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ABSTRACT

DEVELOPMENT STRATEGY OF THE LEADING VEGETABLES
COMMODITY AGROPOLITAN AREA IN TANGGAMUS REGENCY

Authors

M Rizky Adityas

This study aims to analyze the benefits of vegetable farming, analyze the efficiency
of vegetable marketing and making of vegetable farming development strategy.
The research is conducted in Agropolitan Area of Tanggamus Regency which was
chosen purposively. Respondents of this research are 48 farmers and 18 traders.
The first objective is quantitative analyzed using income analysis and R/C
analysis, the second objective is descriptive analyzed by marketing analysis, and
the third analysis is descriptive analyzed by SWOT analysis. The result of the
research shows : (1) vegetable farming in Agropolitan Area of Tanggamus
Regency is feasible and profitable to be cultivated with value R/C > 1. (2) the
vegetable marketing system of Agropolitan Area in Tanggamus Regency is not
efficient due to the margin profit ratio in each marketing organization have not
evenly, and the price different in each marketing organization is too large (3)
priority strategy to develop vegetable farming is; (a) to utilize labor effectively to
improve product quality in order to increase consumer purchasing power, (b)
optimize farming location as agropolitan vegetable center to enable fixed price of
vegetable farmer level, (c) improve human resource capacity to achieve
independence in farming.
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ABSTRAK

STATEGI PENGEMBANGAN KOMODITAS SAYURAN UNGGULAN
KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

M Rizky Adityas

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keuntungan usahatani sayuran,
menganalisis efisiensi pemasaran sayuran dan penyusunan strategi pengembangan
usahatani sayuran. Penelitian dilakukan di Kawasan Agropolitan Kabupaten
Tanggamus, lokasi penelitian dipilih secara sengaja. Responden penelitian
berjumlah 48 petani dan 18 pedagang.  Tujuan pertama dianalisis secara
kuantitatif menggunakan analisis pendapatan dan analisis R/C, tujuan kedua
dianalisis secara deskriptif dengan analisis pemasaran, dan tujuan ketiga dianalisis
secara deskriptif dengan analisis SWOT.  Hasil penelitian menunjukkan: (1)
usahatani sayuran di Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanggamus layak dan
menguntungkan untuk diusahakan dengan nilai R/C>1. (2) sistem pemasaran
sayuran di Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanggamus tidak efisien karena nilai
rasio selisih keuntungan di setiap lembaga pemasaran tidak tersebar merata, selain
itu perbedaan harga tiap lembaga pemasaran masih terlalu besar. (3) strategi
prioritas untuk mengembangkan usahatani sayuran yaitu; (a) memanfaatkan
tenaga kerja secara efektif untuk meningkatkan kualitas produk agar daya beli
konsumen semakin tinggi, (b) mengoptimalkan lokasi usahatani sebagai sentra
agropolitan sayuran agar memungkinkan adanya harga tetap sayur tingkat petani,
(c) meningkatkan kemampuan SDM agar tercapainya kemandirian dalam
berusahatani.

Kata kunci: agropolitan, keuntungan, pemasaran, strategi dan sayuran
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan beberapa sektor

penyangga perekonomian. Diantara sektor-sektor penyangga tersebut sektor

pertanian menjadi salah satu sektor yang diunggukan dalam upaya stabilitas

ekonomi dalam negeri. Sektor pertanian di Indonesia difungsikan sebagai

penyangga stabilitas ekonomi dalam negeri karena sektor ini merangkum

aktifitas dari mayoritas penduduk Indonesia yang bertamapencaharian

sebagai petani.

Secara umum posisi sektor pertanian dalam perekonomian nasional

mempunyai fungsi ganda. Pertama, mengemban fungsi ekonomi guna

penyediaan pangan dan kesempatan kerja.  Kedua, fungsi sosial yang

berkaitan dengan pemeliharaan masyarakat pedesaan sebagai penyangga

budaya bangsa.  Ketiga, fungsi ekologi guna perlindungan lingkungan

hidup, konservasi lahan, dan cadangan sumber air. Era baru pertanian ke

depan menghendaki orientasi pada pencapaian nilai tambah, pendapatan,

serta kesejahteraan petani sebagai acuan utama dalam pembangunan

pertanian (Hafsah, 2010).
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Pembangunan pertanian merupakan kebijakan pemerintah di sektor

pertanian yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

penduduk. Pembangunan pertanian di Indonesia mencakup sistem yang

terencana guna pencapaian nilai manfaat bagi seluruh pelaku unit kegiatan

tani yang optimal. Keberagaman rencana dalam sistem yang dilaksanakan

merupakan respon pemerintah dalam pengentasan permasalahan bidang

pertanian. Pembangunan pertanian dengan basis sumberdaya domestik

diarahkan untuk mengoptimalkan produksi pertanian dengan mengelola

kegiatan pertanian dari hulu sampai hilir sesuai dengan potensi wilayah di

setiap daerah guna menjaga stabilitas ekonomi bidang pertanian dengan

menekan angka impor komoditas pertanian dalam negeri. Salah satu upaya

pemerintah dalam pembangunan pertanian berbasis sumberdaya dalam

negeri yaitu pengembangan kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan

dirancang sebagai produsen komoditas pertanian wilayah sehingga

memungkinkan terwujudnya ketahanan pangan wilayah (Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi lampung, 2013).

Agropolitan merupakan kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau

sentra produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat

kota pertanian (agropolis) yang merupakan pusat pelayanan agribisnis yang

melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian kawasan dan

wilayah-wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian

dan desa sentra produksi pertanian dan didukung dengan berbagai

infrastruktur yang mendukung kegiatan pertanian dan industri pengolahnya.

Pengembangan kawasan agropolitan dirancang untuk mendorong



3

berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis

kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digunakan dan

difasilitasi oleh pemerintah (Kementerian Pertanian, 2013).

Konsep agropolitan ditawarkan dengan mengacu pada sistem agribisnis

yang terintegrasi secara mendalam. Pengorganisasian sistem dilakukan

dengan memadukan subsistem agribisnis hulu (penyediaan input usahatani)

hingga subsistem agribisnis hilir (pengolahan dan pemasaran) dan

memperkuat interaksi antara wilayah pedesaan sebagai produsen dan

wilayah perkotaan sebagai konsumen.

Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena

berjalannya sistem dan usaha agribisnis, serta mampu melayani, mendorong,

menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah

sekitarnya. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia

yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian. Melihat

potensi sumberdaya alam dan struktur ketenagakerjaannya, maka

agropolitan berpotensi untuk dikembangkan diprovinsi ini (Affandi, 2009).

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah sebesar

3.528.835 Ha dengan persentase penggunaan lahan pertanian sebesar 13 %,

hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat

baik dalam usaha sektor pertanian. Salah satu upaya pengembangan sektor

pertanian di Provinsi Lampung yaitu dengan membentuk kawasan

agropolitan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan usaha

sektor pertanian sehingga dapat berpengaruh spesifik terhadap tingkat
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kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut dimuat dalam Surat Keputusan

Gubernur Lampung No:G/319 / III.V/HK/2006 Tentang Pembentukan

Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi

Lampung, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan

keterpaduan pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di

wilayah Provinsi Lampung.

Dua belas kabupaten kawasan agropolitan di provinsi lampung berdasarkan

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.1 Tahun 2010 adalah Kabupaten

Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung barat,

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten lampung

Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten

Mesuji, Kabupaten Way kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan

Kabupaten Tulang Bawang (Bappeda Provinsi Lampung, 2010).

Tabel 1. Jenis dan produksi tanaman sayuran berdasarkan kabupaten
kawasan agropolitan di Provinsi Lampung (Ton) 2016

Kabupaten/Kota
Bawang
Merah

Cabe Kentang Kubis Petsai Lainnya

Lampung Barat 3 619 32 498 144 4227
Tanggamus 42 630 1 80 151 2279
Lampung Selatan 204 1086 - - 62 2927
Lampung Timur - 933 - - 90 10239
Lampuung Tengah 27 788 - - 55 33180
Lampung Utara - 284 - - 22 1201
Way Kanan - 550 - - - 1541
Tulang Bawang - 289 - - 92 1750
Pesawaran 5 605 - - 443 1170
Pringsewu 3 239 - - 136 1549
Mesuji - 142 - - - 531
Tulang Bawang Barat - 136 - - - 718

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi lampung, 2017
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Komoditas sayuran merupakan komoditas yang banyak dibudidayakan di

daerah yang menempati wilayah dataran tinggi. Kabupaten Tanggamus

merupakan salah satu kabupaten yang memiliki letak geografis dataran

tinggi yaitu 0 - 2.1 meter diatas permukaan laut. Sebesar 40% wilayah

Kabupaten Tanggamus merupakan dataran tinggi sehingga Kabupaten

Tanggamus memiliki potensi yang baik dalam usaha budidaya tanaman

beriklim dingin seperti tamanan sayuran (Badan Pusat Statistik, 2014).

Tabel 1 menunjukkan jumlah produksi dari beberapa tanaman sayuran di

Provinsi Lampung berdasarkan kabupaten. Meskipun pada Tabel 1

Kabupaten Tanggamus menunjukkan tingkat produksi sayuran urutan kedua

setelah Lampung Barat, namun dapat dilihat bahwa potensi produksi

tanaman sayur di Kabupaten Tanggamus cukup baik. Selain itu,

berdasarkan hasil survei, petani di Kabupaten Tanggamus secara terus

menerus melakukan usaha budidaya tanaman sayuran

Tabel 2. Luas panen, produksi dan produktifitas tanaman sayuran di
Kabupaten Tanggamus tahun 2016

Jenis tanaman
Sayuran

Luas panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

Produktifitas
(Ton/Ha)

Bawang daun 152 396 2,60
Bawang merah 48 864 18
Bayam 163 409 2,51
Cabe 209 3553 17
Kacang merah 74 22 3,00
Kacang panjang 674 5472 8,12
Kangkung 278 498 1,79
Kentang 1 20 20
Kubis 78 2184 28
Labu siam 152 781 5,14
Petsai 149 1192 8
Terung 735 3420 4,65
Tomat 488 845 1,73
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2017
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Tabel 2 menyajikan perolehan produksi dan produktifitas tanaman sayuran

Kabupaten Tanggamus berdasarkan komoditas. Berdasarkan tabel tersebut

dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanggamus melakukan produksi sayuran

dengan beragam komoditas. Produksi sayur tertinggi adalah komoditas

cabai. Jumlah produksi sayuran di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh

penggunaan lahan pertanian dalam usahatani. Dilihat dari nilai produktifitas

sayuran cabai tidak lebih unggul dari sayuran kubis, hal ini menunjukkan

bahwa penggunaan lahan yang mempengaruhi produktifitas.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan

sebagai kawasan agropolitan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi

Lampung No.1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tahun 2009-2029. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Keputusan Bupati

Tanggamus Nomor: B.326/19/11/2014 Tentang Penetapan Kawasan

Agropolitan Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 dengan menetapkan

Kecamatan Gisting sebagai pusat kegiatan agropolitan Kabupaten

Tanggamus dan Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Sumberejo

sebagai sentra produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam

agropolitan Kabupaten Tanggamus. Penetapan tersebut ditujukan sebagai

acuan dalam melaksanakan dan merencanakan pembangunan segala sektor

secara terintegrasi untuk pengembangan infrastruktur perdesaan yang

mampu melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian di

wilayah sekitarnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Bappeda

Kabupaten Tanggamus, 2014).
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Tabel 3. Luas panen, produksi dan produktifitas tanaman sayuran di
Kecamatan Gisting tahun 2015

Jenis tanaman
Sayuran

Luas panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

Produktifitas
(Ton/Ha)

Bawang daun - - -
Bayam 12 24 2
Cabe 30 654 21,8
Kacang panjang 48 460 9,58
Kangkung 5 13 2,6
Kubis 16 619 38,7
Labu siam 47 239 5
Petsai 28 680 6,8
Terung 58 318 5,48
Tomat 59 103 1,77
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus

memiliki banyak komoditas sayuran yang dibudidayakan. Produktifitas

(Ton/Ha) komoditas sayuran terbesar berturut-turut yaitu komoditas kubis

sebesar 38,7, cabai sebesar 21,8, kacang panjang sebesar 9,58 dan

seterusnya. Jumlah produktifitas dari komoditas sayuran tersebut belum

dapat menunjukkan perbandingan yang signifikan dalam menentukan

keunggulan antar komoditas. Meskipun demikian, jumlah produktifitas dari

beberapa komoditas sayuran yang dihasilkan Kecamatan Gisting dapat

menggambarkan potensi sektor pertanian khususnya komoditas tanaman

sayuran di daerah tersebut.

Berdasarkan Tabel 4 , produktifitas komoditas sayuran tertinggi Kecamatan

Sumberejo yaitu tanaman kubis dengan jumlah 12,52, dilanjutkan tanaman

cabai sebesar 10,03, tanaman kacang panjang sebesar 9,57 dan seterusnya.

Urutan produktifitas komoditas sayuran di Kecamatan Sumberejo sama

dengan urutan produktifitas Kecamatan Gisting.
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Tabel 4. Luas panen, produksi dan produktifitas tanaman sayuran di
Kecamatan Sumberejo tahun 2015

Jenis tanaman
Sayuran

Luas panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

Produktifitas
(Ton/Ha)

Bawang daun 16 42 2,62
Bayam 7 18 0,14
Cabe 30 301 10,03
Kacang panjang 21 201 9,57
Kangkung 7 14 2
Kubis 19 238 12,52
Petsai 18 122 6,7
Terung 23 155 6,7
Tomat 129 229 1,7
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Tanggamus, 2016

Produktifitas yang tinggi ditunjukkan oleh tiga komoditas sayur yaitu kubis,

kacang panjang dan cabai. Produktifitas tersebut terlihat pada data

Kecamatan Gisting dan Sumberejo, produktifitas ini sangat sesaras dengan

tingginya produktifitas sayuran di Kabupaten Tanggamus.

Tabel 5. Luas panen, produksi dan produktifitas tanaman sayuran
Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tahun 2015

Jenis tanaman
Sayuran

Luas panen
(Ha)

Produksi
(Ton)

Produktifitas
(Ton/Ha)

Bawang merah 1 5 5
Cabe 31 311 10
Kacang panjang 19 182 9,57
Kangkung 7 14 2
Terung 8 44 5,5
Tomat 5 9 1,8

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Tanggamus, 2016

Berdasarkan Tabel 4 Kecamatan Talang Padang menghasilkan komoditas

sayuran cabai dengan produktifitas sebesar 10, kacang panjang sebesar 9,57

dan seterusnya. Kecamatan talang padang merupakan salah satu kecamatan

yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus.
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Namun, berdasarkan RTRW Kabupaten tanggamus Tahun 2011-2031

Kecamatan Talang Padang diperuntukkan untuk kawasan pertanian tanaman

pangan.

B. Rumusan Masalah

Pembangunan pertanian ditujukan sebagai salah satu upaya dalam mencapai

stabilitas ekonomi dalam negeri. Sektor pertanian merupakan salah satu

sektor yang diunggulkan sebagai penyangga ekonomi dalam negeri.

Tingkat keberhasilan sektor pertanian menunjukkan kemampuan negara

dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan masyarakat sehingga tercapai

kesejahteraan pangan. Salah satu upaya pembangunan pertanian yang

dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penetapan dan pengembangan

kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan diharapkan mampu menjadi

produsen yang mampu mencukupi kebutuhan bahan makanan konsumen di

dalam maupun di luar wilayah kawasan agropolitan.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kawasan agropolitan di

Provinsi Lampung dengan tiga kecamatan yang menjadi fokus

pengembangan agropolitan, diantaranya Kecamatan Gisting, Kecamatan

Sumberejo dan Kecamatan Talang Padang. Berdasarkan Keputusan Bupati

Tanggamus Nomor: B.326/19/11/2014 Tentang Penetapan Kawasan

Agropolitan Kabupaten Tanggamus Tahun 2014, Kecamatan Gisting

ditetapkan sebagai pusat kegiatan agropolitan Kabupaten Tanggamus dan

Kecamatan Sumberejo ditetapkan sebagai sentra produksi pertanian dan

pengolahan sumberdaya alam agropolitan Kabupaten Tanggamus.



10

Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pengembangan sektor pertanian

komoditas sayuran yang baik, karena kabupaten ini memiliki 40% wilayah

dataran tinggi yang beriklim dingin. Tanaman sayuran sangat baik

dibudidayakan di dataran tinggi beriklim dingin. Berdasarkan RTRW

Kabupaten tanggamus Tahun 2011-2031, kecamatan yang diperuntukkan

sebagai wilayah pertanian komoditas sayuran adalah Kecamatan Gisting dan

Kecamatan Sumberejo.

Tabel 3 dan 4 menunjukkan keberagaman tanaman sayuran yang

dibudidayakan di tiga kecamatan kawasan agropolitan Kabupaten

Tanggamus. Keberagaman komoditas sayuran yang dihasilkan

menggambarkan keberagaman pendapatan petani komoditas sayuran di

kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Tabel 3 dan 4,

komoditas sayuran yang memiliki produktifitas tiga urutan tertinggi secara

berturut turut adalah kubis, cabai dan kacang panjang.  Sayuran merupakan

jenis komoditas pertanian yang memiliki tingkat fluktuasi harga yang tidak

stabil, berdasarkan hasil pra survei penelitian (2016) harga beberapa

komoditas sayuran yang diproduksi di kawasan agropolitan kabupaten

tanggamus mengalami naik dan turun yang tidak pasti dalam beberapa bulan

terakhir. Sayuran juga merupakan komoditas pertanian dengan tingkat

konsumsi yang tinggi, dikarenakan budaya masyarakat mengkonsumsi

sayuran sebagai lauk pauk setiap harinya. Kesegaran sayuran merupakan

indikator konsumen dalam berprilaku membeli, pernyataan tersebut

berseberangan dengan sifat sayuran yang rentan rusak. Berdasarkan

pernyataan diatas perlu dilakukan analisis pendapatan usahatani kubis, cabai
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dan kacang panjang sebagai komoditas sayuran unggul produktifitasnya

guna mengetahui keuntungan petani. Keuntungan yang diraih dalam suatu

kegiatan usahatani sangat dipengaruhi oleh harga jual. Analisis pemasaran

perlu dilakukan dari tiap tiap lembaga pemasaran yang ada pada komoditas

sayuran unggulan. Selain analisis pendapatan dan pemasaran, perlu

dilakukan perumusan strategi pengembangan komoditas sayuran unggulan

agar secara signifikan dapat lebih menguntungkan dari sebelumnya bagi

petani. Oleh karena itu, masalah dari penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana pendapatan usahatani komoditas sayuran kubis, cabai dan

kacang panjang di kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus.

2. Bagaimana efisiensi pemasaran sayuran unggulan di kawasan

agropolitan Kabupaten Tanggamus.

3. Bagaimana menyusun strategi pengembangan usahatani komoditas

sayuran unggulan di kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis pendapatan usahatani kubis, cabai dan kacang panjang di

kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus.

2. Menganalisis efisiensi pemasaran sayuran unggulan di kawasan

agropolitan Kabupaten Tanggamus.

3. Menyusun strategi pengembangan usahatani sayuran unggulan di

kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus.
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D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Informasi yang jelas kepada petani mengenai tingkat keuntungan

usahatani tanaman sayuran (kubis, cabai dan kacang panjang) dan

strategi pengembangan usahatani tanaman sayuran unggulan.

2. Bahan pertimbangan informasi bagi lembaga-lembaga yang terkait

dalam merumuskan pengembangan kawasan agropolitan.

3. Bahan masukan dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep dan Teori Agropolitan 

 Agropolitan terdiri dari dua kata yaitu agro dan politan.  Agro berarti 

pertanian dan politan berarti kota, dengan demikian agropolitan dapat 

diartikan sebagai kota pertanian.  Definisi agropolitan secara harfiah adalah 

kota pertanian yang tumbuh dan berkembang serta mampu memacu 

berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, 

mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian 

(agribisnis) di wilayah sekitarnya.  Kawasan agropolitan terdiri dari kota 

pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, 

dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi 

pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi 

yang ada.  Dengan kata lain kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis 

yang memiliki fasilitas perkotaan.  Konsep agropolitan mencoba untuk 

mengakomodasi dua hal utama, yaitu menetapkan sektor pertanian sebagai 

sumber pertumbuhan ekonomi utama dan diberlakukannya ketentuan-

ketentuan mengenai otonomi daerah (Departemen Pertanian, 2003). 

 Menurut Anugrah (2003) secara garis besar konsep agropolitan mencakup 

beberapa dimensi yang meliputi :  
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1.  Pengembangan kota-kota berukuran kecil sampai sedang dengan jumlah 

penduduk maksimum 600.000 jiwa dan luas maksimum 30.000 hektar 

(setara dengan kota kabupaten).  

2.  Daerah belakang (perdesaan) dikembangkan berdasarkan konsep 

perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas/bahan 

mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai dengan 

kebutuhan.  

3.  Pada daerah pusat pertumbuhan (kota) dibangun agroindustri terkait, 

yaitu terdiri atas beberapa perusahaan sehingga terdapat kompetisi yang 

sehat. 

4.  Wilayah perdesaan didorong untuk membentuk satuan-satuan usaha yang 

optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, 

perusahaan kecil dan menengah.  

5.  Lokasi dan sistem transportasi agroindustri dan pusat pelayanan harus 

memungkinkan para petani untuk bekerja sebagai pekerja paruh waktu 

(partime workers).  

Agropolitan merupakan pemerataan spasial yang akan menyumbang pada 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Pembangunan agropolitan 

merupakan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada kota-kota kecil yang 

dilengkapi dengan infrastruktur fasilitas perkotaan antara lain: jaringan 

jalan, lembaga pasar, lembaga keuangan, perkantoran, lembaga penyuluhan, 

lembaga pendidikan, sarana dan prasarana umum lainnya, transportasi, 

telekomunikasi, listrik, air bersih, lembaga petani dan lembaga kesehatan. 

Kawasan Agropolitan merupakan program bertahap dan berorientasi jangka 
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panjang, di mana organisasi dan tata kerja yang dikembangkan harus 

mampu mengakomodasi semua kepentingan dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek baik masyarakat, kelembagaan petani, dunia usaha, 

kelembagaan sistem agribisnis dan luasan kawasan.  Kawasan Agropolitan 

perlu didukung dengan lembaga keuangan, pasar, kelembagaan petani, akses 

informasi, sarana transportasi dan jalur distribusi yang singkat (Departemen 

Pertanian,2008). 

Tujuan dari program agropolitan ini diantaranya; meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah di daerah perdesaan, 

mendorong berkembangnya sistem usaha agribisnis, meningkatkan 

keterkaitan desa dan kota, mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi 

perdesaan, mempercepat industrialisasi perdesaan, mengurangi arus migrasi 

dari desa ke kota, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan PAD.  

Menurut Rivai (2003) suatu kawasan Agropolitan yang sudah berkembang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1.  Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan 

dari kegiatan pertanian (agribisnis).  

2.  Kegiatan di kawasan tersebut sebagian besar didominasi oleh kegiatan 

pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri 

pengolahan pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian termasuk 

perdagangan untuk ekspor, perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian 

dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.  
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3.  Hubungan antar kota dan daerah-daerah hinterland di kawasan 

agropolitan bersifat timbal balik yang harmonis dan saling 

membutuhkan, dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha 

budidaya (on-farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off-farm), 

sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha 

budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, 

teknologi, informasi pengolahan dan tataniaga hasil produksi pertanian.  

4.  Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana 

kota karena keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh 

berbeda dengan perkotaan. Berkembangnya sistem dan usaha agribisnis 

di kawasan agropolitan tidak hanya membangun usaha budidaya (on-

farm) saja tetapi termasuk off-farm, yaitu usaha agribisnis hulu 

(pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian 

dan pemasaran) dan jasa penunjangnya. Dengan demikian dapat 

mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi 

kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga kerja produktif, 

serta akan meningkatkan PAD (Rivai, 2003). 

 

Soenarno (2003), mendefinisikan daerah agropolitan sebagai sistem 

fungsional pada desa-desa yang ditujukan dengan keberadaan hirarki 

ruang diperdesaan, pusat agropolitan dan desa-desa disekitarnya yang 

membentuk daerah agropolitan. Konsep Agropolitan Soenarno dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 . Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan  

 
Sumber : Soenarno, 2003 

 

 

 

B. Sayuran  

 

Sayuran merupakan bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan 

bahan makanan nabati.  Bagian tumbuhan yang dapat dimakan dan 

dijadikan sayur adalah daun, batang, bunga dan buah muda sehingga dapat 

dikatakan bahwa semua bagian tumbuhan dapat dijadikan sayur (Rukmana, 

1996).  

Sayuran didefinisikan sebagai tanaman atau bagian tanaman yang dapat 

dimakan atau dilalap untuk makanan utama, pelengkap, dan memiliki 

banyak variasi. Sayuran memiliki kandungan gizi dan fisiologi yang 

berlainan, akibat perbedaan jenis, bagian yang dipanen, atau tingkat 

pertumbuhan saat dipanen. Keragaman sayuran tersebut memerlukan suatu 

penerapan teknologi penanganan panen dan pasca panen yang berlainan. 
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Tujuannya supaya konsumen mendapatkan sayuran dengan mutu terbaik. 

Tanaman sayuran dapat dibagi atas tiga jenis yang dipilah menurut bagian 

tanaman yang dipanen, yaitu: (1) sayuran daun yang dipanen bagian 

daunnya, seperti bayam, kangkung, katu, selada dan sawi, (2) sayuran biji 

dan polong, yang dipanen bagian polong dan bijinya seperti kapri, kacang 

hijau, kedelai, dan petadan (3) sayuran umbi dan buah yang dipanen bagian 

umbi dan buahnya misalnya wortel, kentang, ubi jalar, tomat dan cabai 

(Haryanto, 2007). 

1.  Sayuran Cabai  

Masyarakat Indonesia secara umum sudah tidak asing lagi dengan 

tanaman cabai. Buah dari tanaman ini biasa dipergunakan sebagai bumbu 

masak maupun dimakan segar bersama makanan ringan.  Tanaman ini 

memiliki beragam varietas, mulai dari cabai rawit, cabai keriting, cabai 

besar, hingga cabai paprika yang merupakan jenis cabai termahal saat ini.  

Cabai pada dasarnya terbagi atas dua golongan utama, yaitu cabai besar 

(Capsicum annum L.) dan cabai rawit (Capsicum frutescens L.).  Cabai 

mengandung senyawa kimia yang dinamakan capsaicin (8-methyl-N-

vanillyl-6-nonenamide).  Selain itu, terkandung juga berbagai senyawa 

yang mirip dengan capsaicin, yang dinamakan capsaicinoids.  Sedangkan 

buah cabai merupakan buah buni dengan bentuk garis lanset, merah 

cerah, dan rasanya pedas.  Daging buahnya berupa keping-keping tidak 

berair.  Bijinya berjumlah banyak serta terletak di dalam ruangan buah 

(Setiadi, 2008). 
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Cabai memiliki anatomi perakaran tunggang yang terdiri atas akar utama 

(primer) dan akar lateral (sekunder).  Dari akar lateral keluar serabut-

serabut akar (akar tersier).  Panjang akar primer tanaman berkisar 35–50 

cm.  Akar lateral menyebar dengan panjang berkisar 35–45 cm.  Batang 

cabai utama tanaman tegak lurus dan kokoh, tinggi sekitar 30–40 cm, dan 

diameter batang sekitar 1,5–3,0 cm.  Batang utama tanaman berkayu dan 

berwarna cokelat kehijauan.  Pada budidaya cabai intensif pembentukan 

kayu pada batang utama mulai terjadi pada umur 30–40 hari setelah 

tanam (HST).  Pada setiap ketiak daun cabai akan tumbuh tunas baru 

yang dimulai pada umur 10–15 HST.  Namun pada budidaya cabai 

intensif, tunas-tunas baru itu harus dirempel.  Dilihat dari pertumbuhan 

tanaman, pertambahan panjang tanaman cabai diakibatkan oleh 

pertumbuhan kuncup secara terus-menerus.  Pertumbuhan tanaman 

seperti ini disebut pertumbuhan simpodial. Cabang primer akan 

membentuk percabangan sekunder dan cabang sekunder membentuk 

percabangan tersier terus- menerus.  Pada budidaya cabai secara intensif 

akan terbentuk sekitar 11–17 percabangan pada satu periode 

pembungaan.  Tanaman cabai tidak menghendaki curah hujan yang 

tinggi karena tidak tahan terhadap guyuran air hujan secara terus-

menerus.  Curah hujan yang baik bagi tanaman cabai antar 600-1250 mm 

(Samadi, 1997). 

2.  Sayuran Kubis  

 

Kubis bunga merupakan tanaman sayuran famili cruciferae.  Tanaman 

tersebut  ada yang indeterminate dan determinate sesuai dengan
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kultivarnya.  Kubis bunga termasuk dalam fase vegetatif  lebih dominan 

dari fase generatif.  Lamanya fase vegetatif ±30 hari setelah tanam dan 

memiliki 12-15 daun tergantung dengan kultivar dan temperatur 

lingkungan tanaman.  Tanaman tersebut setelah fase vegetatif masuk ke 

fase generatif, mulai dari dengan inisiasi pembungaan, pembentukan 

krop kubis bunga dan perkembangan krop kubis bunga.  Inisiasi 

pembungaan sampai dengan siap panen antara ±20-30 hari.  Umur panen 

kubis bunga berbeda beda tergantung dengan kultivar, untuk kultivar di 

daratan medium berkisar 45-65 hari, sedangkan di daratan tinggi berkisar 

75-150 hari setelah pindah tanam  (Siemonsma dan Pileuk, 1993). 

3.  Sayuran Kacang Panjang 

Kacang panjang atau Vigna Sinensis digolongkan kedalam famili 

leguminosa.  Famili leguminosa biasa dimanfaatkan petani sebagai 

tanaman sela untuk memulihkan kandungan nitrogen tanah.  Selain 

bermanfaat sebagai tanaman sela, budidaya kacang panjang sangat 

potensial secara ekonomi.  Budidaya kacang panjang dapat dilakukan di 

dataran tinggi hingga 800 meter dpl, maupun rendah. Suhu optimum 

pertumbuhannya ada di rentang 15-24
o
C dengan curah hujan 600-1500 

mm per tahun. Sedangkan suhu maksimum yang bisa dicapai adalah 

35
o
C dan suhu minimum 10

o
C.   Budidaya kacang panjang sudah siap 

dipanen setelah 45-50 hari.  Buah yang siap dipanen berwarna hijau 

keputihan.  Cara panen dilakukan dengan cara dipetik, biasanya periode 

panen kacang panjang dalam satu kali siklus budidaya sebanyak 15-18 

kali.  Hasil produksi kacang panjang bergantung pada banyak variabel, 



21 

 

 

diantaranya jenis varieatas tanaman, mutu benih dan pemeliharaan.  

Budidaya kacang panjang yang baik menghasilkan panen lebih dari 35 

ton per hektar. 

 

C. Teori Pendapatan Usahatani 

Menurut Soekartawi (1995), selisih antara penerimaan tunai usaha 

pengolahan dan pengeluaran tunai usaha pengolahan disebut pendapatan, 

dan merupakan ukuran untuk menghasilkan uang tunai.  Untuk menganalisis 

pendapatan diperlukan dua keterangan pokok keadaan pengeluaran dan 

penerimaan dalam jangka waktu tertentu.  Tujuan analisis pendapatan 

adalah untuk mengggambarkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan usaha 

dan keadaan yang akan datang melalui perencanaan yang dibuat. 

 

Pendapatan atau keuntungan usahatani adalah selisih penerimaan dengan 

semua biaya produksi, dirumuskan sebagai berikut: 

 

  π = TR – TC = Y. PY – (X . Px ) – BTT 

 

Keterangan: 

π  :  Keuntungan (pendapatan) 

TR :  Total penerimaan 

TC :  Total biaya  

Y :  Produksi 

Py :  Harga satuan produksi 

X :  Faktor produksi 

Px :  Harga faktor produksi 

BTT :  Biaya tetap total 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1.  Jika R/C < 1, maka usahatani yang dilakukan belum menguntungkan. 



22 

 

 

2.  Jika R/C >1, maka usahatani yang  dilakukan merugikan. 

3.  Jika R/C = 1, maka usahatani yang dilakukan berada pada titik impas. 

 

Penerimaan total usahatani diperoleh berdasarkan nilai produk yang 

dihasiilkan dari produk komoditas pertanian ( Kay, 2004).  Menurut 

Soekartawi (1995), penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi 

yang diperoleh dengan harga jual.  Total biaya atau pengeluaran adalah 

semua nilai faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu 

produk dalam periode tertentu, baik berupa biaya tunai maupun biaya yang 

diperhitungkan.  Pendapatan atas biaya tunai merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya tunai.  Pendapatan atas biaya total 

merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total.  Rumus 

perhitungan penerimaan, total biaya dan pendapatan adalah : 

 

TR     =  P x Q 

TC     =  biaya tunai + biaya yang diperhitungkan 

π atas biaya tunai  =  TR – biaya tunai 

π atas biaya total   =  TR – TC 

 

 

Pendapatan selain dapat diukur dengan nilai mutlak juga dapat diukur 

efisiensinya dengan R/C rasio yaitu perbandingan atara penerimaan 

(revenue) dengan biaya (cost)  dengan rumus : 

 

R/C  rasio atas biaya tunai  = TR / biaya tunai 

R/C rasio atas biaya total  = TR/TC 

 

 

apabila dalam perhitungan didapatkan hasil R/C lebih besar dari 1 maka 

usahatani layak untuk diusahakan, sebailknya apabila nilai R/C kurang dari 

1 maka usahatani tidak layak untuk diusahakan. 
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D.     Teori Pemasaran  

Pemasaran atau marketing merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk 

memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara 

paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif.  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran bukanlah semata-mata 

kegiatan untuk menjual barang atau jasa, sebab kegiatan sebelum dan 

sesudahnya juga merupakan kegiatan pemasaran.  Meskipun demikian, 

setiap kegiatan tersebut harus dilakukan secara efisien sehingga secara 

ekonomis dapat dipertanggungjawabkan (Hasyim, 2012). 

 

Pemasaran atau tataniaga adalah suatu kegiatan yang bertalian dengan 

penciptaan atau penambahan kegunaan dari barang atau jasa, sehingga 

tataniaga dikatakan sebagai suatu tindakan yang produktif (Hanafiah dan 

Saefudin, 1983).  Swasta dan Irawan (1990) mengatakan bahwa, sistem 

pemasaran merupakan kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas 

pemasaran barang, jasa, ide, orang atau faktor-faktor lingkungan yang saling 

memberikan pengaruh dan rnembentuk serta mempengaruhi hubungan 

perusahaan dengan pasar. 

 

Menurut American Marketing Association dalam Hasyim (2012) pemasaran 

adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya.  Selanjutnya Hasyim (2012) 

mengatakan tataniaga atau pemasaran adalah proses penciptaan, 
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pengomunikasian, dan penyampaian nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan baik dengan pelanggan, dengan cara yang 

menguntungkan baik bagi perusahaan maupun pelanggan. 

 

Menurut Azzaino (1992) kegunaan yang diciptakan oleh tataniaga adalah: 

1.  Kegunaan tempat (place utility) 

Hasil komoditas pertanian biasanya berpencar di daerah yang berlainan 

sehingga peranan transportasi pergudangan dan ongkos-ongkos yang 

menyangkut kegiatan ini mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.  Kegunaan tempat adalah suatu kegiatan untuk mengubah 

nilai suatu barang menjadi lebih berguna karena telah terjadi proses 

pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. 

2.  Kegunaan bentuk (form utility) 

Perubahan suatu produk menjadi produk yang lebih berguna akan 

menambah kepuasan konsumen.  Proses standarisasi akan mempengaruhi 

ongkos tataniaga serta marjin pedagang perantara dari produk tersebut.  

Kegiatan meningkatkan barang dengan cara mengubah bentuk menjadi 

barang lain yang lebih bermanfaat disebut kegunaan bentuk. 

3.   Kegunaan waktu (time utility) 

Kegunaan waktu merupakan kegiatan menambah kegunaan suatu barang 

karena adanya proses waktu atau perbedaan dalam waktu.  Produk 

pertanian dihasilkan secara musiman sedangkan konsumsinya sepanjang 

tahun, maka peranan penyimpanan antara musim panen adalah sangat 

penting. 
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4.  Kegunaan milik (posession utility) 

Kegiatan yang disebabkan oleh bertambahnya kegunaan suatu barang 

karena terjadi proses pemindahan pemilikan dari satu pihak ke pihak lain 

disebut kegunaan milik. 

 

 

E.     Efisiensi Pemasaran 

 

Cara menganalisis efisiensi dapat dilihat dari organisasi pasar komoditas 

yang meliputi struktur, perilaku, dan keragaan pasar yang dikenal dengan 

model S-C-P (structure, conduct dan performance).  Pada dasarnya 

organisasi/kinerja pasar secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

komponen, yaitu : 

1.  Struktur pasar (market structure), merupakan karakteristik organisasi 

yang menggambarkan hubungan antara penjual dan pembeli yang dapat 

dilihat dari jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, dan kondisi 

keluar masuk pasar (entry condition).  Struktur pasar bersaing sempurna 

bila jumlah pembeli dan penjual banyak, penjual dan pembeli hanya 

menguasai sebagian kecil dari barang yang dipasarkan sehingga masing-

masing tidak dapat mempengaruhi harga pasar (price taker), tidak ada 

gejala konsentrasi, produk yang diperdagangkan homogen dan ada 

kebebasan untuk keluar masuk pasar.  Sebaliknya, struktur pasar tidak 

bersaing sempurna seperti pasar monopoli (dicirikan oleh adanya penjual 

tunggal) dan monopsoni (dicirikan oleh adanya pembeli tunggal).  

Oligopoli adalah pasar dengan beberapa penjual, sedangkan oligopsoni 

adalah pasar dengan hanya beberapa pembeli. 
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2.  Perilaku pasar (market conduct), merupakan tingkah laku lembaga 

pemasaran dalam menghadapi struktur pasar tertentu untuk tujuan 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.  Perilaku pasar 

menggambarkan tingkah laku kegiatan pembeli dan penjual dalam 

melakukan kegiatan pembelian, penjualan, penentuan harga, dan siasat 

pasar (seperti potongan harga, perilaku curang dalam menimbang atau 

praktek kolusi pasar lainnya) untuk memperkuat posisi di dalam pasar. 

3.  Keragaan Pasar (market performance) adalah gejala pasar yang tampak 

sebagai akibat dari interaksi antara struktur pasar (market structure) dan 

perilaku pasar (market conduct).  Interaksi antara struktur dan perilaku 

pasar pada kenyataannya cenderung bersifat kompleks dan saling 

pengaruh mempengaruhi secara dinamis.  Untuk menganalisis keragaan 

pasar (market performance) digunakan indikator, antara lain : 

a.  Pangsa Produsen 

Analisis pangsa produsen (PS) bermanfaat untuk mengetahui bagian 

harga yang diterima produsen, yang dinyatakan dalam persentase 

(Hasibuan, 1991).  Semakin tinggi PS maka kinerja pasar semakin 

baik dari sisi produsen. 

 

PS =     Pf    x 100% 

    Pr 

Keterangan: 

PS =  Bagian harga yang diterima produsen 

Pf  =  Harga di tingkat produsen 

Pr  =  Harga di tingkat konsumen 
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b.  Marjin Pemasaran 

Menurut Mubyarto (1989), sistem pemasaran dikatakan efisien bila 

memenuhi dua syarat, yaitu: 

(1)  Barang sampai ketangan konsumen akhir dengan harga serendah-

rendahnya. 

(2)  Ada pembagian keuntungan yang adil terhadap setiap pelaku 

pasar. 

Berdasarkan Hasyim (2012), terdapat empat faktor sebagai indikator 

efisiensi pemasaran, yaitu marjin pemasaran, harga di tingkat 

konsumen, tersedianya fasilitas fisik pemasaran, dan persaingan pasar.  

Indikator marjin pemasaran lebih sering digunakan dalam analisa atau 

penelitian efisiensi pemasaran, karena melalui analisis marjin 

pemasaran dapat diketahui tingkat efisiensi operasional (teknologi) 

serta efisiensi harga (ekonomi) dari pemasaran.  Marjin pemasaran 

juga merupakan perbedaan antara harga suatu barang yang diterima 

produsen dengan harga yang dibayarkan konsumen yang terdiri atas 

biaya pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran. 

 

 

F. Strategi Pengembangan 

Strategi adalah bakal tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak 

dan sumber daya perusahaan yang banyak untuk merealisasikannya. 

Disamping itu, strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam 

jangka panjang, paling tidak selama lima tahun.  Oleh karena itu, sifat 

strategi adalah berorientasi ke masa depan.  Strategi mempunyai fungsi 
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multifungsional atau multidimensional dan dalam perumusannya perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi 

perusahaan (David, 2002).  

 

Strategi adalah pola tindak manajemen untuk mencapai tujuan organisasi 

atau badan usaha.  Berkembangnya bisnis suatu organisasi didukung dengan 

adanya penentuan strategi yang sesuai dengan kondisi usaha tersebut. 

Menurut Hunger dan Wheleen (2001), manajemen strategis adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang untuk pengembangan suatu badan usaha.  

Penelitian menyatakan bahwa organisasi yang menggunakan manajemen 

strategis cenderung berkinerja lebih baik dibandingkan dengan organisasi 

yang tidak menggunakan.  Pada banyak perusahaan, keputusan strategis 

penting terjadi ketika adanya penyimpangan strategi yang cukup panjang.  

Model manajemen strategis dimulai dari pengamatan lingkungan hingga 

perumusan strategi (termasuk menetapkan misi, tujuan, strategi dan 

kebijakan) diteruskan pada implementasi strategi (termasuk pengembangan 

program, anggaran dan prosedur), dan terakhir evaluasi dan pengendalian. 

  

Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi 

(strategis atau perencanaan jangka panjang), impelementasi strategi, evaluasi 

dan pengendalian.  Oleh karena itu, manajemen strategis menekankan pada 

pengamatan dan evaluasi kesempatan (opportunity) dan ancaman (threat) 

lingkungan dipandang dari sudut kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness).  Variabel-variabel internal dan eksternal yang paling penting 
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untuk perusahaan di masa yang akan datang disebut faktor strategis dan 

diidentifikasi melalui analisis SWOT (Hunger dan Wheleen, 2001).  

Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menilai faktor-

faktor keunggulan strategis perusahaan atau organisasi untuk menentukan 

dimana letak kekuatan dan kelemahannya, sehingga penyusunan strategi 

dapat dimanfaatkan secara efektif, kesempatan lingkungan dan menghadapi 

hambatannya, mengembangkan profil sumber daya dan keunggulan, 

membandingkan profil tersebut dengan kunci sukses dan mengidentifikasi 

kekuatan utama dimana industri dapat membangun strategi untuk 

mengeksploitasi peluang dan meminimalkan kelemahan dan mencegah 

kegagalan.  Kondisi lingkungan eksternal yang tidak pasti mengharuskan 

perusahaan atau organisasi menyusun strategi yang tepat terhadap 

pengembangan investasi bisnis karena lingkungan eksternal tersebut 

sebagian besar tidak dapat dikendalikan.  Ada empat strategi utama yang 

merupakan langkah yang dilakukan setelah menganalisa proses kondisi 

lingkungan internal dan eksternal, antara lain: 

1.  Stability Strategy, industri yang menggunakan strategi stabilitas dapat 

melanjutkan strategi yang sebelumnya dapat dikerjakan.  Keputusan 

strategi utama difokuskan pada penambahan perbaikan terhadap 

pelaksanaan fungsinya, alasannya karena industri atau perusahaan telah 

berhasil dalam taraf kedewasaan, lingkungan relative stabil, tidak terlalu 

berisiko. 

2.  Retrenchment Strategy, strategi penciutan pada umumnya digunakan 

untuk mengurangi produk pasar, alasannya karena industri atau 



30 

 

 

perusahaan tidak berjalan dengan baik, lingkungan semakin mengancam, 

mendapat tekanan dari konsumen sehingga peluang tidak dimanfaatkan 

dengan baik. 

3.  Growth Strategy, strategi pertumbuhan banyak dipertimbangkan untuk 

dapat diterapkan pada industri dengan petimbangan bahwa keberhasilan 

industri adalah industri yang selalu terus berkembang.  Strategi 

pertumbuhan melalui ekspansi dengan memperluas daerah pemasaran 

dan penjualan produk atau diversifikasi produk.  

4.  Combination Strategy, strategi ini tepat digunakan bila industri banyak 

menghadapi perubahan lingkungan dengan kecepatan yang tidak sama, 

tidak mempunyai potensi masa depan yang sama serta mempunyai arus 

kas negatif. 

 

Lingkungan internal adalah lingkungan yang terdiri dari variabel kekuatan 

dan kelemahan dalam kontrol manajemen perusahaan.  Menurut Kotler 

(2009), pengidentifikasian faktor internal dapat memberikan gambaran 

kondisi suatu perusahaan, yaitu faktor kekuatan dan kelemahan.  Perusahaan 

menghindari ancaman yang berasal dari faktor eksternal melalui kekuatan 

yang dimilikinya dari faktor internal.  Sedangkan kelemahannya dari faktor 

internal dapat diminimalkan dengan melihat peluang dan faktor 

eksternalnya.  Pengkategorian analisis lingkungan internal sering diarahkan 

pada lima aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi berikut :  

1.  Pemasaran, pengertian pemasaran menurut Kotler (2009) adalah suatu 

prosessosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan 
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dengan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain.  

2.  Keuangan atau permodalan, kondisi keuangan perusahaan menjadikan 

ukuran dalam melihat posisi bersaing dan daya tarik keseluruhan bagi 

investor.  Menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan dalam suatu 

organisasi sangat penting agar dapat merumuskan strategi secara efektif 

(David, 2009).  

3.  Produksi, fungsi produksi/operasi mencakup semua aktivitas yang 

mengubah input menjadi barang atau jasa.  Kegiatan produksi dan 

operasi perusahaan paling tidak dapat dilihat dari keteguhan prinsip 

efisiensi, efektivitas dan produktifivas (Umar, 2008).  

4.  Sumber daya manusia, manusia merupakan sumber daya terpenting bagi 

perusahaan.  Oleh karena itu, manajer perlu berupaya agar terwujud 

perilaku positif dikalangan karyawan perusahaan.  Berbagai faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan adalah : langkah-langkah yang jelas mengenai 

manajemen SDM, keterampilan dan motivasi kerja, produktivitas dan 

sistem imbalan (Umar, 2008).  

5.  Lokasi Industri, aktivitas ekonomi suatu perusahaan/industri akan sangat 

dipengaruhi oleh lokasi industri yang ditempatinya.  Keputusan lokasi 

yang dipilih merupakan keputusan tentang bagaimana perusahaan-

perusahaan memutuskan dimana lokasi pabriknya atau fasilitas-fasilitas 

produksinya secara optimal. 

 

Lingkungan eksternal meliputi variabel peluang dan ancaman di luar control 

manajemen perusahaan.  Audit eksternal terfokus pada upaya identifikasi 
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dan menilai trend, serta peristiwa di luar kendali suatu perusahaan.  Tujuan 

audit eksternal adalah membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang 

yang dapat menguntungkan perusahaan dan berbagaian ancaman yang harus 

dihindari (David, 2009).  Lingkungan eksternal meliputi aspek sebagai 

berikut :  

1.  Pesaing, pesaing adalah pihak yang menawarkan kepada pasar produk 

sejenis atau sama dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau 

produk substitusinya, di wilayah tertentu.  

2.  Ekonomi, sosial dan budaya, merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen.  Daya beli 

ini diukur dari tingkat pendapatan masyarakat dan perkembangan tingkat 

harga-harga umum.  

3.  Kebijakan pemerintah, maksudnya adalah lembaga yang mengawasi 

perusahaan seperti badan pemerintah, kelompok penekan yang 

mempengaruhi dan membatasi ruang gerak organisasi dan individu 

dalam masyarakat.  

4.  Bahan baku, ketersediaan bahan baku mendukung keberlangsungan suatu 

perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.  

5.  Iklim dan cuaca , iklim dan cuaca akan mempengaruhi harga pembelian 

bahan baku sehingga dapat mempengaruhi biaya produksi dalam 

perusahaan.  

Menurut David (2009), matriks SWOT merupakan alat analisa yang penting 

untuk mengembangkan strategi dari kombinasi faktor internal perusahaan, 

terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan dan faktor 
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eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. 

Matriks analisis SWOT dibentuk melalui tahapan sebagai berikut :  

1.  Menentukan aspek mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman perusahaan. 

2.  Menghubungkan antara aspek kekuatan dan kelemahan sehingga 

menghasilkan strategi kekuatan dan peluang (SO). 

3.  Menghubungkan antara aspek kelemahan dan peluang sehingga 

menghasilkan strategi kekuatan dan peluang (WO).  

4.  Menghubungkan antara aspek kekuatan dan ancaman sehingga 

menghasilkan strategi kekuatan dan peluang (ST). 

5.  Menghubungkan antara aspek kelemahan dan ancaman sehingga 

menghasilkan strategi kekuatan dan peluang (WT).  

 

Analisis SWOT merupakan identifikasi sistematis dari faktor internal 

maupun eksternal serta strategi yang digambarkan dengan keterkaitan antara 

aspek-aspek didalamnya.  Identifikasi tersebut secara sistematis dilakukan 

dengan asumsi bahwa suatu perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan dan 

peluang serta meminimumkan kelemahan dan ancaman.  Kombinasi dari 

faktor internal dan faktor eksternal berikut aspek analisis SWOT dapat 

dilihap pada Gambar 2.  Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa hasil dari 

kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal menghasilkan empat 

buah kuadran.   
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Gambar 2. Diagram Analisis SWOT 

Sumber : Rangkuti, 2006 

 

Keterangan gambar :  

Kuadran 1, merupakan situasi yang sangat menguntungkan.  Perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan 

peluang yang ada.  Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.  

 

Kuadran 2, meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal.  Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang 

dengan cara strategi diversifikasi (produk atau pasar).  

 

Kuadran 3, perusahaan menghadapi peluang pasaryang sangat besar, tetapi 

dilain pihak, perusahaan menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. 

Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah 

internal perusahaan hingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.  
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Kuadran 4, merupakan situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan 

tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

 

G.     Penelitian Terdahulu  

Khoirunnisa (2013) menganalisis tentang pendapatan dan pengambilan 

keputusan dalam menentukan tanaman sayuran unggulan di Kecamatan 

Gisting Kabupaten Tanggamus.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pendapatan dari tiap tiap usahatani sayur dari berbagai tanaman seperti 

tomat, timun, cabai dan terong; menganalisa hubungan pendapatan uahatani 

dengan pengambilan keputusan dari sayuran kompetitif.  Lokasi penelitian 

dilakukan di Desa Campang Kecamatan Gisting,  Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis hirarki proses (AHP) dan uji kolerasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara 

pengambilan keputusan dengan pendapatan, dimana semakin tinggi 

pendapatan usahatani suatu komoditi maka akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan petani untuk mengusahakannya.  Urutan sayuran 

unggulan dalam penelitian ini adalah cabai dengan bobot pengambilan 

keputusan tertinggi sebesar 37,6% dan pendapatan tertinggi sebesar Rp 

97.097.436,49 per ha. 

 

Kahana (2009) menganalisis tentang strategi pengembangan agribisnis cabai 

merah di kawasan agrolitan Kabupaten Magelang.  Penelitian ini mengkaji 

aspek pemasaran cabai merah dengan metode analisis margin pemasaran 

untuk mengetahui selisih harga dari tiap-tiap tataniaga pasar; menganalisis 
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pendapatan dan keuntungan usahatani untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi secara signifikan dalam kegiatan usahatani cabai yang 

dilakukan; menyusun strategi pengembangan usahatani dengan penerapan 

analisis swot pada kegiatan usahatni yang dilakukan sehingga menunjukkan 

bahwa usahatani berada di kuadran satu yaitu strategi agresif atau 

menunjukkan bahwa situasi akan menguntungkan dengan menerapkan 

strategi panca usahatani yang tepat. 

 

Yusuf (2004) telah melakukan penelitian mengenai strategi pengembangan 

komoditas di kawasan agropolitan di Kabupaten Indragiri Hilir yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya lahan di tiga 

kecamatan pengembangan agropolitan di Kabupaten Indragiri Hilir; 

mengidentifikasi potensi produksi komoditas perkebunan, tanaman pangan 

dan buah-buahan di tiga kecamatan pengembangan agropolitan di 

Kabupaten Indragiri Hilir; mengevaluasi beberapa komoditi yang akan 

dikembangkan; mengoptimasi persebaran margin keuntungan di antara 

masing-masimg pelaku usaha dari produk komoditi yang akan 

dikembangkan; merumuskan strategi pengembangan komoditas di tiga 

kecamatan pengembangan agropolitan di Kabupaten Indragiri Hilir.  

Dengan metode analisis Location Quotient (LQ) dihasilkan bahwa 

komoditas padi,jeruk, jagung dan kopra unggul untuk diusahakan di 

kawasan agropolitan kabupaten magelang.  Analisis kelayakan finansial 

komoditas unggul menunjukkan keuntungan yang positif bagi tiap tiap 

usahatani yang dilakukan pada komoditas yang unggul karena nilai B/C>1, 

NPV yang positif dan IRR yang lebih besar dari suku bunga bank yang 
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berlaku.  Margin pemasaran dari tiap tiap komoditas unggulan secara 

berturut turut adalah 69%, 67 %, 50% dan 49,23%. 

 

Rosalina (2009) melakukan analisis strategi pengembangan usaha sayuran 

organic pada kelompok tani sugih tani pada kawasan agropolitan di Desa 

Karahkel, Kecamatan Leuwi Liang, Kabupaten Bogor dengan fokus analisis 

pada factor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman bagi pengembangan usaha sayuran organic; 

perumuskan alternatif strategi pengembangan usaha yang tepat untuk 

diterapkan; dan strategi pengembangan terpilih yang tepat yang harus 

diterapkan.  Proses penentuan strategi dilakukan melalui matriks IFE, EFE, 

SWOT, dan QSP.  Hasil analisis faktor internal, Kelompok Tani Sugih Tani 

memiliki posisi internal yang lemah (2,420).  Kekuatan terbesar kelompok 

tani adalah faktor sudah memiliki pasar tetap (0,383).  Sedangkan 

kelemahan utama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sugih Tani yaitu 

belum diterapkannya SIM dalam sistem manajerial (0,052).  Hasil analisis 

faktor eksternal, Kelompok Tani Sugih Tani sudah memiliki kemampuan 

yang cukup tinggi dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman 

yang ada (2,973).  Peluang utama kelompok tani adalah faktor kebijakan 

pemerintah mengenai ”Go Organic 2010” dan dukungan untuk 

mengembangkan pertanian organik (0,315).  Sedangkan ancaman utama 

yang dimiliki oleh Kelompok Tani Sugih Tani yaitu jaringan distribusi dan 

pemasaran pesaing sudah lebih luas (0,288).  Berdasarkan hasil analisis 

matriks SWOT, terdapat enam alternatif strategi yang dapat dikembangkan 

berdasarkan startegi SO, WO, ST, dan WT.  Alternatif strategi terpilih 
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berdasarkan analisis QSP yang sebaiknya diterapkan oleh Kelompok Tani 

Sugih Tani yaitu mengoptimalkan upaya pengendalian mutu pada produk 

dan pasar yang sudah ada (STAS = 5,776), dengan upaya yang sebaiknya 

dilakukan yaitu pembinaan kemampuan teknis petani, menggunakan bibit 

unggul, pupuk yang berkualitas, pengendalian hama terpadu dan pembuatan 

atau penggunaan pestisida organik yang efektif bagi hama, serta mengecek 

kondisi tanah. 

 

Purnama (2009) meneliti tentang strategi pemasaran produk olahan wortel 

pada kelompok wanita tani kartini di kawasan rintisan agropolitan 

Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal pemasaran usaha 

pengolahan wortel KWT Kartini; merumuskan strategi pemasaran usaha 

pengolahan wortel oleh KWT Kartini; dan menentukan strategi pemasaran 

prioritas usaha pengolahan wortel oleh KWT Kartini.  Berdasarkan 

lingkungan internal pemasaran, usaha pengolahan wortel KWT Kartini 

berada pada posisi rata-rata dalam memanfaatkan kekuatan dan kelemahan 

usaha yang ada.  Kekuatan utama KWT Kartini terdapat pada variasi 

produk.  Adapun yang menjadi kelemahan utama KWT Kartini adalah harga 

jual produk.  Berdasarkan lingkungan eksternal pemasaran, usaha 

pengolahan wortel KWT Kartini berada pada posisi sedang dalam 

memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman yang dihadapi KWT 

Kartini.  Peluang utama KWT Kartini yaitu ketersediaan bahan baku. 

Adapun yang menjadi ancaman utama KWT Kartini adalah biaya energi 

yang meningkat.  Hasil perumusan strategi pemasaran berdasarkan Matriks 
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IE, KWT Kartini berada pada kelompok usaha hold and maintain strategy 

(strategi mempertahankan dan memelihara), sehingga strategi yang dapat 

dilakukan adalah penetrasi pasar.  Dengan demikian diperoleh enam strategi 

aplikatif dari strategi penetrasi pasar yang merupakan hasil dari Matriks 

SWOT.  Berdasarkan Matriks QSPM, diperoleh strategi pemasaran prioritas 

usaha pengolahan wortel KWT Kartini yaitu memperbaiki tampilan produk 

melalui perbaikan kemasan. 

 

Rositadevy (2007) melakukan penelitian tentang pengembangan komoditas 

di kawasan agropolitan Batumarta Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi sumberdaya lahan dan 

wilayah bagi komoditas perkebunan di kawasan agropolitan Kabupaten 

OKU; mengidentifikasi komoditas basis di kawasan agropolitan Kabupaten 

OKU; melakukan analisis kelayakan finansial komoditas basis di kawasan 

agropolitan Kabupaten OKU; melakukan analisis marjin tataniaga 

komoditas basis di kawasan agropolitan Kabupaten OKU; mengkaji hirarki 

pusat pertumbuhan di kawasan agropolitan Kabupaten OKU.  Potensi 

kesesuaian lahan wilayah agropolitan Kabupaten OKU dianalisis  

menggunakan Software ArcView Ver 3.2 dengan sumber data Peta Digital 

Provinsi Sumatera Selatan dan Peta Land Systems with Land Suitability and 

Environmental Hazards yang dioverlay dengan peta penggunaan lahan 

Kabupaten OKU.  Analisis Location Quotien menunjukkan komoditas karet 

merupakan komoditas basis di Kawasan Agropolitan Kabupaten OKU 

karena memiliki nilai LQ > 1 dan tersebar di seluruh kecamatan 

pengembangan Agropolitan Kabupaten OKU.  Hasil analisis Shift Share 
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menunjukkan komoditas karet memiliki laju pertumbuhan yang paling 

tinggi yaitu sebesar 0,0893 dibandingkan dengan pertumbuhan komoditas 

perkebunan lainnya dan pertumbuhan komoditas perkebunan total di 

Kabupaten OKU.  Hasil analisis kelayakan finansial beberapa komoditas 

perkebunan yang memiliki nilai manfaat paling besar adalah komoditas 

karet dengan nilai manfaat sebesar 6,55.  Hasil analisis marjin tataniaga 

terhadap empat komoditas perkebunan memperlihatkan bahwa komoditas 

kelapa memiliki proporsi harga yang diterima petani paling tinggi karena 

harga yang diterima petani mencapai 72,00%.  Hasil analisis skalogram 

dimana jumlah jenis fasilitas, jumlah unit fasilitas dan jumlah penduduk 

digunakan sebagai variabel penentu hirarki terlihat bahwa Kecamatan 

Baturaja Timur dan Kecamatan Lubuk Raja dapat dipilih sebagai agropolis 

di kawasan Agropolitan Batumarta Kabupaten OKU. 

 

A’Yun (2010) telah melakukan penelitian mengenai system tataniaga 

bawang daun (Allium fistulosum L) di kawasan agropolitan Kabupaten 

Cianjur.  Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk Mengidentifikasi sistem 

tataniaga bawang daun; menganalisis efisiensi saluran tataniaga bawang 

daun dengan pendekatan marjin tataniaga, farmer’s share, serta rasio 

keuntungan dan biaya.  Penentuan sampel petani bawang daun dengan 

teknik purposive sampling, berjumlah 30 orang dan penentuan lembaga 

tataniaga selanjutnya dengan teknik snowball sampling, berjumlah 20 orang. 

Saluran tataniaga yang terdapat pada sistem tataniaga bawang daun di 

kawasan agropolitan berjumlah dua saluran utama yaitu saluran I yang 

dilakukan oleh empat petani responden (13,33 %) terdiri dari petani – 
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pedagang pengumpul desa – pedagang pengecer (Pasar Bekasi) – konsumen, 

saluran II dilakukan oleh 11 petani (36,67 %) terdiri dari petani – pedagang 

pengumpul desa – pedagang grosir (Pasar Induk) – pedagang pengecer 

(Pasar Tradisional di Depok, Jakarta dan Tangerang) – konsumen, dan dua 

saluran alternatif yaitu saluran III yang dilakukan oleh dua petani (6,7 %) 

terdiri dari petani – pedagang pengumpul desa – konsumen (restoran) dan 

saluran IV dilakukan oleh 13 orang petani (43,44%) terdiri dari petani – 

pedagang pengumpul desa – supplier – pedagang pengecer (Supermarket) – 

konsumen.  Berdasarkan perhitungan efisiensi tataniaga, saluran tataniaga 

yang paling efisien adalah saluran tataniaga II karena memiliki biaya 

tataniaga paling rendah yaitu sebesar Rp1.785,96 per kg meskipun marjin 

tataniaganya sama dengan saluran I.  Saluran tataniaga II juga merupakan 

saluran dengan nilai rasio keuntungan dan biaya yang paling besar yaitu 

sebesar 1,52. 

 

Putra (2006) melakukan penelitian mengenai pemasaran sayuran organik di 

kawasan agropolitan Kota Baru (Studi kasus Kenagarian Kota Baru, 

Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemasaran sayuran organic di 

kawasan KASO Kecamatan X Koto berupa saluran pemasaran, struktur 

pasar, perilaku pasar, lembaga pemasaran yang terlibat, dan fungsi yang 

dilakukan masing-masing lembaga pemasaran; menganalisis farmer’s share 

dan rasio keuntungan biaya yang terbentuk berdasarkan komoditi sayuran 

organik yang diusahakan di kawasan agropolitan.  Jumlah petani responden 

pada penelitian ini adalah 19 orang yang dipilih secara purposive sampling. 
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Pedagang responden sebanyak 19 orang dengan metode penentuan 

snowbowling sampling.  Hasil farmer’s share menunjukkan bahwa 

komoditi wortel memberikan nilai tertinggi yaitu sebesar 62,5% dan rasio 

keuntungan biaya tertinggi adalah komoditas wortel dengan rasio sebesar 

2,04% sehingga memberikan keuntungan bagi petani.  

 

Dewi (2013) meneliti mengenai Pengembangan kawasan agropolitan 

Ambulu Balung (AMBAL) Kabupaten Jember.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui produk unggulan yang sesuai dikembangkan di kawasan 

agropolitan AMBAL dan mengetahui strategi yang dapat diambil untuk 

mengembangkan kawasan agropolitan AMBAL.  Penelitian ini 

menggunakan 3 metode yaitu Input-Output (I-O), SWOT dan Analitychal 

Hierarchy Process (AHP).  Berdasarkan hasil analisis IO ditemukan 

produk-produk yang dapat dikembangkan di kawasan agropolitan AMBAL. 

Hasil analisis SWOT menggunakan data produk yang ada di wilayah 

tersbeut dengan mengidentifikasi strenght, weaknes, opportunity dan threat 

yang ada di daerah tersebut.  Hasil identifikasi menunjukkan bahwa masih 

banyak subsistem agribisnis yang belum dijalankan dan tersedia. 

Berdasarkan hasil analisis AHP ditemukan bahwa peningkatan utilitas 

adalah altenatif yang paling penting untuk dikembangkan dalam kawasan 

agropolitan AMBAL.  Peningkatan utilitas ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan pertanian pada petani.  Kebutuhan petani seperti pelayanan 

subsistem agribisnis secara lengkap, pelayanan kelembagaan yang 

menguntungkan petani, pelayanan sosial yang maksimal dan penyediaan 

pelatihan, pendampingan dan pelaksanaan secara serius dari pemerintah. 
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H. Kerangka Pemikiran 

Konsep kawasan Agropolitan merupakan salah satu upaya sektor pertanian 

untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usahatani dalam sistem agribisnis. 

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kawasan agropolitan di 

Provinsi Lampung dengan tiga kecamatan pengembangan kawasan 

agropolitan yaitu Kecamatan Gisting sebagai pusat kegiatan agropolitan dan 

Kecamatan Sumberejo dan Talang Padang sebagai sentra produksi 

pertanian.  Kawasan agropolitan tanggamus sebagian besar memiliki lahan 

dengan iklim sejuk sehingga baik dilakukan usahatani komoditas sayuran.  

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pendapatan petani kubis, cabai 

dan kacang panjang sebagai komoditas unggul dengan angka produktifitas 

tertinggi di kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus.  Analisis 

pendapatan usahatani dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan petani.  Dalam analisis tersebut dapat 

teridentifikasi secara berurutan pendapatan dan keuntungan petani kubis, 

cabai dan kacang panjang di kawasan agropolitan.  Kemudian berdasarkan 

biaya input petani akan ditetapkan harga (hasil produksi) output guna 

meraih keuntungan dalam kegiatan usahatani.  Dalam penentuan harga 

sangat terkait dengan lembaga pemasaran yang ada sehingga perlu 

dilakukan analisis efisiensi pemasaran yaitu strutur pasar, perilaku pasar dan 

keragaan pasar.  Keragaan pasar meliputi pangsa produsen dan margin 

pemasaran.  Efisiensi pemasaran dianalisis guna mengetahui keseluruhan 

kegiatan pemasaran dari produk sayuran unggul.  Pangsa produsen 
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dianalisis untuk mengetahui bagaimana kinerja pasar dari produk sayuran 

dari sisi produsen, karena pangsa produsen menggambarkan bagaimana 

persentase perbandingan harga pada tingkat produsen dan konsumen. 

Analisis margin tataniaga untuk mengetahui saluran pemasaran yang paling 

efektif petani pada kawasan agropolitan.  Pengembangan kawasan 

agropolitan dilakukan untuk menghasilkan kawasan agropolitan dengan 

sistem agribisnis yang efektif dan efisien.  Pengembangan ini dilakukan 

dengan melihat faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor 

eksternal (peluang dan ancaman).  Kemudian disusun matriks SWOT 

berdasarkan faktor internal dan eksternal dalam penetapan strategi 

pengembangan usahatani sayur unggulan di Kawasan Agropolitan 

Kabupaten Tanggamus.  Strategi pengembangan ditujukan sebagai sebuah 

matriks  bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan agropolitan 

di Kabupaten Tanggamus.  Maka alur pemikiran dari pemaparan kerangka 

berfikir diatas dapat digambarkan pada Gambar 3.  
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Gambar 3. Kerangka pemikiran analisis pendapatan, efisiensi pemasaran dan strategi pengembangan usahatani sayuran 

unggulan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanggamus. 
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III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional meliputi pengertian yang digunakan

untuk memperoleh dan menganalisis data yang berhubungan dengan tujuan

penelitian.

Usahatani merupakan upaya petani menggunakan atau memanfaatkan seluruh

sumberdaya tanah, pupuk, obat-obatan, tenaga dan lain-lain dalam suatu

usaha pertanian secara efisien dan memperoleh keuntungan maksimal.

Biaya variabel adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani

yang besar kecilnya mempengaruhi produksi usahatani, misalnya biaya

pupuk, biaya benih atau bibit, biaya pestisida dan obat obatan dan yang lain.

Biaya variabel diukur dengan satuan Rupiah (Rp).

Biaya tetap adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usahatani

yang besar kecilnya tidak mempengaruhi produksi usahatani, misalnya biaya

sewa lahan dan yang lainnya. Biaya tetap diukur dengan satuan Rupiah (Rp).
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Biaya total adalah adalah seluruh jumlah biaya yang dikeluarkan dalam satu

kali musim tanam sayur, yaitu jumlah antara biaya tetap dan biaya variabel.

Biaya total diukur dengan satuan Rupiah (Rp).

Biaya tunai adalah biaya yang dikeluarkan langsung secara tunai oleh petani

dalam kegiatan usahataninya.  Biaya tunai diukur dengan satuan Rupiah (Rp)

Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan baik secara

langsung seperti sekarang maupun tidak langsung atau pada peroide yang

akan datang, seperti contohnya yaitu penyusutan alat-alat pertanian,

penggunaan tenaga kerja dalam keluarga, serta biaya sewa lahan dan lainnya.

Biaya yang diperhitungkan diukur dengan satuan Rupiah (Rp).

Penerimaan adalah jumlah produksi usahatani sayur pada satu kali musim

tanam dikalikan dengan harga yang diterima petani (harga produsen).

Penerimaan diukur dengan satuan Rupiah (Rp).

Pendapatan Usahatani adalah keuntungan yang diterima petani yang

diperoleh dari total penerimaan petani dikurangi biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh petani, dinyatakan dengan rupiah (Rp).

Tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan dalam kegiatan

usahatani sayur mulai dari pengadaan input, usahatani, panen, hingga pasca

panen. Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja pria, wanita, dan mesin.  Tenaga

kerja diukur dengan satuan HOK, dengan ukuran kerja 7 jam (8 pagi hingga 4

sore).
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Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen

ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau

individu lainnya.

Margin pemasaran adalah perbedaan harga-harga pada berbagai tingkat

sistem tataniaga atau dengan kata lain margin tataniaga adalah perbedaan

antara jumlah yang dibayar konsumen dan jumlah yang diterima produsen

atas produk yang diperjualbelikan.

Pedagang Pengumpul ialah lembaga tatniaga yang melakukan pembelian

produk pertanian langsung kepada petani atau tengkulak.

Pedagang Pengecer ialah lembaga tataniaga yang berhadapan langsung

dengan konsumen.

Analisis lingkungan internal adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi

faktor-faktor strategis dari dalam usahatani yang mempengaruhi keberhasilan

usaha baik faktor yang menguntungkan (kekuatan atau strength) maupun

faktor yang merugikan (kelemahan atau weaknesses) dalam suatu usaha

seperti produksi, manajemen dan pendanaan, sumber daya manusia, lokasi

usaha dan investasi.

Analisis lingkungan eksternal adalah serangkaian kegiatan dalam

pengambilan keputusan dengan menganalisis faktor-faktor strategis dalam

usahatani baik faktor-faktor dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal)
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seperti ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, pesaing, pesaing, serta iklim

dan cuaca.

Strategi pengembangan usaha adalah serangkaian kegiatan dalam

pengambilan keputusan dengan menganalisis faktor-faktor strategis.

B. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten tanggamus. Lokasi penelitian

ditentukan secara sengaja (purposive) yaitu Desa Gisting atas, Kecamatan

Gisting dan Desa Margodadi, kecamatan Sumberejo. Lokasi penelitian

dipilih dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan dua

kecamatan dari tiga kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan

Kabupaten Tanggamus yang banyak melakukan usahatani komoditas

sayuran.

Sampel dalam penelitian ini adalah petani sayuran kubis, petani sayuran cabai

dan petani sayuran kacang panjang. Pengambilan sampel dilakukan dengan

metode pengambilan sampel secara acak (simple random sampling).

Populasi petani tanaman sayuran di Desa Gisting atas, Kecamatan Gisting

sebanyak 232 petani sayuran sedangkan populasi petani tanaman sayuran di

Desa Margodadi, Kecamatan Sumberejo sebanyak 285 petani sayuran (BP3K

Kecamatan Gisting, 2014).

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pra survey untuk

melihat keadaan umum calon responden dan untuk membuat kerangka
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sampling.  Penentuan jumlah sampel penelitian mengacu pada Sugiarto

(2005) dengan rumus:

n   = NZ2 s2

Nd2 + Z2s2

Keterangan:
n =   Jumlah sampel
N =   Populasi
Z =   Z-score dari unit populasi (90% = 1,64)
s =   Simpangan baku (10% = 0,1)
d` =   Eror/kesalahan yang ditolerir (10% = 0,1)

Berdasarkan persamaan di atas, maka jumlah sampel yang diambil di Desa

Gisting Atas adalah:

n = 232 (1,64)2 (0,1)
232 (0,1)2 + (1,64)2 (0,1)

= 62,39872
2,58896

= 24,101 ≈ 24 sampel petani sayuran

Jumlah sampel yang diambil di Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo

adalah:

n = 285 (1,64)2 (0,1)
285 (0,1)2 + (1,64)2 (0,1)

= 76,6536
3,11896

= 24,547 ≈ 24 sampel petani sayuran

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh jumlah petani yang

selanjutnya akan dijadikan sampel penelitian. Sampel penelitian Desa Gisting
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Atas Kecamatan Gisting yaitu sebanyak 24 responden dan di Desa margodadi

Kecamatan Sumberejo yaitu sebanyak 24 responden. Selanjutnya masing

masing sampel dibagi secara purposive berdasarkan tiga jenis sampel yaitu

petani sayuran kubis, petani sayuran cabai dan petani sayuran kacang panjang

sehingga pada tiap jenis sampel dihasilkan 8 sampel petani sayuran.

Lembaga pemasaran diambil yang terlibat langsung dalam pemasaran sayur

menggunakan teknik snowball. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini

dilakukan berantai. Pelaksanaannya pertama-tama dilakukan interview

terhadap petani sayur kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus,

selanjutnya yang bersangkutan diminta untuk menyebutkan calon responden

lainnya (pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan pedagang besar)

sehingga didapat suatu rantai pemasaran. Waktu pengambilan data dilakukan

pada bulan Agustus sampai dengan September 2016.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data

sekunder baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer

diperoleh dari wawancara dan pengisian kuisioner kepada responden serta

pengamatan secara langsung di lapangan (observasi). Data sekunder

diperoleh dari berbagai literatur yang terdapat di Jurusan Ilmu-ilmu Sosial

Ekonomi Pertanian dan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, serta Badan

Pusat Statistik Lampung. Data sekunder ini akan dipergunakan sebagai data

penunjang bagi penelitian ini.
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D. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei.

Metode survei merupakan penelitian yang dilakukan kepada beberapa

anggota populasi secara acak. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui

wawancara dengan petani dan pemasar menggunakan kuesioner dan

pengamatan serta pencatatan langsung tentang keadaan di lapangan misalnya

keadaan usahatani.  Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah dan

literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Pendapatan

Untuk mengetahui tingkat pendapatan petani sayuran kawasan agropolitan

daerah penelitian maka digunakan analisis keuntungan usahatani.

Penerimaan usahatani dalam penelitian ini adalah jumlah produksi yang

diperoleh dikalikan dengan harga jual di tingkat petani. Rasio penerimaan

atas biaya tersebut dapat diketahui apakah suatu usahatani menguntungkan

atau tidak. Rumus umum persamaan keuntungan menurut Soekartawi

(1995) adalah sebagai berikut :

π  = YPy – Σ XiPxi – BTT

Keterangan :

π = keuntungan (Rp)
Y = produksi (kg)
Py = harga produksi (Rp/kg)
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Xi = faktor produksi (i=1,2,3, ...,n)
Pxi = harga faktor produksi (Rp/satuan)
BTT = biaya tetap total

Untuk mengetahui apakah usahatani menguntungkan dan layak diusahaan

atau tidak, maka dapat ditinjau memalui rumus R/C rasio (Soekartawi

1995). Rumusnya adalah sebagai berikut :

R/C =

keterangan :

R/C = Nisbah antara penerimaan dengan biaya.
PT = Penerimaan total.
BT = Biaya total yang dikeluarkan petani.

a. Jika R/C > 1, maka usahatani mengalami keuntungan.
b. Jika R/C < 1, maka usahatani mengalami kerugian.
c. Jika R/C = 1, maka usahatani impas, tidak untung dan tidak rugi.

2. Analisis Efisiensi Pemasaran

Efisiensi sistem pemasaran dalam penelitian ini dianalisis dengan model

S-C-P (structure, conduct, dan performance) atau model pendekatan

organisasi pasar.  Pada dasarnya, organisasi pasar dapat dikelompokkan ke

dalam tiga komponen, yaitu :

a. Struktur Pasar (market structure)

Struktur pasar merupakan gambaran hubungan antara penjual dan

pembeli yang dilihat dari jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi

produk, dan kondisi keluar masuk pasar (entry condition). Struktur

pasar dikatakan bersaing bila jumlah pembeli dan penjual banyak,

tidak dapat mempengaruhi harga pasar (price taker), tidak ada gejala

konsentrasi, produk homogen, dan bebas untuk keluar masuk pasar.
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Struktur pasar yang tidak bersaing sempurna terjadi pada pasar

monopoli (hanya ada penjual tunggal), pasar monopsoni (hanya ada

pembeli tunggal), pasar oligopoli (ada beberapa penjual), dan pasar

oligopsoni (ada beberapa pembeli).

b. Perilaku Pasar (market conduct)

Perilaku pasar merupakan tingkah laku lembaga pemasaran dalam

menghadapi struktur pasar tertentu dalam rangka mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya, dalam penelitian ini perilaku pasar

akan dilihat praktek transaksi dan pembentukan harga.

c. Keragaan Pasar (market performance)

Keragaan pasar merupakan gambaran gejala pasar yang tampak akibat

interaksi antara struktur pasar (market structure) dan perilaku pasar

(market conduct). Interaksi antara struktur dan perilaku pasar

cenderung bersifat kompleks dan saling mempengaruhi secara dinamis.

Selanjutnya, untuk menganalisis keragaan pasar digunakan beberapa

indikator, yaitu :

(1) Pangsa Produsen (PS)

Analisis pangsa produsen bertujuan untuk mengetahui bagian

harga yang diterima petani yang dinyatakan dalam persentase.

Apabila PS semakin tinggi, maka kinerja pasar semakin baik dari

sisi produsen. Dalam Pangsa produsen dirumuskan sebagai :

Keterangan :
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PS = Bagian harga yang diterima produsen

Pf = Harga pada tingkat produsen

Pr = Harga pada tingkat konsumen

(2) Marjin Pemasaran dan Rasio Profit Marjin

Analisis marjin pemasaran digunakan untuk mengetahui perbedaan

harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen.

Perhitungan marjin pemasaran dirumuskan sebagai berikut :

mji = Psi – Pbi, atau

mji = bti + πi, atau

i = mji – bti

Total marjin pemasaran adalah

Mji = mji atau

Mji = Pr – pf

Penyebaran marjin pemasaran dapat dilihat berdasarkan persentase

keuntungan terhadap biaya pemasaran (Ratio Profit Margin/RPM)

pada masing-masing lembaga pemasaran, dirumuskan sebagai :

RPM =
bti

i

Keterangan :

mji = marjin pada lembaga pemasaran tingkat ke-i

Mji = total marjin pada satu saluran pemasaran

Psi = harga jual pada lembaga pemasaran tingkat ke-i

Pbi = harga beli pada lembaga pemasaran tingkat ke-i

bti = biaya pemasaran lembaga pemasaran tingkat ke-i

i = keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke-i

Pr = harga pada tingkat konsumen
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Pf = harga pada tingkat produsen

i = 1,2,3,....,....,..n

3. Analisis SWOT

Metode analisis deskriptif kualitatif  digunakan untuk menjawab tujuan

ketiga dari aspek lingkungan internal dan lingkungan eksternal usahatani

bedasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian

kuisioner dengan menggunakan matriks IFE, EFE dan diagram analisis

SWOT. Untuk menganalisis masalah digunakan metode analisis deskriptif

dengan melihat faktor apa saja yang menjadi peluang dan ancaman serta

faktor kekuatan dan kelemahan pada pengembangan usahatani sayuran di

kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus.

Proses penyusunan strategi pengembangan melalui tiga tahap analisis,

yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis dan tahap pengambilan

keputusan.  Tahap selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan.

Untuk mendapatkan strategi yang tepat diperlukan dua tahap analisis yaitu

tahap pengumpulan data dan tahap analisis :

a. Tahap pengumpulan data

Tahap ini, merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian,

dan pra analisis data-data eksternal dan internal.  Pengklasifikasian data

ini dilakukan dengan sistem pendekatan usahatani sayuran yaitu

pendekatan yang memungkinkan usahatani sayuran secara bersama-

sama menganalisis masalah kehidupan usahatani sayuran, serta

membuat tindakan nyata dalam upaya pengembangannya pada masa



57

yang akan datang. Untuk memformulasi masalah digunakan matriks

SWOT. Matrik ini menggambarkan secara jelas bagaimana kekuatan

dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang terdapat pada

usahatani sayur. Analisis SWOT menyediakan pemahaman realistis

tentang hubungan pengembangan usahatani sayuran dengan lingkungan

internal maupun eksternal untuk mendapatkan terciptanya strategi baik

dan bermanfaat bagi keberlangsungan usahatani.

Model yang dipakai yaitu matrik faktor strategi internal dan faktor

eksternal.

(1) Analisis Faktor Internal

Analisis internal dilakukan untuk memperoleh faktor kekuatan

yang dapat dimanfaatkan dan faktor kelemahan yang harus diatasi.

Faktor tersebut dievaluasi dengan menggunakan matriks IFE

(Internal Factor Evaluation) dengan langkah sebagai berikut

(David, 2002) :

(a) Menentukan faktor kekuatan (strenghts) dan kelemahan

(weakness) dengan responden terbatas.

1. Produksi

Kualitas produk yang dihasilkan berupa sayur dan

bagaimana mempertahankan kualitas produknya.

2. Manajemen dan Pendanaan

Bagaimana para petani sayur memanajemen usahanya dan

bagaimana ketersediaan modal yang mendukung kegiatan
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oprasional usahatani, meliputi sumber modal dari dalam

maupun sumber modal dari luar usahatani.

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia mencangkup bagaimana kualitas

SDM petani sayuran.

4. Pemasaran

Bagaimana pasar yang terbentuk, memudahkan petani

memasarkan produk sayurannya.

5. Lokasi Usahatani

Lokasi usahatani dekat pasar dan konsumen.

(b) Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor internal

(bobot).  Penentuan bobot faktor internal dilakukan dengan

memberikan penilaian atau pembobotan angka pada masing-

masing faktor.  Penilaian angka pembobotan adalah sebagai

berikut: 2 jika faktor vertikal lebih penting dari faktor

horizontal, 1 jika faktor vertikal sama pentingnya dengan

faktor horizontal dan 0 jika faktor vertikal kurang penting dari

faktor horizontal. Memberikan skala rating 1 sampai 4 untuk

setiap faktor untuk menunjukkan apakah faktor tersebut

mewakili kelemahan utama (peringkat = 1), kelemahan kecil

(peringkat = 2), kekuatan kecil (peringkat = 3), dan kekuatan

utama (peringkat = 4).

(c) Mengalikan bobot dengan rating untuk mendapatkan skor

tertimbang.
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(d) Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total.

Nilai 1 menunjukkan bahwa kondisi internal yang sangat buruk

dan nilai 4 menunjukkan kondisi internal yang sangat baik,

rata-rata nilai yang dibobotkan adalah 2,5. Nilai lebih kecil

dari 2,5 menunjukkan bahwa kondisi internal selama ini masih

lemah.  Sedangkan nilai lebih besar dari 2,5 menunjukkan

kondisi internal kuat. Analisis faktor di atas dapat

menggunakan matriks pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks analisis faktor internal

Faktor Internal Bobot Rating Bobot x Rating

Kekuatan :

Kelemahan :

Total 1

Sumber : David, 2002

(2) Analisis Faktor Eksternal

Analisis eksternal digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor

yang menyangkut persoalan ekonomi, sosial dan budaya, pesaing,

ilkim dan cuaca, bahan baku, serta kebijakan pemerintah.  Analisis

eksternal ini menggunakan matriks EFE (external Factor

Evaluation) dengan langkah-langkah sebagai berikut (David,

2002).
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(a) Membuat faktor utama yang berpengaruh penting pada

kesuksesan dan kegagalan yang mencakup peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) dengan melibatkan

beberapa responden.

1. Ekonomi, sosial dan budaya

Adanya peningkatan jumlah penduduk, kesadaran pola

hidup sehat masyarakat dan kondisi ekonomi disekitar

wilayah usahatani mempengaruhi produksi sayur

2. Ketersediaan Input

Ketersediaan input  mempengaruhi kemajuan dalam

usahatani

3. Persaingan

Banyaknya pelanggan yang menyukai sayur dapat

mempengaruhi persaingan baik ditingkat petani maupun

pedagang.

4. IPTEK

Pemahaman akan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat

membantu petani menghadapi masalah dan memudahkan

petani dalam hal produksi hingga pemasaran.

5. Iklim dan cuaca

Iklim dan cuaca merupakan faktor penting dalam

lingkungan eksternal usahatani. Iklim dan cuaca yang

cocok dapat meningkatkan produksi dan menghasilkan
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sayur dengan kualitas yang baik. Selain itu juga faktor ini

mempengaruhi harga sayur.

(b) Menentukan derajat kepentingan relatif setiap faktor eksternal

(bobot).  Penentuan bobot dilakukan dengan memberikan

penilaian atau pembobotan angka pada masing-masing faktor.

Penilaian angka pembobotan adalah sebagai berikut : 2 jika

faktor vertikal lebih penting dari faktor horizontal, 1 jika faktor

vertikal sama dengan faktor horizontal dan 0 jika faktor

vertikal kurang penting dari faktor horizontal. Memberikan

peringkat (rating) 1 sampai 4 pada peluang dan ancaman untuk

menunjukkan seberapa efektif strategi mampu merespon

faktor-faktor eksternal yang berpengaruh tersebut.  Nilai

peringkat berkisar antara 1 sampai 4.  Nilai 4 jika jawaban

rata-rata dari responden sangat baik dan 1 jika jawaban

menyatakan buruk.

(c) Menentukan skor tertimbang dengan cara mengalikan bobot

dengan rating.

(d) Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan total skor.

Nilai 1 menunjukkan bahwa respon terhadap faktor eksternal

sangat buruk dan nilai 4 menunjukkan sangat baik.  Rata-rata

nilai yang dibobot adalah 2,5.  Nilai lebih kecil dari 2,5

menunjukkan respon terhadap eksternal masih lemah.

Sedangkan nilai lebih besar dari 2,5 menunjukkan respon yang
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baik.  Analisis faktor eksternal di atas dapat menggunakan

matriks Tabel 7.

Tabel 7. Matriks analisis faktor eksternal

Faktor Internal Bobot Rating Bobot x Rating

Kekuatan :

Kelemahan :

Total 1

Sumber : David, 2002

b. Tahap analisis SWOT

Faktor-faktor internal dan eksternal yang didapatkan dari identifikasi

yaitu faktor kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang kemudian

dimasukkan ke dalam matrik SWOT untuk dianalisis. Analisis SWOT

ini menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang

dihadapi usahatani, yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki.  Matrik ini akan menghasilkan 4 set kemungkinan

strategi antara lain strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi

WT. Bentuk matrik SWOT dapat dilihat pada Gambar 4.
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Strengths (S)
Tentukan 5-10 faktor yang
menjadi kekuatan

Weakness (W)
Tentukan 5-10 faktor
yang menjadi kelemahan

Opportunities (O)
Tentukan 5-10 faktor
yang menjadi
peluang

Strategi (SO)
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan peluang

Strategi (SO)
Ciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
untuk memanfaatkan
peluang

Threats (T)
Tentukan 5-10 faktor
yang menjadi
ancaman

Strategi (ST)
Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

Strategi (ST)
Ciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
untuk menghindari
ancaman

Gambar 4. Bentuk matrik SWOT

Sumber : David, 2002
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kabupaten Tanggamus

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Propinsi

Lampung. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten

Lampung Selatan, yang diresmikan pada tanggal 21 Maret 1997.

Kabupaten Tanggamus mempunyai luas wilayah daratan seluas 2.855,46

km² dan luas wilayah lautan seluas 1.799,50 km² di sekitar Teluk

Semangka. Kabupaten Tanggamus secara geografis terletak pada posisi

104°18’-105°12’ Bujur Timur dan antara 5°05’-5°56’ Lintang Selatan.

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Tanggamus yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan

Kabupaten Lampung Barat.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.
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2. Keadaan Iklim

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah tropis yang memiliki curah

hujan rata-rata 161,7 mm/bulan dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari

per bulan. Kabupaten Tanggamus memiliki temperatur berselang antara

21,3°C sampai 33,0°C dan memiliki selang kelembaban relatif antara 38

persen sampai dengan 100 persen.

3. Keadaan Demografi

Kabupaten Tanggamus pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk

sebanyak 548.728 jiwa atau meningkat sebesar 1,14 persen dari tahun

2012.  Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tanggamus sebanyak

287.176 jiwa dan jumlah penduduk wanita sebanyak 261.552 jiwa yang

berarti memiliki angka sex ratio sebesar 109,80. Berdasarkan hasil

penghitungan, rata-rata tingkat kepadatan penduduk perkecamatan di

Kabupaten Tanggamus adalah 192 orang per km2 pada tahun 2013.

B. Keadaaan Umum Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanggamus

1. Keadaan Geografis

Kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu

perencanan strtegis pengmbangan usaha pertanian tanaman pangan dan

hortikultura. Kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus terdiri dari

pusat kegiatn agropolitan dan sentra produksi agropolitan. Wilayah

kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus meliputi tiga kecamatan

yaitu; Kecamatan Gisting, Kecamatan Sumberejo dan Kecamtan Talang

Padang. Kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus terletak di dataran
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tinggi bersuhu dingin. Batas-batas wilayah administratif kawasan

agropolitan Kabupaten Tanggamus yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung Timur

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung Barat

Gambar 5. Peta kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus

2. Keadaan Iklim

Kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus merupakan daerah tropis

yang sangat cocok dilakukannya kegiatan pertanian. Iklim dingin dari

dua kawasan agropolitan yaitu Kecamatan Gisting dan Sumberejo

dimanfaatkan untuk dilakukannya kegiatan pertanian sayuran.  Kawasan
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agropolitan memiliki curah hujan rata-rata 150 mm/bulan dan jumlah

hari hujan rata-rata 17 hari per bulan.  Kabupaten Tanggamus memiliki

temperatur berselang antara 21°C sampai 33°C dan memiliki selang

kelembaban relatif antara 38 persen sampai dengan 100 persen.

C. Keadaan Umum Sentra Agropolitan Sayuran, Kecamatan Gisting

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Gisting merupakan salah satu kecamatan yang berada di

wilayah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Kecamatan Gisting

terletak 12 km dari Ibukota Kabupaten Tanggamus dan 75 km dari

Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung). Kecamatan Gisting

adalah daerah pemekaran dari Kecamatan Talang Padang, yang

diresmikan pada tanggal 13 Juli 2005. Batas-batas wilayah Kecamatan

Gisting sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Agung Timur.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip.

2. Keadaan Demografi

Penduduk di Kecamatan Gisting berjumlah 37.981 jiwa yang terdiri dari

laki-laki 17.459 jiwa dan perempuan 20.522 jiwa dengan jumlah kepala

keluarga 9.165 KK. Penduduk di Kecamatan Gisting tersebar disembilan

desa, adapun penyebaran penduduk di Kecamatan Gisting menurut jenis

kelamin dapat dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. Sebaran penduduk di Kecamatan Gisting menurut jenis kelamin
tahun 2013

No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah Jumlah
(jiwa) (jiwa) (jiwa) KK

1 Banjar Manis 1.218 1.158 2.376 562
2 Kutadalom 178 1.743 3.523 778
3 Purwodadi 3.495 3.582 7.077 1.503
4 Gisting Bawah 841 3.589 4.430 1.728
5 Gisting Atas 3.886 3.662 7.548 1.879
6 Sidokaton 760 747 1.507 348
7 Lansbau 1.868 1.746 3.614 858
8 Campang 1.719 2.384 4.103 811
9 Gisting Permai 1.872 1.949 3.821 1.072

Jumlah 17.439 20.560 37.995 9.539

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2013

Pada Tabel 8 menunjukkan penyebaran penduduk di Kecamatan Gisting

menurut jenis kelamin, dimana Desa Gisting Atas memiliki jumlah

penduduk terbesar yakni 7.548 jiwa atau sebesar 19,87 persen dari total

penduduk di Kecamatan Gisting. Jumlah KK di Desa Gisting Atas

sebesar 1.879 jiwa.

3. Keadaan Umum Pertanian

Sebagian besar wilayah Kecamatan Gisting merupakan dataran tinggi.

Penggunaan lahan di Kecamatan Gisting meliputi persawahan, tegalan,

ladang, perkebunan, pekarangan, pemukiman, dan lain-lain. Luas

wilayah Kecamatan Gisting adalah 3.253 ha dengan perincian

penggunaan lahan seperti yang disajikan pada Tabel 9.
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Tabel 9. Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Kecamatan
Gisting tahun 2013

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (%)
(ha)

1 Sawah 524 16,11
2 Tegalan 206 6,33
3 Ladang 839 25,79
4 Perkebunan 634 19,49
5 Pekarangan dan pemukiman 897 27,58
6 Lain-lain 153 4,70

Jumlah 3.253 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2013

Pada Tabel 9 terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Gisting

bermata pencaharian sebagai petani, karena Kecamatan Gisting mamiliki

lahan pertanian yang cukup luas. Kecamatan Gisting terdiri dari berbagai

komoditas hasil pertanian, seperti sayur-sayuran, padi, dan buah-buahan.

Adapun luas lahan, produksi, dan produktivitas berbagai komoditas hasil

pertanian di Kecamatan Gisting dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Luas Lahan, produksi dan produktivitas komoditas yang
diusahakan di Kecamatan Gisting Tahun 2013

No Nama Tanaman Luas Lahan Jumlah Produksi Produktivitas

(ha) (ton) (ton/ha)

1 Padi 1.054 5.633 53.70

2 Sayur-sayuran 637 5.697 8,94

3 Buah-buahan 548 5.883 10,74

4 Jagung 36 157 50,80

5 Kacang tanah 0 0 0

6 Kedelai 0 0 0

7 Ketela pohon 114 1.010 8,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2014
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Pada Tabel 10 terlihat bahwa luas lahan pertanian di Kecamatan Gisting

berdasarkan komoditas yang diusahakan tertinggi adalah lahan untuk

budidaya tanaman padi yaitu sebesar 1.504 ha. Tanaman sayuran

menempati urutan kedua yakni dengan total luas lahan sebesar 637 ha,

dengan produksi tanaman sayuran sebesar 5.697 ton. Tingginya produksi

tanaman sayuran di Kecamatan Gisting, membuat Kecamatan Gisting

menjadi salah satu sentra tanaman sayuran di Kabupaten Tanggamus

yang hasil panennya banyak didistribusikan ke berbagai wilayah.

D. Gambaran Umum Sentra Agropolitan Sayuran, Kecamatan Sumberejo

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Sumberejo adalah salah satu dari 13 kecamatan yang ada di

Kabupaten Tanggamus.  Kecamatan Sumberejo memiliki 13 Desa atau

Pekon diantaranya Margoyoso, Dadapan, Margodadi, Agropeni, Sumber

Mulyo, Wonoharjo, Tegal Binangun, Sidomulyo, Sumberejo, Kebumen,

Agromulyo, Sidorejo dan Simpang Kanan.  Kecamatan Sumberejo

berpusat pada Desa Sumberejo.  Kecamatan Sumberejo merupakan salah

satu kecamatan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam produksi

sayur-mayur di Kabupaten Tanggamus (Badan Pusat Statistik Kabupaten

Tanggamus, 2014).

Batas administratif Kecamatan Sumberejo diantaranya adalah sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung.
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Lindung.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gisting.

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Sumberejo pada tahun 2012 sangat

fluktuatif namum merata pada tiap daerahnya. Persebaran penduduk

merata berdasarkan luas wilayah dari tiap desa. Tabel 11 menunjukkan

bahwa seluruh desa memiliki proporsi penduduk perempuan yang lebih

banyak daripada laki-laki. Penduduk di Kecamatan Sumberejo memiliki

persebaran yang merata tergantung pada luas wilayah dari setiap desa.

Luas wilayah yang dimiliki masing-masing desa pun beragam, dimana

luas wilayah tertinggi terdapat pada Desa Dadapan, dan Desa Margodadi,

sedangkan terendah terdapat pada Desa Kebumen dan Desa Agromulyo.

Tabel 11. Jumlah penduduk di Kecamatan Sumberejo menurut jenis
kelamin tahun 2012

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2013.

No Pekon/Desa Luas (Km²) Laki-laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa)
1 Margoyoso 344,30 2370 2577
2 Dadapan 1215,74 1543 1588
3 Simpang Kanan 389,04 1311 1351
4 Margodadi 1215,74 1265 1305
5 Agropeni 320,95 1198 1224
6 Sumber Mulyo 311,23 796 894
7 Wonoharjo 189,65 844 899
8 Tegal Binangun 311,23 655 713
9 Sumberejo 367,64 1021 1033
10 Sidomulyo 291,78 1078 1098
11 Kebumen 213,97 828 880
12 Agromulyo 213,97 897 927
13 Sidorejo 291,78 1057 1115

Jumlah 5677,02 14863 15604
Rata-rata 436,69 1143,31 1200,31



72

Tabel 12. Banyaknya dusun dan RT menurut desa di Kecamatan
Sumberejo tahun 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2013.

Jumlah dusun yang ada di tiap-tiap desa yang ada dalam desa di

Kecamatan Sumberejo pun beragam. Jumlah dusun dan RT (Rukun

Tetangga) dari tiap desa dapat dilihat pada Tabel 12. Pada Tabel dapat

dilihat bahwa rata-rata dusun dan RT yang dimiliki tiap tiap desa di

Kecamatan Sumberejo adalah sebanyak 3 dusun dan 11 RT. Banyaknya

rukun tetangga yang dimiliki menunjukan bahwa keanekaragaman

masyarakat dalam suatu daerah masih tinggi, sehingga di butuhkan tokoh

pemipin yang ada pada masyarakat. Keanekaragaman juga menunjukkan

harmoni hidup sosial yang ada pada suatu wilayah.

3. Keadaan Umum Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat banyak diusahakan

oleh penduduk Kecamatan Sumberejo. Masyarakat banyak yang mencari

penghidupan dari sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada

penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Sumberejo pada Tabel 13.

No Pekon/Desa Luas (Km²) Dusun (Buah) RT (buah)
1 Margoyoso 344,30 5 23
2 Dadapan 1215,74 7 22
3 Simpang Kanan 389,04 3 15
4 Margodadi 1215,74 5 12
5 Agropeni 320,95 4 11
6 Sumber Mulyo 311,23 4 11
7 Wonoharjo 189,65 3 10
8 Tegal Binangun 311,23 2 3
9 Sumberejo 367,64 4 9
10 Sidomulyo 291,78 4 12
11 Kebumen 213,97 3 10
12 Agromulyo 213,97 3 7
13 Sidorejo 291,78 3 10

Jumlah 5677,02 50 155
Rata-rata 436,69 3,85 11,92
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Tabel 13. Luas Kecamatan Sumberejo berdaasarkan penggunaan tanah
tahun 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2013.

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa sebagian besar lahan yang ada di

Kecamatan Sumberejo digunakan pada sektor pertanian. Presentase

tertinggi ada pada penggunaan dalam lahan perkebunan sebesar 24 %.

Hal ini menunjukkan masyarakat masih banyak yang bermata

pencaharian di sektor pertanian. Luas lahan yang usahakan pada sektor

pertanian di Kecamatan Sumberejo terdiri atas beberapa jenis lahan

diantaranya lahan sawah, lahan kebun, kolam, dll. Pada pembagiannya

luas lahan yang diusahakan dibagi menjadi lahan kering dan basah.

Lahan basah terdiri atas sawah dan kolam, sedangkan lahan kering terdiri

atas Kebun, tegalan dll. Sebagian lahan pertanian masyarakat di

Kecamatan Sumberejo dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian sayur-

sayuran.  Penggunaan lahan tersebut terbagi atas dua lahan yaitu lahan

basah dan kering. Kedua lahan tersebut merupakan lahan yang produktif

dalam kegiatan produksi.  Luas lahan sawah dan bukan sawah dapat

dilihat pada Tabel 14.

No Penggunaan Tanah Luas (Ha) Persentase (%)
1 Persawahan/ Rice Field 820 14,44
2 Ladang/Tegalan 796 14,02
3 Pekarangan/ Lawn 596 10,50
4 Perkebunan Rakyat/ Plantation 1418 24,98
5 Kolam 28 0,49
6 Lainnya 2019 35,56

Jumlah 5677 100
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Tabel 14. Luas lahan sawah dan lahan kering menurut desa di
Kecamatan Sumberejo Tahun 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2013.

Tabel 14 menunjukkan bahwa jumlah lahan baik lahan sawah maupun

lahan kering memiliki niali yang beragam dari masing-masing desa.  Rata

rata lahan yang banyak dijumpai yaitu pada lahan kering seperti

perkebunan, tegalan dan kebun rakyat dengan jumlah rata-rata sebesar

151,30 ha, jauh lebih tinggi dengan sawah yaitu sebesar 82, 23 ha.

No Pekon/Desa Luas (Km²) Lahan sawah (Ha) Lahan kering (Ha)
1 Margoyoso 344,30 67 73
2 Dadapan 1215,74 145 605
3 Simpang Kanan 389,04 53 198
4 Margodadi 1215,74 105 12
5 Agropeni 320,95 115 10
6 Sumber Mulyo 311,23 32 40
7 Wonoharjo 189,65 45 370
8 Tegal Binangun 311,23 37 138
9 Sumberejo 367,64 150 5
10 Sidomulyo 291,78 175 185
11 Kebumen 213,97 20 158
12 Agromulyo 213,97 70 70
13 Sidorejo 291,78 55 103

Jumlah 5677,02 1069 1967
Rata-rata 436,69 82,23 151,31
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa:

1. Nilai R/C atas biaya total usahatani cabai sebesar 4,63 dan pendapatan

atas biaya total sebesar Rp 112.596.392,- per ha.  Nilai R/C atas biaya

total usahatani kubis sebesar 3,40 dan pendapatan atas biaya total

sebesar Rp 45.468.173,- per ha.  Sedangkan nilai R/C atas biaya total

usahatani kacang panjang sebesar 1,13 dan pendapatan atas biaya total

sebesar Rp 3.156.367,- per ha. Tingkat pendapatan sayuran di Kawasan

Agropolitan Kabupaten Tanggamus secara berurutan adalah cabai >

kubis > kacang panjang.

2. Berdasarkan analisis efisiensi pemasaran, sayuran cabai memiliki tiga

saluran pemasaran dengan farmer share tertinggi sebesar 85 persen dan

nilai margin pemasaran Rp 3.000,-.  Sayuran kubis memiliki tiga saluran

pemasaran dengan farmer share tertinggi sebesar 70 persen dan nilai

margin pemasaran Rp 1.500,-.  Sedangkan sayuran kacang panjang

memiliki dua saluran pemasaran dengan farmer share tertinggi sebesar

33,33 persen dan nilai margin pemasaran Rp 4.000,-.  Keseluruhan ratio

profit margin di antara lembaga pemasaran pada tiap saluran pemasaran
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tersebar tidak merata dan nilainya tidak sama dengan nol.  Struktur pasar

yang terbentuk adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna.

Berdasarkan urian maka pemasaran sayuran dapat dinyatakan tidak

efisien.

3. Strategi prioritas yang diperlukan untuk pengembangan usahatani

sayuran di Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanggamus, yaitu; (1)

memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk meningkatkan kualitas

produk agar daya beli konsumen semakin tinggi, (2) mengoptimalkan

lokasi usahatani sebagai sentra agropolitan sayuran agar memungkinkan

adanya harga tetap sayur tingkat petani, (3) meningkatkan kemampuan

SDM agar tercapainya kemandirian dalam berusahatani.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah bidang pertanian Provinsi Lampung khususnya di

pemerintah Kabupaten Tanggamus selaku lembaga yang memiliki

peran strategis sebaiknya mengambil langkah progresif terhadap

keberlangsungan kegiatan pertanian di sentra produksi tanaman

hortikultura kawasan agropolitan Kabupaten Tanggamus.  Pemerintah

Kabupaten Tanggamus perlu melakukan upaya penanggulangan

permasalahan fluktuasi harga sayur yang dapat menyebabkan kerugian

pada petani.  Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu

melakukan kajian terstruktur tentang kondisi pasar dari komoditas

sayuran.
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2. Petani sebaiknya mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian sayuran

untuk meningkatkan produktifitas, mengaplikasikan managemen secara

terperinci dalam berusahatani agar mudah dilakukan evaluasi atau

penelitian pada kegiatan usahatani dan meningkatkan pengetahuan

tentang usahatani sayuran agar produk yang dihasilkan berkualitas dan

berdaya saing.

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkaji lebih lanjut tentang daya saing

produk sayuran di Kawasan Agropolitan Kabupaten Tanggamus dan

atau strategi pemasaran produk sayuran unggulan di Kawasan

Agropolitan Kabupaten Tanggamus.
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