukan secara diskriptif, dan data yang berupa angka disajikan 
dalam bentuk tabel agar mudah dalam membacanya 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Lokasi Masyarakat Tani Desa Hadiluwih 

Letak Geografis 
Kecamatan Ngadirojo/Lorok/Lorog adalah salah satu kecamatan di Kabupaten 

Pacitan, yang terletak di sebelah timur dari ibu kota Pacitan dengan jarak + 40 Km 
dengan luas  wilayah + 9.590.54 Ha.  Kecamatan Ngadirojo mempunyai wilayah kerja 
terdiri dari 18  Desa, Hadiluwih adalah salah satu desa dengan jumlah sekitar 
penduduk  4.600 jiwa. 

Topografi 
Keadaan wilayah masyarakat tani Topografi Desa Hadiluwih  Secara 

umum merupakan daratan dengan ketinggian ± 2 meter di atas permukaan air laut, 
dengan suhu udara sekitar 20oC - 28oC. Peta Desa Hadiluwih dapat dilihat pada 
Lampiran 1. Batas - batas wilayah Desa Hadiluwih adalah sebagai berikut : 
1.   Sebelah Utara     :  Kabupaten Ponorogo; 2.   Sebelah Selatan  :  Samudera 
Indonesiia ; 3.   Sebelah Barat     :  Kabupaten Wonogiri ; 4.   Sebelah 
Timur     :Kabupaten Trenggalek 

Kondisi Penduduk 
Berdasarkan data statistik Desa Hadiluwih sampai dengan tahun  2012, 

penduduk di daerah tersebut sebanyak 4.500 jiwa. Agama yang dianut oleh sebagian 
besar penduduk Desa Hadiluwih adalah Islam. Untuk lebih lengkapnya data penduduk 
berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 1. 

            Tabel 1.   
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama              

NO    AGAMA JUMLAH (orang) 

1 Islam 4.485 

2 Protestan 10 

3 Katolik 5 

4 Hindu - 

5 Budha - 

                   Sumber: Kantor Desa Hadiluwih (2013). 
 

Desa Hadiluwih mempunyai 6 dusun. Dusun tersebut adalah Gareng Kidul, 
Gareng Lor, Nglebeng, Jangkrik, Setriyan, dan Bandarangin. Bapak Basuki selaku 
Kepala Desannya. Kantor desa Hadiluwih terletak di Dusun Gareng Kidul. Dusun 
Gareng Kidul terkenal dengan lingkungannya yang asri, nyaman dan masyarakatnya 
hidup gotong-royong dan saling berdampingan. Adanya beberapa keyakinan yang 
dianut warga desa Hadiluwih yaitu  Islam, Protestan, dan Katolik tidak membuat warga 
terpecah, tetapi justru adanya perbedaan menimbulkan sifat saling menghargai satu 
sama lain.  Hal ini lah yang mencerminkan sifat kebersamaan dan gotong royong di 
masyarakat desa Hadiluwih. 

Mata Pencaharian 
Sekitar 75% penduduk di wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani dan 

sisanya bermata pencaharian sebagai buruh industri, peternak, PNS dan lain-lain. 
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian selengkapnya dapat dilihat pada 
Tabel 2,             
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   Tabel 2.  
Distribusi macam pekerjaan penduduk.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Kantor Desa Hadiluwih (2013). 
 
Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup 

yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda 
sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografintya. Mata 
pencaharian dibedakan jadi dua yautu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian 
sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfatkan 
sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian 
utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya sebagai pedagang, petani.  Mata 
pencaharian sampingan adalah mata pencaharian diluar mata pencahaarian pokok 
Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengexploitasi dan 
memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial, budaya 
yang terwujud sebagau kegiatan produksi , distribusi dan konsumsi  

Petani merupakan mata pencaharian yang mayoritas digeluti oleh masyarakat 
Indonesia. Berdasarkan pendekatan geografis petani menurut Scott ( 1981) adalah 
mereka yang mode of production – nya di bidang pertanian dan tinggal di pedesaan.. 
Desa bagi para petani merupakan suatu kolektifitas yang kerjanya tipikal untuk 
menjamin suatu  “pendapatan minimum” bagi para warganya, serta merupakan suatu 
unit fungsionalbuntuk meratakan kesempatan hidup dan resioko-resiko hidup para 
warganya. 

Tingkat Pendidikan  
Kualitas penduduk berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu bangsa 

untuk mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang ada, untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Indikator 
kualitas/mutu sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari sudut pandang beberapa 
aspek . Salah satu aspek adalah tingkat pendidikan. 

Untuk tingkat pendidikan di Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo paling 
banyak merupakan lulusan SLTA sederajat. Data penduduk berdasarkan tingkat 
pendidikan disajikan pada Tabel 3. 

 

NO PEKERJAAN JUMLAH (orang) 

1 Buruh Tani 2500 

2 Petani Penggarap Tanah 529 

3 Petani Pemilik Tanah 346 

4 Peternak 220 

5 Buruh Industri 150 

6 Pedagang 250 

7 Buruh Bangunan 125 

8 Nelayan 50 

9 PNS 120 

10 TNI 5 

11 Pengrajin/Industri Kecil 25 

12 Pengusaha Sedang/Besar 5 

13 Pengangkutan 20 

14 Pensiunan (PNS/TNI) 30 

15 Lain-lain - 
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           Tabel 3.  
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

NO PENDIDIKAN JUMLAH (orang) 

1. Belum Sekolah 324 

2. Tidak Tamat SD 121 

3. Tamat SD 520 

4. Tamat SLTP/sederajat 1630 

5. Tamat SLTA/sederajat 1764 

6. Tamat Akademi/sederajat 80 

7. Tamat Perguruan Tinggi 61 
Sumber: Kantor Desa Hadiluwih (2013) 

 
Dari Tabel dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan warga  desa Hadiluwih  

kebanyakan  lulusan  SLTA, 1. 764 jiwa, Tamat SMP 1.630 Jiwa ,masih ada  juga yang 
hanya  lulus SD ( 520 jiwa) tidak tamat SD, dan usia anak-anak belum sekolah 324 
jiwa.. Sebagian besar warga Hadiluwih / anggota Kelompok Tani adalah lulusan SMA . 
Namun tingkat pendidikan warga ada yang Tamat Akademi atau Tamat Perguruan 
Tinggi. Namun untuk yang Tamatan perguruan Tinggi lebih banyak bekerjaa diluar 
daerah.). Dari persebaeran tingkat pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat desa 
Hadiluwih akan lebih mudah menerima  inovasi baru. 

Tata guna lahan, Potensi Lahan Peakarangan 
Lahan –lahan potensial merupakan sumber daya alam ( SDA) yang sangat bagi 

kehidupan manusia.  Adapun yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah semua 
kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi 
kehidupannya. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang ada pada suatu lahan 
dapat menurun jika jika manusia dalam memanfaatkannya kurang memperhatikan 
aspek kelestarian lingkungan. Supaya sumber daya alam dapat lestari, perlu dilakukan 
pengelolaan secara hemat dan lestari, sehingga dapat menunjang program 
pembangunan berkelanjutan.      

Dari hasil survay luas wilayah  di desa Hadiluwih 61,4200 hektar. Dari luasan 
tersebut potensi lahan terdiri i dari sawah pengairan teknis 4,5000 ha, sawah 
pengairan sederhana 10,4000 ha, sawah tadah hujan 2,2000 ha, tanah tegal 4,8000 
ha, tanah pekarangan 28,200 ha, dan kolam ikan seluas 0,0200 ha. Potensi Lahan 
Pekarangan Desa Hadiluwih cukup potensial.  Luas lahan pekarangan sebesar 28, 2 
ha dari luas wilayah desa 61,42 ha, kalau ini bisa dikembangkan  maka merupakan 
potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan perekonomian pedesaan.  

Sasaran dari pelaksanaan program KRPL adalah mengoptimalkan 
pemanaafatan lahan pekarangan yang ada sehingga bisa memberikan tnilai tambah 
atau tambahan pendapatan ekonomi keluarga. Seperti yang disarankan bapak Bupati 
Indartarto, bila lahan tersebut bisa dikelola secara efektif dan efisien maka masyarakat 
tani Pacitan tak perlu lagi risau dengan berita-berita akan kenaikan bahan pangan. 

Keadaan iklim dan sumberdaya alam 
Keadaan curah hujan Kabupaten Pacitan  rata-rata selama 10 tahun terakhir 

sebagai berikut : bulan kering dengan CH < 60 mm selama 3 bulan, bulan lembab 
dengan CH 60-80 mm selama 1 bulan dan bulan basah dengan CH > C dan mengenai 
kelembaban, rata-rata dengan kelembaban 72,5%, kelembaban minimum 70% dan 

kelembaban maksimum 75%.C dan suhu maksimum 37C, suhu minimum 2880 mm 
selama 8 bulan, sedangkan keadaan suhu rata-rata : 32,5 

Keadaan tanah meliputi : dataran rendah : pH tanah 5,5 – 7 dengan kedalaman 
lapis olah antara 10 - 30 cm, sedangkan kesuburan dan drainase tanah pada tingkat 
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sedang dan pada dataran tinggi : pH tanah 5,5 – 7 dengan kedalaman lapis olah 
antara 10 - 20 cm, sedangkan kesuburan dan drainase tanah pada tingkat sedang. 

Pemanfaatan Lahan Pekarangan 
Pekarangan merupakan  sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah di 

usahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan 
menu keluarga. Pekarangan sering juga disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup 
atau apotik hidup 

Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui 
pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin 
ketersediaan bahan pangan yang beranekaragam secara terus menerus, guna 
pemenuhan gizi keluarga.  

Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi 
pekarangan adalah untuk menghasilkan : (1) bahan makan sebagai tambahan hasil 
sawah dan tegalnya; (2) sayur dan buah-buahan; (3) unggas, ternak kecil dan ikan; (4) 
rempah, bumbu-bumbu ataupun tanaman obat keluarga. Usaha di pekarangan jika 
dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan, disamping dapat 
memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan 
pendapatan bagi keluarga. Dari hasil penelitian di Yogyakarta dilaporkan, secara 
umum pekarangan dapat memberikan sumbangan pendapatan antara 7% sampai 
dengan 45% ( Tato,Sabir 2013 ) 

Komoditi yang ditanam adalah sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, 
terong , labu dan lainnya. Komoditi yang ditanam merupakan minat keluarga. Hasil 
yang ditanam selain untuk konsumsi juga dijual ke masyarakat sekitar. Tanaman 
Pekarangan tersebut mempunyai peranan penting dalam perbaikan gizi masyarakat, 
peningkatan pendapatan petani, pengembangan industri, serta melestarikan dan 
meningkatkan kualitas lingkungan 

Kementrian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Hortikultura telah 
mencanangkan  Gerakan Perempuan Untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP). Yang 
menjadi dasar pelaksanaan adalah Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang 
Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya 
Lokal yang implementasinya adalah pemberdayaan kelompok wanita melalui 
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan  
Pada  pelaksanaan  kegiatan Pemberdayaan  Metode pendekatan yang 

digunakan untuk menyampaiakan materi IPTEK yang diberikan kepada Mitra adalah 
penyuluhan, pelatihan, Demplot, pendampingan, dan pelatihan  materi Kewirausahaan. 
Adapun tahap  pelaksanaan kegiatan meliputi  :  
 Pengisian angket / kuesioner 
 Penyuluhan   mengenai pemanfaatan  dan pengelolaan lahan pekaranagn;  

mengelola sampah rumah tangga untuk pembuatan Kompos  dan pembuatan 
Pupuk Organik cair .yang dilanjutkan dengan Tanya jawab 

 Pengenalan bahan dan alat 
 Demontrasi pembuatan  mol, perbanyakan , penanaman pertanian Vertical. 
 Peserta pelatihan mempraktekkan pembuatan mol,  Pertanian Vetikal, 

Perabanyakan Tanaman Grafting, cangkok dan stek 
 Dilanjutkan dengan pendampingan untuk semua kegiatan 

Dalam pelaksanaan program Pendampingan, team bekerjasama  dengan  Mitra  
Kelompok Tani desa Hadiluwih yang semuanya mempunyai latar belakang sosial , 
pendidikan yang beragam. Dengan permasalahan masyarakat yang cukup bervariasi,  

Adapun Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilakukan  meliputi: 
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 Penyuluhan ; yaitu metode penyampaian materi  untuk menambah pengetahuan 
Mitra. Selama pelaksanaan program beberapa materi yang telah disampaikan 
adalah :  
a)  pemanfaatan  dan pengelolaan lahan pekaranagn;  mengelola sampah rumah 

tangga untuk pembuatan Kompos  dan pembuatan Pupuk Organik cair 
b) Pengenalan  teknik bertanam dalam Pot 
c) Pupuk cair Organik  MOL 
d) Pengelolaan  Lahan sempit  dengan Pertanian Vertical 
e) Bertanam Anggrek dari  bibit dalam Botol 
f.) Peluang pengembangan wirausaha berbasis hasil pekarangan 

 
Pemberian materi tersebut bertujuan agar Mitra menjadi  bertambah 
pengetahuannya Tau cara mengelola  tanaman  yang berwawasan lingkungan, 
mengetahui berbagai macam bahan tanam. Mitra bisa mengelola/ mengatur lahan 
pekarangan seputar tempat tinggal ataupun memanfaatkaan lahan tidur diseputar 
tempat tinggal. Pengetahuan tersebut diharapkan  nantinya akan disampaikan pada  
anggota kelompok yang lain. Dalam penyuluhan tersebut dan dalam setiap 
pertemuan Team selalu memotivasi pentingnya kebersamaan, memberi kesadaran 
pentingnya gotong royong, sehingga masalah masyarakat sekitar bisa dipecahkan / 
diatasi bersama-sama. 

 
 Partisipatif : team juga menggunakan metode Partisipatif artinya anggota team 

dilibatkan langsung sebagai pelaksana, mereka harus ikut langsung berpartisipasi 
dalam pelaksanaan program. Karena harapan team program tidak hanya berhenti 
disini tetapi tetap berjalan terus dengan partsisipasi anggota kelompok, dan masing-
masing anggota menularkan pengetahuannya pada anggota lain. Sehingga program  
optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan akan bisa berjalan sekaligus , 
sekaligus memotivasi /penyadaran lingkungan akan berjalan dan berkembang. 

 Demplot : agar pemahaman sesemakin efektif ; dalam pelaksanaan program 
dilakukan Demplot ( Demonstrasi Plot ) ; dengan pemberian contoh praktek 
langsung maka daya ingat dan ketrampilan mereka semakin bertambah.      Mitra 
sudah melakukan praktek langsung, dipandu oleh mahasiswa, 

 
 Metode Pendampingan : dalam pelaksanaannyn, team selalu melakukan 

pendampingan dengan sering memonitor jalannya pelaksanan IbM. Pendampingan 
ini dirasa lebih bermanfaat apabila dilain waktu  / diluar waktu pertemuan mereka 
menemukan kendala / problem yang harus segera mendapatkan solusi, sehingga 
praktek berlangsung tanpa kendala, berjalan lancar. Dengan Pelaksanaan 
pendampingan pada kegiatan praktek mereka, kelompok mitra merasa lebih dekat; 
mereka tidak merasa sungkan untuk bertanya; problem yang mereka hadapi 
disampaikan lebih terbuka; sehingga problem – problem dalam melaksanakan 
kagiatan mereka bisa dibantu pemecahannya. 

Pelatihan Produksi   
Pelatihan produksi juga dilakukan  untuk kelompok Tani   Pembekalan 

mengenai pentingnya berwirausaha, menumbuhkan jiwa kewirausaaan.  Niat untuk 
maju, tidak malu untuk berusaha, sehingga  tanaman siap panen tidak ada rasa 
khawatir lagi mengenai pemasarannya. 

Pada pelaksanaan program kelompok tani juga dibekali beberapa Teknologi 
Tepat Guna dalam mengelola limbah / sampah. Pengelolaan limbah dilakukan baik 
untuk limnbah sisa proses produksi pertanian , limbah proses produksi peternakan 
maupun limbah proses produksi kegiatan rumah tangga. 
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Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat’’. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi penangan sampah yang ditujukan 
untuk meningkatkan kesehatan masyarakatdan kualitas lingkungan serta menjadikan 
sampah sebagai sumber daya. Sampah dibedakan atas beberapa jenis antara lain: 
sampah berdasarkan sumbernya, sampah berdasrkan jenisnya, dan sampah 
berdasarkan bentuknya.   

Dari Hasil Pelatihan Produksi terlihat bahwa masyarakat cukup trampil dalam 
mengolah limbah dari barang yang  tidak punyai nilai ekonomi menjadi bara-barang 
atau pernak-pernik bernilai ekonomi. Pelatihan produksi bisa memberikan bekal pada 
kelompok tani untuk berwira usaha. Kelompok tani juga dibekali dengan materi 
kewirausahaan.  

Dengan kegiatan pendampingan kreasi petani bertambah. Timbul motivasi 
untuk berusaha, dan  mau mencoba. Beberapa petani juga cukup antusias 
menanyakan peluang-peluang pengolahan pasca panen hasil pertanian. 

Hasil evaluasi menunjukkan terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. 
kelompok tani telah termotivasi melakukan kegiatan kewirausahaan. 
1. Pada pengurus kelompok Telah terbentuk Jiwa seangat bekerja untuk 

mengembangkan usaha.  
2. Telah terpikirkan dilaksanakannya program pertanian terpadu, sehingga memberi 

peluang Agribisnis Pertanian dan peternakan. 

PENUTUP 
Pengembangan KRPLS merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat, 

nantinya diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan obat yang sehat di 
tingkat rumah tangga, dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan sehari-hari serta 
meningkatkan pendapatan dan gizi keluarga di tingkat  rumah tangga tani, juga 
kemampuannya dalam melakukan wirausaha di bidang pertanian. Dalam 
melaksanakan kegiatan ini tidak terlepas dari pendampingan yang harus dilakukan 
oleh suatu Lembaga Pendidikan.  UWKS adalah salah satu lembaga pendidikan yang 
bekerja sama dengan  Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, telah  melakukan 
penyuluhan, demplot, pendampingan dan bantuan dalam upaya untuk merealisasi  
pelaksanaan program ini 
 Dari  pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok Tani telah dilakukan evalusi 

dan hasilnya terlihat :  adanya perubahan perilaku Mitra  lebih baik , lebih familier,  
rasa kebersamaan dalam kelompok lebih meningkat;  antara sebelum 
pelaksanaan program dengan sesudah pelaksanaan  pendampingan 

  Anggota kelompok Tani lebih termotivasi untuk memanfaatkan lahan pekarangan 
 Sinergi  Perguruan Tinggi dan Pemerintah sangat berperan dalam Pemberdayaan 

Masyarakat 
 Kelompok Mitra sudah Tumbuh Jiwa kewirausahaan. 
 Keberhasilan Program KRPL akan sangat ditentukan oleh potensi sumberdaya 

lahan pekarangan, kapasitas SDM petani sebagai pengelola lahan pekarangan, 
teknologi spesifik lokasi lahan pekarangan, dan kelembagaan pengelola KRPL 
dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan 
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PENILAIAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN PENDUDUK DI KAWASAN 

RUMAH PANGAN LESTARI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Mardiana, Moh. Nazam dan A. Muzani 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat 

Jl. Raya Peninjauan Narmada Lombok Barat NTB 
e-mail : mardiana_hakim@yahoo.co.id 

ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis skor Pola Pangan Harapan (PPH) penduduk di 
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Provinsi NTB.  Kajian dilakukan  di lima 
lokasi KRPL yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, 
Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Provinsi NTB, mulai bulan April  hingga bulan 
Desember 2013. Pengumpulan data dilakukan dengan  metode survey  terhadap 60 
orang peserta program Model KRPL sebagai responden yang dipilih secara purposive 
sampling.  Data primer dikumpulkan dengan teknik  wawancara menggunakan 
kuisioner terstruktur, meliputi karakteristik responden dan keluarganya serta konsumsi 
pangan keluarga satu hari yang lalu dengan metode recall konsumsi pangan, yang 
selanjutnya dianalisis menggunakan software Microsoft Excel.  Hasil analisis 
menunjukkan bahwa skor PPH penduduk NTB masih cukup rendah yaitu sebesar 68,4.  
Sumbangan terbesar skor PPH diperoleh dari kelompok padi-padian yaitu sebesar 
24,2;  umbi-umbian sebesar 0,5; pangan hewani sebesar 17,3; minyak dan lemak 
sebesar 3,8; kacang-kacangan 4,7; gula sebesar 1,5 dan buah dan sayur sebesar 
16,4. 

Kata kunci : Pekarangan, konsumsi pangan, skor PPH 

THE ASSESSMENT OF COMMUNITY DESIRABLE DIETARY PATTERN SCORE IN 
SUSTAINABLE RESERVE FOOD GARDEN  

WEST NUSA TENGGARA PROVINCE 

ABSTRACT  
This research was aimed at analyzing the score of Desirable Dietary Pattern/ Pola 
Pangan Harapan (PPH) for local people in West Nusa Tenggara Province. It was done 
in five zones; Mataram City, West Lombok Regency, Sumbawa Regency, Dompu 
Regency, and Bima Regency that had begun in April up to December 2013. Data 
collection procedure was done through survey to 60 people as subjects and conducting 
Model of KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari/Sustainable Reserve Food Garden). 
The method was purposive sampling.  The prime data was collected through interview, 
using structured questionnaire; respondent and his family’s characteristic and also their 
foods consume in one day. Then, recall method was also applied. Afterward, the data 
collection was analyzed by using software of Microsoft Excel. The result of the analysis 
showed that score of PPH  in West Nusa Tenggara Province was low level, 68.4. The 
majority contribution of  PPH score was provided by cluster of cereals; 24.2, tubers; 
0.5, animal product; 17.3, added fats and oil; 3.8, nuts; 4.7, sugar; 1.5 and fruit and 
vegetable; 16.4 

Key words: yard, food consume, PPH score 

PENDAHULUAN 
Pangan dan gizi merupakan komponen yang sangat penting dalam 

pembangunan karena berperan mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.  
Mengingat arti pentingnya tersebut, pangan dan gizi  dapat dikatakan sebagai modal 
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dasar serta menjadi indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan (Adhistiana et 
al, 2009). 

Amanat pembangunan ketahanan pangan di Indonesia dituangkan dalam 
beberapa peraturan, di antaranya adalah Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012 
tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan 
Pangan.  Ketahanan pangan didefinisikan sebagai sebuah kondisi terpenuhinya 
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 
jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.  Ketersediaan ini tidak cukup 
hanya di tingkat nasional maupun daerah, namun harus mencapai unit terkecil yaitu 
rumah tangga.  Berdasarkan studi yang dilakukan Saliem et al., (2001)  diketahui 
bahwa walaupun suatu wilayah/regional memiliki ketahanan pangan yang tergolong 
terjamin, namun di wilayah tersebut masih ditemukan rumah tangga rawan pangan 
dengan proporsi yang cukup tinggi.  

Selain dari segi jumlah yang harus memadai, mutu pangan yang tersedia diukur 
dari keragamannya.   Pangan tidak hanya diartikan bahan makanan pokok saja, tetapi 
juga bahan makanan lainnya yang menyebabkan manusia dapat tumbuh dan 
berkembang dengan sehat.  Martianto (2005) dalam Ariani (2005) menyebutkan bahwa 
manusia membutuhkan lebih dari 40 jenis zat gizi yang harus diperoleh dari berbagai 
jenis makanan, karena tidak ada satu jenis makanan pun yang lengkap kandungan 
gizinya kecuali air susu ibu (ASI). 

Konsep keragaman pangan yang disusun oleh FAO-RAPA dituangkan dalam 
bentuk Pola Pangan Harapan (Desirable Dietary Pattern) atau disingkat PPH.  PPH  
didefinisikan sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat 
memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya” (Deptan, 2006).  Dengan demikian 
PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi 
keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi 
baik dalam jumlah maupun mutunya.  Keseimbangan gizi sangat tergantung pada 
keseimbangan jumlah antar kelompok pangan, keseimbangan antara asupan 
(konsumsi) zat  gizi dengan kebutuhannya, maupun jumlahnya antar waktu makan.  
Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan 
mampu memenuhi kebutuhan gizi.  Pada konsep PPH, pangan dikelompokkan menjadi 
sembilan bagian yaitu (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak 
dan lemak,  (5) buah dan biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayuran 
dan buah-buahan, (9) lain-lain.  Susunan PPH Nasional sudah disepakati sejak tahun 
1993 melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) dengan angka 
kecukupan energi (AKE) sebesar 2150 kkal/kapita/hari dan mengalami 
penyempurnaan pada tahun 2004 dengan mendasarkan pada AKE sebesar 2000 
kkal/kapita/hari.  Susunan pola pangan harapan nasional dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.   
Susunan Pola Pangan Harapan Nasional 

No. Kelompok Pangan Berat 

(gr/kap/hr) 

Energi 

(kkal/kap/hr) 
% AKG Bobot 

Skor 

PPH 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Padi-padian 275.0 1000 50.0 0.5 25.0 

2. Umbi-umbian 100.0 120 6.0 0.5 2.5 

3. Pangan hewani 150 240 12.0 2.0 24.0 

4. Minyak dan Lemak 20.0 200 10.0 0.5 5.0 

5. Buah dan Biji Berminyak 10 60 3.0 0.5 1.0 

6. Kacang-kacangan 35.0 100 5.0 2.0 10.0 

7. Gula 30.0 100 5.0 0.5 2.5 

8. Sayur dan buah 250 120 6.0 5.0 30.0 
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9. Lain-lain - 60 3.0 0.0 0.0 

 Jumlah  2000 100.0  100.0 

Sumber : Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 1993 dalam Analisa Kebutuhan 
Konsumsi Pangan, Badan Ketahanan Pangan, 2006 

 
Soehardjo et al (2009) menyebutkan bahwa tantangan besar yang dihadapi 

dalam pembangunan pertanian yaitu adanya lingkaran berbahaya antara beberapa 
faktor yaitu produksi pangan, pendapatan, konsumsi pangan, masalah gizi dan 
kemampuan kerja.  Produksi pangan yang rendah akan menyebabkan pendapatan 
menjadi rendah.  Rendahnya pendapatan berimplikasi pada konsumsi pangan yang 
rendah sehingga menyebabkan kurang gizi.  Gizi kurang akan menurunkan 
kemampuan kerja yang pada gilirannya akan menyebabkan produktivitas pertanian 
juga menurun.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai 
permasalahan pembangunan pertanian tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah 
serta keragaman tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat.  Kementerian 
Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian meluncurkan Program Model Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (MKRPL) sebagai sebuah model pengembangan diversifikasi 
pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan berbasis sumberdaya 
lokal dan pelestarian sumberdaya genetik.   

Program MKRPL menjadi suatu hal yang strategis mengingat upaya 
diversifikasi pangan yang menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan dan 
kemandirian pangan belum berjalan sesuai dengan harapan.  Hal ini ditandai dengan 
pencapaian skor PPH yang masih relatif rendah dan bersifat fluktuatif.  Pada sisi 
berbeda, ketersediaan lahan pekarangan yang cukup luas dan sumberdaya hayati 
yang melimpah merupakan peluang untuk mengatasi persoalan ketahanan dan 
kemandirian pangan terutama di tingkat rumah tangga (Saptana, et al., 2012). 

Tujuan dilaksanakan kegiatan MKRPL antara lain memenuhi kebutuhan 
pangan dan gizi keluarga dan masyarakat secara lestari dengan melakukan budidaya 
tanaman pangan, buah, sayuran, tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak 
dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos di 
pekarangan.  Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hasil penilaian skor PPH para 
peserta Program MKRPL di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).   

METODE PENELITIAN 
Pengkajian  dilakukan  di lima lokasi MKRPL, yang tersebar di Kota Mataram, 

Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten 
Bima Provinsi NTB, mulai bulan April hingga bulan Desember 2013. Data yang 
dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.  Pengumpulan data primer 
dilakukan dengan  metode survey  terhadap 60 orang peserta program MKRPL 
sebagai responden yang dipilih secara purposive sampling.  Adapun data sekunder 
diperoleh dari BPS Provinsi NTB dan Badan Ketahanan Pangan NTB.  Data primer 
dikumpulkan dengan teknik  wawancara menggunakan kuisioner terstruktur, meliputi 
karakteristik responden dan keluarganya serta konsumsi pangan satu hari yang lalu 
dengan metode recall konsumsi pangan.  Dalam hal ini responden diminta mengingat 
seluruh pangan yang dikonsumsinya beserta keluarga selama 24 jam.  Recall 24 jam 
bersifat kuantitatif berupa data jumlah pangan dari setiap jenis pangan yang 
dikonsumsi.  Jumlah pangan yang dikonsumsi dapat langsung dihitung dengan satuan 
internasional (SI) seperti gram atau liter, namun bila tidak memungkinkan dilakukan 
pendekatan dengan menggunakan ukuran rumah tangga (URT) seperti gelas, sendok 
dan lain-lain yang selanjutnya dikonversi ke satuan internasional.    Metode ini memiliki 
beberapa kelebihan yaitu murah, mudah, cepat dan responsif, dapat mengcover 
sampel dalam jumlah banyak dan dapat digunakan pada seluruh lapisan masyarakat 
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termasuk masyarakat yang buta huruf.  Setelah data pangan diperoleh kemudian 
dikonversi menurut daftar komposisi bahan makanan (DKBM) untuk diperoleh 
kandungan gizinya (Supariasa et al, 2002).  Data pangan selanjutnya ditabulasi dan 
dianalisis menggunakan software Microsoft Excel.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 
Responden dalam pengkajian ini adalah wanita karena berdasarkan 

pengamatan, wanita khususnya ibu rumah tangga memiliki kontribusi terbesar dalam 
mengatur konsumsi pangan keluarga.  Berdasarkan usia, responden sebagian besar 
responden (51,7%) berada pada rentang usia 31-40 tahun, dan yang lainnya berusia di 
bawah 30 tahun sebanyak 16,7%, antara 41-50 tahun sebanyak 18,3% dan di atas 50 
tahun sebanyak 13,3%.   Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden berada pada 
rentang usia produktif.  Adapun berdasarkan pendidikan, responden yang tidak 
menamatkan SD sebanyak 18,3%, tamat SD sebanyak 31,7%, tamat SMP sebanyak 
23,3%, tamat SMA sebanyak 21,7% dan berpendidikan diploma dan sarjana sebanyak 
5%.  Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan ibu akan 
menentukan pola konsumsi pangan dalam keluarga.  Widyastuti (2006) menyebutkan 
bahwa semakin tinggi pendidikan ibu resiko terjadinya kasus kurang vitamin A (KVA) 
pada anak-anak akan semakin rendah.   Berdasarkan jumlah anggota keluarga, 
responden dengan jumlah anggota keluarga 1 – 3 orang sebanyak 26,7%, dan jumlah 
responden dengan anggota keluarga berjumlah empat orang atau lebih sebanyak 
73,3%.  Menurut Widyastuti (2006) dibandingkan keluarga dengan jumlah anggota 
yang lebih sedikit, keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar berpeluang lebih 
tinggi 0,797 kali beresiko terjadi KVA.  Sebaran responden berdasarkan usia, 
pendidikan dan jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.   
Karakteristik Responden  

No. Karakteristik Kelompok Jumlah Orang Persentase 

1. Umur (Tahun) ˂ 30  

30 – 40 

>40  

10 

31 

8 

16,7 

51,7 

13,3 

2. Pendidikan (Tahun) Tidak sekolah 

SD 

SMP 

≥ SMA 

11 

19 

14 

16 

18,3 

31,7 

23,3 

26,7 

3. Jumlah Anggota Keluarga < 4 orang 

≤ 4 orang 

16 

44 

26,7 

73,3 

Sumber : Data primer diolah 

Penilaian Skor PPH  
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata skor PPH di lima kabupaten 

lokasi MKRPL adalah sebesar 68,4.  Meskipun demikian, menurut pendapat 
responden, konsumsi pangan rumah tangga setelah adanya program MKRPL jauh 
lebih baik secara kuantitas mapun kualitas daripada sebelum ada kegiatan MKRPL. 
Hal ini disebabkan karena akses pangan rumah tangga meningkat dengan tersedianya 
aneka pangan di lahan pekarangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara 
kualitas, keragaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat relatif masih sangat 
rendah. Adapun data dari Badan Ketahanan Kementerian Pertanian RI, pada tahun 
2011 capaian skor PPH Provinsi NTB adalah sebesar 72,1, masih cukup jauh dari rata-
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rata PPH nasional yang mencapai 77,3 (BKP RI, 2011).  Realisasi PPH NTB tahun 
2011 menurut BKP NTB mencapai 76,7 (BKP NTB, 2012). 

Sumbangan skor PPH masyarakat paling besar diperoleh dari kelompok padi-
padian, mencapai 24,2 atau mendekati nilai maksimal.  Adapun sumbangan dari bahan 
pangan lainnya relatif sangat rendah, bahkan sumbangan dari buah dan biji berminyak 
dapat dikatakan tidak ada sama sekali.  Gambaran sumbangan skor PPH dari berbagai 
kelompok pangan dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3.   
Sumbangan Skor PPH dari Berbagai Kelompok Pangan 

Kabupaten/ 
Kota 

 
 

Sumbangan skor PPH dari Skor 
PPH 
Total 
  

Padi-
padian 

Umbi-
umbian 

Pangan 
Hewani 

Minyak 
dan 

Lemak 

Buah  dan 
Biji  

Berminyak 

Kacang-
kacangan 

Gula 
Buah 
dan 

Sayur 

Maks  
25 

Maks 
2,5 

Maks 24 Maks 5 
Maks 

 1 
Maks 
 10 

Maks 
2,5 

Maks 30 
Maks 
100 

Lombok Barat 23,5 0,2 16,4 3,8 0,0 6,9 1,9 13,2 65,9 

Sumbawa 25,0 0,0 18,0 3,4 0,0 2,2 1,1 16,2 65,9 

Dompu 25,0 0,6 16,9 3,6 0,0 2,5 0,9 14,6 64,1 

Bima 24,7 0,2 17,2 4,0 0,0 3,3 1,7 20,4 71,4 

Mataram 22,8 1,3 18,1 4,4 0,2 8,3 2,1 17,5 74,7 

Rata-rata NTB 24,2 0,5 17,3 3,8 0,0 4,7 1,5 16,4 68,4 

Sumber : data primer diolah 
 
Tabel 3 menunjukkan beberapa indikasi, diantaranya bahwa konsumsi 

masyarakat terhadap padi-padian khususnya beras di NTB masih sangat tinggi.  Hal ini 
dimungkinkan karena NTB dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, 
sehingga stok beras cukup memadai dan dapat diperoleh dengan harga cukup 
terjangkau.    Hasil ini serupa dengan hasil penelitian Apriani dan Baliwati (2011) yang 
menunjukkan bahwa konsumsi pangan sumber karbohidrat didominasi oleh beras, baik 
di perdesaan maupun di perkotaan. Jumlah konsumsi pangan sumber karbohidrat di 
perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, mengingat jenis pekerjaan 
di daerah perdesaan cenderung lebih berat dan membutuhkan energi yang lebih besar, 
sementara beras merupakan sumber energi yang relatif paling murah.  Tingginya 
proporsi konsumsi padi-padian juga menunjukkan bahwa pola makan masyarakat 
masih lebih menekankan pada aspek rasa kenyang, sehingga masalah gizi bukan 
menjadi aspek penting untuk diperhatikan.  Walaupun secara umum tingkat konsumsi 
beras di Indonesia mengalami penurunan, namun bila dibandingkan dengan negara-
negara lain di Asia seperti Thailand, India dan China masih jauh lebih tinggi (Ariani, 
2007).   

Tabel 3 juga menunjukkan konsumsi umbi-umbian masyarakat relatif masih 
rendah.  Hal ini cukup memprihatinkan karena walaupun relatif murah, pada dasarnya 
sumber karbohidrat utama seharusnya tidak hanya diperoleh dari beras saja, tapi dari 
jenis umbi-umbian, misalnya ubi jalar ataupun singkong.  Selain kandungan energi 
yang cukup tinggi, umbi-umbian memiliki kandungan gizi yang cukup baik.  Bila 
dibandingkan dengan beras giling, baik ubi jalar maupun singkong memiliki beberapa 
kelebihan yaitu kandungan kalsium, vitamin A dan Vitamin C yang jauh lebih tinggi 
(Departemen Kesehatan, 1981).  Jenis umbi lain seperti suweg (Amorphophallus 
campanulatus B1) juga dikenal memiliki indeks glisemik yang rendah sehingga lebih 
aman dikonsumsi oleh penderita penyakit tertentu seperti diabetes atau bersifat 
sebagai pangan fungsional (Faridah, 2005).  Mengingat daerah NTB mempunyai 
potensi besar dalam pengembangan pangan potensial seperti ubi jalar maupun 
singkong, seharusnya sumbangan skor umbi-umbian dapat ditingkatkan dari kondisi 
saat ini yang hanya 0,5.  Salah satu tantangannya adalah masih banyak masyarakat 
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yang menganggap bahwa umbi-umbian tergolong makanan kelas menengah ke 
bawah.  Rendahnya konsumsi umbi-umbian khususnya ubi jalar bisa jadi disebabkan 
pengolahan ubi jalar belum cukup berkembang sehingga produk olahannya masih 
terbatas (Apriani dan Baliwati, 2011).   

Bila dilihat pada Tabel 3, konsumsi pangan hewani masyarakat juga masih 
belum sesuai dari harapan, yaitu dari skor yang diharapkan sebesar 24, baru tercapai 
nilai 17,3.  Hal ini bisa jadi disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang relatif 
masih rendah sehingga belum dapat menjangkau pangan hewani yang harganya relatif 
mahal.  Pangan hewani yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah telur 
dan daging ayam.  Kedua jenis bahan tersebut banyak dipelihara di pekarangan dan 
harganya memang lebih murah dibandingkan pangan hewani lainnya seperti daging 
sapi,  susu dan olahannya.  Walaupun NTB dikenal sebagai daerah penghasil ternak 
sapi namun harga daging sapi relatif mahal dan belum terjangkau oleh masyarakat.  
Daging sapi biasanya dikonsumsi oleh masyarakat pada hari-hari besar keagamaan 
seperti Maulid dan Hari Raya Qurban maupun pada acara-acara adat, seperti pesta 
atau hajatan.  Berdasarkan data BPS, konsumsi daging per kapita per bulan 
masyarakat NTB adalah sebesar Rp. 49.092 pada tahun 2011, menurun menjadi Rp. 
32.798,- pada tahun 2012.  Adapun konsumsi telur dan susu  per kapita per tahun 
masyarakat pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 9.347 dan tahun 2012 meningkat 
menjadi Rp. 25.910.  Ariani (2007) menyebutkan bahwa konsumsi pangan hewani di 
Indonesia mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir khususnya setelah 
reformasi.  Namun demikian, bila dibandingkan dengan negara-negara lain konsumsi 
daging di Indonesia masih lebih rendah.  Konsumsi daging di Malaysia dan Filipina 
masing-masing mencapai 48 dan 18 kg/kapita/tahun.  Adapun konsumsi telur di 
Malaysia mencapai 279 butir/kapita/tahun, sedangkan di Indonesai hanya 51 
butir/kapita/tahun.  Selain mengkonsumsi telur dan daging ayam, masyarakat juga 
memenuhi kebutuhan pangan hewani dengan mengkonsumsi ikan, terutama yang 
berdomisili di wilayah sekitar pesisir pantai.  Namun demikian, pada kenyataannya di 
kalangan masyarakat masih ditemukan beberapa pandangan yang keliru tentang 
makanan, yaitu adanya pantangan makanan untuk kalangan tertentu seperti ibu hamil 
dan ibu menyususi yang tidak boleh mengkonsumsi ikan dan hasil laut lainnya karena 
dikhawatirkan kandungan akan bermasalah dan ASI menjadi rusak atau tercemar. 

Demikian pula dengan sumbangan skor PPH dari kacang-kacangan masih 
rendah, baru mencapai 4,7 dari skor yang diharapkan sebesar 10.  Sumber pangan 
kacang-kacangan masyarakat masih didominasi oleh tempe dan tahu yang berasal 
dari kedelai.  Ketika kedelai mengalami kenaikan harga maka harga tempe dan tahu 
juga mengalami kenaikan.  Hal ini menyebabkan konsumsi tahu dan tempe mengalami 
penurunan yang cukup berarti.  Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi dengan 
mengkonsumsi jenis kacang lain seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang koro, dan 
lain-lain.  Namun persoalan kemampuan masyarakat dalam pengolahan hasil kacang-
kacangan yang masih terbatas  menjadi kendala sehingga konsumsi masyarakat juga 
terbatas.   

Pada sisi lain, konsumsi buah dan sayur juga masih jauh dari skor harapan, 
yaitu dari nilai 30 baru tercapai 16,4.  Hal ini serupa dengan penelitian Ariani (2007) 
yang menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayur masyarakat masih jauh dari 
rekomendasi FAO. Sepatutnya hal ini menjadi perhatian mengingat sayur-sayuran 
relatif mudah diperoleh.  Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah memberi 
kontribusi terhadap kebiasaan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sehingga 
mengkonsumsi buah dan sayur belum menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan. 

Peran m-KRPL dalam Peningkatan Skor PPH 
Sebagai sebuah kegiatan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan 

pekarangan, Program m-KRPL memiliki nilai yang sangat strategis dalam rangka 
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meningkatkan skor PPH masyarakat.  Seperti yang disampaikan oleh Sayogyo (1986) 
dalam Soegiharto (2011), bagian pertama dan kedua dari sistem pangan dan gizi 
masing-masing adalah  usaha peningkatan penyediaan pangan di tingkat lokal, daerah 
dan nasional sehingga harga menjadi lebih murah, serta meningkatkan daya beli 
masyarakat terutama melalui perluasan kesempatan kerja/ peluang berusaha.   Melalui 
kegiatan m-KRPL kedua subsistem tersebut dapat dicapai, artinya ketahanan pangan 
masyarakat di tingkat rumah tangga dapat ditingkatkan baik secara langsung maupun 
tidak langsung.  Secara langsung artinya pangan tersedia dan dapat langsung 
dikonsumsi, sedangkan secara tidak langsung melalui peningkatan pendapatan 
masyarakat dengan penjualan hasil pekarangan sehingga masyarakat dapat membeli 
berbagai jenis pangan lain di luar hasil pekarangan.  

Walaupun skor PPH penduduk yang menjadi peserta Program MKRPL di NTB 
masih relatif rendah, namun diakui bahwa Program MKRPL mampu memberikan 
sumbangan ekonomi yang berarti bagi penduduk yang bersangkutan.  Dengan adanya 
program M-KRPL  pengeluaran rata-rata petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
seperti sayur, telur dan bumbu masak yang semula Rp. 25.000,-/hari dapat ditekan 
menjadi Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,-/hari atau terjadi penghematan sebesar Rp. 
450.000,- – Rp. 600.000,-/bulan.  Disamping untuk konsumsi langsung, produksi 
sayuran dan ternak dapat dijual untuk menambah pendapatan, mencapai Rp. 48.000,-
/bulan pada lahan pekarangan sempit (luas <200 m2), Rp. 67.000,-/bulan pada 
pekarangan sedang (luas 120-400 m2) dan pada pekarangan luas (>400 m2) 
mencapai Rp.111.000,-/bulan. Sementara itu tambahan pendapatan dari penjualan 
hasil ternak berupa telur dan DOC dapat mencapai Rp. 356.000,-/ bulan. Tambahan 
pendapatan juga diperoleh dari peningkatan nilai tambah dari hasil pengolahan, seperti 
kripik bayam, kripik bonggol pisang, rengginang singkong, jus dan dodol tomat 
(Nazam, 2012).  Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan Saptana, et al., 
(2011) di Dusun Jelok Desa Kayen Kabupaten Pacitan, yang menyatakan bahwa 
dampak penerapan MKRPL telah menurunkan pengeluaran penduduk untuk konsumsi 
pangan, dengan proporsi terbesar berasal dari kelompok pangan sayur-sayuran, umbi-
umbian, serta produk hasil ternak (telur ayam) dan ikan (ikan lele).  Adapun terhadap 
pendapatan keluarga, hasil pekarangan pada peserta Program MKRPL memberikan 
rata-rata kontribusi sebesar 53 persen, sedangkan pada non peserta MKRPL relative 
lebih rendah yaitu sebesar 43 persen.   

KESIMPULAN 
Capaian skor PPH di lokasi MKRPL di Provinsi NTB masih relatif rendah, belum 

sesuai dengan target nasional.  Sumbangan skor PPH lebih banyak diperoleh dari 
sumber karbohidrat, khususnya padi-padian. Hal ini disebabkan oleh tingkat 
pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah.  Diperlukan 
pendampingan yang intensif berupa penyuluhan dan pelatihan di setiap lokasi MKRPL 
agar skor PPH dapat ditingkatkan melalui pola konsumsi pangan yang lebih tepat.  
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ABSTRAK 
Data statistik menunjukkan penurunan jumlah penduduk usia muda yang bekerja di 
sektor pertanian, hal ini menunjukkan penurunan minat generasi muda untuk bekerja di 
sektor pertanian. Namun, pada kelompok tani Katata yang merupakan salah satu 
pelaku usahatani hortikultura, seluruh anggotanya tergolong pada petani muda. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keluarga dalam  mendorong 
terjadinya regenerasi petani hortikultura; serta merumuskan upaya untuk meningkatkan 
regenerasi petani. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan, dan selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga terlihat dalam 
proses transfer pengetahuan dan pengalaman kepada generasi berikut, yang secara 
tidak langsung mengarahkan anaknya untuk terjun dalam bisnis pertanian. Lingkungan 
di luar keluarga juga berperan dalam menentukan pilihan pekerjaan seorang individu. 
Oleh karena itu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan terjadinya regenerasi 
petani adalah dengan melibatkan seluruh sistem di luar individu, termasuk keluarga 
untuk membentuk nilai dan persepsi terhadap dunia pertanian. 

Kata Kunci : peran, keluarga, regenerasi, petani 

THE ROLES OF FAMILY TO IMPROVE HORTICULTURE FARMERS 
REGENERATION 

ABSTRACK 
Statistical data showed a decrease in the number of youth to work in agriculture, it 
indicates decline in interest of young generation to work in the agricultural sector. 
However, Katata Farmer Group, which is one of the perpetrators of horticultural farm, 
all members are the young farmer. The purpose of this study was  to analyze the role 
of family in encouraging the regeneration of horticultural farmers and formulate an 
effort to improve regeneration of farmers. This research was a qualitative research. 
Data collected by in-depth interview to the informant, and then analyzed descriptively. 
The results showed that the role of the family is seen in the process of transfer of 
knowledge and experience to the next generation, which indirectly directing them to 
plunge in agricultural business. Family environment also plays a role in determining an 
individual's employment options. Therefore, efforts can be made to improve 
regeneration of farmers is to involve the whole system outside of the individual, 
including the family to establish the value and perception about agricultural sector. 

Keywords: roles, family, regeneration, farmers 

PENDAHULUAN 
Indonesia sering disebut sebagai negara Agraris. Akankah predikat tersebut 

terus disandang oleh negara ini ?.  Dalam pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, negara agraris  adalah negara yang menempatkan pertanian sebagai sektor 
utama dimana jumlah masyarakat yang memperoleh pendapatan dari pertanian 
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dominan, atau Negara yang menempatkan pertanian segai sektor dasar dalam dalam 
sistem industri dan perekonomiannya. Namun data statistik menunjukkan penurunan 
jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian. Badan Pusat Statistik 
menunjukkan dalam kurun 2003- 2013 terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani 
sekitar 5,10 juta  (16 persen). Rumah tangga petani di Indonesia pada 2003 berjumlah 
31,23 juta dan menurun menjadi 26,14 juta pada 2013. Jumlah rumah tangga petani 
terus menurun disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : meninggal atau 
berpindah kerja ke sektor lain, sementara di lain pihak jumlah penduduk yang baru 
terlibat dalam sektor pertanian jumlahnya lebih sedikit   

Masalah regenerasi semakin terlihat jika dilihat dari penurunan jumlah tenaga 
kerja muda di pertanian. Jumlah petani usia muda (15-24 tahun) mengalami penurunan 
lebih besar dibandingkan dengan jumlah petani usia tua. Jumlah petani usia muda 
pada 2004 sebesar 5,95 juta menurun menjadi 5,02 juta pada tahun 2012 (BPS, 2005 
dan 2013). Generasi muda kurang berminat bekerja sebagai petani dan memilih 
bekerja di sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi.  

Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya dukungan para orang tua baik 
secara mental maupun material terhadap anak-anak muda untuk menjadi petani.  
Umumnya orang tua akan lebih bangga jika anak-anaknya menjadi Pegawai Negeri, 
dokter, pengusaha atau profesi lainnya yang dianggap lebih menjanjikan. Bahkan 
banyak petani yang melarang anaknya untuk bekerja di sektor pertanian. Indikasi 
tersebut salah satunya dapat dilihat dari  kurangnya minal lulusan SMA untuk 
melanjutkan studi di bidang pertanian, sehingga banyak fakultas-fakultas pertanian, 
terutama di perguruan tinggi swasta, yang kondisinya kekurangan mahasiswa. 

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor 
yang mendorong minat generasi muda untuk terjun dalam bidang pertanian adalah 
faktor keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan 
sosial. Di dalam kelompok primer ini terbentuklah norma-norma sosial berupa frame of 
reference dan sense of belonging. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan 
menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Keluarga juga 
merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi bagi perkembangan anak, 
terutama dalam kepribadiannya. Inilah yang dikatakan bahwa keluarga merupakan inti 
dari masyarakat (Suhendi & Wahyu, 2001). Dalam kaitannya dengan minat generasi 
muda untuk terlibat pada sektor pertanian, keluarga memegang peranan dalam bentuk 
penanaman nilai tentang profesi petani, dukungan moral maupun materiil kepada 
generasi muda. Rasa bangga akan profesi sebagai petani, bahwa petani merupakan 
profesi yang tak kalah bergengsi dengan profesi lain, bahkan petani merupakan profesi 
strategis dalam hal penyediaan pangan bagi umat manusia, hal-hal tersebut  dapat 
ditanamkan sejak anak masih usia dini, yang diantara nya dapat ditanamkan melalui 
proses interaksi dalam keluarga.  

Setiawan (2002) menyatakan bahwa proses regenerasi petani yang berjalan 
secara alami lebih terlihat signifikan di dataran tinggi (hortikultura) dibandingkan 
dengan di daerah dataran rendah (sawah/padi) dan dataran medium (palawija).  
Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu sentra komoditas hortikultura di Jawa 
Barat. Salah satu pelaku usaha produk hortikultura di Kecamatan Pangalengan adalah 
Kelompok Tani Katata yang berdiri sejak tahun 2009. Anggota Kelompok Tani ini 
berjumlah 12 orang, yang seluruhnya dapat dikatakan termasuk pemuda tani. Komite 
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyebutkan bahwa yang disebut pemuda adalah 
penduduk usia 15 sampai dengan 40 tahun.  Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti 
tertarik untuk meneliti faktor yang mendorong pemuda yang tergabung dalam 
kelompok tani Katata untuk terjun dalam bidang pertanian, terutama memotret peran 
keluarga dalam mendorong terjadinya proses regenerasi petani.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut : 
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1. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung proses regenerasi petani 
hortikulturs   

2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan terjadinya regenerasi petani 

METODE PENELITIAN 

Desain dan Lokasi 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. 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).  Lokasi penelitian adalah di Kelompok Tani 
Katata Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Lokasi dipilih secara sengaja, 
karena Kelompok Tani Katata merupakan salah satu kelompok tani dimana pelaku 
utamanya adalah petani muda. 

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 Kepala Desa, ketua serta anggota kelompok tani Katata yang berjumlah 12 
orang,  serta penyuluh pertanian. Diskusi Kelompok Terbatas (FGD) juga dilakukan 
dengan peserta ketua dan anggota Kelompok Tani Katata.  Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Jurnal dan sumber data lainnya. 

Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik 
untuk meyederhanakan data penelitian menjadi informasi yang lebih sederhana dan 
lebih mudah dipahami. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis peran 
keluarga dalam proses regenerasi petani dan upaya kaji tindak untuk mendukung 
prses regenerasi petani dengan menempatkan keluarga sebagai aktor utama nya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Informan 
Seluruh informan yang berjumlah 12 orang memang tergolong petani muda 

dengan usia di bawah 40 tahun. Usia petani berkaitan dengan kemampuan petani 
untuk mengadopsi sebuah inovasi. Umur petani anggota Kelompok Tani Katata yang 
tergolong muda membuat mereka responsif terhadap perubahan dan keinginan pasar. 
Hal ini sejalan dengan pendapat Soekartawi (2005) bahwa makin muda usia petani 
petani biasanya petani mempunyai semangat dan rasa ingin tahu yang besar, 
sehingga mereka lebih cepat untuk melakukan adopsi inovasi. 

Dilihat dari latar belakang keluarga, sebagian besar informan memiliki latar 
belakang keluarga petani, hanya dua orang informan yang bukan berasal dari keluarga 
petani (Tabel 1). Dari hasil wawancara dengan informan, mereka menyatakan bahwa 
keterlibatan mereka dalam bidang pertanian tidak terlepas dari pengaruh lingkungan 
keluarga. Sejak kecil informan secara tidak sadar telah berkenalan dan belajar dengan 
dunia pertanian dengan melihat kebiasaan orangtua nya yang berprofesi sebagai 
petani, dan dari sana mereka mempelajari peluang untuk menjalankan usaha ini. Hal 
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ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto (2004), bahwa keluarga 
sebagai media pertama yang mengajarkan budaya kepada anak-anak, karena 
keluarga adalah dunia yang pertama kali menyentuh kehidupan anak-anak. Anggota 
keluarga termasuk anak mendapat pelajaran berbagai hal yang ada dalam keluarga, 
tanpa disadari bahwa apa yang terjadi dalam keluarga  memberi pengaruh yang 
sangat besar bagi kehidupan mereka.  

Pendidikan merupakan sarana belajar, dimana selanjutnya akan menanamkan 
sikap yang menguntungkan menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih modern. 
Mereka yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat dalam melaksanakan 
adopsi. Tingkat pendidikan yang rendah pada umumnya kurang menyenangi inovasi, 
sehingga sikap mental untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pertanian 
kurang (Van den Ban & Hawkins, 1996). Dilihat dari tingkat pendidikan formal, dapat 
dikatakan tingkat pendidikan informan tergolong cukup baik. Bahkan empat orang 
informan memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang pertanian (Tabel 1). Bagi 
informan yang orangtuanya adalah petani, faktor yang mendorong mereka menempuh 
pendidikan hingga memperoleh gelar Sarjana Pertanian adalah melihat peluang 
usahatani hortikultura yang selama ini dijalankan oleh orangtuanya dan dengan bekal 
ilmu pengetahuan mereka ingin usaha tersebut lebih baik. Dari pendapat tersebut 
terlihat bahwa keluarga juga turut mempengaruhi keputusan informan mengenai pilihan 
pendidikan dan pekerjaan nya di masa depan. Sedangkan bagi informan yang 
orangtuanya bukan petani, pilihan mereka untuk memilih bidang pertanian di 
perguruan tinggi adalah karena melihat peluang bisnis pertanian yang cukup 
menjanjikan. Terlepas dari faktor yang mendorong informan untuk meraih gelar 
Sarjana Pertanian, fenomena tersebut tentunya memberikan harapan akan masuknya 
tenaga kerja terdidik ke sektor pertanian dan juga menunjukkan bahwa usahatani 
hortikultura merupakan profesi yang cukup menjanjikan. 

Tabel 1.   
Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua dan Tingkat 

Pendidikan Informan 

Pendidikan Pekerjaan Orang Tua 

Petani Non Petani 

Tamat SMP 2 - 

Tamat SMA 6 - 

Sarjana 2 2 

Pengalaman  berusahatani merupakan faktor  yang  tidak kalah pentingnya 
dalam menunjang kegiatan usahatani.  Petani yang memiliki pengalaman kerja yang 
lebih lama  akan lebih mudah mengambil keputusan yang  terbaik pada saat paling 
tepat. Menurut A.T. Mosher dalam Hosen (2012), petani yang memiliki cukup 
pengalaman dalam berusahatani, akan mempengaruhi petani itu sendiri dalam 
mengambil keputusan, khususnya teknologi-teknologi baru yang dianjurkan, karena 
melihat penggunaan inovasi-inovasi sebelumnya apakah akan memberikan manfaat 
atau merugikan, sehingga petani akan lebih kreatif dalam menerima inovasi-inovasi 
baru. Sebagian besar informan mendapatkan pengalaman dan belajar dari orangtua 
mereka yang berprofesi sebagai petani.Selain itu, sebagian dari informan juga 
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan usahatani dari pendidikan formal yang 
mereka tempuh. 

Peran Keluarga dalam Proses Regenerasi Petani 
Fenomena menarik yang dapat diamati dalam proses usahatani hortikultura, 

dan mungkin telah menjadi fenomena umum dalam dunia bisnis adalah ketika generasi 
pertama sukses dalam menjalankan usahatani ini, biasanya petani mendorong 
anaknya untuk mengikuti usaha yang telah mereka rintis.  
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Dari keterangan yang didapat dari informan, sebagian besar diantara petani 
bukan berasal dari keluarga yang sukses mengelola usahatani hortikultura atau bukan 
tergolong petani ‘kaya’, bahkan beberapa petani bukan berasal dari keluarga petani. 
Pada kelompok ini, motivasi terbesar petani untuk berusahatani hortikultura semata-
mata adalah dorongan ekonomis yaitu daya tarik harga komoditas tersebut dan 
mereka menilai bahwa usaha ini merupakan profesi yang cukup menjanjikan dari segi 
keuangan. 

Namun mereka menyadari bahwa lingkungan keluarga sedikit banyak 
mempengaruhi untuk menjalankan usahatani ini. Banyak pemuda tani mengatakan 
bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dasar mengenai usahatani cabai dari 
orangtua, karena mereka tumbuh dan belajar dengan melihat orangtua nya menggeluti 
usaha ini.  Seiring dengan  semakin berkembangnya teknologi, terutama teknologi 
informasi pemuda tani menjadi lebih mudah untuk berinovasi dalam usahatani mereka, 
sehingga mereka dapat memodifikasi usahanya lebih baik lagi.  Perilaku usahatani 
yang dijalankan para petani muda ini cukup berbeda dengan apa yang mungkin 
dijalankan oleh generasi sebelumnya. Saat ini Kelompok Tani Katata sudah terhubung 
langsung dengan pasar modern, perilaku usaha mereka tentunya berbeda dengan 
apabila mereka menjual hasil produksinya ke pasar tradisional. 

Secara sosiologis, seseorang akan nyaman untuk bekerja atau mencari nafkah 
di lingkungan yang dia kenal atau lingkungan yang sesuai dengan kemampuan atau 
bidang ahlinya. Secara kultural, petani di dataran tinggi di Jawa Barat umumnya 
menanam tanaman hortikultura sebagai mata pencaharian utamanya. Beberapa petani 
muda yang memiliki orangtua yang berprofesi sebagai petani, secara tidak langsung 
ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis tersebut. Pola kehidupan yang 
berulang di lingkungan mereka, mendorong pemuda tani untuk terjun ke dalam bisnis 
hortikultura yang dilakukan oleh orang tuanya.  

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan, faktor 
kenyamanan usaha dan juga suasana lingkungan sekitar, mendorong beberapa 
pemuda untuk berbisnis hortikultura. Mereka yang memilih untuk berbisnis hortikultura 
pada umumnya adalah anak petani, sedangkan anak muda yang lebih memilih untuk 
merantau ke Bandung atau Jakarta adalah anak buruh Tani. Adalah sesuatu hal yang 
wajar apabila anak buruh tani tidak mengikuti jejak orangtua nya, karena pendapatan 
mereka sebagai buruh tani yang kecil, berbeda dengan petani.  

Permasalahan Umum Regenerasi Petani  
Tidak dipungkiri bahwa bagi sebagian generasi muda, sektor pertanian 

dianggap kurang ‘bergengsi’ sebagai mata pencaharian Oleh karena itu banyak 
generasi muda yang lebih memilih untuk bekerja di luar sektor pertanian. Fenomena ini 
sepertinya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, Callahan (2008) menyebutkan bahwa 
di Amerika Serikat selama tiga dekade terakhir terjadi penurunan jumlah petani muda 
(berusia di bawah 35 tahun) dari 15,5% pada tahun 1978 menjadi 5,8% pada tahun 
2007; dan sebaliknya terjadi peningkatan jumlah petani tua (berusia di atas 55 tahun) 
dari 40,9% pada tahun 1978 menjadi sekitar 60% pada tahun 2007 . Hal tersebut 
tentunya menjadi masalah dalam proses regenerasi petani.  

Karakteristik usahatani yang penuh resiko menjadikan sebagian orang 
menghindari sektor ini sebagai mata pencaharian. Untuk mampu mengelola sebuah 
usaha di bidang pertanian memang diperlukan jiwa wirausaha. Hal inilah yang perlu 
diperkenalkan dan diberikan kepada generasi muda. Berdasarkan hasil FGD dengan 
beberapa orang informan, dapat digambarkan faktor-faktor yang menjadi akar 
permasalahan regenerasi petani sebagai berikut : 
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Gambar 1.  

Permasalahan dalam Proses Regenerasi Petani 
 
Banyak pemuda, terutama yang tinggal di desa, lebih tertarik pada pekerjaan-

pekerjaan di luar sektor pertanian. Mereka memilih bekerja di sektor non-pertanian baik 
formal maupun non formal seperti menjadi buruh pabrik, buruh bangunan, tukang ojeg 
yang dinilai lebih bergengsi dan mendapatkan penghasilan yang lebih besar 
dibandingkan apabila mereka menjadi petani. Akhirnya banyak pemuda yang 
bermigrasi ke kota untuk bekerja di luar sektor pertanian. Fakta nya tak sedikit dari 
pemuda tersebut yang tak mempunyai keahlian spesifik sehingga justru menjadi beban 
bagi kota karena menambah jumlah pengangguran di kota. 

Upaya Untuk Mendorong Regenerasi Petani  
Indonesia saat ini mendapatkan keuntungan dari ‘Bonus Demografi’, dimana 

jumlah penduduk usia produktif saat ini hampir mencapai dua per tiga dari total 
penduduk Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi sebuah potensi yang dapat 
dioptimalkan untuk membangun pertanian. Dengan dengan dukungan iklim, sumber 
daya alam dan sumber daya manusia (produktif) yang melimpah, sudah selayaknya 
Indonesia menjadi negara agraris yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat 
ini. 

Untuk itu kesadaran akan peran pemuda tani dalam pembangunan pertanian 
peru dibangkitkan. Dengan ‘darah segar’ dalam pembangunan pertanian diharapkan  
dapat mendorong transformasi budaya dari pertanian yang tradisional menjadi 
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pertanian modern yang berorientasi agribisnis. Pemahaman tentang agribisnis ini 
diharapkan mampu membuka wawasan pemuda tani tentang potensi usaha yang 
dapat dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan 
kesejahteraannya. 

Pemberdayaan pemuda tani perlu dilakukan melalui penciptaan iklim kondusif 
yang memungkinkan pemuda tani berkembang, memperkuat potensi dan daya saing 
yang dimiliki pemuda tani, dan memberikan perlindungan yang sewajarnya. Untuk itu, 
pemberdayaan petani merupakan proses pembelajaran yang harus dilaksanakan 
secara terus-menerus guna meningkatkan partisipasi dan kemampuan pemuda tani 
sebagai aktor pembangunan pertanian. Proses pemberdayaan ini dapat dilakukan 
melalui pendekatan formal, non fomal ataupun informal.  

Tentunya pemberdayaan pemuda tani ini dapat berjalan dengan baik dengan 
melibatkan berbagai pihak, karena proses regenerasi petani juga tidak lepas dari faktor 
yang mempengaruhinya yaitu faktor pendorong adalah faktor-faktor yang bersumber 
dari dalam diri pemuda. Motvasi yang ada pada seorang individu sangat dipengaruhi 
oleh interaksi individu tersebut dengan lingkungana, terutama lingkungan terdekat, 
yaitu keluarga. Fatchurrohman (2012) menjelaskan bahwa performa seorang anak 
dipengaruhi oleh konfigurasi berbagai faktor yang ada di luar dirinya.  Faktor-faktor 
tersebut antara lain lingkungan microsystem, mesosystem, exosystem, dan 
macrosystem. Masing-masing lingkungan tersebut terdiri dari komponen-komponen 
kecil yang bervariasi (Deacon & Firebaugh, 1981).  

Upaya untuk mendorong proses regenerasi petani ini disusun dengan 
menganalisis faktor ekologis yang mempengaruhi kepribadian dan nilai yang dianut 
oleh seorang individu, seperti apa yang dijelaskan oleh teori Brofenbrenner (1981) dan 
juga dijabarkan oleh Berns (1997) yang menggambarkan bagaimana sosialisasi dan 
dukungan bagi perkembangan anak dengan menggambarkan interaksi sistem mikro, 
meso, ekso, dan makro. (Gambar 2). 

Keluarga sebagai lingkungan terdekat (sistem mikro) bagi seorang individu 
adalah faktor lingkungan yang diharapkan memberikan peran yang cukup besar dalam 
mendorong proses regenerasi petani. Cara pandang keluarga terhadap dunia 
pertanian akan menentukan nilai dan persepsi yang ditanamkan pada generasi 
selanjutnya. Oleh karena itu salah satu proses yang dapat dilakukan untuk 
memberdayakan keluarga (terutama keluarga petani) adalah dengan meningkatkan 
kesejahteraan keluarga petani, diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan 
keluarga petani akan memberikan cerminan yang baik bagi generasi selanjutnya akan 
profesi sebagai petani. Peningkatan kesejahteraan keluarga petani tentunya harus 
didukung oleh sistem di luar keluarga itu sendiri, seperti sekolah, media massa (sistem 
ekso) dan kebijakan pemerintah terhadap dunia pertanian (sistem makro). 
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Gambar 1.  
Model Ekologi Manusia Brofenbrenner 

Sumber : Puspitawati (2012)  
 
Pemahaman berbagai pihak atas pentingnya regenerasi petani sangat 

menentukan proses transformasi yang terjadi. Untuk menarik minat generasi muda 
terhadap dunia pertanian dibutuhkan dorongan dari luar keluarga seperti  proses 
pendidikan yang tepat di sekolah. Diharapkan sekolah dengan dukungan kebijakan 
dari instansi terkait dapat memasukkan muatan lokal yang terkait dengan bidang  
pertanian dalam terutama struktur kurikulum di sekolah-sekolah yang berada pada 
daerah sentra pertanian. Dengan demikian generasi muda sejak dini telah dikenalkan 
pada bidang ini dan diharapkan di masa depan mereka dapat terjun di bidang 
pertanian. Dalam hal pendidikan non-formal, pembentukan sejenis pusat pendidikan 
dan latihan kerja di bidang pertanian sepertinya diperlukan untuk meningatkan 
keterampilan bertani pemuda dan juga sebagai pusat informasi dunia pertanian terkini. 
Program pertukaran pemuda tani dan juga magang di dalam dan di luar negeri seperti 
yang telah berjalan selama ini perlu terus ditingkatkan untuk untuk memberi 
kesempatan para petani muda, terutama yang tinggal di  pedesaan untuk 
pengembangan wawasan pertanian dan juga sebagai faktor penarik bagi pemuda 
untuk terjun di bidang pertanian. 

Media massa juga berperan untuk membangun citra pertanian. Sosialisasi 
melalui media massa mengenai dunia pertanian diharapkan membuat generasi muda 
tersadar akan peran pertanian dan potensi di bidang pertanian. Penampilan tokoh 
petani yang berhasil melalui media massa juga diharapkan dapat menjadi role model 
bagi para generasi muda.  

Dukungan Kementrian terkait yang berkaitan dengan kebijakan yang pro-petani 
diperlukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani sangat diperlukan 
untuk menarik minat generasi muda pada bidang ini. Alao, et al (2014) menyebutkan 
bahwa semua pihak terkait seharusnya dapat membuat dunia pertanian menjadi 
‘menarik’ dengan menyediakan infrastruktur dan teknologi serta dukungan sosial di 
pedesaan. Kemudian pihak-pihak tersebut sebaiknya menyusun program yang 
bertujuan untuk menyebarkan dan meningkatkan adopsi inovasi bagi petani di 
pedesaan, dan memastikan bahwa pemuda menjadi aktor utama dalam proses 
tersebut. Jika menjadi petani itu akhirnya identik dengan kata ‘sejahtera’, tidak 
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diragukan akan banyak generasi muda yang merasa bangga untuk berpartisipasi 
dalam pembangunan pertanian. Dan nilai tersebut lah yang diharapkan akan 
diwariskan dari generasi ke generasi.  

PENUTUP 
Dalam usahatani hortikultura di Kelompok Tani Katata Kecamatan 

Pangalengan, peran keluarga dalam mendorong terjadinya regenerasi hortukultura 
terlihat dari transfer pengetahuan dan pengalaman dari lingkungan keluarga. 
Lingkungan sosial juga turut mempengaruhi minat pemuda untuk terjun dalam bidang 
pertanian. Bagaimana pun upaya untuk mendorong regenerasi petani perlu melibatkan 
semua stakeholder  dalam sistem mikro, meso, ekso dan makro. Keluarga memegang 
peranan penting dalam membentuk persepsi terhadap profesi petani.   
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  DAMPAK PROGRAM MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI 

TERHADAP POLA PANGAN HARAPAN DI DESA BANYUAJUH 

KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN 

Rini Fitriani, Taufik R D A Nugroho 
Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura 

Email : rini.fitriani09@gmail.com 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari program KRPL terhadap 
pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat di Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis Pola Pangan Harapan (PPH). Populasi 
dalam penelitian adalah rumah tangga yang menerapkan kawasan rumah pangan 
lestari berjumlah 57 orang. Hasil penelitiannya adalah mutu pangan masyarakat Desa 
Banyuajuh Kecamatan Kamal telah tahan pangan karena skor pangan yang diperoleh 
dari analisis Pola Pangan Harapan telah mencapai 100. Hal itu berarti konsumsi 
masyarakat Desa Banyuajuh semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor tertinggi 
dari semua kelompok pangan adalah kelompok pangan hewani yaitu 86,48 dari skor 
maksimal 24. Sedangkan Untuk kontribusi Kawasan Rumah Pangan Lestari terhadap 
pola konsumsi masyarakat Desa Banyuajuh dilihat dari asal pangan yang didapat oleh 
masyarakat Desa Banyuajuh dari luar Kawasan Rumah Pangan Lestari 78 persen 
lebih tinggi daripada pangan yang diperoleh dari Kawasan Rumah Pangan Lestari itu 
sendiri. Kelompok sayur dan buah mayoritas dari hasil pekarangan secara mandiri 
namun hanya 24 persen. Artinya, kontribusi pangan dari program KRPL kurang 
berdampak dalam penganekaragam pangan meskipun sudah mencapai ideal. 

Kata Kunci : Kawasan Rumah Pangan Lestari, Pola Pangan Harapan, Pemanfaatan 
Pekarangan 

THE IMPACT OF THE PROGRAM ON PUBLIC NUTRITION KAWASAN RUMAH 
PANGAN LESTARI BANYUAJUH VILLAGE DISTRICT OF KAMAL. 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the impact of the program on public nutrition KRPL 
Banyuajuh Village District of Kamal. This research uses analytical methods Dietary 
Pattern Hope (PPH) with measurements in the study population is the household that 
implement sustainable food home region amounted to 57 people. 
The results obtained are of food quality villagers in the District Banyuajuh Panaga 
Kamal has been resistant because of balanced food obtained from the analysis of 
Dietary Pattern Hope has reached 100. That means consumption Banyuajuh village 
increasingly diverse and nutritionally balanced. The highest score of all the food groups 
are a group of animal food that is 86.48 out of a maximum score of 24. While To 
contribute Region Sustainable Food House on consumption patterns Banyuajuh village 
seen from the origin of food are obtained by people from outside the village Banyuajuh 
Region Sustainable Food House 78 percent higher than that obtained food from 
Region Sustainable Food House itself. Group of vegetables and fruits a majority of the 
results independently yards but only 24 per cent. That is, the less impact KRPL 
program in food penganekaragam though already reached ideal. 

Keywords: Home Region Sustainable Food, Dietary Pattern Hope, Utilization Yard 

 

 



Seminar Nasional 
Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan II 

Mei, 2015 

 

431 

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi pangan, obat-

obatan maupun rempah. Namun hal tersebut tidak menjamin negara Indonesia 
terhindar dari krisis pangan. Krisis pangan diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain 
: peningkatan jumlah penduduk, cuaca ekstrim, pemenuhan pangan yang masih 
dibawah pemenuhan standar gizi, dan meningkatnya konversi lahan pertanian menjadi 
lahan non pertanian (Musabbihin, 2012). Hal itu menyebabkan sebagian masyarakat 
kurang mendapatkan asupan gizi yang cukup terutama masyarakat menengah ke 
bawah. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia untuk mempertahankan 
hidup dan kecukupan pangan merupakan hak asasi manusia yang layak dipenuhi. 
Namun kondisi kemiskinan saat ini masih menjadi permasalahan mendasar 
pemenuhan pangan.  

Masyarakat Indonesia sudah meningkatkan konsumsi bahan pangan lainnya 
seperti makanan jadi, sayuran, dan protein hewani yang menempati urutan kedua, 
ketiga, dan keempat pada persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan 
menurut kelompok barang (Badan Pusat Statistik, 2011).  Sejak tahun 2000 jumlah 
penduduk Indonesia meningkat sebanyak 32,5 juta jiwa hingga mencapai 237,6 juta 
jiwa pada tahun 2010. Meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan hidup 
menyebabkan pula alih fungsi lahan yang mengakibatkan lahan untuk kebutuhan 
pangan berkurang. Kondisi ini akan meningkatkan tekanan masyarakat terhadap 
sumberdaya lahan yang nantinya menyebabkan degradasi lahan. Pemerintah dapat 
melakukan upaya pemanfaatan pekarangan rumah dengan sumberdaya lokal yang 
dapat dikelola rumah tangga secara mandiri untuk memenuhi tingkat konsumsi pangan 
serta meningkatkan tingkat pemenuhan gizi keluarga.  

Keadaan gizi penduduk yang kurang baik di negara berkembang saat ini 
disebabkan oleh produksi pertanian yang rendah. Produksi persatuan luas masih 
rendah dengan tanpa menerapkan usaha pertanian termasuk penggunaan irigasi, bibit 
unggul, pupuk, obat-obatan, dan cara tanam yang teratur. Sementara itu 
ketidakmerataan lahan pertanian juga merupakan hambatan yang harus 
diperhitungkan dalam upaya perbaikan gizi penduduk. Hal ini disebabkan karena 
tingginya sewa lahan, tidak seimbangnya sistem bagi hasil antara penggarap dan 
pemilik akan mempertajam kesenjangan pendapat yang berdampak meningkatkan 
besar dan sifat masalah gizi yang dihadapi (Suhardjo, 1988). 

Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu program Kementrian 
Pertanian untuk mengoptimalisasikan lahan pekarangan yang ramah lingkungan dalam 
suatu daerah atau kawasan. Program KRPL sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan 
menyebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia.  

Salah satu daerah di Kabupaten Bangkalan yang mengaplikasikan program 
KRPL adalah Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal. Tujuan awal KRPL yakni untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, mengurangi biaya pengeluaran 
rumah tangga, penambahan pendapatan keluarga, dan pastinya adalah meningkatkan 
kesejahteraan. Program KRPL ini kurang lebih sudah berjalan selama satu tahun dan 
telah berhasil mendapatkan juara 1 pada ajang lomba KRPL tingkat Jawa Timur Tahun 
2014.  

Pengembangan berbagai inovasi terkait lahan pekarangan belum banyak 
berkembang seperti yang diharapkan dikarenakan perhatian petani ataupun 
masyarakat terhadap pemanfaatan lahan pekarangan masih terbatas. Menurut 
Susenas 2011 didalam Mardiansyah, di Indonesia tingkat Pola Pangan Harapan (PPH) 
pada periode tahun 2009-2011 mengalami perubahan pada tahun 2009 dari 75,7 naik 
menjadi 77,5 pada tahun 2010, kemudian turun lagi pada tahun 2011 menjadi 77,3. 
PPH merupakan metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau 
ketersediaan pangan di suatu daerah. Dengan adanya PPH mampu mengaplikasikan 
tentang pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi ragam 
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pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan cita rasa. Berdasarkan hal tersebut, 
peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai penganekaragaman pangan yang menjadi 
salah satu pilar utama untuk mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian 
pangan dan untuk mengetahui apakah M-KRPL menunjang tercapainya Pola Pangan 
Harapan di Desa Banyuajuh. Penelitian ini dilakukan di Perumnas Kamal RW 05 Desa 
Banyuajuh Kecamatan Kamal dengan metode Pola Pangan Harapan. Pemilihan lokasi 
didasarkan pada pertimbangan bahwa di Desa Banyuajuh terdapat KRPL yang 
berkembang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah rumah penduduk yang 

mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai 
bahan pangan rumah tangga. KRPL Desa Banyuajuh merupakan KRPL yang telah 
berkembang setahun ini. Dampak yang terjadi adalah warga Banyuajuh tidak perlu 
susah paya mendapat asupan gizi karena dengan adanya KRPL ini warga bisa dengan 
mudah memperoleh sayur-sayuran. Semangat untuk menerapkan KRPL dan 
menjadikan KRPL dikenal oleh masyarakat luas terus berlanjut hingga akhirnya pada 
tahun 2014 KRPL ini mendapat juara 1 atas bantuan semua instansi. Tanaman yang 
produktif di KRPL yaitu sawi dan bayam karena tidak membutuhkan waktu yang lama 
serta perawatannya cukup mudah. Cuaca juga berperan penting bagi kelangsungan 
hidup tanaman. Hasil tanaman yang buruk terjadi saat musim penghujan dimana 
kesempatan tanaman untuk kering tidak ada sehingga tanaman cepat busuk. Untuk 
menghasilkan suatu kompposisi standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi 
masyarakat yang terlibat dalam kawasan rumah pangan lestari akan dilakukan analisis 
pola pangan harapan. Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 
(WKNPG VIII) tahun 2004, berikut tabel standar kecukupan pangan nasional 
dinyatakan sebagai PPH yang secara nasional diharapkan bisa dicapai pada tahun 
2015 : 

Tabel 1.  
Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) 

No 
Kelompok 
Pangan 

Berat 
(gr/kap/hari) 

Energi 
(kkal/kap/hari) 

% 
AKE 

Rating PPH 

1 Padi-padian 275 1000 50 0,5 25,0 

2 
Umbi-
umbian 

100 120 5 0,5 2,50 

3 
Pangan 
Hewani 

150 240 12 2,0 24,0 

4 
Minyak dan 
Lemak 

20 200 10 0,5 5,0 

5 
Buah/Biji  
Berminyak 

10 60 3 0,5 1,0 

6 
Kacang-
kacangan 

35 100 5 2,0 10,0 

7 Gula 30 100 5 0,5 2,5 

8 
Sayur &  
Buah 

250 120 6 5,0 30,0 

9 Lain-lain   60 4 0,0 0,0 

  Total   2000 100    100 
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 Dengan metode PPH ini dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan. 
Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin 
beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya yang selanjutnya akan tercipta 
gizi yang seimbang (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bangkalan, 2009).  

Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator bagi tingkat 
keberhasilan kegiatan M-KRPL. Berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional 
Pangan dan Gizi tahun 1998 yang Menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) 
yang terus disempurnakan menjadi PPH tahun 2020 disepakati bahwa skor mutu 
pangan yang ideal untuk hidup sehat bagi penduduk Indonesia adalah 100. Hasil 
perhitungan PPH di Desa Banyuajuh adalah 100 dengan skor PPH masing-masing 
kelompok pangan yaitu : padi-padian 56,22 dari skor ideal 25 ; umbi-umbian 3,81 dari 
skor ideal 2,5 ; pangan hewani 86,48 dari skor ideal 24 ; minyak dan lemak 46,55 dari 
skoe ideal 5 ; buah/biji berminyak 15,84 dari skor ideal 1 ; kacang-kacangan 39,20 dari 
skor ideal 10 ; gula 13,26 dari skor ideal 2,5 ; sayur dan buah 39,88 dari skor ideal 30. 
Skor ini sudah mencapai skor ideal yang direkomendasikan secara nasional yaitu 100. 
Desa Banyuajuh sudah bisa dikatakan ideal karena skor PPH sebesar 100 tidak 
kurang dari skor maksimal yaitu 100. Hasil analisis keragaman pangan dilokasi KRPL 
Banyuajuh dengan mengacu pada proporsi ideal PPH nasional disajikan pada tabel 2 
berikut : 
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Tabel 2.  
Perbandingan PPH nasional dengan PPH Desa Banyuajuh  

No Kelompok Pangan Pola Pangan harapan perhitungan PPH 

    Gram Energi Energi(Kkal) % AKE Bobot 
Skor PPH 

(AKG) Nasional  
PPH 

Banyuajuh 

1 Padi-padian (gr) 617,80 3,64 2248,79 112,44 0,50 56,22 25 25 

2 Umbi-umbian 127,10 1,20 152,52 7,63 0,50 3,81 2,5 2,5 

3 Pangan Hewani 540,50 1,60 864,80 43,24 2,00 86,48 24 24 

4 
Minyak  dan 
Lemak 186,20 10,00 1862,00 93,10 0,50 46,55 5 5 

5 
Buah/Biji 
berminyak 105,60 6,00 633,60 31,68 0,50 15,84 1 1 

6 Kacang-kacangan 137,20 2,86 392,00 19,60 2,00 39,20 10 10 

7 Gula 159,10 3,33 530,33 26,52 0,50 13,26 2,5 2,5 

8 Sayur dan Buah 332,30 0,48 159,50 7,98 5,00 39,88 30 30 

9 Lain-Lain 630,10   0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 

    2835,90   6843,55 342,18   301,24   100 
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Berdasarkan Pola Pangan Harapan diatas mutu pangan masyrakat Banyuajuh 
dikatakan tahan pangan karena skor pangan telah mencapai 100. Hal itu berarti 
konsumsi masyarakat Desa Banyuajuh semakin beragam dan bergizi seimbang. 
Berikut rincian dari hasil Pola Pangan Harapan di Desa Banyuajuh : 
1. Kelompok Padi-padian 

Kelompok pangan padi-padian memiliki skor PPH sebesar 56,22. Skor tersebut 
lebih besar dari skor ideal sebesar 25. Dengan skor 56,22 PPH Desa Banyuajuh 
sudah memenuhi standar. Skor pangan yang tinggi menunjukkan situasi pangan 
yang semakin beragam dan semakin baik komposisi mutu dan gizinya. Mutu 
pangan masyarakat Desa Banyuajuh sudah semakin beragam dan baik, hal ini 
dilihat dari pendekatan PPH yang telah dilakukan oleh peneliti. Kelompok Pangan 
padi-padian memiliki skor PPH tertinggi kedua setelah pangan hewani dengan rata-
rata tingkat konsumsi energi padi-padian adalah 2248,79 kkal/kap/hari dengan 
persentase AKE 112,44 %.  
Secara umum tingkat kualitas konsumsi kelompok padi-padian telah mencapai skor 
ideal. Hal ditunjukkan dari konsumsi padi-padian melebihi dari rekomendasi 
nasional yang hanya 50 %. Hal itu berarti pangan padi-padian menghasilkan energi 
paling besar daripada kelompok pangan lainnya dengan kondisi kecukupan gizi 
masyarakat Desa Banyuajuh terpenuhi. Konsumsi padi-padian (beras) masyarakata 
Banyuajuh cukup intensif dan tinggi. Karena beras merupakan makanan pokok bagi 
hampir seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Banyuajuh. Akan tetapi 
dalam mengkonsumsi karbohidrat dianjurkan tidak berlebihan. Peranan utama 
karbohidrat di dalam tubuh adalah menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh yang 
kemudian diubah menjadi energi. Terdapat 2 kelompok sumber karbohidrat yaitu 
sumber karbohidrat kompleks seperti padi-padian, umbi-umbian, dan sebagainya, 
dan sumber karbohidrat sederhana seperti gula. Terdapat beberapa ancaman 
dikarenakan kelebihan karbohidrat diantaranya penyakit jantung, obesitas, dan lain-
lain. Maka dari itu diperlukan adanya diversifikasi pengganti beras/nasi yang 
memiliki kandungan karbohidrat seperti nasi. Pemilihan bahan pangan ini atas 
pertimbangan keadaan bahan pangan yang berlebih agar masyarakat lebih 
bijaksana dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Di Indonesia jagung 
dapat menjadi peranan kedua setelah padi (beras). Menurut Dahlia Simanjuntak 
dalam penelitiannya karbohidrat pada jagung memiliki persentase yang sangat 
tinggi yaitu sebesar 61 %. Nilai tersebut sudah melebihi nilai persentase AKE 
rekomendasi nasional pada padi-padian 50 % dan umbi-umbian 5 %.  

2. Kelompok Umbi-Umbian 
Sedangkan dari kelompok pangan umbi-umbian memiliki skor PPH lebih kecil dari 
kelompok pangan lainnya sebesar 3,81. Angka kecukupan energi dari konsumsi 
umbi-umbian sebesar 3, 81. Dengan mengkonsumsi umbi-umbian sebanyak 127,10 
gram per harinya masyarakat Desa Banyuajuh telah menghasilkan energi sebesar 
152,52 kkal/kap/hari. hal ini menunjukkan energi yang dihasilkan dari umbi-umbian 
sangat baik karena telah melebihi dari rekomendasi nasional sebesar 120 
kkal/kap/hari untuk komoditas umbi-umbian. Tingkat kualitas konsumsi kelompok 
umbi-umbian telah mencapai skor ideal dengan persentase AKE 7,63 %. Hal ini 
menunjukkan konsumsi umbi-umbian melebihi dari rekomendasi nasional sebesar 5 
%. Hal ini menandakan bahwa konsumsi umbi-umbian dari responden cukup tinggi.  
 

3. Kelompok Pangan Hewani 
Kelompok pangan hewani memiliki skor PPH 86,48. Skor kelompok pangan hewani 
memiliki skor lebih besar dari skor PPH kelompok pangan lainnya. Skor tersebut 
lebih besar dari skor ideal sebesar 24. Kelompok pangan hewani telah berkontribusi 
cukup tinggi dengan skor PPH 86,48. Oleh karena itu PPH Desa Banyuajuh dari 
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kelompok pangan hewani sudah memenuhi standar. Mutu pangan masyarakat Desa 
Banyuajuh akan pangan hewani semakin beragam dan semakin baik. Dari 540,50 
gram perhari kelompok pangan hewani berhasil menghasilkan energi sebesar 
864,80 kkal/kap/hari dengan persentase AKE 43,24 %. 
Persentase AKE menunjukkan seberapa besar tingkat konsumsi masyarakat 
terhadap kelompok pangan tersebut. Komoditas yang termasuk dalam kelompok 
pangan hewani di KRPL ini antara lain ikan dan telur, hal ini dikarenakan program 
KRPL Desa Banyuajuh memanfaatkan produksi ikan (lele) dan telur ayam yang 
mudah untuk dikembangbiakkan. Meskipun demikian tidak semua masyarakat 
Banyuajuh mendapatkan kelompok pangan hewani seperti ikan dan telur di KRPL 
melainkan dari tempat perbelanjaan atau pasar. Selain itu masyarakat Banyuajuh 
lebih banyak mengkonsumsi daging ternak daripada pangan hewani lainnya. Hal itu 
dapat dilihat dari jumlah konsumsi yang dihasilkan dari daging ternak pada 
kelompok pangan hewani sebanyak 13 %. 
 

4. Kelompok Minyak dan Lemak 
Kelompok pangan minyak dan lemak memiliki skor PPH yang cukup tinggi dari 
seluruh kelompok pangan yang ada sebesar 46, 55. Skor tersebut lebih besar dari 
skor ideal sebesar 5. Dengan skor 46,55 PPH kelompok pangan minyak dan lemak 
Desa Banyuajuh sudah memenuhi standar. Artinya mutu pangan masyarakat 
Banyuajuh semakin beragam dan semakin baik. Setiap masyarakat Banyuajuh 
menggunakan atau mengkonsumsi minyak dan lemak sebanyak 186,20 gram per 
hari mampu menghasilkan energi sebesar 1862 kkal/kap/hari dengan persentase 
AKE 93,10 %. Hal itu berarti pangan minyak dan lemak menghasilkan energi cukup 
besar daripada kelompok pangan lainnya dengan kontribusi energi menurut kondisi 
kecukupan gizi masyarakat Desa Banyuajuh terpenuhi. Dari skor tingkat konsumsi 
energi memiliki selisih yang cukup jauh dari kontribusi ideal untuk minyak dan lemak 
yaitu 200 kkal/kap/hari. Hal ini menandakan responden lebih menyukai makanan 
yang digoreng daripada non minyak. Akan tetapi tetap harus diwaspadai jika 
berlebihan dalam mengkonsumsi makanan berminyak dan berlemak. 
 

5. Kelompok Buah/Biji Berminyak 
Dalam kelompok buah/biji berminyak memiliki skor PPH sebesar 15,84. Skor 
tersebut lebih besar dari skor ideal sebesar 1. Komoditas yang menyumbang lebih 
banyak dalam kelompok pangan ini adalah kelapa yang digunakan dalam bentuk 
santan. Dengan skor 15,84 PPH kelompok pangan buah/biji berminyak Desa 
Banyuajuh sudah memenuhi standar. Artinya mutu pangan masyarakat Banyuajuh 
semakin beragam dan semakin baik. Masyarakat Banyuajuh mengkonsumsi 
buah/biji berminyak sebanyak 105, 60 gram per harinya dan mampu menghasilkan 
energi sebesar 633,60 kkal/kap/hari dengan persentase AKE 31,68 %. Hal itu 
berarti pangan buah/biji berminyak menghasilkan energi yang cukup atau bisa 
dikatakan ideal karena melebihi kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 60 
kkal/kap/hari. Kontribusi energi menurut kondisi kecukupan gizi masyarakat Desa 
Banyuajuh telah terpenuhi dengan persentase AKE melebihi persentase AKE yang 
dianjurkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak perlu adanya peningkatan 
partisipasi pangan dallam kelompok biji/buah berminyak. Karena sudah melebihi 
kontribusi ideal pada buah/biji berminyak. 
 

6. Kelompok Kacang-Kacangan 
Kelompok kacang-kacangan memiliki skor yang melebihi kapasitas ideal PPH, yaitu 
sebanyak 39,20 dari skor ideal 10. Artinya dengan skor PPH sebesar 39,20 mutu 
pangan masyarakat Banyuajuh akan kelompok Kacang-kacangan semakin baik dan 
semakin beragam.  
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Konsumsi kacang-kacangan setiap 137,20 gram akan menghasilkan energi sebesar 
392,00 kkal/kap/hari. Hal itu berarti energi yang dihasilkan oleh kacang-kacangan 
dalam penelitian ini mencukupi kebutuhan responden. Pada kelompok ini responden 
cenderung mengkonsumsi kacang-kacangan dalam bentuk tahu tempe. Selain tahu 
tempe kacang-kacangan dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk antara lain 
sebagai bahan sayur, saus, digoreng, atau direbus. 
 

7. Kelompok Gula  
Kelompok pangan gula memiliki skor 13,26 dari skor ideal 2,5 dan didominasi oleh 
komoditas gula pasir. Dengan skor PPH kelompok gula sebesar 13,26 yang berarti 
mutu pangan masyarakat Banyuajuh semakin beragam dan semakin baik. 
Masyarakat Banyuajuh mengkonsumsi gula sebanyak 159, 10 gram per harinya 
mampu menghasilkan energi sebesar 530,33 kkal/kap/hari dari energi ideal 100 
kkal/kap/hari dengan persentase AKE 26,52 %. Hal itu berarti kelompok pangan 
gula mampu menghasilkan energi yang cukup dan kontribusi energi menurut kondisi 
kecukupan gizi masyarakat Desa Banyuajuh telah terpenuhi dengan persentase 
AKE melebihi persentase AKE yang dianjurkan. 
Masyarakat Banyuajuh mengkonsumsi gula dalam bentuk campuran dengan 
minuman kopi dan teh maupun dalam masakan lainnya dengan takaran tertentu.  

 
8. Kelompok Sayur dan Buah 

Kelompok sayur dan buah merupakan kelompok yang memiliki nilai tidak cukup 
tinggi namun konsumsi kelompok sayur dan buah sudah ideal yaitu 29,88 dari skor 
ideal 30. 
Secara umum tingkat kualitas konsumsi kelompok sayur dan buah telah mencapai 
skor ideal. Rata-rata tingkat konsumsi energi sayur dan buah adalah 159,50 
kkal/kap/hari dari skor ideal 120 kkal/kap/hari dengan persentase AKE 7,98 %. Hal 
ini menunjukkan konsumsi sayur dan buah melebihi dari rekomendasi nasional yang 
hanya 6 %. 
Komoditas yang termasuk dalam kelompok ini sangat beragam namun 
pertumbuhannya sangat terbatas karena pekarangan milik responden tidak cukup 
luas untuk menampung sayur dalam jumlah banyak. Seperti yang diketahui dari 
gambar 8 di bawah ini : 

Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk 
Tahun 2013 

Kode Desa Desa/ 

Kelurahan 

Luas 

(Km2) 

Jumlah  

   Rumah Tangga Penduduk 

(1) (2) (3) (4) (5) 

001 Tanjungan 0.08 588 2.242 

002 Gili Barat 4.80 283 1.736 

003 Banyuajuh 4.11 3.409 15. 151 

004 Kamal 1.14 4.387 8.246 

005 Tanjung Jati 0.40 614 2.695 

006 Kebun 3.37 1.991 3.945 

007 Gili Timur 7.43 1.020 3.914 

008 Gili Anyar 2.93 878 3.064 

009 Tellang 9.72 797 3.191 

010 Pendabah 7.42 1.641 3.621 
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 Jumlah 41.40 15.608 47.805 

 Tahun 2012 41.40 12.343 46.743 

 Tahun 2011 41.40 10.913 46.720 

 Tahun 2010 41.40 12.401 45.845 

 Tahun 2009 41.40 12.245 47.530 

 Tahun 2008 41.40 10.880 47.271 

Sumber Data : Kantor Kecamatan  

Luas wilayah Desa Banyuajuh 4,11 km2 dari jumlah rumah tangga 3.409 dan jumlah 
penduduk 15.151. Dari data diatas diketahui bahwa Desa Banyuajuh memiliki luas 
wilayah yang cukup kecil dengan jumlah penduduk yang paling banyak dari 
Desa/Kelurahan lainnya. Meski begitu komoditas sayur dan buah tetap memberi 
kontribusi energi yang dapat mencukupi kebutuhan responden karena sayur dan 
buah bisa didapat dari luar wilayah KRPL (pasar) serta anggota keluarga masing-
masing responden tidak lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa program KRPL 
yang mayoritas anggotanya memproduksi komoditas tersebut sudah mampu 
memenuhi skor PPH dari kelompok sayur dan buah. 
 

9. Kelompok Lain-lain 
Dalam KRPL Banyuajuh yang masuk dalam kelompok lain-lain adalah bumbu-
bumbuan. Dengan adanya M-KRPL di Desa Banyuajuh telah meningkatkan 
keanekaragaman pangan yang ada di Desa itu. Warga Banyuajuh mampu 
memanfaatkan pekarangan rumah untuk meningkatkan produksi komoditas 
sayuran. Salah satu komoditas yang telah dikembangkan adalah komoditas 
sayuran. Dengan adanya peningkatan produksi sayuran kebutuhan gizi dan 
kesehatan masyarakat tercapai. Hal itu dibuktikan dengan skor PPH yang 
menunjukkan bahwa Desa Banyuajuh merupakan Desa tahan pangan. Dengan 
begitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam model KRPL akan optimal. 
Selain ketahanan pangan tercapai, M-KRPL juga akan membuat suasana rumah 
menjadi lebih asri dengan tanaman-tanaman sayuran yang ditanam dengan cara 
ditata di atas rak-rak atau sering disebut vertikultur.  

Untuk kontribusi KRPL terhadap pola konsumsi masyarakat Desa Banyuajuh 
masih kecil. Hal itu dibuktikan dari prosentase kelompok pangan yang berasal dari 
KRPL. Pangan yang berasal dari KRPL hanya singkong dari kelompok pangan 
umbi-umbian, kelompok pangan hewani (telur dan ikan), serta sayur dan buah yang 
berkontribusi sebesar 24 %. Sedangkan untuk pangan yang berasal dari luar KRPL 
berkontribusi lebih tinggi yaitu sebesar 78 %. Pangan yang berasal dari luar KRPL 
merupakan kelompok pangan yang sulit untuk dikembangkan di KRPL karena sifat 
dari KRPL sendiri yaitu memanfaatkan pekarangan rumah untuk dimanfaatkan 
dengan berbagai sumberdaya lokal sebagai penyediaan bahan pangan rumah 
tangga dan pemanfaatan itu harus sesuai dengan luas pekarangan yang dimiliki. 

Oleh karena itu kelompok pangan sayur dan buah, pangan telur dan ikan, serta 
umbi-umbian harus menjadi perhatian utama untuk dikembangkan supaya bisa 
menyeimbangkan konsumsi masyarakat Banyuajuh. 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini 

yaitu: 
1. Dalam penelitian ini diversifikasi pola konsumsi pangan di Desa Banyuajuh sudah 

tinggi yaitu 100 dan telah mencapai standar PPH Nasional. 
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2. Komoditas bumbu-bumbuan seperti bawang, rempah-rempah, saos, dan kecap 
termasuk bahan masakan yang harus ada untuk setiap menu masakan meskipun 
tidak memberikan kontribusi energi yang signifikan. Hal itu dilihat dari nilai 
konsumsi komoditas lain-lain sebesar 630,10 gram per hari. 

3. Komoditas sayuran adalah komoditas yang paling banyak ditanam di KRPL 
Banyuajuh dan memiliki produktivitas tinggi namun pada tingkat konsumsinya 
komoditas pangan hewani serta minyak dan lemak lebih tinggi daripada sayuran. 
Hal itu dilihat dari persentase AKE pada komoditas pangan hewani mencapai 
43%, minyak dan lemak mencapai 93% sedangkan pada sayuran persentase AKE 
hanya sebesar 7,98 %. 

4. Berdasarkan skor mutu PPH yang dicapai Desa Banyuajuh, kriteria untuk 
keberhasilan diversifikasi konsumsi pangan adalah segitiga emas karena skor 
PPH Desa Banyuajuh sebesar 100 di atas 88. Berdasarkan analisis PPH ciri-ciri 
keberhasilan ini antara lain energi dari padi-padian sedikit di atas norma PPH atau 
relatif sama yaitu 56,22 di atas norma PPH yaitu 25, energi pangan hewani di atas 
12 % atau relative sama dengan norma PPH yaitu 86,48 di atas norma PPH yaitu 
24, energi dari kelompok pangan lain sudah relative memenuhi norma PPH. 
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POLA KOMUNIKASI PADA PENGEMBANGAN KAPASITAS INDUSTRI 

RUMAHTANGGA UBI UNGU: KASUS DESA PINGGIR SARI,  KEC 

ARJASARI, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT. 

Sri Fatimah & Yayat Sukayat 
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian  

Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran  
Email kontak; sri_fatimah@yahoo.com 

ABSTRACT 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan pengrajin, 
mengetahui aktivitas  komunikasi kewirausahaan, dan identifikasi pola komunikasi 
kewirausahaan yang efektif bagi upaya pengembangan kapasitas kewirausahaan 
pengrajin. Dengan menggunakan studi kasus sebuah komunitas industry rumah 
tangga di Desa Pinggirsari, Arjasari, Bandung. informasi dan data dikumpulkan dan 
dianalisis secara kualitatif untuk dapat memperoleh jawaban dari pertanyaan yang 
telah disiapkan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa pelaku utama 
industri. Hasil penelitian ini adalah (1). Masalah pengrajin: a. terbatas teknis dan ide 
bisnis, b. kurang pendampingan yang berkelanjutan. Kebutuhan pengrajin: motivator 
untuk bisa berdiskusi tentang pengembangan produk yang lebih baik sehingga 
memiliki daya saing pendampingan terutama dari perguruan tinggi yang sifatnya 
sukarela dan kontinyu. Aktivitas komunikasi dalam kelompok tergolong lancar, ketua 
berperan aktif dan sebagai motor penggerak dinamisasi kelompok, iklim komunikasi 
cenderung kondusif pelbagai upaya diantisipasi dan banyak hal diputuskan dengan 
musyawarah sehingga memungkinkan untuk membangun keterbukaan dan 
membangun kepercayaan melalui komunikasi dialogik antara ketua dengan anggota, 
dan seterusnya antara sesama anggota. Lancarnya komunikasi yang terbangun 
merupakan implikasi positif. Pola komunikasi positif lebih banyak di gunakan di sini, ini 
berpotensi mengembangkan kapasitas kewirausahaan kelompok ini ke depan 
dibuktikan dari pelbagai kendala yang dapat di atasi dengan konsep gotong royong. 
Pola komunikasi dialogik, yang terbangun berdasarkan sikap mental positif 
mengedepankan kebersamaan, pengabdian (guyup) diatas materi, merupakan modal 
social/asset, selain itu ini dikuatkan oleh beberapa faktor : kesamaan pola pikir dan 
orientasi anggota, latar belakang budaya serta kedekatan secara emosional. Menjadi 
nilai lebih solidnya kelompok ini yang mendorong terhadap  keaktifan anggota 
kelompok kapan dibutuhkan.  Selain itu semangat belajar terus dikembangkan untuk 
mengasah keterampilan: baik dari segi teknik baru pengolahan berbasis ubi unggu 
maupun komoditas lain terus mereka kembangkan. Kemampuan manajerial ketua 
yang potensial meningkatkan daya saing kelompok dalam pengembangan 
kewirausahaan kelompok. 

Kata Kunci:  pola komunikasi dialogik, modal social, industry rumah tangga ubi unggu,  

Latar Belakang 
Pemda Jawa Barat menargetkan investasi sebesar Rp 50,3 triliun dengan 62 

peluang investasi di 26 kabupaten/kota serta industri strategis Jabar per tahun. Dari 
jumlah tersebut Potensi investasi Jabar di bidang agroindustri diprediksi mencapai Rp 
20 triliun. Agroindustri menjadi sektor yang diunggulkan yaitu  industri hilirnya.  Jabar 
kaya potensi bahan baku (pangan), termasuk ubi ungu, namun sayangnya masih 
lemah di sektor industri hilir.  Potensi ubi ungu di Indonesia mencapai 2.172.437 ton 
(2011) Selama ini pemanfaatan ubi jalar ungu hanya untuk pangan dengan teknik 
pengolahan yang sangat sederhana yaitu direbus, kemudian lebih banyak dikonsumsi 
masyarakat desa sehingga ndeso.   

mailto:sri_fatimah@yahoo.com
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Nyaris sebagian besar produk hasil olahan pertanian dan peternakan Jawa 
Barat di ekspor dalam bentuk produk setengah jadi. Namun jika di olah di dalam negeri 
maka nilai tambahnya akan dapat di nikmati oleh pengrajin di negeri ini. Oleh karena 
itu perlu pengolahan lebih lanjut. Misalnya aneka buahkeripik buah: mangga, salak, 
nangka, apel menjadi keripik, atau produk lain dan hasil olahan inilah yang diekspor ke 
luar negeri. Dengan begitu, kita sendiri yang akan menikmati nilai tambahnya 
(Agustyar, 2014). Menurut Suswono (2014), untuk meningkatkan daya saing  
komoditas pertanian tidak saja ditentukan oleh mutu produk yang baik, tetapi juga 
dituntut harga produk yang kompetitif serta ramah lingkungan dalam proses 
produksinya (environmental friendly).  Oleh kareana itu, sangat diperlukan efisiensi 
penggunaan informasi teknologi yang tepat guna serta komitmen yang tinggi dari 
seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. 

Saat ini, pengembangan agribisnis yang didukung agroindustri perdesaan 
berbasis sumber daya lokal, dengan konsep tanpa limbah (zero waste) terus didorong. 
Hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya 
saing, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani 
termasuk pengrajin di dalamnya. Hal ini penting terutama dalam menghadapi MEA 
2015. Sebuah pendapat mengatakan hanya dengan kondisi dayang saiag yang prima, 
Indonesia dapat mengisi pasar Asean. Upaya yang telah dilakukan Kementan dalam 
menghadapi MEA antara lain menyepakati harmonisasi standar sertifikasi proses dan 
produk pertanian. Jadi, semua produk yang diperdagangkan harus siap dengan 
persyaratan itu. 

Paper ini berangkat dari permasalahan belum siapnya sebagian besar pelaku 
bisnis Indonesai khususnya pelaku UKM. Sebagaimana dijumpai pada kebanyakan 
UKM di Indonesia maka ada persoalan keterbatasan dan kapaistas teknis untuk 
berkembang dan juga ide bisnis. Hal ini biasanya terkait dengan kemampuan awal dan 
ketiadaan ide untuk mengembangkan bisnis yang dijalani. Di samping itu faktor 
pendampingan menjadi persoalan yang penting juga mengingat selama ini 
pendampingan banyak yang tidak berlanjut, sehingga ketika pendampingan selesai 
maka pelaku UKM kembali menjadi kekurangan counterpart untuk dapat berwacana 
mengenai bisnisnya.  

Paper ini bertujuan untuk melakukan penilaian kapasitas pelaku ekonomi kecil 
pada skala pengrajin dengan khususnya pada aspek komunikasi sebagai skill yang 
perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan entrepreneurship 
pengrajin. Dengan menggunakan studi kasus Pada Pengembangan Kapasitas Industri 
Rumahtangga Ubi Ungu: di  Desa Pinggir Sari,  Kec Arjasari, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat, maka aka dilihat beberapa sasaran antara lain mengetahui masalah dan 
kebutuhan pengrajin,  Orientasi kelompok dan respon anggota, mengetahui aktivitas  
komunikasi kewirausahaan, dan merumuskan pola komunikasi kewirausahaan yang 
efektif bagi upaya pengembangan kapasitas kewirausahaan pengrajin. 

Kajian Literatur 
Wirausaha merupakan kata kunci yang saat ini menjadi kata-kata yang sering 

terdengar sering dengan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa di mana sebuah bangsa 
memerlukan keas wirausaha yang cukup besar (sebuah sumber mengatakan minimal 
4% dari jumlah penduduk. Jika direfleksikan ke Indonesia, jelas terjadi kekurangan 
yang banyak untuk pertumbuhan ekonomi, karena Indonesia baru memiliki jumah 

wirausahawan yang kurang lebih dua persen atau bahkan kurang (Sindonews.com, 

17/10/2014).  Oleh karena itu upaya mencetak wirausahawan dan upaya mendukung 

kapasitasnya adalah cukup penting. 
Kewirausahaan bidang apapun pada akhirnya akan memerlukan kemampuan 

komunikasi terutama dalam mensosialisasikan atau memasarkan dan jika sebagai 
manajemen dapat memimpin entitas bisnis dan isinya khususnya sumberdaya 
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manusia, diperlukan komunikasi agar ide maupun produk yang bersangkutan dapat 
terekspos ke pelanggan yang menjadi target bisnis dimaksud. Oleh karena itu penting 
bagi setiap wirausahawan untuk mengerti komunikasi kewirausahaan jika usahanya 
ingin lebih sukses (lihat misalnya Ruben & Stewart, 2005).    

Banyak dijelaskan mengenai komuniksi wirausaha yang baik. Komunikasi 
dikatakan baik jika memenuhi syarat antara lain harus jelas dan ringkas, harus dapat 
mempengaruhi dan persuasif, saluran komunikasi yang tepat, dan berbekal informasi 
yang lengkap. Masih ada syarat lain namun tidak mengurangi esensi komunikasi yang 
menyebutkan kapasitas orang atau si pengusahanya akan sangat menentukan. Artinya 
syarat-syarat komunikasi yang baik juga menuntut seorang komunikan memiliki 
kapasitas yang mengarah ke memadai (Hargie, 2011). 

Salah satu persoalan pada pelaku wirausaha kelas kecil di Indonesia adalah 
kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif  terutama dalam berhubungan 
dengan pihak ketiga yang bersangkutan dengan bisnisnya. Terutama tentu saja adalah 
konsumen, pihak perbankan dan lembaga public/swasta, maupun  masyarakat lainnya. 
Tuntutan kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi semakin  krusial ketika 
persaingan semakin tinggi dan keterbukaan internasional seperti Masyarakat Ekonomi 
Asean dan regionalisasi lainnya.  

Karakteristik maupun watak seorang wirausaha bukanlah sesuatu yang sifatnya 
instan, namun harus melalui sebuah proses pembentukan biasanya melalui 
pendidikan. Dengan demikian system pendidikan yang baik seharusnya mampu 
menciptakan wirausaha yang   mencukupi, karena hanya melalui pendidikan 
karakteristik dan watak seorang entrepreneur atau pengusaha yang diperlukan seperti 
antara lain percaya diri, pengambil risiko, berinisiatif,  jiwa kepemimpinan, produktf, 
orientasi ke depan, orisinil dalam ide dan pemikiran (Scarborough dan Zimmerer 
(2006). 

Karakteristik manusia juga dapat menentukan bagaimana dia berkomunikasi 
dengan pihak lain. Secara umum terdapat 2 pola besar komunikasi yang dapat 
merefleksikan bagaimana arah dan isi dari komunikasi yang dilancarkan seseorang 
terhadap orang lain. Pertama, komunikasi berpola positif jika terjadi komunikasi dua 
arah yang cenderung saling menghargai dan saling membuka peluang. Kedua pola 
komunikasi negative adalah pola komunikasi yang  cenderung sebaliknya yaitu satu 
arah, cenderung menyalahkan, prejudice dan menghakimi, sehingga tidak 
menimbulkan peluang dan suasana dialogis.  

Metodologi dan Gambaran Kasus. 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada Oktober 2014 yang di kelompok tani 

Pinggir Sari,   Arjasari, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Interaksi dan kunjungan ke 
kelompok dilakukan sebanyak tiga kali dan secara intensif dilakukan aktifitas diskusi, 
wawancara dan observasi dengan kelompok tani. Diskusi dilakukan secara terbuka 
dengan seluruh anggota. Beberapa wawancara detil dilakukan secara terpisah kepada 
Ketua Kelompok tani dan anggota terpilih sebagai responden.   

Analisis kualitatif dilakukan berdasarakan data dan informasi yang berhasil 
dikumpulkan mengenai hal-hal yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu  masalah 
dan kebutuhan pengrajin,  Orientasi kelompok dan respon anggota, mengetahui 
aktivitas  komunikasi kewirausahaan, dan merumuskan pola komunikasi 
kewirausahaan yang efektif bagi upaya pengembangan kapasitas kewirausahaan 
pengrajin.  

Desa Pinggirsari memiliki potensi tinggi di bidang agrikultur. Hal ini dapat dilihat 
dari lahan pertaniannya yang subur dan sangat luas, yaitu 122 ha di dusun I, 165 ha di 
dusun II, 114 ha di dusun III, dan 75 ha di dusun IV. Beberapa komoditas pertanian di 
desa ini adalah jagung, kopi, bawang daun, bawang merah, ubi jalar, ubi ungu, cabe 
merah, dll. Di antara komoditas-komoditas tersebut, yang paling unggul adalah ubi 
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ungu. Ubi ungu dari Desa Pinggirsari menjadi komoditas unggul karena didukung oleh 
lahan pertanian dengan kualitas kesuburan tanah yang tinggi dan kandungan unsur 
hara dalam tanah yang sesuai untuk pertumbuhan ubi ungu. Maka tidak heran bila 
Desa Pinggirsari menjadi desa penghasil ubi ungu dengan kualitas terbaik se-Jawa 
Barat. 

Hasil panen ubi ungu sangat dipengaruhi oleh keadaan musim. Pada saat 
musim hujan keadaan tanah subur dan pengairan untuk lahan pertanian berjalan 
lancar sehingga hasil panen ubi ungu cenderung meningkat. Namun saat musim 
kemarau masyarakat panen ubi ungu pun cenderung menurun dengan kualitas yang 
kurang baik pula. Selain pengaruh musim, kuantitas dan kualitas hasil panen ubi ungu 
juga dipengaruhi oleh hama dan penyakit tanaman. Oleh karena itu, perawatan 
tanaman yang baik serta pemberantasan hama dan penyakit yang tepat diperlukan 
agar hama dan penyakit tanaman dapat diatasi. Desinfektan yang digunakan pun tidak 
akan mempengaruhi hasil panen ubi ungu, begitu pula limbah yang dihasilkan tidak 
akan mempengaruhi kualitas perairan di sekitar lahan pertanian. 

Hasil panen ubi ungu kemudian dipilah dan didistribusikan sesuai dengan 
kualitasnya. Ubi ungu dengan kualitas paling bagus (grade A) diekspor ke luar negeri 
dengan harga jual yang tinggi. Ubi ungu dengan kualitas bagus (grade B) dipasarkan di 
toko-toko swalayan dan pasar tradisional di daerah sekitar Kota dan Kabupaten 
Bandung. Ubi ungu dengan kualitas yang kurang bagus (grade C) akan dimanfaatkan 
dengan cara diolah lebih lanjut menjadi makanan khas seperti dodol ubi ungu, dan 
wajit untuk menambah nilai jual dan daya saing produk di pasaran. Selain diolah 
menjadi wajit dan dodol, masih ada lagi makanan khas yang terbuat dari ubi ungu 
seperti keripik ubi ungu, dll. Pengolahan ubi ungu ini dilakukan oleh ibu-ibu KWT 
(Kelompok Wanita Tani) . 

Hasil dan Pembahasan 
Persoalan yang berpotensi mengakibatkan kebangkrutan bisnis harus 

mendapat perhatian serius dan perlu disikapi serius  oleh pengrajin. Banyak persoalan 
yang mengancam keberlangsungan kelompok dewasa ini, untuk itu  perlu upaya untuk 
memetakan potensi dan permasalahan agar kelompok terus menguat bukan 
sebaliknya malah melemah. Dari hasil wawancara dengan anggota kelompok, 
persoalan pengrajin yang sering dihadapi oleh mereka adalah tidak adanya 
mekanisme untuk pendampingan yang kontinyu terutama untuk mengatasi persoalan. 

“  …kami bingung bu... tidak ada tempat bertanya, tempohari pak Camat 

mau pesan kue rainbow cake, kami bingung, tidak tau cara membuatnya. 

Warnanya bisa bagus begitu,  kami pernah buat tapi kurang bagus 

warnanya. Jadi punten pisan kami tolak peluang itu...Makanya, bu....  Kami 

senang sekali ibu mau berkunjung ke sini, membimbing kami ..... 

 
Persoalannya hanya sederhana mereka terbatas  dari segi teknik, beberapa 

pengalaman, kue pesanan dirasakan kurang maksimal dari segi rasa dan tampilan 
warna, sehingga menciutkan nyali mereka untuk meneruskannya. Mereka merasakan 
masih perlu waktu untuk belajar banyak menimba ilmu untuk memperbaiki dari segi 
teknik kue basah maupun snack agar lebih lebih berkualitas.   

Turn over anggota juga cukup tinggi di kelompok ini, karena sebagian anggota 
adalah orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di TK lokasi KWT, untuk 
mengisi waktu sembari menunggu anak mereka sekolah, ibu-ibunya bergabung 
mengisi waktu untuk kegiatan positif untuk meraih sedikit penghasilan, ini lah alasan 
yang mendasari berdirinya kelompok ini. Itu permasalahan terbesar yang perlu terus 
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melatih anggota baru untuk bisa terampil mengerjakan tahapan kegiatan dalam proses 
produksi stik ubi unggu, kerupuk maupun wajid misalnya. Sampai saat ini, meski 
kelompok tidak terlalu tergantu dengan persoalan ini, sehingga tidak terlalu sungguh-
sungguh untuk mencari  pemecahannya.  

Selanjutnya bagaimana mengantisipasi, mengenali factor-faktor apa yang 
berpotensi mengakibatkan kegagalan. Belajar dari pelbagai pengalaman usaha 
sejenis. Kelompok ini perlu berguru dan memperhatikan beberapa hal. Mengenali 
penyebab kegagalan,  pertanyaannya mengapa KWT gagal?  Ini mengindikasikan 
adanya banyak factor penyebab seperti tidak adanya keinginan untuk berkembang 
besar (kurang motivasi yang akan menjadi daya ungkit), kelompok gagal membuat 
perencanaan usaha dengan matang (absennya perencanaan ke depan jangka pendek, 
menengah maupun jangka panjang secara sederhana), keterbatasan 
jaringan/netroworking yang berimplikasi pada penjualan, inovasi produk yang menjadi 
ciri khas dan daya jual, kurangnya kemampuan berkomunikasi terutama dalam 
berunding, berargumen serta tidak mampu bernegosiasi terutama memutuskan untuk 
menjadi price maker. Penentuan target pasar, meskipun tidak terlalu salah, karena 
memulai memasarkan dari pasar terkecil yaitu menjual stik nya di sekolah dasar  
setempat. Namun seyogyanya tidak terlalu lama tapi berikutnya harus melangkah ke 
pasar yang lebih besar. Namun karena keterbatasan pengetahuan informasi pasar,  
dan kemampuan komunikasi pemasaran sehingga tidak berupaya untuk melebarkan 
jangkauan pemasaran.  Mereka cenderung bertahan, ketika penjualan harus bersabar 
menunggu hasil jualan dua minggu, mereka juga berfikir sederhana. 

‘…yah begitulah bu.. di sini jualan stik ubi ungu nya kan di titip ke 

warung SD, tiap dua sekali baru uang nya bisa di ambil, itupun tidak 

semuanya habis, ada juga yang kembali 10 persen. Kalo untuk omzet 

masih sedikit bu.. jual nya juga 5 ratus rupiah per bungkusnya.  

 
Upaya melebarkan jangakauan pasar, ini tidak terlepas dari kemampuan skill 

komunikasi yang harus dimiliki. Caranya bisa dengan membaca, kemudian 
mempraktekkan terkniknya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Patrick (1995), bahwa 
factor-faktor berikut menjadi penyebab kegagalan menjual, antara lain yaitu,  
kurangnya kemampuan komunikasi, tidak paham akan produk yang dijualnya, Tak 
pandai berbicara, kurang daya imajinasi.   Banyak terpengaruh tentang persoalan 
pribadi/tidak fokus, sikap tidak meyakinkan, Kegagalan mengatasi keberatan/kritik 
konsumen,  Kurang sopan dan kurang ramah.  

Oleh karena itu sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas skill komunikasi 
pengrajin sehingga upaya mendidik mereka dalam komunikasi menjadi penting. 
Pendamping ini selain berfungsi sebagai penasihat juga motivator  yang dapat 
mendorong upaya pengembangan bisnis yang terus membaik melalui motivasi positif 
yang diberikan oleh pendamping. Program pendampingan sukarela ada baiknya 
dibuka untuk semua komponen dan khususnya pihak unversitas dapat berkontribusi 
dalam pengembangan wirausaha. 

Orientasi kelompok sudah merupakan campuran antara profit taking oriented 
ketimbang pada konsep gotong royong anggota. Dari seluruh semua agenda kelompok 
yang disepakati, nampaknya sudah tidak berlaku kearifan local ketika berhubungan 
dengan bisnis.  Jika di jaman dulu masih dijumpai para pengrajin/bakul yang 
berpedoman pada pepatah di Jawa  yaitu tuna sathak bathi sanak, (rugi sedikit tidak 
masalah tapi memperoleh tambahan saudara), maka orientasi kelompok bisnis ini 
cenderung komersial, dan kecenderungan lebih mementingkan anggota ke dalam. Hal 
ini tidak salah namun mengurangi kesempatan untuk membangun jejaring bisnis 
melalui model komunikasi  yang tepat.  
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Gambar 1.  
Model S-O-R Sumber:  Effendy, 2003: 255  

 

Sehubungan dengan penjelasan diatas, teori S-O-R dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
 
• Stimulus: Ekuitas merek ‘stik ubi ungu sehat’ terhadap brand loyalty pada kalangan 
Konsumen  
 
• Organism: pelajar SD desa pinggir sari: 

-  Rutin membeli stik ubi ungu  
 

• Response: Efek yang ditimbulkan melalui ekuitas merek ‘stik ubi ungu sehat’  
berupa pendapat, sikap dan perilaku pelajar yang terlihat dari 
tanggapan mereka terhadap brand loyalty. Stiknya enak, murah sehat lagi.   
 

Gambar diatas menunjukkan bahwa perubahan sikap konsumen sangat 
tergantung pada proses peningkatan kualitas produk yang dapat di lihat secara visual 
dari tampilan kemasan, komposisi warna, pemilihan logo dan pesan persuasif yang 
kuat. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada 
komunikan mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung 
apabila ada perhatian dari komunikan. Setelah komunikan mengolahnya dan 
menerimanya maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap dari tidak tahu menjadi 
ingin membeli dan menikmatinya.  

Kuncinya sebagai wirausaha, proses komunikasi yang baik akan berimplikasi 
pada perubahan sikap adalah aspek “how” bukan “why”.  Untuk itu harus memilih 
strategi terbaik, How to communicate dalam hal ini bukan how to change the attitude 
(bagaimana mengubah sikap sehingga mempengaruhi konsumen). Perubahan sikap 
konsumen akan terjadi sepanjang  stimulus yang menerpa mengena yang disasar.   

Aktivitas komunikasi dalam kelompok tergolong lancar, ketua berperan aktif dan 
sebagai motor penggerak dinamisasi kelompok, iklim komunikasi cenderung kondusif 
pelbagai upaya diantisipasi dan banyak hal diputuskan dengan musyawarah sehingga 
memungkinkan untuk membangun keterbukaan dan membangun kepercayaan melalui 
komunikasi dialogik antara ketua dengan anggota, dan seterusnya antara sesama 
anggota. Lancarnya komunikasi yang terbangun merupakan implikasi positif dari 
kepemimpinan ketua kelompok tani. Persoalannya komunikasi yang bagus di internal 
kelompok ternyata tidak tercermin bagi sebagian angggota terutama ketika secara 
individu anggota kelompok berhdapan langsung dengan pihak luar baik pembeli 
maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnisnya.    

Dilihat dari observasi dan ekpresi komunikasi selama kegiatan rapat, FGD 
maupun interview, secara umum pola komunikasi pimpinan dan sesama anggota 

Stimulus 

Organism 

-perhatian 

-pengertian 

-penerimaan 

Response 
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menunjukkan kecenderungan pola komunikasi positif.  Hal itu terlihat dari 
kecenderungan komunikasi yang berpola probing, dimana seperti dicontohkan oleh 
ketua kelompok, ekspresi yang terlihat adalah  rasa perhatian pimpinan (membagi 
kegiatan dan menyelesaikan pesanan secara gotong-royong ), selain itu ketua terlihat 
fleksibel dengan jam kerja ketika anggota izin pulang lebih awal karena ada 
kepentingan mendadak, juga tidak di halangi. Ini menjadi perekat hubungan ketua dan 
anggota, mereka merasa nyaman, di dengar keinginannya serta di perhatikan 
kebutuhannya. Dari sini muncul rasa dihargai dari setiap anggota sehingga 
kemampuan komunikasi menjadi terasah. Tentu saja di antara anggota tidak semua 
memiliki kapasitas yang sama. Beberapa anggota yang lain menunjukkan ekspresi dan 
pola komunikasi yang dalam menanggapi pertanyaan  yang disampaikan  baik dalam 
bentuk ceramah maupun diskusi ada pula yang cenderung menggunakan pola pola 
komunikasi negatif: cenderung judging, penilaian instan, maupun pesimis. 
Pernyataandari seorang anggota  berikut meskipun minoritas dapat berakibat kurang 
baik jika tidak segera diubah polanya.  

“……bu, kalo kemasan di rubah, kami harus nambah biaya produksi?, 

kalo harga jual dinaikan, bisa-bisa tidak laku....gimana itu bu??? 

Jika diukur dari keberhasilan kegiatan bisnis agroindustri yang  diukur 
sejauhmana produk ubi ungu yang dihasilkan laku dijual di pasaran, masih dirasakan 
adanya persoalan yang tidak mudah karena lebih pada kemampuan melakukan 
marketing.  Pada intinya kemudian adalah kemampuan komunikasi yang dituntut baik 
komunikasi verbal maupun komunikasi lewat produk. Dari jawaban anggota yang 
diwawancara setelah diberikan ceramah khusus tentang topik pengemasan, disadari 
bahwa selama ini mereka mengabaikan aspek itu. Ketika seorang anggota sempat 
diajak berbicara baru muncul persoalan kebutuhan pengemasan.  

“….kami selama ini tidak pernah terpikir kemasan harus di perbaiki, 

tetapi setelah mendengar ceramah singkat tadi kami baru sadar kalau  

harga yang selama ini stik kami dan kerupuk ubi ungu kami jual 20 

ribu perkilo kemungkinan bisa meningkat  200 persen (Rp 60/kg), jika 

kemasan di desain dengan kualitas plastik yang  lebih baik sehingga 

lebih awet, ‘harga produk ditentukan oleh kemasan…”   

 
Dari atensi dan keingintahuan peserta dapat merefleksikan minat yang tinggi 

dari anggota untuk terus mendapatkan ilmu baru terkait pelbagai teknik perbaikan tata 
cara pengolahan stik ubi ungu yang mereka usahakan. Apalagi kelompok ini sangat 
berharap untuk bisa mengembangkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, 
dan meningkatkan promosi.   

Mengingat modal dan kemampuan yang sedikit, sebagai pemain baru mereka 
mencoba untuk menawarkan jualannya ke sekolah-sekolah. Pilihan ini sebenarnya 
bukannya tanpa alasan.  Mereka menjalin kegiatan memasarkan jualan ubi ungunya 
secara bertahap untuk nantinya melangkah ke pasar lebih besar.  Marketing 
merupakan kegiatan inti  wirausaha yang paling dasar. Untuk dapat menjual produk ubi 
ungu ketua harus mampu mengorganisir faktor-faktor produksi untuk tujuan produksi 
olahan ubi ungi, memastikan produk ubi yang dihasilkan dengan biaya serendah-
rendah menghasilkan olahan stik ubi ungu yang berkualitas sehingga dapat terjual di 
pasaran.  
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“…….saya sangat menikmati pekerjaan ini, sebagai sarana 

berkumpul dan bersilaturahmi. Asyik, bisa makan bareng, 

dengan menu sambal terasi yang disiapkan anggota yang piket 

secara bergantian. Ini juga merekatkan persaudaraan diantara 

kami itu. Tidak ada konflik karena semuanya kami transfaran 

termasuk pembagian keuntungan secara merata sesuai kontribusi 

anggota….” 

 
Konsekuensi dari pernyataan beliau adalah kesanggupan untuk secara ikhlas 

mengurus yang mestinya dapat dia bagi beban urusan terkait dengan kepentingan 
kelompok.  

Sebagai  pemimpin kelompok ketua ternyata dalam kasus ini dituntut memiliki 
pengetahuan dan skill/ketrampilan merencanakan usaha ubi ungu dengan baik 
(bussiness plan), mampu mengelola, memberdayakan anggota,  terus mendorong 
anggota untuk sama –sama berinovasi sebagai daya tarik pasar yang akan di 
kedepankan sebagai jualan dengan kekhasan yang unik, itu syarat mutlak jika 
wirausaha ini ingin berhasil.  

Kesimpulan 
Sebagai sebuah kelompok pengrajin sekala kecil, ditemukan bahwa tipikal 

persoalan kelompok ini adalah keterbatasan teknis dan ide untuk mengembangkan 
usaha serta kebutuhan yang besar terhadap tenaga pendamping . Kebutuhan 
pendamping lebih dilihat dari perlunya pihak ketiga yang dapat memberikan motivasi 
dan semangat berusaha. Dilihat dari orientasi dan respon anggota ada kecenderungan  
inward looking.  Hal ini terlihat dari jika dilihat dari dalam aktivitas komunikasi dalam 
kelompok tergolong lancar, transparan, ketua berperan aktif dan sebagai motor 
penggerak dinamisasi kelompok, iklim komunikasi cenderung kondusif pelbagai upaya 
diantisipasi dan banyak hal diputuskan dengan musyawarah dan mufakat. Namun 
demikian kemampuan eksternal perlu diperkuat terutama untuk individu anggota ketika 
keluar berhadapan sendirian dengan pihak luar. Kemampuan komunikasi dan 
negosiasi masih menjadi kelemahan yang perlu ditingkatkan pada skala invidu 
anggota. Pola komunikasi positif telah menjadi pakem pada kelompok ini, sehingga 
diharapkan dapat melahirkan suasana positif dan optimis menghadapi  dinamika 
ekonomi di masyarakat.  
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MODAL SOSIAL  MASYARAKAT MULTI ETNIS DI  PULAU MASALEMBU 

Sugiono dan Ihsanudin 
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura 

sugionopamanono@gmail.com 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial masyarakat multi etnis di Pulau 
Masalembu upaya  pencegahan konflik sumberdaya alam.  Swlain itu juga akan 
dijelaskan  tanggapan masyarakat tentang perbedaan etnis Madura, Mandar dan bugis 
terhadap ketentrantraman masyarakat di pulau Masalembu.. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode  deskriptif kualitatif yang digali datanya menggunakan 
SOCAT (Social Capital Assessment Tool).  Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 
modal sosial yang ada di pulau masalembusangat bermanfaat dalam pencegahan 
konflik pulau masalembu dengan adanya modal sosial masyarakat dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi secara kolektif sehingga menjadi sangat 
mudah, sehingga dengan pemanfaatan modal sosial yang tepat dapat menciptakan 
norma serta hubungan antar personal yang baik. Selain itu, dengan adanya program 
ini diharapkan adanya swadaya dari masyarakat, dimana peran masyarakat sangat 
dibutuhkan agar lebih aktif dalam setiap pengambilan keputusan mulai dari tahap 
perencanaan sampai pada tahap pertumbuhan ketentraman. 

Kata Kunci : Modal Sosial, Masalamebu 

SOCIAL CAPITAL OF  MULTI ETHNIC SOCIETY  IN MASALEMBU ISLAND 

ABSTRACT 
This study has aims to find out aims to  the social capital in conflict prevention 
Masalembu society and community feedback Knowing and explaining ethnic 
differences Madura, Mandar and Bugis against ketentrantraman Masalembu island 
communities in the District Masalembu Sumenep. The method used is descriptive 
method qualitative and socat (Social Capital Assessment Tool) with data collection via 
questionnaires, focus group discussions, and interviews, literature study and 
documentation. The survey results revealed that the presence of social capital in the 
island Masalembu very beneficial in the prevention of conflict Masalembu island with 
the social capital of the community can resolve the problems faced collectively so that it 
becomes very easy, so that the proper utilization of social capital can create norms and 
the relationship between Good personal. In addition, with this program are expected for 
non of society, where the role of the community is needed to be more active in 
decision-making processes from the planning stage to the growth stage of tranquility. 

Keywords: Social Capital, Masalembu 

PENDAHULUAN 
Indonesia terdiri dari beribu pulau baik besar maupun kecil yang terbentang dari 

Sabang hingga Merauke. Kelautan Indonesia sangat besar dan bergam yakni memiliki 
17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 5,8 juta km2laut atau 70% 
dari luas total Indonesia. Potensi tersebut terpotret dengan besarnya keaneragaman 
hayati, selain bahari juga terdapat budidaya perikanan pantai di laut (Harsono dan 
Bakar,2001). 

Pulau kecil maka Masalembu sebagai pualu kecil merupakan pulau yang 
memiliki kerentanan. Para ahli sosial menyepakati beberapa faktor utama yang 
mempengaruhi terhadap kerentanan sosial, diantaranya adalah kurangnya akses 
terhadap sumberdaya (informasi, pengetahuan, dan teknologi), terbatasnya akses 
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terhadap kekuatan dan keterwakilan politik, modal sosial, koneksi dan jejaring sosial, 
adat kebiasaan dan nilai budaya (Cutter dkk.,2003). Pulau Masalembu dengan letak 
wilayah geografis pada posisi lintang : 5° 31' sampai dengan 5° 35' LS di kelilingi laut. 
Dengan sumber daya yang ada maka perebutan pemanfaatan sumber daya rentan 
terjadi. Fenomena ini terlihat dari eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap yang tidak 
terkendali di sebagian wilayah sekitar selat Malaka dan Laut Jawa yang 
mengakibatkan over fishing pada wilayah tersebut (Purnomo, 2012). 

Faktor yang melatarbelakangi timbulnya konflik tersebut biasanya dikarenakan 
persoalan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan politik (Rahardjo,2005). 
Problematika nelayan dalam kesejateraan yang rendah juga menjadi titik tumpu rentan 
terjadinya konflik. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Dahuri (2001) yang 
mengungkapkan bahwa secara parsial pembangunan sektor kelautan dan perikanan 
belum berhasil meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup antar pelaku ekonomi 
perikanan khususnya nelayan. 

Jumlah penduduk di Pulau Masalembu sebanyak 20.000 jiwa yang terdiri dari 
beberapa etnis yaitu 75% etnis Madura, 15% etnis Bugis, dan 10% etnis Mandar. 
Konflik yang sering terjadi pada masyarakat dalam suatu wilayah disebabkan oleh 
faktor internal maupun eksternal.Faktor internal terjadi karena beberapa aspek 
permasalahan diantaranya aspek sosial budaya, ekonomi, politik, geografi, dan 
beberapa aspek lainnya yang timbul dari wilayah itu sendiri.Secara umum 
permasalahan tersebut terkait dengan pengelolaan dan penguasaan lahan. Semakin 
kecil ruang lingkup pemanfaatan sumber daya yang ada  makan akan semakin tinggi 
potensi konflik timbul. Terlebih jika masyarakat memiliki latar belakang sosial-budaya 
dan etnik yang berbeda.Oleh karena itu diperlukan sebuah usaha dan strategi yang 
optimal untuk mencegah timbulnya konflik yang ada dalam masyarakat di pulau kecil 
salah satunya adalah melalui pendekatan modal sosial.Kawasan pulau-pulau kecil 
memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena adanya ekosistem yang 
didukung oleh produktifitas hayati yang tinggi seperti terumbu karang, padang lamun 
(sea grass), rumput laut (sea weeds) dan hutan  bakau (mangrove). Kawasan ini 
memiliki sumberdaya laut yang beraneka ragam dengan nilai ekonomis yang tinggi 
seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara,kima raksasa (tridacna 
gigas)dan teripang. Studi yang dilakukan lembaga penelitian ITS (2000) dibeberapa 
wilayah kepualauan di Jawa Timur menemukan bahwa eksplorasi sektorasi sektor 
perikanan diperkirakan tidak lebih 30% dari potensi lestari. Di Sumenep, misalnya 
potensi perikanan 4,58 ton ikan perkilometer persegi atau sekitar 229.000 ton per 
tahun. Ironisnya, sepanjang tahun 1999 produksi perikanan di Kabupaten Sumenep 
baru tergali 36.942,7 ton atau sekitar 26,89% dari ponsel lestari.  

Modal sosial merupakan bagian-bagian dari organisasi sosial seperti 
kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat 
dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi sehingga dapat 
membimbing interaksi di antara masyarakat dan memberikan kontribusi pada 
perkembangan ekonomi dan sosial (Suradi, 2006). Adapun menurut Tonkiss (2000), 
modal sosial akan bernilai ekonomis jika memiliki peran dalam membantu individu atau 
kelompok misalnya dalam mengakses sumber-sumber keuangan,mendapatkan 
informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. 
Adanya peran masyarakat dalam pengorganisasian yang menaungi kelompok 
masyarakat yang dapat menghasilkan ekonomi yang lebih baik, maka akan lebih dapat 
meredam konflik dan mensejahterakan masyarakat masalembu. Menurut Undang-
undang 

Teori-teori penyebab munculnya atau sumber konflik sebagaimana yang di 
ungkapkan Fisher (2001) terdiri atas: 
1. Teori hubungan masyarakat, menganggap bahwa sumber konflik berawal dari 

ketidakpercayaan dan permusuhan diatara kelompok yang berbeda dalam 
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masyarakat. Keberdaan pemukiman di suatu wilayah yang terpisah oleh tembok 
pemisah antara pemukiman masyarakat asli dengan penduduk pendatang pada 
sebuah komplek perumahan menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan. 

2. Teori negosiasi prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi 
yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang 
mengalami konflik. Latar belakang pendidikan yang berbeda diantara kedua belah 
pihak, yaitu pendidikan SD pada masyarakat asli dan pendidikan sarjana pada 
masyarakat pendatang menimbulkan pemahaman dan penafsiaran yang berbeda 
dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. 

3. Teori kebutuhan manusia, berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam masyarakat 
disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yaitu fisik, mental dan sosial yang tidak 
terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identifikasi, pengakuan, partisipasi dan 
otomastis seringkali menjadi pembicaraan. Kebutuhan dasar penduduk asli yang 
tidak tercukupi karena sulitnya mendapat penghasilan dari pertanian dan terjadinya 
alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman menjadikan semakin sulit dalam 
menambah pengahsilan. 

4. Teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebakan oleh identitas yang terancam, 
yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang 
tidak terselesaikan. Indentitas penduduk asli yang tidak merasa diakui oleh 
penduduk pendatang. 

5. Teori kesalahpahaman budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan 
ketidakcocokan dalam berkominkasi diantara berbagai budaya yang berbeda. 
Anggapan yang sudah melekat dan sulit dirubah adalah masih adanya anggapan 
dari penduduk pendatang bahwa penduduk asli itu misikin dan merugikan. 

6. Teori tarnsformasi konflik, berasumsi bahwa sumber konflik berasal dari masalah-
masalah sosial budaya dan ekonomi. 

Artikel ini bertujuan untuk membahas pentingnya sumber potensi konflik 
sumberdaya di pulau masalembu dan nilai-nilai modal sosial (social capital) di pulau 
masalembu dapat berupa  kemiskinan yang dialami antar nelayan disebabkan karena 
minimnya modal yang dimiliki dan pendidikan nelayanyang rata-rata masih rendah 
(SD) dan bahkan ada yang tidak menamatkan SD, sehingga kemampuan atau skillnya 
pun terbatas, kehidupan nelayan yang penuh dengan tekanan  dari pemilik modal 
(pemiklik kapal/perahu dan tengkulak), terdapat ketergantungan antar pemodal dengan 
nelayan yang terus dilanggengkan (Patron Klien), kebijakan dan program yang kurang 
tepat sasaran dan sektoral, serta juga dapat diakibatkan oleh budaya atau kebiasaan 
dan adat istiadat hidup nelayan yang suka boros, ketika masa panen ikan dimana 
pendapatan mereka mengalami peningkatan dan langsung dihabiskan, kurang 
kesadaran untuk menabung dan hemat. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Pulau Masalembu Kecamatan Masalembu 

Kabupaten Sumenep, yang dimulai pada awal bulan Desember 2014 sampai selesai. 
Pemilihan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) dengan bahwa pulau 
masalembu jumlah penduduk sebanyak 20.000 jiwa yang terdiri dari beberapa etnis 
yaitu 75% etnis madura, 15% etnis Bugis, dan 10% etnis Mandar dan merupakan salah 
satu pulau yang tingkat kemiskinannya masih tinggi dengan meihat tingkat pendidikan 
masyarakat setempat, yang hanya kebanyakan lulusan sekolah dasar, serta mayoritas 
masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan buruh tani. Bersumber dari data primer 
yaitu wawancara yang bersamaan dengan pengisian kuesioner, FGD (Focuss Group 
Discussion) dan data sekunder (data dari lembaga terkait). Data kemudian di analisis 
dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan berpedoman pada 
SOCAT (Social Capital Assessment Tool). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Secara administratif Desa Masalima dan Desa Suka Jeruk termasuk dalam 

wilayah Kecamatan Masalembu dengan tiga pulau utama yang berpenghuni yaitu 
Pulau Masalembu, Pulau Masakambing, dan Pulau Kramian.Selain ketiga pulau 
tersebut ada juga Pulau Kambing hanya saja tidak berpenghuni dan letaknya sebelah 
selatan Pulau Kramian. 

Kepulauan Masalembu adalah sebuah kepulauan di Laut Jawa dengan tiga 
pulau utama: Pulau Masalembu, Pulau Masakambing, dan Pulau Keramaian. Secara 
administratif kepulauan ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Masalembu, 
Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.Posisi Pulau Masalembu berada di bagian 
utara wilayah Kabupaten Sumenep, dikelilingi oleh perairan (laut bebas), berjarak 
sekitar 112 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (Sumenep Daratan).Kondisi ini 
menyebabkan Pulau Masalembu langsung berbatasan dengan perairan bebas (laut 
lepas). 

Kepulauan Masalembu memiliki luas 4.085,199 Ha dengan ketinggian kurang 
dari 500 m dari permukaan laut atau termasuk pada kategori dataran 
rendah.Sedangkan berdasarkan topografinya, kurang lebih sebanyak 3% atau areal 
seluas 1,23 Km2merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan antara 30% hingga 
60% sedangkan 97% atau areal seluas 39,26 Km2 merupakan daerah landai atau 
dengan kemiringan kurang dari 30%.Kepulauan Masalembu terdiri dari empat desa 
yaitu Desa Sukajeruk dan Desa Masalima yang berada di Pulau Masalembu sendiri, 
Desa Masakambing di Pulau Masakambing, dan Desa Kramian di Pulau Kramian. 

Penyebab konflik masyarakat Pulau Masalembu 
Konflik Sumber Daya 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 tahun 2012  tentang 
penanganan konflik sosial, pencegahan konflik  adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan sistem peingatan dini. Banyaknya permasalahan yang 
mengakibatkan ketidaknyamanan di masyarakat pulau kecil disebabkan 
masyarakatnya hidup dalam berbeda etnis yang selalu diliputi ketidakpastian 
(uncertainty) dalam menjalankan kehidupannya. Minimnya pekerjaan yang dapat 
membantu perekonomian mereka,  suatu wilayah yang memiliki sumberdaya alam 
yang melimpah dan terdapat berbagai etnis yang bebeda yang ada di pulau 
masalembu maka akan berpotensi terjadi konflik, karena pemanfaatan yang akan 
berebut oleh beberapa kelompok. Pada umumnya masyarakat pulau masalembu 
bekerja di sektor nelayan, masrayarakat disana  belum tersentuh oleh teknologi yang 
modern sehingga kualitas sumber daya manusianya juga rendah dan minim 
pengetahuan tentang konservasi alam (ekosistem) yang nantinya akan tingkat 
produktifitas nelayan. Tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir 
nelayan dalam mengambil keputusan, untuk dapat menentukan teknologi yang dipakai 
serta dapat menguasai teknologi dalam melakukan profesi nelayan sehingga proses 
budidaya ikan yang dilakukan dapat mengoptimalkan hasil panen yang diperoleh. 
Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Masalima dan Desa Sukajeruk 
kebanyakan lulusan Sekolah Dasar sebanyak 30 orang nelayan yang tidak 
mengenyam pendidikan atau tidak sekolah. Hal ini menyebabkan rendahnya 
keterampilan dan kemampuan nelayan menyerap dan menerapkan informasi baru di 
bidang kelautan.  

Kebudayaan Pulau Masalembu 

Menurut Undang-Undang Nomer 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir 

dan Pulau-Pulau kecil, adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 
km2   besrerta kesatuan ekosistemnya.Pulau masalembu sebagai terdapat tiga etnis, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Masalembu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Masakambing
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Keramaian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Masalembu,_Sumenep
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yang menjadikan keunikan dari pulau tersebut,  listrik menjadi kebutuhan utama, bagi 
kelangsungan hidup nelayan. Ritual sedekah bumi yang bertujuan untuk bersyukur 
atas sumberdaya laut yang di berikan oleh tuhan kepada masyarakat pulau 
masalembu. Sedekah bumi biasanya di rayakan akan menjelang akhir tahun karena 
pada momen itu para masyarakat berbondong-bondong mengumpulkan makanan 
yang sudah di tentukan oleh kepala desa, adapun makanan atau buah buahan yang 
dijaikan sesajen diantaranya buah mangga dan kelapa hijau,serta ikan-ikan yang 
digunakan  ke pelabuhan dan di upacarakan kemudian baru di alirkan ke lautan. Sesaji 
yang sudah di dalam laut harapannya dapan memberikan kesuburan bagi ekosistem 
laut dan di yakini mampu memberikan limpahan sumberdaya laut yang lebih baik bagi 
nelayan. 

Ritual sedekah bumi dimulai dengan pembacaan Al Fatihah, dilanjutkan dengan 
pembacaan kitab yasin dan tahlil. Usai membaca kitab yasin dan tahlil, dilanjut dengan 
acara tabur kembang tujuh rupa di lautan. Jika tidak sedekah bumi maka akan sulit 
mendapatkan ikan yang banyak dan mengakibatkan kesulitan bagi nelayan. Sehingga 
pualu masalembu kebingungan dalam melaut dan tidak memperoleh ikan. Akhir-akhir 
ini banyak nelayan yang tidak mendapatkan ikan maka lautan pulau masalembu akhir 
tahun selalu di sedekahi bumi. 

Berbicara kebudayaan sebenarnya masyarakat pulau masalembu sering 
dikaitkan dengan sikap gotong-royongnya tinggi. Aktivitas gotong royong atau tolong 
menolong tersebut antara lain seperti : (1) dalam hal bencana atau musibah, 
contohnya: kematian, sakit atau kecelakaan. Biasanya jika ada tetangga yang 
mengalami musibah misalnya kematian, para tetangga ikut bela sungkawa, dan ikut 
membantu sampai dengan 7 hari wafatnya korban dan semuanya ikut dalam acara 
pengajian dan tahlilan. (2) Dalam hal pekerjaan rumah tangga, contonya: memperbaiki 
perahu dan memperbaiki jalah, dll. (3) Dalam hal pengajian, contohnya fatayat, 
muslimat, dll. (4) Dalam hal kepentingan umum, misalnya membuat irigasi, jembatan, 
jalan, dll. 

Modal Sosial di Pulau Masalembu 
Kegiatan-kegiatan yang ada di pulau masalembu selalu mudah untuk diadakan 

gotong royong yang mana tujuannya untuk kepentingan bersama dalam memajukan 
pulau masalembu seperti pembuatan  jalan penghubung antar desa, kerja bakti, 
pembersihan saluran irigasi, memperbaiki gotong-royong, perbaikan jalan, gang, 
saluran air, masjid dan pengajian, rukun (kematian). 

Faktor utama yang mengakibatkan masyarakat pulau Masalembu mau di ajak 
gotong- royong dalam kegiatan bersama yang diadakan dikarenakan masyarakat 
sadar bahwa kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kepentingan bersama, kewajiban 
bersama, dan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan diantara warga. Hal ini sejalan 
dengan pendapat putman (1993) yang mengatakan modal sosial adalah pondasi dasar 
komunitas yang terdiri dari persediaan kepercayaan sosial, norma dan jaringan kerja 
dimana masyarakat dapat menggambarkan penyelesaian problem umum, sehingga 
semakin kuat modal sosial, maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya konflik. 

Pengukuran Tingkat Modal Sosial 
Kepercayaan (Trust) 

Pola interaksi yang terjadi di pulau masalembu diperlukan adanya kepercayaan 
dan solidaritas yang tinggi dari semua masyarakat desa, dengan adanya kepercayaan 
dalam kegiatan setiap harinya dapat menjadi penunjang kesejahteraan serta 
pendapatan masyarakat yang ada pada pulau masalembu. Dalam interaksi sosial yang 
terjadi di pulau masalembu masih cukup protektif didasarkan 50% responden masih 
percaya terhadap lingkungan sekitar baik kelompok namun responden masih juga 
waspada dalam bergaul maupun berinteraksi dengan sesama warga ataupun beda 
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etnis. Sedangkan dari sisi tolong menolong sebagian besar masih mempunyai rasa 
saling membantu antara warga sekitar tempat lingkungan ataupun berbeda etnis, hal 
ini di dasarkan bahwa responden cenderung saling membantu 57,2% responden 
menjawab setuju membantu. 

Sebagian besar responden cenderung lebih percaya kepada keluarga dan 
tetangga ketika menitipkan barang atau harta bahkan anaknya dalam menanam 
kepercayaan. Tingginya kepercayaan pulau masalembu ini diakibatkan adanya 
keterkaitan sosial yang didasari atas kepercayaan agama dan ikatan kekerabatan 
meski berbeda etnis. Namun terlebih lagi kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena adanya pembangunan jalan serta 
subsidi untuk anak sekolah, namun kesejahteraan masyarakat pulau masalembu 
masih belum baik karena bantuan kesehatan ataupun bantuan pembangunan jalan 
masih jarang terlaksana. 

Trust harapan-harapan keteraturan, kejujuran, prilaku kooperatif yang muncul 
dalam sebuah komunitas dan pada norma-norma yang didasarkan yang dianut 
bersama anggota komunitas-komunitas itu (fukuyama, 2002). Masyarakat lebih 
mementingkan kepentingan kelompok diatas kepentingan individu pada trust yang 
ada.High trust  akan terlahir solidaritas kuat yang mampu membuat antar individu 
dapat mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. 

Jaringan Sosial (Network) 
Kelompok informal maupun kelompok formal dalam jaringan sosial yang mana 

hal ini sangat mempengaruhi tingkat perkembangan sosial suatu daerah. Jaringan 
sosial disini dapat menjadi jembatan bagi individu dalam mengakses informasi suatu 
organisasi ataupun kelompok-kelompok yang berada dilingkungan Pulau masalembu, 
dimana kelompok dapat menjadi peran kepada masyarakat agar dapat 
mengembangkan dirinya segi ekonomi, keterampilan dan pengetahuan sehingga 
nantinya dapat mensejahterahkan hidupnya, 

Keberadaan institusi sosial dan modal sosial di pulau Masalembu, kecamatan 
Masalembu dapat berdampak positif dalam upaya peningkatan dan menjadikan 
perkumpulan antar nelayan meski kadang berbeda etnis Sukama (2005). Dampak 
positif tersebut dirasakan oleh masyarakat pada semua aspek kehidupan dan 
ketentraman serta keharmonisan dapat menjadi aspek-aspek positif. 

Norma / Pranata Sosial (sosial instution) 
Norma sosial dalam suatu elemen masyarakat menjadi modal untuk 

berinteraksi dalam kelompok. Norma yang ada pada pulau masalembu dapat diukur 
oleh tingkat partisipasi individu dalam kegiatan sosial seperti organisasi menunjukkan 
bahwa adanya motivasi setiap individu untuk lebih berinteraksi dengan  masyarakat 
disekitar lingkungannya. Peran suatu kelompok sangat dapat menunjang terbentuknya 
suatu norma sosial yang ada di masyarakat yang nantinya dapat menentukan 
kebijakan serta peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat. 

Penelitian ini responden tidak keberatan untuk berpartisipasi untuk kegiatan-
kegiatan bersama. Sehingga tingkat solidaritas responden masih tinggi, namun hanya 
perwujudan masih mengalami perubahan, kebanyakan responden hanya membatu 
diawal sehingga kegiatan bersama pembangunan yang ada di pulau masalembu. 
Namun jika ada warga yang tidak ikut berpartisipasi tidak ada yang dikritik ataupun 
sanksi namun hanya terkadang terdapat himbauan dari aparat pemerintah desa. 

Responden yaitu masyarakat etnis Madura, Mandar, Bugis ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan jika terdapat proyek pemerintah misalnya pembangunan jalan, 
pembangunan masjid. 1 orang responden bukan hanya mengikuti satu kegiatan saja 
namun beberapa kegiatan, dikarenakan responden sadar bahwakegiatan tersebut 
demi kepentingan bersama, kewajiban bersama, dan untuk menumbuhkan rasa 
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kebersamaan diantara etnis Madura, Mandar, Etnis. Kegiatan yang banyak masyarakat 
ikuti adalah pembuatan jalan makadam dikarenakan mereka dapat mendapatkan 
manfaat dari jalan yang semakin bagus sehingga akses dari pelabuhan menuju desa 
semakin membaik dan transportasi juga lancar dan menyebabkan kegiatan 
masyarakat semakin mudah. 

Responden dapat berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah yang terkait 
dengan pelaksanaan pembangunan mushola, jika responden tidak dapat mengahdiri 
rapat lebih disebabkan karena pekerjaan, sakit, dan berpergian. Namun semangat 
responden tinggi dilihat dari kehadiran mereka dalam kegiatan musyawarah yang 
diadakan.dapat di simpulkan bahwa tingkat partisipasi dan kerjasama dari responden 
masih tergolong cukup tinggi sehingga nilai kebersamaan ini dapat dijadikan potensi 
yang dapat dioptimalkan. Dan dapat mengurangi tingkat kerentanan sosial terhadap 
akses sumberdaya 

Banyak ahli menyepakati bahwa pengaruh terhadap kerentanan sosial antara 
lain kurangnya akses terhadap sumberdaya (Informasi, pengetahuan, dan teknologi), 
terbatasnya akses terhadap kekuatan dan keterwakilan politik, modal sosial, koneksi 
dan jeajring sosial, adat kebiasaan dan nilai budaya (Cutter, 2003). Kerentanan sosial 
ekonomi pada tingkat individu yang dalam usia (dibawah 5 tahun dan diatas 65 tahun), 
pendapatan, gender, status kerja, jenis tempat tinggal, rumah tempat tinggal sendiri 
atau berkelompok dengan keluarga besar, beban kerusakan bangunan rumah terkait 
pakah rumah milik pribadi, sewa, atau kredit; asuransi kesehatan; asuransi rumah; 
kepemilikan kendaraan, kecacatan, dan status tabungan/hutang. Sedangkan indikator 
dalam mengukur wilayah adalah potensi wilayah mengalami kerusakan dan kapasitas 
yang diukur dengan GDP (Groos Domestic Produk)., denisitas populasi, dan bagian 
wilayah alam (Dwyer, 2004). 

Pelayanan Akses Aparat Hukum 
Aparat hukum dapat memberikan akses terhadap pelayanan pengakan hukum 

yang berupa pelayanan publik berupa perlingdungan masyarakat tentang keamanan 
dan ketetraman, dimana dengan adanya akses aparat hukum ini diharapkan dapat 
terjadi ketetraman dan menjaga stabilitas masyarakat pulau masalembu. Sumber daya 
manusia yang ada dapat menjadi penegak hukum yang baik ketika ada masalah 
sehingga keharmonisan pulau masalembu dari etnis Madura, Mandar dan Bugis dapat 
terjalin hubungan yang baik. 

Rata-rata responden dalam penelitian ini merasakan penegakan hukum secara 
baik. Ini sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat agar dapat menjaga diri dan 
menaati peraturan yang sudah diterapkan oleh penegak hukum. Sehingga masyarakat 
akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif dan menghindari tindak 
kriminalitas. Demikian penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan baik dan 
masyarakat pulau masalembu di untungkan dengan kontrol aparat hukum.    

Pelayanan Akses Kesehatan 
Akses kesehatan dinpulau masalembu yang merupakan pelyanan kesehatan. 

Responden menyatakan bahwa pelayanan kesehatan sangat membantu untuk 
memenuhi kebutuhan kesehatan dan memudahkan untuk pelayanan Keluarga 
Berencana (KB), pemeriksaan kesehatan kehamilan dan imunisasi. Sumber informasi 
yang menyediakan layanan kesehatan untuk mesayarakat pulau masalembu yaitu 
puskesmas, bidan Desa dan beberapa media lainnya sehingga masyarakat tidak 
merasa kurang informasi meneganai kesehatan. 
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Persepsi Masyarakat Tentang berbeda etnis (Mandura, Mandar dan Bugis) pada 
potensi konflik di Pulau Masalembu 

Pulau masalembu di huni etnis Madura, Mandar dan Bugis Kecamatan 
Masalembu Kabupaten Sumenep di sambut baik oleh masyarakat dikarenakan dengan 
berbagai etnis justru kerjasama mereka semakin erat dikarenakan sudah seperti 
saudara sendiri akibat dari trust (kepercayaan). Masyarakat masalembu memiliki sikap 
yang antusias dalam berkegiatan dan bekerjasama. Peran dari masyarakat 
masalembu sangat bertoleransi akan perbedaan baik perbedaan agama, ataupun 
etnis. Responden menyatakan bahwa dengan adanya sikap saling membantu dan 
toleransi tersebut maka masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. 
Konflik menurut Wirawan (2010) menyatakan Konflik adalah terjadinya sebuah proses 
atau sebab akibat yang di lakukan oleh antara dua pihak atau lebih yang saling 
bertentangan dan mengenai objek. Sedangkan konflik sendiri adalah bagian dari 
gejolak sosial yang mengantung unsur negatif dan melanda pada masayarakat di 
waktu-waktu tertentu.Konflik merupakan salah satu point dari kehidupan masyarakat 
yangmenjadikan bayangan gelap yang dapat timbul dikarenakan ketidak sepahaman 
antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Perlu adanya meminimalisir konflik 
agar tidak menjadi lebih besar maka konflik dapat dikelolah dengan baik agar tidak 
menganggu upaya-upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (Ilyas,2011). 

Responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa manfaat yang sangat 
dirasakan oleh mereka dengan pencegahan potensi konflik di pulau masalembu adalah 
kehidupan yang semakin harmonis dan adanya unsur kebersamaan antar etnis 
Madura, Mandar dan Bugis. Maka semakin lancarnya akses kegiatan masyarakat 
dalam bekerja sama baik gotong-royong. Selain itu dampak positif dari hal tersebut 
adalah membatu masyarakat dalam menguranginya tingkat konflik di pulau 
masalembu, baik konflik pribadi maupaun kelompok. Selain itu masyarakat juga 
menjaga stabilitas antar etnis agar tetap harmonis baik di pulau masalembu atau di 
pulau yang lain.adanya pengajian juga dapat membantu berkumpulnya masyarakat 
untuk menambah wawasan keagamaan dan kebersamaan yang selalu di pupuk 
dengan baik. Peran masyarakat sangat dibutuhkan agar lebih aktif dalam setiap 
pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap 
musyawarah sehingga masyarakat pulau masalembu ada korelasi dan kerjasama baik 
dengan pemerintas desa setempat. 

PENUTUP 
Modal sosial bermanfaat dalam pencegahan potensi konflik pada pulau 

masalembu karena adanya modal sosial masyarakat dapat menyelesaikan masalah 
yang dihadapi secara kolektif sehingga menjadi sangat mudah. Pemanfaatan modal 
sosial yang ada ialah : Kepercayaan (Trust) dipengaruhi persamaan agama,bahasa, 
dan ikatan kekerabatan sehingga kepercayaan yang ada di Pulau Masalembu masih 
tergolong relatif tinggi. Kelompok jaringan sosial : kelompok nelayan, PKK Desa, 
Kelompok wanita sehingga dengan adanya kelompok tersebut dapat meningkatkan 
informasi dan pengembangan pengetahuan masyarakat pulau masalembu dalam 
berbagai bidang sehingga manfaatnya dapat dirasakan. Pranata Sosial (sosial 
Institution) yang ada di pulau amsalembu masih tinggi dengan melihat dari solidaritas 
dan partisipasi responden dalam setiap kegiatan. Pencegahan potensi konflik di 
sambut baik oleh masyarakat setempat karena dengan adanya pertumbuhan 
kehidupan yang harmonis melalui pihak penegak hukum. 
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KECAMATAN UNGARAN TIMUR UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI 

PENDAPATAN KELUARGA 

T. Dalmiyatun, W. Roessali, W. Sumekar, D. Mardiningsih 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro Semarang 

Email : tutik.dalmiyatun@undip.ac.id 

ABSTRAK 
Penelitian ini lakukan untuk mengetahui peran serta perempuan pada usaha 
peternakan sapi perah dan untuk Mengetahui hubungan antara kepemilikan ternak, 
pendidikan peternak, curahan jam kerja dan lama beternak terhadap kontribusi 
pendapatan perempuan keluarga peternak. Penelitian dilaksanakan tanggal 26 januari 
sampai 28 Maret 2015 di Kecamatan Ungaran Timur. Metode penelitian yang 
digunakan metode survey dengan metode pengambilan sampel lokasi menggunakan 
metode purposive sampling Besarnya sampel yang diambil adalah 30 responden. 
Responden adalah tenaga kerja perempuan peternak sapi perah di Ungaran Timur. 
Variabel yang diamati adalah jumlah kepemilikan ternak, pendidikan peternak, curahan 
jam kerja, dan lama beternak serta kontribusi pendapatan keluarga peternak. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis kuantitatif dalam 
bentuk persamaan korelasi. Tenaga kerja perempuan memberikan kontribusi terhadap 
total curahan jam kerja  pada usaha ternak sapi perah yaitu sebesar 42.06%  dan 
sebesar 28,11%  setara Rp 542.919,8 terhadap Pendapatan Keluarga. Variabel jumlah 
kepemilikan ternak dan curahan jam kerja memiliki hubungan sangat nyata terhadap 
pendapatan kerja perempuan keluarga peternak.  

Kata kunci: Peranan perempuan; Sapi perah; Pendapatan peternak. 

ABSTRACT 
This study was done to determine the role of women in the dairy farm business and for 
knowing the relationship between ownership of livestock, education of farmers, the 
outpouring of long working hours and raising the contribution of women's income family 
farmers. The research was conducted on the 26th of January until the date of March 
28, 2015 in the district of East Ungaran. The method used is survey method with the 
location of the sampling method using purposive sampling. The amount of samples 
taken were 30 respondents. Respondents were female labor force dairy farmers in 
East Ungaran. The variables measured were the number of livestock ownership, 
education of farmers, the outpouring of working hours, and the old livestock breeder 
and the contribution of family income. Analysis of the data used is descriptive statistical 
analysis and quantitative analysis in the form of a correlation equation. Female labor 
contributes to the total outpouring of hours worked in the dairy cattle business in the 
amount of 42.06 % and amounted to 28.11 % , equivalent to Rp 542,919.8 against 
Family Income variable number of livestock ownership and the outpouring of hours of 
work have a very real relationship to the female labor income families ranchers . 

Keywords: Role of women; Dairy cows; The income of farmers. 

PENDAHULUAN 
Sektor peternakan merupakan sektor usaha yang banyak menyerap tenaga 

kerja, salah satunya yaitu peternakan sapi perah. Sapi perah merupakan golongan 
hewan ternak ruminansia yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan akan bahan 
pangan bergizi tinggi yaitu susu. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan 
pemenuhan gizi sehingga meningkatkan jumlah permintaan susu. Perkembangan ini 
senantiasa di dorong oleh pemerintah agar swasembada susu tercapai secepatnya. 

mailto:tutik.dalmiyatun@undip.ac.id
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Akan tetapi perkembangan usaha peternakan sapi perah yang ada di Indonesia masih 
merupakan jenis peternakan rakyat yang hanya berskala kecil dan masih menerapkan 
sistem pemeliharaan yang tradisional.  

Kegiatan usaha produktif sub-sektor peternakan senantiasa melibatkan wanita 
dalam pelaksanaan usahatani, terutama usahatani keluarga. Peran tenaga kerja 
wanita diperlukan karena dalam sektor peternakan diperlukan ketelatenan dan 
keuletan sehingga tenaga kerja wanita cocok bekerja di peternakan. Upaya melibatkan 
wanita dalam kegiatan usahatani ternak merupakan salah satu upaya peningkatan 
keamanan ekonomi keluarga dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya lokal serta 
meningkatkan status gender wanita dalam kegiatan sektoral. Keterlibatan kaum wanita 
dalam kegiatan usahatani-ternak merupakan upaya meningkatkan kekuatan nilai input 
yang disumbangkan dalam proses produksi dan proses pengambilan keputusan. 
Keikutsertaan gender wanita dalam kegiatan usahatani ternak mampu memberikan 
sumbangan finansial dalam bentuk peningkatan pendapatan keluarga. Sebagai 
anggota keluarga, gender wanita juga mampu mengontrol aset produksi.  

Perempuan mempunyai andil dalam keberlangsungan usaha peternakan 
karena perempuan lebih telaten dan teliti baik dalam pemeliharaannya maupun 
manajemen usaha. Seorang wanita selain bekerja juga mempunyai tanggungjawab 
mengurus keluarga, dimana harus melayani kebutuhan anak dan suami. Akan tetapi 
perempuan sering kali  dipandang mempunyai kontribusi berbeda dengan laki laki 
karena dari segi tenaga dan kuantitas kerjanya. Sistem kehidupan masyarakat 
pedesaan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan, mereka berkelompok 
pekerjaan pertanian dan peternakan biasanya dilakukan bersama-sama antara 
anggota masyarakat, sebagai akibat dari kerjasama tersebut maka pada masyarakat 
desa jarang dijumpai pekerjaan berdasarkan keahlian, akan tetapi biasanya pekerjaan 
didasarkan pada usia (karena kekuatan fisiknya) dan Jenis kelaminnya. (Elly, Hakam, 
Ridwan, 2008). 

Pada usaha peternakan sapi perah, banyak perawatan yang bisa dilakukan 
oleh perempuan, tidak harus dilakukan oleh laki laki, seperti memandikan ternak, 
memberi makan ternak sampai melakukan pemerahan susu. Pekerjaan tersebut bisa 
dilakukan oleh perempuan dirumah disela waktu mengurus rumah dan keluarga. 
Perempuan memainkan peran menonjol dalam pertanian karena kendala ekonomi 
yang terus-menerus mereka hadapi. Pemberdayaan perempuan telah menjadi fokus 
utama dari pangan masa depan pada pertumbuhan sektor pertanian. Melihat 
pentingnya peranan wanita terhadap kontribusi pendapatan keluarga maka perlu dikaji 
hubungan antara peran kerja perempuan terhadap kontribusi pendapatan.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran serta wanita pada keluarga 
peternak sapi perah di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dan 
mengetahui hubungan kepemilikan ternak, pendidikan peternak, curahan jam kerja dan 
lama beternak terhadap kontribusi pendapatan perempuan keluarga peternak. Hasil 
temuan tentang penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi tentang peran 
serta dan kontribusi pendapatan tenaga kerja wanita dalam keluarga di sektor 
peternakan sapi perah di Kecamatan Ungaran timur Kabupaten Semarang. Bagi Dinas 
Peternakan, lembaga keuangan, koperasi, dan pihak ekstern lain yang terkait hasil 
penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam menetapkan berbagai kebijakan 
yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan di 
pedesaan. 

TINJAUAN PUSTAKA 
1. Usaha peternakan sapi perah 

Sapi merupakan hewan ternak sebagai sumber penghasil daging, susu dan 
tenaga. Ternak sapi perah dibudidayakan untuk menghasilkan susu yang memiliki nilai 
gizi yang tinggi. Susu sebagai salah satu sumber protein hewani semakin dibutuhkan 
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dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kecerdasan bangsa 
Indonesia, hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat akan peranan zat gizi yang 
terkandung didalamnya, maka tidaklah heran apabila permintaan akan susu sapi perah 
juga semakin meningkat.  

Pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia pada dasarnya bertujuan 
meningkatkan produksi susu dalam negeri untuk mengantisipasi tingginya permintaan 
susu. Hal tersebut memberikan peluang bagi peternak, terutama peternakan sapi 
perah rakyat untuk lebih meningkatkan produksi, sehingga ketergantungan akan susu 
impor dapat dikurangi. Konsekuensi logis dari keadaan tersebut, perlu ditunjang oleh 
perkembangan peternakan sapi perah agar eksis dalam penyediaan produksi susu dan 
dapat terjaga kelangsungan hidupnya (Suherman, 2008). 

Pemeliharaan sapi perah pada peternak rakyat masih menggunakan teknologi 
yang bersifat sederhana dalam pemeliharaan sapi perah, dimana pengetahuan 
pemeliharaan sapi perah peternak masih didapat secara turun temurun, dan 
merupakan usaha sambilan. Setiap usaha mengharapkan keuntungan yang dapat 
diperoleh dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki peternak (Emawati, 
2011). Swastika (2003) menyatakan bahwa peternakan sapi perah di Indonesia 
umumnya merupakan usaha keluarga di pedesaan dalam skala kecil, sedangkan 
usaha skala besar masih sangat terbatas dan umumnya merupakan usaha sapi perah 
yang baru tumbuh. 

Rendahnya tingkat kualitas dan produktivitas ternak tersebut lebih disebabkan 
oleh kurangnya modal, serta pengetahuan/ketrampilan petani yang mencakup aspek 
produksi, pemberian pakan, pengelolaan hasil pasca panen, penerapan sistem 
recording, pemerahan, sanitasi dan pencegahan penyakit. Pengetahuan petani 
mengenai aspek tataniaga masih harus ditingkatkan sehingga keuntungan yang 
diperoleh sebanding dengan pemeliharaannya. Keuntungan tersebut dapat terjadi jika 
peternak memiliki manajemen yang baik meningkatkan skala usaha, meningkatakan 
frekuensi pemerahan, memberikan pakan yang cukup dan berkualitas. Peternak harus 
menekan biaya produksi sehingga dapat keuntungan yang lebih maksimal di dalam 
usaha ternak Rusdiana dan Wahyuning (2009). Keuntungan akan terjadi jika 
pendapatan peternak tinggi, dan biaya produksi rendah, sehingga akan memperoleh 
keuntungan yng lebih besar dari suku bunga bank. Profitabilitas merupakan cara untuk 
mengukur kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan dari aktiva atau 
sumber penghasilan yang dipercayakan kepadanya (Riyanto, 1995). 

2 Peran Wanita Pada Usaha Peternakan 
Gambaran mengenai tanggung jawab seorang istri atau perempuan dalam 

keluarga dapat dilihat melalui perannya sebagai istri dalam rumahtangga. Peran 
menggambarkan orang yang dapat mengatur perilakunya sesuai dengan perilaku 
orang-orang disekitarnya (Meliala, 2006). Peranan diatur oleh norma-norma yang 
berlaku, norma tersebut berasal dari kesepakatan berdasarkan hubungan-hubungan 
sosial yang ada dalam masyarakat.  

Soekanto dalam Meliala (2006) menjelaskan bahwa peranan merupakan hasil 
atau bentuk dari status yang dapat diukur dengan menghitung curahan waktu yang 
digunakan untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu rumahtangga pada 
sektor produktif, reproduktif dan kemasyarakatan. Soekartawi (2003), Umur tenaga 
kerja di pedesaan juga sering menjadi penentu besar kecilnya upah. Mereka yang 
tergolong dibawah usia dewasa akan menerima upah yang juga lebih rendah bila 
dibandingkan dengan tenaga kerja yang dewasa. Oleh karena itu penilaian terhadap 
upah perlu distandarisasi menjadi hari kerja orang (HKO) atau hari kerja setara pria 
(HKSP). Lama waktu bekerja juga menentukan besar kecilnya tenaga kerja makin 
lama jam kerja, makin tinggi upah yang mereka terima dan begitu pula sebaliknya. 
Tenaga kerja bukan manusia seperti mesin dan ternak juga menentukan basar 
kecilnya upah tenaga kerja. (Soekartawi, 2003) 
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Peran  perempuan  dalam  peningkatan  kesejahteraan  keluarga, telah diakui  
adanya  peran  ganda  dari  perempuan,  baik  sebagai  istri,  ibu,  pekerja profesional,   
serta   anggota   masyarakat.   Jadi   perempuan   dapat   memainkan peranannya di 
sektor publik, domestik, dan kemasyarakatan. Perempuan dikenal sebagai  individu  
yang  dapat  mengajarkan  berbagai  kegiatan  pada  waktu  yang sama   sehari-hari.   
Hal-hal   yang   bisa   dilakukan   perempuan   di   desa   adalah aktivitas-aktivitas 
seperti menggendong anak sambil menyapu halaman rumah di pagi   hari,   sambil   
menunggu   menjemur   padi   dan   menjemur   pakaian,   atau aktivitas-aktivitas  
seperti  mengasuh  anak,  sambil  menunggu  toko  di  rumah, sambil menunggu 
memasak air, dan menjemur pakaian. Peran  perempuan  di  sektor  publik  juga  tidak  
dapat  dipandang  sebelah mata.  Telah  dibuktikan  bahwa  peran  perempuan  dapat  
menjadi  penyelamat keluarga  dan  penyelamat  bangsa  di  masa  krisis  ekonomi  
dengan  keuletannya dalam beraktivitas mencari tambahan uang bagi keluarganya. 
Berbagai data dan bukti  telah menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi  
penyangga ekonomi keluarga, mulai dari tingkatan sederhana sampai ke tingkatan 
profesional.  

3. Kontribusi Pendapatan Wanita 
Menurut Suratiyah (2006) pendapatan dan biaya usahatani ini dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari umur petani, pendidikan, 
pengetahuan, pengalaman, keterampilan, jumlah tenaga kerja, luas lahan dan modal. 
Faktor eksternal berupa harga dan ketersedian sarana produksi. Ketersedian sarana 
produksi dan harga tidak dapat dikuasai oleh petani sebagai individu meskipun dana 
tersedia. Bila salah satu sarana produksi tidak tersedia maka petani akan mengurangi 
penggunaan faktor produksi tersebut, demikianjuga dengan harga sarana produksi 
misalnya harga pupuk sangat tinggi bahkan tidak terjangkau akan mempengaruhi 
biaya dan pendapatan. 

Kontribusi pendapatan adalah sumbangan nilai hasil yang diterima sebagai 
imbalan dari anggota rumah tangga yang bekerja (Soekartawi cit Sukiyono dan Sriyoto, 
1997). Kontribusi tenaga kerja wanita diperhitungkan berdasarkan perbandingan 
antara pendapatan rumah tangga dari kerja diluar pertanian dengan pendapatan total 
rumahtangga. Besar pendapatan total rumah tangga ditentukan oleh pendapatan dari 
sektor pertanian, pendapatan diluar sektor pertanian, dan pendapatan bukan upah 
(Sukiyono dan Sriyoto, 1997).Sumbangan pendapatan dari kerja rumahan tidak boleh 
diremehkan, mengingat ada yang rata-rata 45 % pendapatan rumah tangga berasal 
dari upah kerja perempuan buruh rumahan. Pendapatan tertinggi sebagai pekerja 
perempuan mencapai 90 % pendapatan rumah tangga (Ihromi, 1995) 

4. Kerangka Berfikir 
Peternakan sapi perah untuk didaerah pedesaan biasanya masih berkala 

rumah tangga dimana dalam pembagian kerja biasanya seorang suami dibantu oleh 
istri, kontrubusi tenaga kerja sumbangan tenaga kerja dalam hal ini curahan  waktu 
yang diberikan untuk mengerjakan segala pekerjaan pada usaha peternakan sapi 
perah. Peran wanita di usaha peternakan sapi perah diduga mempunyai hubungan 
terhadap besar kecilnya kontribusi pendapatan keluarga. Pada penelitian ini melihat 
hubungan antara kepemilikan ternak, pendidikan peternak, curahan jam kerja dan lama 
beternak dengan kontribusi pendapatan. 
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Gambar 1.  

Kerangka Berfikir Penelitian 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini dilaksanakan pada 26 Januari – 28 Maret 2015 di peternakan sapi 

perah wilayah Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang digunakan 
pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang 
menggambarkan suatu variable penelitian yang meliputi kontribusi curahan waktu kerja 
perempuan terhadap total curahan waktu kerja pada usaha sapi perah dan 
kontribusinya terhadap pendapatan keluarga. Populasi dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan perempuan yang terlibat aktif pada usaha peternakan sapi perah di 
Kecamatan Ungaran Timur, yaitu sebanyak 30 orang perempuan. Dimana perempuan 
yang dijadikan responden terlibat langsung dalam pemeliharan sapi perah tersebut 
seperti membersihkan kandang dan peralatan, memberi pakan, minum pada ternak 
dan memerah susu dari ternak. 

Variabel yang diamati pada penelitian adalah kontribusi pendapatan 
perempuan keluarga peternak, jumlah kepemilikan ternak, pendidikan peternak, 
Kontribusi curahan jam kerja perempuan terhadap total curahan jam kerja :  
Kontribusi kerja wanita 
=  curahan jam kerja perempuan     x 100% .......................................................1) 
          total curahan jam kerja                
 
Kontribusi pendapatan Wanita 
=  kontribusi pendapatan wanita     x 100% .......................................................2) 
          total pendapatan keluarga               

Analisis Korelasi Pearson.  
Koefisien korelasi pearson berguna untuk mengukur tingkat keeratan  

hubungan linear antara dua variabel. Nilai korelasiberkisar diantara -1 sampai +1.  
Nilai korelasi negatif berarti hubungan antara dua variabel adalah negatif. Artinya  
apabila salah satu variabel menurun maka variabel lainnya akan meningkat.  

Sebaliknya nilai korelasi positif berarti hubungan antara kedua variabel adalah  positif. 

Artinya apabila salah satu variabel meningkat, maka variabel lainnya meningkat pula. 

Suatu hubungan diantara dua variabel dikatakan berkorelasi kuat apabila makin 

mendekati 1 atau |-1|. Sebaliknya, suatu hubungan antara dua variabel dikatakan 

lemah apabila semakin mendekati 0 ( Iriawan, 2006). Hubungan pendapatan per jam 

kerja terhadap curahan kerja dapat diketahui dengan menggunakan analisis korelasi 

atau dikenal dengan analisis korelasi pearson. Rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung korelasi antara dua variabel adalah sebagai berikut (Usman, 2003):  

rxy     =  Σxy 
           √∑x2∑y2 ...............................................................................................................................3) 

Dimana r adalah koefisien korelasi, X adalah pendapatan wanita, dan Y  adalah 

pendapatan keluarga 
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kontribusi pendapatan 

perempuan keluarga 

peternak 
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Adapun hipotesis yang digunakan adalah:  
H0= Tidak terdapat hubungan yang nyata antara variabel 
H1= Terdapat hubungan yang nyata antara variabel 
Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah sebagai berikut:  
Terima Ho, jika P value > 0,05. Artinya tidak terdapat hubungan yang nyata  
antara variabel. Tolak Ho, jika P value < 0,05. Artinya terdapat hubungan yang nyata 
antara variabel 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.  Tingkat Pendidikan Responden 

Bidang peternakan tingkat pendidikan peternak dapat membantu dalam 
penerapan prinsip-prinsip teknologi dalam bidang peternakan. Adapun tingkat 
pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1.  
Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di  

kecamatan Ungaran Timur 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 SD tidak lulus 4 13,33 
2 SD/Sederajat 13 43,33 
3 SMP/Sederajat 8 26,67 
4 SMA/Sederajat 5 16,67 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer yang telah diolah. 2015 
Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar peternak 

memiliki tingkat pendidikan formal setingkat SD yaitu sebanyak 13 orang dengan 
persentase tertinggi sebesar 43,33%, dan tingkat pendidikan SD tidak lulus dengan 
persentase terendah yaitu sebesar 13,33%. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 
dilihat bahwa tingkat pendidikan masih relatif rendah, menurut Lestraningsih dan 
Basuki (2006) yang menyatakan bahwa, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 
kemampuan peternak dalam penerapan teknologi, disamping itu tingkat pendidikan 
dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap kemapuan berfikir seorang wanita dalam 
menghadapi masalah dalam keluarga dapat segera diatasi. Apabila pendidikan rendah 
maka daya pikirnya sempit maka kemampuan menalarkan suatu inovasi baru akan 
terbatas, sehingga wawasan untuk maju lebih rendah dibanding dengan peternak yang 
berpendidikan tinggi.  

2. Pengalaman Beternak 
Berikut adalah klasifikasi responden berdasarkan pengalaman beternak dapat 

dilihat pada tabel 2. 
Tabel  2.  

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengalaman Beternak di kecamatan 
Ungaran Timur 

No Lama Beternak (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 1 – 5 5 16,67 
2 6 – 10 9 30 
3 11 – 15 10 33,33 
4 16 – 20 4 13,33 
 >20 2 6,67 

Total 30 100 

Sumber: Data Primer yang telah diolah. 2015 
Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat di Kecamatan 

Ungaran Timur telah lama menjadi peternak hal ini ditunjukkan oleh persentase 
tertinggi ada pada pengalaman beternak antara 11 – 15 tahun yaitu sebesar 33,33%, 
sebanyak 10 orang. Hal ini menujukkan bahwa para perempuan yang terlibat pada 
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usaha peternakan tersebut telah memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan yang 
ditunjukkan dengan lamanya mereka menjadi peternak, menurut Mastuti dan Hidayat 
(2008) menyatakan bahwa, semakin lama beternak diharapkan pengetahuan yang 
didapat semakin banyak sehingga ketrampilan dalam menjalankan usaha peternakan 
semakin meningkat.  

3.  Jumlah Kepemilikan Ternak 
Besar kecilnya jumlah ternak yang dimiliki mempengaruhi besar kecilnya waktu 

yang dicurahkan untuk usaha tersebut. Berikut adalah klasifikasi responden 
berdasarkan jumlah ternak yang mereka miliki dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3.  
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Kepemilikan Ternak di kecamatan 

Ungaran Timur 

No Jumlah Kepemilikan Ternak Jumlah Persentase 

1 2 – 4 7 23,33 
2 5 – 7 21 70 
3 8 – 10 2 6,67 

Total 30 100 

Sumber . Data Primer yang telah diolah. 2015 
Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa tingkat kepemilikan ternak 

responden masih tegolong kecil, hal ini dapat dilihat bahwa 21 responden memiliki 
jumlah ternak antara 5 – 7. Berdasarkan tingkat kepemilikan ternak sebagian besar 
peternak di kelompok tani ternak di kecamatan Ungaran Timur masih tergolong 
tradisional.  

4. Curahan Waktu Kerja 
Curahan waktu kerja adalah besaran waktu yang digunakan dalam melakukan 

suatu kegiatan dalam hal ini pemeliharaan sapi perah. Waktu curahan jam kerja 
dikonversikan dalam penghitungan HOK atau HKP, yaitu dengan alokasi jam kerja 8 
jam perhari, dimana tenaga kerja wanita dihitung 0,8HKP. (Soekartawi, 2003). Adapun 
curahan waktu kerja laki-laki dan wanita pada usaha peternakan sapi perah dapat 
dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.  
Rata-rata Curahan Waktu Kerja peternak sapi perah di kecamatan Ungaran Timur 

No Kegiatan Curahan jam kerja 
wanita 

Curahan jam kerja laki 
laki 

  Jam/
hari 

HOK % Jam/ 
Hari 

HOK % 

1 Mengambil hijauan dan 
konsentrat 

- 
- - 

1,86 
0,325 19,61 

2 Memerah susu 1 0,225 13,57 1,24 0,155 9,36 
3 Membersihkan kandang - - - 1,37 0,233 14,06 
4 Mengantar susu - - - 0,94 0,247 14,91 
5 Membersihkan Kandang 

dan Peralatan 
 

0,90 
 

0,090 
 

5,43 
 

- 
 

- 
 

- 
6 Memberi Pakan dan 

Minum 
 

1,31 
 

0,224 
 

13,52 
 

- 
 

- 
 

- 
7 Memandikan Ternak 0,96 0,158 9,53 - - - 

 Total 4,17 0,697 42,06 5,41 0,960 57,94 

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2015 
 

Berdasarkan data pada tabel 4, dapat diketahui bahwa kegiatan yang membutuhkan 
waktu lebih lama adalah mengambil hijauan yaitu sebesar 1,86 jam per hari, hal ini 
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disebabkan oleh banyaknya jumlah hijauan yang harus diambil untuk kebutuhan 
makan sapi pagi dan sore serta lahan tempat hijauan jauh dari kandang sehingga 
membutuhkan waktu lebih lama, sedangkan waktu yang diperlukan untuk mengantar 
susu ke KUD atau konsumen relatif sedikit yaitu sebasar 0,94 jam per hari. 

Pada usaha peternakan sapi perah perempuan mencurahkan waktunya untuk 
melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan kandang dan peralatan, memberi 
pakan dan air minum, memandikan ternak, dan memerah susu. Beberapa kegiatan 
tersebut dilakukan dengan lama kerja yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel 4 dapat 
diketahui bahwa, memberi pakan dan minum kepada sapi perah merupakan pekerjaan 
yang paling banyak menggunakan waktu yaitu rata-rata 1,31 jam dengan dua kali 
pemberian pakan dan minum setiap harinya. Hal ini disebabkan karena pada proses 
pemberian hijauan tersebut harus di potong-potong terlebih dahulu kemudian dalam 
pemeberian konsetrat harus diperhitungan perbandingan setiap campurannya. 
Sedangkan kegiatan yang paling sedikit menggunakan waktu adalah membersihkan 
kandang dan peralatan dengan menggunakan waktu rata-rata 0,90 jam per hari hal ini 
disebabkan karena untuk membersihkan kandang dan peralatan antara perempuan 
dan laki laki saling membantu dan bergantian. 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata curahan jam kerja perempuan pada 
usaha peternakan sapi perah adalah 4,17 jam perhari ini berarti perempuan tersebut 
masih memiliki waktu untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kodratnya 
sebagai ibu rumah tangga dan meluangkan waktunya untuk mengurus suami dan 
anak. Curahan jam kerja perempuan merupakan perhitungan antara jumlah curahan 
jam kerja wanita dibagi dengan total curahan jam kerja dikali 100% yaitu 0,697/1,657 x 
100% = 42,06% 

Besarnya curahan waktu perempuan pada usaha peternakan sapi perah, tidak 
membuat tanggapan buruk dari suaminya, dalam hal ini suami mereka merasa 
terbantu dengan adanya pembagian aktivitas dalam usaha peternakan tersebut jadi 
suami mereka tetap mendukung pekerjaan mereka sebagai peternak sapi perah selain 
itu pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga tetap bisa dikerjakan sebagaimana 
mestinya, hal ini sesuai dengan pendapat Haryanto (2008) yang menyatakan bahwa, 
Tanggapan suami terhadap istri yang bekerja di luar rumah ini dianggap sebagai suatu 
yang wajar bagi mereka. Hal ini mengingat pekerjaan di luar rumah tersebut lokasi 
tidak jauh dari rumah, bahkan ada yang hanya terletak dihalaman rumahnya. Sehingga 
sang suami juga tidak takut jika sang istri meninggalkan pekerjaan-pekerjaan 
domestiknya. 

5. Sumbangan pendapatan tenaga kerja wanita 
Pendapatan merupakan selisih dari penerimaan dengan total biaya produksi. 

Total pendapatan diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam 
suatu proses produksi. 

Tabel 5.  
Rata-rata pendapatan keluarga pada usaha sapi perah di  

Kecamatan Ungaran Timur  

No Keterangan Jumlah Kontribusi 
(Rp) 

 Kontribusi(%)  

   Wanita Laki laki Wanita Laki laki 

1 Total penerimaan 1.780.000     
2 Total biaya 847.000     
3 Pendapatan 

usaha sapi 
933.000 392419,8 540580,2 42.06 57.94 

4 Pendapatan lain 998.500 150500 848000 15.07 84.93 
5 Pendapatan 

keluarga 
1.931.500 542919,8 1388580 28.11 71.89 

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2015 
Sumbangan pendapatan tenaga kerja wanita pada usaha sapi perah dihasilkan 

dari perbandingan pendapatan wanita pada usaha sapi perah dengan total curahan 
jam kerja usaha sapi perah dikali dengan 100%. Hasil sumbangan pendapatan tenaga 
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kerja wanita yaitu sebesar Rp. 542.919,8 dari total penghasilan keluarga atau setara 
28,11% terhadap pendapatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa wanita 
mempunyai peranan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. 
 
4. Korelasi antara Pendapatan wanita dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga.  
Tabel 6.  

Hasil korelasi antara kepemilikan ternak, pendidikan, curahan jam kerja dan lama 
beternak dengan kontribusi pendapatan 

No Variabel Nilai 
Korelasi 

Signifikansi Hasil 

1 Kepemilikan ternak dengan 
kontribusi pendapatan  

0,835 0,000 Ada 
hubungan 

2 pendidikan peternak dengan 
kontribusi pendapatan 

0,257 0,171 Tidak  ada 
hubungan 

3 curahan jam kerja dengan 
kontribusi pendapatan 

0,652 0,000 Ada 
hubungan 

4 lama beternak dengan 
kontribusi pendapatan 

0,072 0,706 Tidak ada 
hubungan 

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2015 
Hasil korelasi menunjukkan bahwa pendidikan dan lama beternak tidak 

signifikan terhadap kontribusi pendapatan. Sedangkan kepemilikan ternak dan curahan 
jam kerja mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan kontribusi pendapatan, 
ditunjukkan dengan hasil nilai korelasi masing masing 0,835 dan 0,652. Nilai korelasi 
negatif berarti hubungan antara dua variabel adalah negatif. Artinya apabila salah satu 
variabel menurun maka variabel lainnya akan meningkat.  Sebaliknya nilai korelasi 
positif berarti hubungan antara kedua variabel adalah  positif. Artinya apabila salah 
satu variabel meningkat, maka variabel lainnya meningkat pula. Suatu hubungan 
diantara dua variabel dikatakan berkorelasi kuat apabila makin mendekati 1 atau |-1|. 
Sebaliknya, suatu hubungan antara dua variabel dikatakan lemah apabila semakin 
mendekati 0 ( Iriawan, 2006). 

KESIMPULAN 
1. Tenaga kerja perempuan memberikan kontribusi terhadap total curahan jam kerja  

pada usaha ternak sapi perah yaitu sebesar 42.06%  dan sebesar 28,11%  setara 
Rp 542.919,8 terhadap Pendapatan Keluarga.  

2. Variabel jumlah kepemilikan ternak dan curahan jam kerja memiliki hubungan 
sangat nyata terhadap pendapatan kerja perempuan keluarga peternak.  
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