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Desa Pagersari Kecamatan Patean dan Strategi Pengembangan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontribusi usahatani tanaman 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontribusi usahatani tanaman 

holtikultura jambu getas merah terhadap pendapatan rumah tangga petani dan 

strategi pengembangan untuk meningkatkan kontribusi usahatani jambu getas 

merah di Desa Pagersari Kecamatan Patean. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 160 petani jambu getas merah, 

teknik pengambilan sampel digunakan teknik proporsional random sampling 

diperoleh sampel sebanyak 62 responden. Metode pengumpulan data dilakukan 

melalui angket, dokumentasi, dan wawancara. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis usahatani dan analisis 

SWOT. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata kontribusi 

usahatani terhadap pendapatan total rumah tangga petani di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebesar 86,10%. Hal ini menunjukkan 

bahwa usahatani jambu getas merah merupakan sumber pendapatan yang 

memberikan kontribusi yang tinggi. Strategi pengembangan usaha tani jambu 

getas merah di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dilakukan 

dengan strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Diantaranya 

dengan: 1) Mengandalkan keunggulan produk dengan mengembangkan inovasi 

dari jambu getas merah agar lebih menambah nilai guna jambu getas merah itu. 2) 

Memperluas jaringan pemasaran agar buah jambu getas merah dapat tersalurkan 

ke konsumen sehingga tidak terjadi penumpukan hasil produksi karena jambu 

tidak dapat bertahan lama. 3)Pemanfaatan bahan-bahan alamiah seperti pupuk 

kandang dan tingkatkan kualitas pengetahuan kepada petani jambu getas merah. 

4) Peningkatan mutu, kualitas hasil produksi dengan memilih bibit ungul. 

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1) Mencari 

informasi terbaru tentang perkembangan usahataninya agar dapat meningkatkan 

produksi jambu getas merah sehingga keuntungan akan meningkat, dengan cara 

mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diselenggarakan gapoktan setempat. 2) 

Melakukan strategi-strategi dengan penuh keuletan dan ketekunan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah 

Pulau Jawa. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas Pulau 

Jawa. Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa termasuk bagian dari Provinsi 

Jawa Tengah. Jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, 

aluvial, dan gromosol, sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah 

yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik. Kondisi ini membuat 

pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah, 

diantaranya adalah tanaman holtikultura jambu getas merah yang tersebar di 

beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti : Solo, Batang, Semarang, 

Pekalongan, Demak, Kendal. 

Kabupaten Kendal merupakan suatu daerah yang memiliki keungulan 

tanaman holtikultura jambu getas merah. Tanaman ini banyak tersebar di 

Kabupaten Kendal yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat kabupaten kendal khususnya untuk petani jambu getas merah dan 

meningkatkan peretumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal. Pertumbuhan 

ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan 

adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang 

secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut 

Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 
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2 

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Kendal dapat dilihat melalui grafik di bawah ini:  

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2011 

 

Gambar: 1.1 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2011 

Sumber : BPS Kendal dalam angka, 2010 

Berdasar gambar grafik di atas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal 

meningkat dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Kenaikan pertumbuhan 

ekonomi didukung positif oleh semua sektor kecuali sektor pertanian dengan 

laju pertumbuhan -1,09 persen. Laju pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor 

industri pengolahan (9,85 persen). Sektor lain yang juga tumbuh cukup tinggi 

adalah sektor transportasi dan komunikasi (8,87 persen). Besarnya peran 

masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB mencerminkan struktur 

perekonomian wilayah yang bersangkutan. Perekonomian Kendal masih 

didominasi oleh 4 (empat) sektor ekonomi yang utama, yakni sektor Industri 

Pengolahan, Pertanian, Perdagangan/Hotel/Restoran, serta sektor Jasa-Jasa. 

 Kontribusi keempat sektor ini dalam perekonomian Kabupaten Kendal 

mencapai 89,47 persen. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa 

ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. 
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PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal dalam kurun 2006-2010 naik 

dari Rp.7,81 juta menjadi Rp.11,97 juta berdasarkan atas harga berlaku atau 

rata-rata meningkat sebesar 11,27 persen per tahun. 

Meskipun sektor pertanian tidak memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal, namun Kabupaten Kendal 

mempunyai sektor unggulan di bidang tanaman holtikultura khususnya 

tanaman jambu getas merah. Bahkan komoditas ini menjadi produk unggulan 

di Kabupaten Kendal.(Dinas pertanian, 2011) Tanaman holtikultura jambu 

getas merah itu sendiri tersebar di beberapa kecamatan diantaranya : 

Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Patean, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan 

Pelantungan. 

 

Gambar: 1.2 Sebaran Tanaman Holtikultura Jambu Getas Merah di Kabupaten 

Kendal Tahun 2012 

Sumber: Dinas Pertanian, 2011 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa konsentrasi sebaran 

tanaman holtikultura jambu getas merah di Kabupaten Kendal hanya terpusat 

di 4 Kecamatan yaitu: Sukorejo, Patean, Plantungan dan Pageruyung. 

Tanaman holtikultura jambu getas merah dapat berkembang dan tumbuh 

secara optimal hanya di daratan tinggi. Meski dapat bertahan hidup di daratan 

40%

24%

20%

16%

Persebaran Tanaman Holtikultura Jambu Getas 

Merah di Kabupaten Kendal Tahun 2012

Sukorejo

Patean

Pageruyung
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rendah, namun hasilnya tidak bisa optimal dibanding jika ditanam di daratan 

tinggi. Kondisi ini disebabkan karena pengaruh suhu, curah hujan, jenis 

tanah.  

Kecamatan Patean adalah salah satu kecamatan yang cocok untuk 

budidaya jambu getas merah karena di dukung dengan keadaan geografis 

yang  terletak  pada  109,41 -  110,18 Bujur Timur dan pada  6,32 - 7,24 

Lintang Selatan, Kecamatan Patean merupakan dataran tinggi dengan 

ketinggian tanah + 530 M diatas permukaan laut, dengan kemiringan tanah  

25 - 30 derajat,  suhu udara berkisar  27- 30 derajat celcius, jenis tanah 

latosol. Keadaan geografis tersebut yang membuat Kecamatan Patean banyak 

tersebar budidaya tanaman holtikultura jambu getas merah. Selain itu 

Kecamatan Patean merupakan sentra produksi jambu getas merah, yang 

dikembangkan menjadi berbagai macam inovasi dan kreasi seperti: dodol, 

sirup, jus, dan manisan dari jambu getas merah. 

Kegiatan tersebut dilakukan petani untuk bekerja sama antara  Forum 

Rembug Kluster (FRK) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Kabupaten Kendal untuk meningkatkan pendapatan petani itu sendiri. 

Sedikitnya terdapat 627 KK yang membudidayakan jambu getas merah dan 

menyerap tenaga kerja sebanyak 1.416 orang, dengan produksi mencapai 64 

ton/bulan. (Hasil pendataan FRK jambu getas merah Kabupaten Kendal, 

Januari 2011). 
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Tabel 1.1 

Data Petani Jambu Biji Getas Merah Kabupaten Kendal Tahun 2011 

   Sumber : FRK Kabupaten Kendal 2011 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat Patean merupakan salah satu kecamatan yang 

banyak membudidayakan tanaman jambu getas merah yang tersebar di desa-desa 

di Kecamatan Patean. Jambu getas merah banyak tersebar di Kecamatan Patean. 

Lokasinya sangat strategis karena dekat dengan jalan kabupaten dan sudah 

terbentuk cluster binaan petani jambu getas merah yang tersebar di 4 kecamatan, 

dan didukung dengan adanya penerangan PLN, telepon, telkom dan seluler 

dengan suhu udara 25 Celcius. Di Kecamatan Patean persebaran tanaman jambu 

getas merah tersebar di beberapa desa seperti Desa Pagersari, Desa Plososari, 

Desa Wirosari, Desa Gedong, Desa Sidokumpul, Desa Sidodadi dan Desa 

Curugsewu. 

Berbagai kondisi alam yang dihadapi oleh seorang petani menyebabkan 

petani mencari alternatif usaha yang dapat memberikan keuntungan sebagai 

sumber pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Untuk meningkatkan pendapatan keluarga, banyak petani di Desa Pagersari 

berpindah usaha. Lahan pertanian petani yang sebelumnya ditanami padi, ketela 

pohon, ketela rambat, jagung, kacang tanah, sekarang  lahan tersebut ditanami 

pohon jambu getas merah. Hal ini disebabkan usahatani jambu dianggap lebih 

Kecamatan Desa Luas (Ha) Pohon 

Sukorejo 25 25700 Ha 280000 

Patean 15 15500 Ha 200000 

Plantungan 10 10200 Ha 80000 

Pageruyung 12 12600 Ha 240000 

TOTAL 2000 Ha 800000 
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menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

pendapatan rumah tangganya.  

Para petani di Desa Pagersari tertarik untuk membudidayakan tanaman 

jambu getas merah dengan alasan untuk prospek jangka panjang diharapkan dapat 

memberi sumbangan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga petani untuk 

menghadapi persaingan usaha di era globalisasi dan di harapkan agar lebih bisa 

memenuhi kebutuhan petani karena jambu getas merah ini tidak mengenal musim, 

berbeda dengan ditanami tanaman pokok yang masa panennya lebih lama dan 

memakan dan mengenal musim panen. selain itu jambu getas merah mempunyai 

manfaat yang baik bagi kesehatan.  

Masyarakat Patean mengembangkan aneka olahan dari jambu getas merah 

menjadi aneka olahan diantaranya: dodol jambu, selai jambu, sirup jambu, jus 

jambu dan sari minuman dari jambu getas merah yang mendapat bimbingan dan 

pembinaan secara langsung dari Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) yang secara 

taktis memberi arahan dan dorongan kepada masyarakat sekitar  khususnya petani 

jambu getas merah untuk saling mengembangkan inovasi-inovasi baru dari jambu 

getas merah yang menjadi primadona Kecamatan Patean sehingga akan 

menambah kontribusi  pendapatan rumah tangga petani jambu getas merah itu 

sendiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Persaingan usaha di era globalisasi yang cenderung sangat kompetitif serta 

didorong pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan pendapatan untuk mencapai 
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kesejahteraan, agar bertahan hidup maka perlu adanya suatu ide inovatif dan 

usaha  di sektor pertanian. Pertanian menjadi unggulan di Kabupaten Kendal 

khususnya usaha tani budidaya tanaman holtikultura jambu getas merah. 

Usahatani jambu masa panennya yang cepat dan tidak mengenal musim 

dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan total rumah 

tangganya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam 

bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar kontribusi usahatani tanaman holtikultura jambu getas merah 

terhadap pendapatan total rumah tangga petani di Desa Pagersari Kecamatan 

Patean Kabupaten Kendal. 

2. Bagaimana strategi pengembangan untuk meningkatkan kontribusi usaha tani 

jambu getas merah di Desa Pagersari Kecamatan Patean. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan di ambil dari penelitian ini maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1. Kontribusi usahatani tanaman holtikultura jambu getas merah terhadap 

pendapatan total rumah tangga petani di Desa Pagersari Kecamatan Patean 

Kabupaten Kendal. 

2. Strategi pengembangan untuk meningkatkan kontribusi usaha tani jambu 

getas merah di Desa Pagersari Kecamatan Patean. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik bersifat akademis 

maupun praktis,yaitu: 

1. Manfaat Akademis  

a. Penelitian dilakukan untuk  bahan referensi bagi pihak perpustakaan 

UNNES sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi 

pembaca kususnya dalam hal kontribusi dan strategi pengembangan 

pertanian.  

b. Penelitian dilakukan untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar 

sarjana ekonomi di UNNES.     

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penyelenggara 

usaha tani  dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah 

daerah setempat dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan di 

bidang pertanian khususnya dalam usaha tani jambu getas merah. 

c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang 

berkepentingan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Usahatani 

2.1.1 Pengertian Usahatani 

Usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di 

tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, 

perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, 

bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah dan sebagainya (Mubyarto, 

1989). Dr Mosher memberikan definisi farm (yang diterjemahkan oleh Krisnandi 

menjadi usahatani) sebagai suatu tempat atau bagian dari permukaan bumi di 

mana pertanian diselenggarakan oleh seorang petani tertentu apakah ia seorang 

pemilik, penyakap atau manajer yang digaji. 

Ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana 

seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk 

memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila 

petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki 

(yang dikuasai) sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan 

sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan 

(input) (Soekartawi, 2002). 

Usahatani pada dasarnya adalah alokasi sarana produksi yang efisien untuk 

mendapatkan produktivitas pendapatan usahatani yang tinggi. Jadi usahatani 

dikatakan berhasil kalau diperoleh produktivitas yang tinggi dan sekaligus juga 

pendapatan yang tinggi. Pengelolaan usahatani merupakan pemilihan usaha antara 
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berbagai alternatif penggunaan sumber daya yang terbatas yang meliputi lahan, 

tenaga kerja, modal, dan waktu. Pemilihan usahatani secara efisien memerlukan 

berbagai informasi untuk dijadikan pedoman, baik informasi hasil-hasil penelitian, 

maupun informasi sesaat atau insidensil dari pemerintah dan swasta yang bergerak 

dalam bidang pertanian (Soekartawi et al, 1984). 

Usahatani yang ada di negara berkembang khususnya Indonesia terdapat 

dua corak dalam pengelolaannya yaitu usahatani yang bersifat subsisten yaitu 

dengan merubah melalui usahatani komersial. Usahatani komersial dicirikan 

adanya suatu usahatani untuk mencari laba atau profit yang sebesar-besarnya. 

Tingkat kesenjangan petani sangat ditentukan pada hasil panen yang diperoleh. 

Banyaknya hasil panen tercermin pada besarnya pendapatan yang diterima dan 

pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga terpenuhi, 

dengan demikian tingkat kebutuhan konsumsi keluarga terpenuhi sangat 

ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. Berdasarkan teori ekonomi makro, 

usahatani pada prinsipnya dapat digolongkan sama dengan bentuk perusahaan, 

dimana untuk memproduksi secara umum diperlukan modal, tenaga kerja, 

teknologi, dan kekayaan (Mosher, 1997) 

Persoalan yang sering dihadapi dalam ekonomi pertanian adalah persoalan 

pembiayaan. Dengan kata lain, petani tidak dapat meningkatkan produksinya 

karena kurang biaya (Mubyarto, 1989). Biaya produksi adalah sebagai 

kompensasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi, atau biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi, baik secara tunai 

maupun tidak tunai (Daniel, 2002). Biaya dibagi atas biaya tetap dan biaya 
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variabel. Biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada 

besar kecilya produksi. Biaya lain-lain pada umumnya termasuk biaya variabel 

karena besar kecilnya berhubungan langsung dengan besar kecilnya produksi, 

misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk bibit, pupuk, dan sebagainya (Daniel, 

2002). 

Dalam melakukan usaha pertanian, seorang petani akan selalu berfikir 

bagaimana ia mengalokasikan hasil seefisien mungkin untuk dapat memperoleh 

keuntungan maksimal. Di lain pihak, saat petani dihadapkan pada keterbatasan 

biaya dalam melaksanakan  usahataninya, mereka tetap mencoba meningkatkan 

keuntungan dengan kendala biaya usahatani yang terbatas. Caranya dengan 

melakukan tindakan yang dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan biaya 

produksi yang sekecil-kecilnya. Keuntungan usahatani merupakan selisih total 

penerimaan dengan biaya usahatani (Daniel, 2002). 

Menurut Soekartawi (2002) penerimaan usahatani adalah perkalian antara 

produksi dengan harga jual produk. Biaya usahatani biasanya diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu : biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap ini umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya, 

dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit, 

contohnya pajak, sewa tanah, iuran pengairan, dan alat produksi. Biaya tidak tetap 

didefinisikan sebagai biaya  yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang 

diperoleh, contohnya biaya untuk produksi seperti tenaga kerja, bibit, pupuk, dan 

sebagainya.  



 
 

 
 

12 

Pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dengan semua 

biaya. Salah satu cara mengetahui kelayakan usaha adalah menggunakan analisis 

R/C yang merupakan singkatan dari Return Cost Ratio, atau dikenal sebagai 

perbandingan (nisbah) antara penerimaan dalam nilai uang dengan besarnya biaya 

yang dikeluarkan dalam usahatani tersebut (Soekartawi, 2002) 

Usahatani jambu getas merah yang dilakukan petani di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal merupakan usaha atau pengelolaan yang 

mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dikuasainya yang meliputi 

lahan, tenaga kerja, modal, dan waktu. Tujuannya adalah memperoleh pekerjaan 

dan mendapat pendapatan tunai untuk membiayai kebutuhan keluarga sehari-

harinya. 

 

2.1.2 Produksi Usahatani 

Produksi secara teknis adalah suatu proses pendayagunaan sumber-sumber 

yang tersedia dengan harapan akan mendapatkan hasil yang lebih dari segala 

pengorbanan yang telah diberikan. Menurut Kartasapoetra (1988), produksi secara 

ekonomi adalah proses pendayagunaan segala sumber yang tersedia untuk 

mewujudkan hasil yang terjamin kualitas dan kuwantitasnya, sehingga merupakan 

komoditas yang dapat diperdagangkan. Dalam usahatani, produksi diperoleh 

melalui suatu proses yang cukup panjang dan penuh resiko. Panjangnya waktu 

yang dibutuhkan tidak sama tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. 

Tidak hanya waktu, kecukupan faktor produksi pun ikut sebagai penentu 

pencapaian produksi. Proses produksi baru bisa berjalan bila persyaratan ini yang 
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dibutuhkan dapat dipenuhi. Persyaratan ini lebih dikenal dengan nama faktor 

produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dalam usahatani yaitu 

sebagai berikut: 

Ada empat unsur pokok dalam usahatani yang sering disebut sebagai 

faktor-faktorproduksi yaitu : 

1. Faktor Produksi Tanah 

Tanah merupakan faktor produksi yang memiliki kedudukan penting 

dalam suatu usahatani. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima 

oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya (Mubyarto, 1989). 

Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. 

Dalam usahatani misalnya pemilikan atau penguasaan lahan sempit sudah 

pasti kurang efisien dbanding lahan yang lebih luas. Semakin sempit lahan 

usaha, semakin tidak efisien usaha tani dilakukan. Kecuali bila suatu usaha 

tani dijalankan dengan tertib dan administrasi yang baik serta teknologi yang 

tepat. Tingkat efisiensi sebenarnya terletak pada penerapan teknologi, karena 

pada luasan yang lebih sempit, penerapan teknologi cenderung berlebihan 

(hal ini berhubungan erat dengan konversi luas lahan ke hektar), dan 

menjadikan usaha tidak efisien (Daniel, 2002). 

Macam-macam status tanah, sumber kepemilikan tanah, dan nilai 

tanah : 
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1) Status tanah 

Status tanah adalah pernyataan hubungan antara tanah usahatani 

dengan kepemilikan atau pengusahaannya. Adapun status tanah dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Tanah milik atau tanah hak milik 

b. Tanah sewa 

c.  Tanah gadai 

d.  Tanah pinjaman 

2)  Sumber pemilikan tanah 

Berdasarkan sumber kepemilikan dan pengusahaannya maka 

tanah yang dimiliki atau dikelola petani dapat digolongkan atas beberapa 

jenis proses penguasaan dan status tanah, yaitu : 

a. Dibeli 

b.  Disewa 

c.  Disakap 

d.  Pemberian oleh negara 

e.  Warisan 

f.  Wakaf 

g.  Membuka lahan sendiri 

3) Nilai tanah 

Tanah sebagai faktor produksi mempunyai nilai yang tergantung 

pada tingkat kesuburannya atau kelas tanahnya, fasilitas irigasi, posisi 
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lokasi terhadap jalan dan sarana perhubungan, adanya rencana 

pengembangan, dan lain-lain. 

2. Faktor Produksi Modal 

Modal atau kapital mengandung banyak arti, tergantung padapatan 

penggunaannya. Dalam arti sehari-hari, modal sama artinya dengan harta 

kekayaan seseorang, yaitu semua harta berupa uang, tabungan, tanah, rumah, 

mobil, dan lain sebagainya yang dimiliki. Modal tersebut dapat 

mendatangkan penghasilan bagi si pemilik modal, tergantung pada usahanya 

dan penggunaan modalnya. Dalam ilmu ekonomi juga banyak definisi tentang 

modal. Menurut Von Bohm Bawerk, arti modal atau kapital adalah segala 

jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat, disebut kekayaan 

masyarakat. Sebagian kekayaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk memproduksi barang-barang 

baru dan inilah yang disebut modal masyarakat atau modal sosial. Jadi, modal 

adalah setiap hasil atau produk atau kekayaan yang digunakan untuk 

memproduksi hasil selanjutnya (Von Bohm Bawerk:2002). 

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi 

lainnya menghasilkan barang-barang baru yaitu hasil pertanian (Mubyarto, 

1989). Modal merupakan salah satu faktor penting dalam memulai atau 

mengembangkan suatu kegiatan usaha, terutama bagi golongan ekonomi 

lemah termasuk para petani. Mereka sering mengalami persoalan dalam hal 

permodalan. Para petani pada umumnya memiliki modal sendiri yang relatif 

kecil, sehingga upaya mengatasi kekurangan modal petani umumnya 
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memanfaatkan modal pinjaman (kredit). Baik kredit itu berasal dari bank, 

lembaga pegadaian, koperasi, tetangga, dan saudara. Dalam usahatani modal 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a) Modal tetap, meliputi: tanah dan bangunan. Modal tetap dapat diartikan 

sebagai modal yang tidak habis pada satu periode produksi. Jenis modal 

ini memerlukan pemeliharaan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka 

waktu yang lama. Jenis modal ini mengalami penyusutan. 

b) Modal bergerak, meliputi: alat-alat pertanian, uang tunai, piutang di 

bank, bahan-bahan pertanian (pupuk, bibit, obat-obatan), tanaman, dan 

ternak. 

Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibedakan menjadi: 

a) Milik sendiri 

b) Pinjaman atau kredit 

c)  Hadiah warisan 

d)  Dari usaha lain 

e)  Kontrak sewa 

3. Faktor Produksi Tenaga Kerja 

Menurut sebagian pakar ekonomi pertanian, tenaga kerja (man power) 

adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu yang berumur antara 15-64 tahun, 

merupakan penduduk potensial yang dapat bekerja untukmemproduksi 

barang atau jasa, dan disebut angkatan kerja (labor force) adalah penduduk 

yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja, tetapi siap untuk bekerja atau 

sedang mencari kerja. Sementara yang bukan angkatan kerja (not in the labor 
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force) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tetapi tidak terlibat 

dalam suatu usaha atau tidak terlibat dalam suatu kegiatan yang menghasilkan 

barang atau jasa. Penduduk yang termasuk kelompok ini adalah orang yang 

bersekolah, mengurus rumah tangga, orang jompo, dan atau penyandang 

cacat. Orang yang bekerja (employed persons) adalah orang yang melakukan 

pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh 

penghasilan atau keuntungan, baik mereka yang bekerja penuh (full time) 

maupun tidak yang bekerja penuh (part time). Sementara yang disebut 

pencari kerja atau pengangguran (unemployment) adalah mereka yang tidak 

bekerja dan sedang mencari kerja menurut referensi waktu tertentu, atau 

orang yang dibebastugaskan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan (Daniel, 

2002).  

Dalam usahatani sebagian besar tenaga kerja berasal dari keluarga 

petani sendiri. Tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan 

sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak 

pernah dinilai dalam uang (Mubyarto, 1989). Bila dari keluarga sendiri belum 

mencukupi barulah petani menggunakan tenaga kerja dari luar. Agar proses 

produksi dapat berjalan maka pada tiap tahapan kegiatan usahatani diperlukan 

masukan tenaga kerja yang sepadan. 

4. Faktor Produksi Pengelolaan (manajemen) 

Pengelolaan usahatani merupakan suatu tindakan petani dalam 

menentukan, mengorganisir dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi 

yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi 
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pertanian sebagaimana yang diharapkan. Ukuran dari keberhasilan 

pengelolaan adalah usahatani yang dilakukan mendapatkan keuntungan yang 

seimbang. 

2.1.3 Teknologi 

Dalam arti biasa (sehari-hari) teknologi berarti suatu perubahan berarti 

dalam fungsi produksi yang nampak dalam teknis produksi yang ada (Irawan dan 

Suparmoko, 2002:196). Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan teknologi 

(technological change) adalah termasuk perubahan dalam fungsi produksi dalam 

suatu kegiatan tertentu yang dapat menambahkan hasil dengan input tertentu. 

Perubahan teknologi ini menyebabkan tambahan produksi dengan sumber-sumber 

yang sama ataupun jumlah output yang sama tetapi dengan input yang lebih 

sedikit, atau mungkin pula berupa barang-barang yang lebih sedikit, atau mungkin 

pula berupa barang-barang baru yang punya kegunaan yang lebih banyak. 

Teknologi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya antara lain teknologi 

modern atau teknologi maju dan teknologi tradisional atau rendah. Teknologi 

berkaitan erat dengan peralatan dan cara-cara yang digunakan dalam suatu usaha. 

2.1.4 Kelembagaan 

Keberadaan kelembagaan menjadi topik utama dalam ekonomi pertanian 

karena fungsinya yang cukup menentukan, terutama dalam memperlancar arus 

masukan dan keluaran. Kelembagaan juga berpengaruh besar terhadap penawaran, 

di samping penyaluran yang sudah pasti muaranya akan mempengaruhi harga. 

Secara resmi, kelembagaan bisa dibedakan atas dua bagian nyata, yaitu 

kelembagaan pemerintah dan kelembagaan bukan pemerintah. Kelembagaan 
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pemerintah yaitu semua institusi, sarana dan prasarana yang disediakan oleh 

pemerintah, sedangkan yang tergolong bukan pemerintah adalah institusi atau 

sarana dan prasarana yang diadakan sendiri oleh petani ataupun badan atau 

organisasi lain yang bukan pemerintah (Daniel, 2002). 

Aspek kelembagaan adalah sangat penting, tidak hanya dari segi ekonomi 

pertanian saja, tetapi juga dari segi ekonomi pedesaan yang merupakan basis 

perekonomian negara agraris. Dalam hal ini Mosher menegaskan bahwa aspek 

kelembagaan merupakan syarat pokok yang diperlukan agar struktur 

pembangunan pedesaan menjadi maju. Ada tiga diantara lima syarat pokok yang 

harus ada, yang dikategorikan sebagai aspek kelembagaan dalam struktur 

pedesaan maju, yaitu adanya pasar, pelayanan penyuluhan, dan lembaga 

perkreditan (Daniel, 2002). 

2.1.5 Pemasaran 

Pemasaran dapat didefinisikan sebagai telaah terhadap aliran produk 

secara fisis dan ekonomik, dari produsen melalui pedagang perantara ke 

konsumen (Downey,1992). Kegiatan pemasaran mencakup kegiatan perdagangan, 

penjualan dan distribusi. Mendistribusikan barang hasil produksi dapat langsung 

di lokasi usahatani, pemasaran ke luar wilayah serta pemasaran berdasarkan 

pemesanan. 

Fungsi Pemasaran : 

1. Fungsi pertukaran yaitu produk harus dijual dan dibeli sekurang-

kurangnya sekali selama proses pemasaran. 
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2. Fungsi fisik tertentu harus dilaksanakan, seperti pengangkutan, 

penggudangan, dan pemrosesan produk. 

3. Berbagai fungsi penyediaan sarana harus dilaksanakan dalam proses 

pemasaran. Bagaimanapun sekurang-kurangnya harus ada informasi pasar 

yang tersedia, seseorang harus menerima resiko kerugian yang mungkin 

terjadi, seringkali produk harus distandarisasi, dikelompokkan menurut 

mutunya untuk mempermudah penjualan produk tersebut dan akhirnya 

seseorang harus memiliki produk yang bersangkutan dan menyediakan 

pembiayaan selama proses pemasaran berlangsung (Downey, 1992). 

 

2.2 Pendapatan 

2.2.1 KonsepPendapatan 

Menurut Mceachern (2000) mendefinisikan “Pendapatan adalah ekspresi 

moneter dari keseluruhan produk atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan 

kepada pelanggannya selama satu periode”. Menurut definisi ini, maka 

pendapatan diukur berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diserahkan kepada 

pembeli atau langganan (dengan menggunakan satuan mata uang tertentu). 

Jadimerupakan aliran keluarnya (out flow) nilai atas barang atau jasa yang 

ditransfer kepada langganannya.  

Definisi lain mengenai pendapatan diutarakan oleh Adiwilaga (1975) 

menyatakan, antara nilai nyata pendapatan dapat dilihat dan diperhitungkan dari 

dua segi, yaitu : 
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1. Pendapatan tunai, merupakan selisih penerimaan tunai dengan biaya tunai. 

Penerimaan tunai merupakan penerimaan yang betul-betul diterima petani 

atas penjualan dari sejumlah hasil produksinya. Sedangkan biaya tunai 

merupakan jumlah biaya yang betul-betul dikeluarkan oleh petani dalam 

mengelola usahataninya seperti biaya pupuk, obat, tenaga kerja, dan lain-lain. 

2. Pendapatan total, merupakan selisih dari penerimaan dengan pendapatan 

biaya, baik biaya tunai atau pun yang diperhitungkan. Dari kedua segi 

penilaian pendapatan ini, dapat dilihat secara nyata jumlah  pendapatan betul-

betul yang diperoleh petani dan sejumlah pendapatannya yang seharusnya 

diterima petani. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Manurung (2002) yang mengemukakan 

bahwa pendapatan adalah total penerimaan dalam bentuk uang dan bukan uang 

untuk seseorang ataupun rumah tangga selama periode tertentu. Selanjutnya 

menurut Sukirno (1994:62) definisi pendapatan terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Pendapatan Pribadi 

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, 

termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan. 

Adapun yang termasuk pendapatan pribadi antara lain: 

a. Pendapatan perusahaan perorangan  

b. Pendapatan netto 

c.  Pendapatan dari sewa 

d.  Gaji dan upah para pekerja 

e.  Deviden. 
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2. Pendapatan Disposibel 

Apabila pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak yang harus 

dibayarkan oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan 

pendapatan disposibel. Dengan demikian pendapatan disposibel adalah 

pendapatan yang boleh digunakan oleh para penerima yaitu semua rumah 

tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang dan jasa-jasa 

yang mereka inginkan.  

Pendapatan secara umum adalah uang yang diterima oleh seseorang atau 

perusahaan dalam bentuk gaji (wages), upah (salaries), sewa (rent), bunga 

(interes), laba (profit), dan lain sebagainya (Pass, 1997:287). Kondisi seseorang 

dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah 

seluruh uang yang diterima oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Dalam 

hal ini pendapatan juga bisa diartikan sebagai pendapatan bersih seseorang baik 

berupa uang atau natura. Secara umum pendapatan dapat digolongkan menjadi 

tiga yaitu : 

1. Gaji dan upah  

Gaji dan upah merupakan imbalan yang diperoleh seseorang setelah 

melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau 

pemerintah.  

2. Pendapatan dari kekayaan  

Pendapatan dari usaha sendiri, merupakan nilai total produksi dikurangi 

dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga 

kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan. 
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3. Pendapatan dari sumber lain  

Dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja 

antara lain penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa 

aset, bunga bank serta sumbangan dalam bentuk lain. Tingkat pendapatan 

(income level) adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seorang 

individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-

sumber pendatapan lain. (Samuelson dan Nordhaus, 1995). 

Menurut Seokartawi dkk, (1986), banyak istilah yang digunakan untuk 

menyatakan ukuran pendapatan dan keuntungan usahatani oleh karena itu uraian 

berikut menjelaskan penggunaan beberapa istilah dan artinya : 

1) Pendapatan bersih usahatani yaitu pendapatan yang diperoleh dari selisih 

antara penerimaan kotor usahatani dengan pegeluaran total usahatani. 

Penerimaan kotor usahatani adalah nilai produk total usahatani dalam jangka 

waktu tertentu baik dijual maupun tidak dijual. Sedangkan pengeluaran total 

usahatani adalah semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan 

didalam produksi. Pendapatan bersih usahatani mengukur imbalan yang 

diperoleh keluarga petani dan penggunaan faktor-faktor produksi kerja, 

pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang 

diinvestasikan ke dalam usahatani. 

2) Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan tunai usahatani 

dengan pengeluaran usahatani. Pendapatan tunai usahatani didefenisikan 

sebagai nilai uang yang diterima dari penjualan produk usahatani. Sedangkan 

pengeluaran tunai usahatani adalah jumlah yang dibayarkan untuk pembelian 
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barang dan jasa bagi usahatani. Analisis pendapatan usahatani mempunyai 

kegunaan bagi petani maupun bagi pemilik faktor produksi. Ada dua tujuan 

utama dari analisis pendapatan, yaitu menggambarkan keadaan sekarang 

suatu keadaan usahatani dan menggambarkan keadaan yang akan datang dari 

perencanaan atau tindakan. Bagi seorang petani, analisis pendapatan 

membantu untuk mengukur apakah kegiatan usahanya padasaat ini berhasil 

atau tidak (Soeharjo dan Patong, 1973). Pendapatan selain diukur dengan 

nilai mutlak dapat pula diukur nilaiefisiennya. Salah satu alat untuk 

mengukur efisiensi pendapatan tersebut yaitu penerimaan untuk setiap biaya 

yang dikeluarkan atau imbangan penerimaan dan biaya atau Revenue to Cost 

Ratio (analisis R/C). Perbandingan ini menunjukkan penerimaan kotor untuk 

setiap rupiah yang dikeluarkan dalam usahatani. Semakin tinggi nilai R/C 

rasio menunjukkan semakin besar penerimaan yang diperoleh dari setiap 

rupiah yang dikeluarkan. Sehingga dengan perolehan nilai R/C rasio yang 

semakin tinggi maka tingkat efisiensi pendapakan semakin baik. 

2.2.2 Pendapatan usaha tani jambu getas merah 

 Penerimaan total usahatani (total farm revenue) merupakan nilai produk 

dari usahatani yaitu harga produk dikalikan dengan total produksi periode 

tertentu. Total biaya atau pengeluaran adalah semua nilai faktor produksi yang 

dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk dalam periode tertentu. 

Pendapatan total usahatani merupakan selisih antara penerimaan total 

denganpengeluaran total. Rumus penerimaan, total biaya dan pendapatan adalah 

(Soekartawi, 1986) : 
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TR = P x Q.............................................................................................................(i) 

TC = biaya tunai + biaya diperhitungkan..............................................................(ii) 

µ atas biaya tunai = TR - biaya tunai...................................................................(iii) 

µ atas biaya total = TR – TC................................................................................(iv) 

Keterangan : 

TR : total penerimaan usahatani (Rp) 

TC : total biaya usahatani jambu getas merah (Rp) 

P : harga output jambu getas merah (Rp/Kg) 

Q : jumlah output jambu getas merah (Kg) 

µ : pendapatan atau keuntungan jambu getas merah (Rp) 

Pendapatan dianalisis berdasarkan biaya tunai dan biaya tidak tunai atau 

biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai digunakan untuk melihat seberapa besar 

likuiditas tunai yang dibutuhkan petani untuk menjalankan kegiatan usahataninya. 

Biaya tidak tunai digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan 

kerja petani jika penyusutan, sewa lahan dan nilai kerja keluarga diperhitungkan. 

Salah satu ukuran efisiensi penerimaan untuk tiap rupiah yang dikeluarkan 

(revenue cost ratio) adalah analisis R/C. 

 Analisis R/C rasio dalam usahatani menunjukkan perbandingan antara 

nilai output terhadap nilai inputnya yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

dari usahatani yang dilaksanakan. Selainitu R/C rasio juga merupakan 

perbandingan antara penerimaan dengan pengeluaran usahatani. Rasio R/C yang 

dihitung dalam analisis ini terdiri dari R/Catas biaya tunai dan R/C atas biaya 

total. Rasio R/C atas biaya tunai dihitung dengan membandingkan antara 
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penerimaan total dengan biaya tunai dalam satuperiode tertentu. Rasio R/C atas 

biaya total dihitung dengan membandingkan antara penerimaan total dengan biaya 

total dalam satu periode tertentu. Rumus analisis imbangan penerimaan dan biaya 

usahatani adalah sebagai berikut (Soekartawi, 1986) : 

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

R/C rasio atas biaya total = TR / TC 

Keterangan : 

TR : total penerimaan usahatani (Rp) 

TC : total biaya usahatani (Rp) 

Secara teoritis R/C menunjukkan bahwa setiap satu rupiah biaya yang 

dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar nilai R/C. Suatu usaha dapat 

dikatakan menguntungkan dan layak untuk diusahakan apabila nilai R/C rasio 

lebih besar dari satu (R/C > 1), makin tinggi nilai R/C menunjukkan bahwa 

penerimaan yang diperoleh semakin besar. Namun apabila nilai R/C lebih kecil 

dari satu (R/C < 1), usaha ini tidak mendatangkan keuntungan sehingga tidak 

layak untuk diusahakan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

1.  Kasmawati, M., A. Rahman Mappangaja dan Melaty P. Yoenus. 2006. 

Jurnal Penelitian : “Analisis Produksi Dan Pendapatan Usaha Tani 

Kentang Di Kecamatan Uluere Kabupaten Banteang”. 

Berdasarkan analisis skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa : diperoleh 

petani kentang secara finansial. Hasil penelitian adalah: (1)Produk yang 

dihasilkan oleh petani kentang di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng 
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masih rendah, hanya 5 ton/ha sampai 10ton/ha, (2) Pendapatan bersih yang 

diperoleh petani responden rata-rata di atas 10 juta per hektar per musim 

tanam (4 bulan), pada tingkat harga saat penelitian Rp 3.787,50 per 

kilogram. Namun harga kentang bervariasi dari Rp 2.000 sampai Rp 7000 

per kilogram. Rata-rata biaya yang digunakan Rp 14.387.787,24 per hektar 

dan rata-rata penerimaan Rp 24.524.062.50 sehingga pendapatan bersih 

yang diperoleh Rp 10.136.275,26 per hektar per musim. 

2. Vena Astriana. 2010. “Analisis Usahatani Jambu Getas Merah dan 

Kontribusinya terhadap Pendapatan Total Rumah Tangga Petani di Desa 

Kalipakis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. UNNES 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usahatani jambu getas merah 

di Desa Kalipakis ada sejak tahun 2002. Rata-rata nilai produktivitas 

petani adalah 6,14 ton per hektar. Rata-rata nilai R/C diperoleh 5,75. 

Terdapat hambatan-hambatan dalam usahatani jambu getas merah yaitu 1) 

cuaca, 2) hama dan penyakit tanaman, 3) ketidakstabilan harga buah 

jambu getas merah. Upaya-upaya yang dilakukan petani untuk mengatasi 

masalah tersebut yaitu dengan menyiram pohon di musim kemarau 

panjang, menyemprot pohon dengan peptisida, dan pemangkasan ranting 

pohon jambu getas merah. Rata-rata kontribusi usahatani terhadap 

pendapatan total rumah tangga petani di Desa Kalipakis Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Kendal sebesar 63,44%.Rata-rata nilai R/C yaitu 

5,75. Hal ini menunjukkan bahwa nilai R/C > 1, maka dapat disimpulkan 

bahwa usahatani jambu getas merah menguntungkan dan layak 
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diusahakan. Nilai R/C yang diperoleh menunjukkan bahwa dari Rp1,00 

modal yang dikeluarkan akan memperoleh pendapatan sebesar Rp5,75. 

Usahatani jambu getas merah memberikan kontribusi terhadap pendapatan 

total rumah tangga petani sebesar 63,44%. 

3. Sadik Ihsan dan Arthahnan Aid, ‟(2011) “Analisis SWOT untuk 

merumuskan strategi pengembangan usaha karet di Kabupaten Pulang 

Pisau Kalimantan Tengah” Hasil perhitungan nilai total dari faktor-faktor 

strategis internal dan faktor-faktor strategis eksternal, yaitu berturut-turut 

sebesar 6,13 dan 5,97 menunjukkan indikasi bahwa komoditas karet 

menduduki posisi strategis yang cukup kuatuntuk terus dikembangkan. 

Berdasarkan analisis SWOT dibuat beberapa strategi yaitu:(1)Peningkatan 

produksi melalui tindakan intensifikasi, ekstensifikasi, dan peremajaan. (2) 

Dalam program peremajaan perbaikan bahan tanam agar diprioritaskan 

melalui penyediaan bibit unggul karena dalam jangka panjang 

berpengaruh pada produktivitas dan kualitas produk. (3) Penerapan 

program intensifikasi ditunjang oleh penyediaan sarana produksi sesuai 

dengan keperluannya dengan jumlah, tempat, dan waktu yang tepat, serta 

tindakan penyuluhan untuk mengintroduksi teknologi baru tepat guna serta 

hal-hal yang terkait dengan program intensifikasi. (4) Peningkatan akses 

petani produsen atas lembaga dan sumber finansial khususnya untuk 

membantu memberikan solusi atas kendala finansial yang potensial terjadi 

pada program peremajaan serta pemeliharaan TBM. (5) Pertahankan 

peruntukkan lahan untuk komoditas unggulan (karet). (6) Tetap menjaga 
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insentif harga ditingkat petani sepanjang memungkinkan untuk menjamin 

pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan petani. (7) Pemeliharaan dan 

pengembangan infrastruktur: jalan dan pelabuhan (antar pulau) untuk 

keperluan mempertahankan serta merintisakses pasar atas produk yang 

dihasilkan. 

2.4 Kerangka Berfikir 

Usahatani jambu merupakan usaha yang memiliki prospek yang cukup 

cerah untuk dikembangkan karena selain memberikan hasil yang memuaskan juga 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Para petani di Desa Pagersari 

tertarik untuk membudidayakan tanaman jambu getas merah dengan alasan untuk 

prospek jangka panjang diharapkan dapat memberi sumbangan kontribusi 

terhadap pendapatan rumah tangga petani untuk menghadapi persaingan usaha di 

era globalisasi dan di harapkan agar lebih bisa memenui kebutuhan petani karena 

jambu getas merah ini tidak mengenal musim, berbeda dengan ditanami tanaman 

pokok yang masa panennya lebih lama dan memakan dan mengenal musim panen. 

Usahatani jambu adalah suatu jenis kegiatan pertanian rakyat yang 

diusahakan oleh petani dengan mengkombinasikan faktor alam, tenaga kerja, 

modal dan pengelolaan yang ditujukan pada peningkatan produksi. Adapun cara 

untuk meningkatkan produksi jambu getas merah perlu dilakukanya strategi 

pengembangan yang terdiri dari faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun 

faktor eksternal (peluang dan ancaman).   

Dari strategi tersebut diharapkan akan  berdampak pada kontibusi yang 

akan mempengaruhi pendapatan total rumah tangga petani jambu di Desa  
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Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Berdasarkan uraian di atas maka 

secara sistematis dapat digambarkan skema kerangka pemikiran seperti di bawah 

ini : 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Kontribusi Usahatani Jambu Getas Merah 

Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Dan Strategi Pengembangan Usahatani 

Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian  

3.1.1  Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006), 

sedangkan menurut Sudjana (1996) menyatakan bahwa populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kualitatif 

mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan 

jelas yang ingin dipelajari dari sifat-sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh petani yang melakukan usahatani jambu getas merah di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal yang berjumlah 160 petani.  

3.1.2 Sampel penelitian  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006). Pada dasarnya semua anggota populasi mempunyai peluang 

yang sama untuk menjadi anggota sampel dalam sebuah penelitian (Sutrisno Hadi, 

2000). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Proporsional Random Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah 

dimana masing- masing bagian terambil sampelnya secara acak.  

Sampel dalam penelitian ini  yang mewakili populasi terdiri dari petani 

jambu getas merah itu sendiri. Penentuan sampel ini dihitung dengan 

menggunakan rumus Slovin dalam Husein (1998) berikut ini: 
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21 Ne

Nn  

Keterangan: 

N  = ukuran populasi 

n = ukuran sampel 

e² = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan.  

 Sampel yang ditolelir, dalam penelitian ini digunakan 10 persen 

Berdasarkan rumus di atas, maka perhitungan nilai sampel sebagai berikut : 

62

6,2

160

6,11

160

1,0.1601

160
2

n

n

n

n

 

Perhitungan di atas diperoleh nilai sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu sebanyak 62 petani jambu dianggap sudah mewakili dari 

keseluruhan petani yaitu sebanyak 160 petani, Adapun proporsi sebaran 

sampelnya yang terdapat pada tiga dusun di Desa Pagersari yaitu Dusun Pagersari, 

Dusun Bungkaran dan Dusun Paturen yang dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

 Sebaran Sampel Petani Jambu Getas Merah di Desa Pagersari  

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

No. Dusun Populasi Sampel 

1. Pagersari 70 2762
160

70
x

 

2. Bungkaran 43 1762
160

43
x

 

3. Paturen 47 1862
160

47
x

 

Jumlah 160 62 

    Sumber : Data  primer, diolah 2011 

Pada Tabel 1.3 dapat diketahui persebaran sampel petani jambu getas merah 

dari ketiga dusun di Desa Pagersari yaitu Dusun Pagersari sebanyak 27 petani, 

Dusun Bungkaran sebanyak 17 petani, dan Dusun Paturen sebanyak 18  petani. 

3.1.3 Variabel penelitian  

Variabel adalah subjek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Produktivitas 

Produktivitas merupakan nilai yang diperoleh dari jumlah produksi 

usahatani jambu getas merah dalam satuan ton per luas lahan dalam satuan 

hektar di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. 

2. Penerimaan Usahatani  

Penerimaan usahatani atau pendapatan kotor usahatani merupakan 

pendapatan yang diperoleh petani dari hasil/ produksi usahatani jambu 
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getas merah dikalikan dengan harga jual jambu getas merah di Desa 

Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. 

3. Biaya Usahatani 

Biaya usahatani merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani 

untuk usahatani dalam satuan rupiah. Biaya usahatani jambu getas merah, 

biaya dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya 

tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar 

kecilnya produksi yang dihasilkan, terdiri dari : alat pertanian, biaya 

pengairan, biaya sewa tanah, dan pajak tanah. Sedangkan biaya tidak tetap 

besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan, terdiri 

dari: biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, biaya 

plastik dan biaya transportasi. 

4. Pendapatan Bersih/ Keuntungan Usahatani 

Pendapatan bersih atau keuntungan usahatani merupakan 

penerimaan dikurangi total biaya usahatani dalam satuan rupiah, dimana 

penerimaan merupakan produksi usahatani dikalikan harga jambu getas 

merah. 

5. Pendapatan Total Rumah Tangga 

Pendapatan total rumah tangga merupakan seluruh pendapatan 

rumah tangga baik yang berasal dari hasil usahatani jambu getas merah 

maupun pendapatan dari usaha lain seperti pedagang, pegawai, beternak, 

dan lain-lain. 
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3.2 Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan data primer, 

dimana data primer dikumpulkan dari petani yang membudidayakan jambu 

getas merah dengan menggunakan angket atau daftar pertanyaan, observasi 

langsung atau wawancara langsung, dan dokumentasi. 

1. Metode angket atau daftar pertanyaan 

  adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-

hal yang di ketahui oleh responden. Angket adalah metode pengumpulan 

data dengan cara memberikan pertanyaan yang telah diselidiki. Metode ini 

digunakan untuk mencari data primer untuk pengumpulan data tentang 

usaha tani jambu getas merah dan kontribusinya terhadap pendapatan total 

petani di Desa Pagersari Kecamatan Patean.  

2. Metode wawancara 

Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini dilakukan pada saat 

melakukan pengumpulan data untuk membantu menjelaskan kepada 

responden apabila responden kurang jelas dan tidak bisa menjawab angket 

yang dikarenakan buta huruf ataupun keterbatasan didalam memahami 

pertanyaan. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data atau variabel mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, buku, prasasti, notulen rapat. Metode 
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dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data fisik dan kondisi 

wilayah di Kecamatan Patean seperti batas wilayah, jumlah penduduk, 

pekerjaan, penduduk dan pendidikan penduduk di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis merupakan suatu usaha untuk menentukan jawaban atas 

pertanyaan tentang rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam suatu penelitian. 

Data yang sudah masuk dan sudah terkumpul dianalisis untuk menjawab tujuan 

dari penelitian. Teknik analisis data disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan analisis data 

sebagai berikut: 

3.3.1 Analisis Deskriptif Persentase (DP) 

Analisis DP digunakan untuk mengetahui kontribusi usahatani jambu getas 

merah terhadap pendapatan total rumah tangga petani dalam satuan persen. 

Kontribusi adalah sumbangan yang dapat diberikan oleh suatu hal terhadap hal 

lain. Data yang diperoleh dianalisis tanpa uji statistik dengan menghitung jumlah 

uang yang diperoleh dari suatu kegiatan usahatani jambu getas merah dan 

pendapatan total rumah tangga petani dikali seratus persen, dirumuskan sebagai 

berikut : 

Persentase kontribusi pendapatan usahatani jambu getas merah terhadap 

pendapatan total rumah tangga petani = 
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a. Mean 

Mean atau rata-rata digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari 

data yang sudah didapat melalui penyebaran angket, yaitu jumlah seluruh 

nilai dibagi dengan jumlah nilai sampel. 

b. Modus 

Modus atau nilai yang sering muncul digunakan untuk mengetahui 

nilai yang paling banyak muncul dilihat dari nilai frekuensi dan nilai 

persentase. 

c. Interval 

Interval merupakan jarak antar kelas, menurut Sudjana (1996) 

menentukan interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Range = nilai maksimum – nilai minimum 

Panjang kelas interval = range : banyak kelas 

3.3.2 Analisis Usahatani 

Analisis usahatani dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan 

atau pendapatan kotor dan biaya-biaya yang dikeluarkan petani untuk usahatani 

jambu getas merah serta keuntungan yang diperoleh petani dari hasil usahatani 

jambu getas merah. 

3.3.3  Analisis Pendapatan Usahatani 

 Penerimaan total usahatani (total farm revenue) merupakan nilai produk 

dari usahatani yaitu harga produk dikalikan dengan total produksi periode 

tertentu. Total biaya atau pengeluaran adalah semua nilai faktor produksi yang 

dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk dalam periode tertentu. 
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Pendapatan total usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan 

pengeluaran total. Rumus penerimaan, total biaya dan pendapatan adalah 

(Soekartawi, 1986) : 

TR = P x Q............................................................................................................(i) 

TC = TFC + TVC..................................................................................................(ii) 

 atas biaya tunai = TR - biaya tunai...................................................................(iii) 

 atas biaya total = TR – TC................................................................................(iv) 

Keterangan : 

TR : total penerimaan usahatani (Rp) 

TC : total biaya usahatani (Rp) 

TFC: Total biaya tetap 

TVC: Total biaya tidak tetap 

P : harga output (Rp/Kg) 

Q : jumlah output (Kg) 

 : pendapatan atau keuntungan (Rp) 

Pendapatan dianalisis berdasarkan biaya tunai dan biaya tidak tunai atau 

biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai digunakan untuk melihat seberapa besar 

likuiditas tunai yang dibutuhkan petani untuk menjalankan kegiatan usahataninya. 

Biaya tidak tunai digunakan untuk menghitung berapa sebenarnya pendapatan 

kerja petani jika penyusutan, sewa lahan dan nilai kerja keluarga diperhitungkan. 

Salah satu ukuran efisiensi penerimaan untuk tiap rupiah yang dikeluarkan 

(revenue cost ratio) adalah analisis R/C. Analisis R/C rasio dalam usahatani 

menunjukkan perbandingan antara nilai output terhadap nilai inputnya yang 
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bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari usahatani yang dilaksanakan. Selain 

itu R/C rasio juga merupakan perbandingan antara penerimaan dengan 

pengeluaran usahatani.  

Rasio R/C yang dihitung dalam analisis ini terdiri dari R/C atas biaya tunai 

dan R/C atas biaya total. Rasio R/C atas biaya tunai dihitung dengan 

membandingkan antara penerimaan total dengan biaya tunai dalam satu periode 

tertentu. Rasio R/C atas biaya total dihitung dengan membandingkan antara 

penerimaan total dengan biaya total dalam satu periode tertentu. Soekartawi 

(1986), Rumus analisis imbangan penerimaan dan biaya usahatani adalah sebagai 

berikut: 

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

R/C rasio atas biaya total = TR / TC 

Keterangan : 

TR : total penerimaan usahatani (Rp) 

TC : total biaya usahatani (Rp) 

Secara teoritis R/C menunjukkan bahwa setiap satu rupiah biaya yang 

dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar nilai R/C. Suatu usaha dapat 

dikatakan menguntungkan dan layak untuk diusahakan apabila nilai R/C rasio 

lebih besar dari satu (R/C > 1), makin tinggi nilai R/C menunjukkan bahwa 

penerimaan yang diperoleh semakin besar. Namun apabila nilai R/C lebih kecil 

dari satu (R/C < 1), usaha ini tidak mendatangkan keuntungan sehingga tidak 

layak untuk diusahakan. 
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4.3.4 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi pengembangan usahatani jambu getas merah. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan 

peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (weakness) dan ancaman (treaths). Hal ini disebut dengan analisis 

situasi. Model yang paling popular untuk analisis situasi adalah analisis SWOT 

(Rangkuti, 2006). 

Tahap pertama dalam penyusunan analisis adalah tahap pengumpulan 

data. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan 

data internal. Model yang digunakan dalam tahap ini adalah Matrik Faktor 

Strategi Eksternal dan Matrik Faktor Strategi Internal. 

a. Matrik Faktor Strategi Eksternal 

Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (EFE) : 

1. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman). 

2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor –faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil 
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diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. 

Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. 

Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4. 

4.  Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1 (poor). 

5.  Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya 

dihitung. 

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh jumlah 

total skor pembobotan bagi petani yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana petani tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor 

strategis eksternalnya.  

b. Matrik Faktor Strategi Internal 

Tahapnya adalah : 

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan usaha tani 

dalam kolom 1.  

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 

(paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-

faktor tersebut terhadap posisi strategis pengembangan usahatani jambu 

getas merah (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebih skor 

total 1,0) 
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3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi usaha tani  yang 

bersangkutan. 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). 

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh jumlah 

total skor pembobotan bagi usahatani yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana pertanian tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor 

strategis internalnya.  

Setelah mengumpulkan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

pengembangan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan informasi 

tersebut ke dalam rumusan strategi. Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-

faktor strategis perusahan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini 

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. 
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Tabel 3.2 

Matrik SWOT 

IFAS 

EFAS 

STRENGHTS (S) 

- Tentukan 5 – 10 

faktor-faktor 

kekuatan 

internal 

WEAKNESSES (W) 

- Tentukan 5 – 10 

faktor-faktor 

kelemahan 

internal 

OPPORTUNITIES 

(O) 

- Tentukan 5 – 10 

faktor peluang 

eksternal 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

TREATHS (T) 

- Tentukan 5 – 10 

faktor ancaman 

eksternal 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari 

Ancaman 

Sumber : Freddy Rangkuti 2006 

a Strategi SO 

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Apabila di dalam kajian terlihat 

peluang-peluang yang tersedia ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat, 

maka sektor tersebut dianggap memiliki keunggulan komparatif. Dua elemen 

sektor industri eksternal dan internal yang baik ini tidak boleh dilepaskan begitu 

saja, tetapi akan menjadi isu utama pengembangan. Meskipun demikian dalam 

proses pengkajiannya tidak boleh dilupakan adanya berbagai kendala dan 

ancaman perubahan, kondisi lingkungan yang terdapat di sekitarnya untuk 

digunakan sebagai usaha untuk mempertahankan keunggulan komparatif tersebut. 

b Strategi ST 

Strategi ini mempertemukan interaksi antara ancaman atau tantangan dari luar 

yang diidentifikasikan untuk memperlunak ancaman atau tantangan tersebut, dan 

sedapat mungkin merubahnya menjadi peluang bagi pengembangan selanjutnya. 
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Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 

ancaman. 

c Strategi WO 

Kotak ini merupakan kajian yang menuntut adanya kepastian dari berbagai 

peluang dan kekurangan yang ada. Peluang yang besar di sini akan dihadapi oleh 

kurangnya kemampuan sektor untuk menangkapnya. Pertumbuhan harus 

dilakukan secara hati-hati untuk memilih dan menerima peluang tersebut. 

Khususnya dikaitkan dengan keterbatasan potensi kawasan. Strategi ini diterapkan 

berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan 

kelemahan yang ada. 

d Strategi WT 

Merupakan tempat menggali berbagai kelemahan yang akan dihadapi sektor 

industri kecil dalam pengembangannya. Hal ini dapat dilihat dari pertemuan 

antara ancaman dan tantangan dari luar dengan kelemahan yang terdapat di dalam 

kawasan. Strategi yang harus ditempuh adalah mengambil keputusan untuk 

mengendalikan kerugian yang akan dialami dengan sedikit membenahi sumber 

daya internal yang ada. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat 

defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

1)  Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Desa Pagersari terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Pagersari, Dusun 

Bungkaran, dan Dusun Paturen yang terletak di Kecamatan Patean Kabupaten 

Kendal dengan ketinggian tempat 560 meter dpl, derajat keasaman tanah (pH) 

6-7, dan suhu udara rata-rata C. Jarak Desa Pagersari ke Kecamatan 

Patean 2 km dan ke Kabupaten Kendal 50 km. Secara administratif, Desa 

Pagersari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wirosari Kecamatan Patean 

- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bejen Kecamatan Bejen 

- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngrowo Kecamatan Patean 

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Desa Trimulyo Kecamatan Patean 

2)  Deskripsi Tanaman Jambu Getas Merah 

Jambu getas merah merupakan salah satu jenis komoditas hortikultura 

yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia dan memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi. Sesuai dengan namanya, jambu getas merah memiliki 

warna daging buah yang merah sewaktu buah sudah masak. Jambu getas 

merah dapat digunakan dalam bentuk segar maupun yang sudah diolah. 

Produk olahan jambu getas merah dapat berupa jus jambu, selai jambu, dodol, 

dan manisan jambu. Produk olahan jambu getas merah tersebut mempunyai 
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keuntungan, diantaranya penggunaan yang praktis, awet, dan mudah dalam 

mengangkut serta menyimpannya.  

Karakteristik jambu getas merah adalah memiliki warna daging buah 

yang merah pada saat masak, bentuknya bulat, dan memiliki ukuran yang 

relatif besar. Jambu getas merah ini telihat lebih segar dibandingkan jambu 

biji varietas lainnya. Jambu getas merah memiliki kadar quersetin, glikosida 

quersetin, flavonoid, minyak atsiri, asam ursolat, asam psidiolat, asam 

kratodolat,  asam oleanolat, asam gujaverin dan vitamin C. Kandungan 

vitamin di dalamnya sanggup memenuhi kebutuhan harian anak berusia 13-

20 tahun yang mencapai 80-100 mg per hari, atau kebutuhan vitamin C harian 

orang dewasa yang mencapai 70-75 mg per hari. Sebutir jambu getas merah 

dengan berat 275 g per buah dapat mencukupi kebutuhan harian akan vitamin 

C pada tiga orang dewasa atau dua anak-anak. Keunggulan lain dikenal 

sebagai bahan obat tradisional untuk batuk dan diare. Jus Jambu getas merah 

juga dianggap berkhasiat untuk membantu penyembuhan penderita demam 

berdarah. Di bawah ini adalah kandungan gizi jambu getas merah setiap 100 

gramnya: 
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Tabel 4.1 

Kandungan Gizi Jambu Getas Untuk Setiap 100 Gram Buah 

Kandungan Satuan Jumlah 

Energi Kalori 49,00 

Protein Gram 0,90 

Lemak Gram 0,30 

Karbohidrat Gram 12,20 

Kalsium Miligram 14,00 

Fosfor Miligram 28,00 

Zat Besi Miligram 1,10 

Vitamin A Miligram 25 

Vitamin B1 Miligram 0,05 

Vitamin B2 Miligram 0,04 

Vitamin C Miligram 87,00 

Niasin Miligram 1,10 

Serat Gram 5,60 

Air Gram 86 

Bagian yang dapat dimakan Persen 82 

Sumber: Dinas Pertanian 2010 

  

4.1.1  Profil Petani Jambu Getas Merah 

Adapun deskripsi petani jambu getas merah dalam penelitian ini 

meliputi: umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, lama bertani, 

dan jumlah kepemiikan lahan. 

1)   Deskripsi Umur Petani Jambu Getas Merah 

Deskripsi petani sampel menurut umur dapat dilihat pada Tabel 4.2 

berikut ini : 

Tabel 4.2 

Deskripsi Umur Petani Jambu Getas Merah Di Desa Pagersari Kecamatan 

patean Kabupaten Kendal 

Umur (tahun) Frekuensi Persentase 

61 - 70 4 6.5% 

51 - 60 23 37.1% 

41 - 50 18 29.0% 
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30 - 40 17 27.4% 

Jumlah 62 100% 

Sumber : data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa umur petani sampel pada 

kelompok umur lebih dari 61-70 tahun berjumlah 4 petani atau sebesar 6,5%, 

umur petani pada kelompok umur  lebih dari 51 - 60 tahun adalah 23 petani 

atau sebesar 37,1%, kelompok umur lebih dari 41-50 tahun sebanyak 18 

petani atau sebesar 29%, dan kelompok umur lebih dari 30-40 tahun sebanyak 

17 petani atau sebesar 27,4%. Ini menunjukkan bahwa kebanyakkan umur 

petani sampel berada pada kelompok umur usia produktif.  

2) Deskripsi Pendidikan Petani Jambu Getas Merah 

Deskripsi petani sampel menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Deskripsi Tingkat Pendidikan Terahir Petani Jambu Getas Merah Di Desa 

Pagersari Kecamatan Kabupaten Kendal 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

Perguruan Tinggi 0 0,0% 

SMA 11 17,7% 

SMP 22 35,5% 

SD 29 46,8% 

Jumlah 62 100,0% 

Sumber : data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan petani yang 

lulus SMA adalah 11 petani atau 17,7%, SMP sejumlah 22 petani atau 35,5%, 

dan pendidikan petani sampel sebagian besar SD dengan jumlah 29 petani 

atau 46,8%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani sampel 

sangat rendah. Rendahnya pendidikan inilah yang mendorong seseorang 
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untuk bekerja pada sektor pertanian, karena pada sektor pertanian, pendidikan 

formal tidak terlalu diperlukan. Yang diperlukan hanya ketrampilan dan 

pengalaman bertani. 

3)  Deskripsi Tanggungan Keluarga Petani Jambu Getas Merah  

Jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi distribusi pendapatan 

rumah tangga petani. Pendapatan rumah tangga yang dikeluarkan untuk 

tanggungan keluarga yaitu membiayai sekolah dan biaya hidup sehari-hari. 

Deskripsi petani jambu getas merah menurut jumlah tanggungan keluarga 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 

Deskripsi Tanggungan Keluarga Petani Jambu Getas Merah di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal  

Jumlah 

Tanggungan 

Keluarga Frekuensi Persentase 

0 orang 28 45.2% 

1orang 23 37.1% 

2 orang 8 12.9% 

3 orang 2 3.2% 

4 orang 1 1.6% 

Jumlah 62 100.0% 

Sumber : data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa petani sampel yang tidak 

memiliki tanggungan keluarga yaitu 28 petani atau 48,2%. Sedangkan petani  

yang memiliki tanggungan keluarga satu orang yaitu 23 petani atau 37,1%, 

dan yang memiliki tanggungan keluarga dua orang sejumlah 8 petani atau 

12,9%,. Petani yang memiliki tanggungan lebih dari 3 orang berjumlah 2 

petani atau 3,2% dan petani yang memiliki tanggungan leibh dari 4 orang 

berjumlah 1  petani atau 1,6%. 
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4)  Deskripsi Petani Jambu Getas Merah menurut Lama Bertani 

Deskripsi petani jambu getas merah menurut lama bertani dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 

Deskripsi Petani Jambu Getas Merah di Desa Pagersari Kecamatan 

Patean Kabupaten Kendal menurut Lama Bertani 

Lama Bertani 

(Tahun) Frekuensi Persentase 

> 7 tahun 4 6.5% 

5 < tahun ≤ 7 5 8.1% 

3 < tahun ≤ 5 23 37.1% 

 ≤ 3 tahun 30 48.4% 

Jumlah 62 100.0% 

Sumber : data primer dioah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.5 diberoleh keterangan kebanyakan petani telah 

menggeluti usaha ini selama lebih dari 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata bertani petani sudah cukup lama. Lama usahatani jambu getas merah 

akan mempengaruhi produksi yang diperoleh, karena pohon jambu akan 

tumbuh besar seiring lama dimulainya usaha tersebut. Jadi Pengalaman 

bertani jambu getas merah akan menentukan kapasitas produksi, ini 

disebabkan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik jambu 

getas merah. 

5)  Deskripsi Kepemilikan Jumlah Pohon  Jambu Getas Merah  

Jumlah pohon jambu yang dimiliki oleh seorang petani akan mempengaruhi 

produksi yang diperoleh. Karakteristik petani sampel menurut kepemilikan 

jumlah pohon dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini : 
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Tabel 4.6 

Deskripsi Kepemilikan Jumlah Pohon Jambu Getas Merah Petani Sampel  

di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

Jumlah 

Pohon 
Frekuensi Persentase 

157-200 3 4,8% 

113-156 3 4,8% 

69-112 20 32,3% 

23-68 36 58,1% 

Jumlah 62 100,0% 

Sumber : data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa petani yang memiliki 

pohon jambu sebanyak 157-200 pohon yaitu 3 orang atau 4,8%. Jumlah 

pohon 113-156 dimiliki oleh 3 petani atau 4,8%. Jumlah pohon 69-112 adalah 

20 petani atau 32,3%, dan kebanyakan petani memiliki jumlah pohon jambu 

23-68 atau pada kelompok jumlah kepemilikan pohon paling sedikit yaitu 36 

petani atau 58,1%. Ini dikarenakan oleh luas lahan petani yang sempit. Rata-

rata jumlah pohon petani sampel sebanyak 66 pohon. Jumlah pohon yang 

dimiliki akan mempengaruhi produksi yang akan diperoleh. 

4.1.2  Deskripsi Variabel Usahatani Jambu Getas Merah 

1) Usahatani Jambu Getas Merah di Desa Pagersari 

Di Desa Pagersari sebagian besar masyarakatnya tertarik untuk 

membudidayakan usahatani jambu getas merah. Terdapat satu kelompok tani 

yang terdiri dari 62 anggota petani jambu dan 35 pengepul/ pengumpul jambu 

getas merah. 
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2) Luas Lahan 

Desa Pagersari merupakan daerah yang berupa pegunungan dengan 

topografi yang berbukit-bukit, sehingga dengan kondisi tersebut mendorong 

masyarakat yang tinggal di desa tersebut mempunyai mata pencaharian 

sebagai petani. Salah satu hasil tanaman Desa Pagersari yaitu buah jambu 

getas merah. Hasil penjualan jambu getas merah menjadi sumber pendapatan 

sebagian besar masyarakat Desa Pagersari. Adapun kepemilikan area lahan 

pertanian jambu getas merah dari petani yang dijadikan sampel dalam 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Deskripsi Kepemilikan Lahan Pertanian Petani Jambu Getas Merah di Desa 

Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

No. 
Luas Lahan 

Frekuensi Persentase (%) 
(     ) 

1 7637.6 - 10000 0 0.0% 

2 5275 - 7637.5 0 0.0% 

3 2912.6 - 5275 7 11.3% 

4 500 - 2912.5 55 88.7% 

  Jumlah 62 100.0% 

Sumber : data primer diolah, 2012 

Luas lahan usahatani jambu getas merah di Desa Pagersari 

berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa petani yang mempunyai luas lahan  

2912.6 - 5275   sebanyak 7 petani atau 11,3%. Selanjutnya luas lahan 500 - 

2912.5  yaitu 55 petani atau 88,7%,. Secara mayoritas kebanyakan dari 

petani mempunyai luas lahan 500 - 2912.5   sebanyak 55 petani atau 8,7%.  

Luas lahan petani berada pada kelompok luas lahan yang paling 

sempit, sehingga jumlah pohon yang dimiliki petani sedikit. Rata-rata luas 
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lahan jambu getas merah per petani yaitu 1854,354 hektar, sebelumnya lahan 

jambu getas merah ditanami sayur-sayuran, ketela pohon, ketela rambat, 

jagung, padi, kacang tanah, dan lain-lain. 

3) Produksi 

Hasil produksi jambu getas merah di Desa Pagersari dapat dikatakan 

tidak konstan, hal ini tergantung pada cuaca alam dan pemeliharaan (baik 

dalam hal pemangkasan, pemberian pupuk dan penyemprotan). Pemeliharaan 

yang intensif dapat memberikan tingkat produksi yang lebih tinggi. Produksi 

buah jambu getas merah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu produksi 

kualitas A dan kualitas B, dimana pada jambu kualitas A dapat dilihat dengan 

ciri-ciri buah jambu besar dan bentuk buah jambu bulat. Sedangkan ciri-ciri 

buah jambu kualitas B, buah jambu berukuran kecil, bentuknya tidak bulat, 

dan kulit buah terdapat bintik-bintik hitam. Produksi usahatani jambu getas 

merah pada petani getas merah dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Deskriapsi Produksi Jambu Getas Merah Di Desa Pagersari Kecamatan 

Patean Kabupaten Kendal 

No. 

Produksi per tahun 

(Kg) 

Frekuensi Persentase 

1 31.000-48.000 0 0.0% 

2 21.000-30.000 0 0.0% 

3 11.000-20.000 7 11.3% 

4 1.000-10.000 55 88.7% 

Jumlah 62 100.0% 

 Sumber : data primer diolah, 2012 
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Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa petani yang produksi buah 

jambu getas merah sebanyak 31.000 kg sampai 48.000 kg yaitu 0 petani atau 

0%. Sedangkan produksi jambu getas merah 21.000 kg sampai 30.000 kg 

sebanyak 0 petani atau 0%. Produksi jambu getas merah 11.000 kg sampai 

20.000 kg yaitu 7 petani atau 11,3%. Kebanyakan produksi jambu getas 

merah petani pada kelompok produksi yang paling sedikit, yaitu 1.000 kg 

sampai 10.000 kg sebanyak 55 petani atau 88,7%. Rata-rata produksi jambu 

getas merah yang dihasilkan petani sampel di Desa Pagersari selama satu 

tahun adalah 552,129 kg. 

Kebanyakan produksi buah jambu getas merah petani berada pada 

kelompok paling sedikit yaitu 1.000-10.000 kg selama satu tahun (Tabel 4.8). 

Hal ini disebabkan oleh jumlah pohon yang dimiliki petani kebanyakan 

berada pada kelompok yang paling sedikit yaitu 23-68 batang (Tabel 4.6) dan 

kebanyakan luas lahan yang dimiliki petani  juga berada pada kelompok luas 

lahan paling sempit yaitu 500 - 2912.5   (Tabel 4.7). Selain itu, banyak 

sedikitnya produksi juga dipengaruhi oleh lama bertani, dimana kebayakan 

lama bertani petani jambu getas merah berada pada kelompok cukup lama 

yaitu lebih dari > 3 tahun (Tabel 4.5). 

4) Teknologi 

Teknologi berkaitan erat dengan peralatan dan cara-cara yang 

digunakan dalam proses produksi suatu usahatani. Teknologi yang digunakan 

untuk usahatani jambu getas merah mengunakan teknologi tradisional  

maupun teknologi semi moderen yang terdiri dari:  
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1. Cangkul untuk mengolah tanah. 

2. Garpu untuk melubangi tanah sebagai persiapan penanaman. 

3. Sabit untuk memotong rumput dan memangkas pohon jambu. 

4. Gembor untuk menyiram pohon. 

5. Splayer untuk menyemprot obat pohon jambu getas merah agar tidak 

terkena hama dan penyakit tanaman. 

6. Gunting untuk memanen buah jambu. 

7. Keranjang untuk tempat buah jambu getas merah hasil panenan. 

Selain teknologi sederhana dan semi moderen di atas, ada juga 

sebagian petani yang menggunakan teknologi modern yaitu pompa air untuk 

memompa air dari sungai ke lahan jambu getas merahnya. Adapun jenis 

teknologi yang digunakan oleh petani jambu getas merah yaitu: 

Tabel 4.9 

Deskripsi Jenis Teknologi Yang Digunakan Petani Jambu Getas 

Merah Di Desa Pagersari Kecamatan Patean 

Jenis Teknologi Frekuensi Persentase 

Teknologi Sederhana 31 50% 

Teknologi Semi 

Moderen 

21 33,9% 

Teknologi Moderen 10 16,1% 

Jumlah 62 100% 

Sumber: data primer, diolah 2012 

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukan bahwa teknologi yang 

digunakan oleh sebagian besar petani di Desa Pagersari Kecamatan Patean 

yaitu teknologi sederhana sebanyak 31 petani atau  sebesar 50%. Teknologi 

semi moderen digunakan oleh 21 petani atau sebesar 33,9%. Petani yang 
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mengunakan teknologi moderen hanya 10 petani atau sebesar 16,1%. 

Sedikitnya frekuensi petani yang mengunakan teknologi moderen 

dikarenakan harga peralatan teknologi moderen yang relatif mahal. 

5) Tenaga Kerja 

Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang digunakan petani di Desa 

Pagersari berdasarkan luas lahan jambu yang dimiliki dan ketersediaan tenaga 

kerja dalam keluarga. Jika luas lahan sangat luas dan anggota keluarga kurang 

mencukupi maka tenaga kerja yang digunakan berasal dari keluarga sendiri 

dan tenaga kerja dari luar keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga 

maka akan banyak juga ketersediaan tenaga kerja untuk melakukan usahatani 

jambu getas bagi keluarga, sedangkan luas lahan jambu getas merah sempit, 

petani hanya menggunakan tenaga kerja dari keluarga saja. Upah tenaga kerja 

luar keluarga memperoleh upah sebesar Rp25.000,00 per hari selama 8 jam 

kerja. Adapun deskripsi jenis kelamin tenaga kerja usahatani jambu getas 

merah dapat dilihat melalui tabel 4.11 di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Deskripsi Jenis Kelamin Tenaga Kerja Petani Jambu Getas merah di 

Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Laki-laki 113 84,3% 

2 Perempuan 21 15,7% 

Jumlah 134 100% 

Sumber: data primer, diolah 2012 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa tenaga kerja laki-laki 

sebesar 113 orang atau 84,3% lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja 

perempuan sebesar 21 orang atau 15,7 %. Ini menunjukan bahwa usahatani 
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jambu getas merah lebih banyak mengunakan tenaga kerja laki-laki 

dikarenakan tenaga laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan tenaga kerja 

perempuan. Tenaga kerja perempuan biasanya hanya bekerja sebagai pemetik 

buah, pembungkus buah, dan membersihkan lahan jambu getas merah.  

Tabel 4.11 

Deskripsi Jumlah Tenaga Kerja Petani Jambu Getas Merah di Desa 

Pagersari Kecamatan Patean 

Jumlah Tenaga 

Kerja 

Frekuensi Persentase 

7-8 2 3,2% 

5-6 2 3,2% 

3-4 15 24,2% 

1-2 43 69,4% 

Jumlah 62 100% 

Sumber: data primer, diolah 2012 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas jumlah tenaga kerja yang banyak 

digunakan oleh petani adalah 1-2 orang tenaga keja sebanyak 43 petani atau 

69,4%.  Ini menunjukan bahwa sebagian besar petani jambu mengarap 

usahataninya dengan melibatkan tenaga kerja yang bersal dari pihak keluarga 

untuk menekan biaya usahatani. Jumlah tenaga kerja 3-4 orang sebanyak 15 

petani atau 24,2%. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja 5-6 dan 7-8 masing-

masing memiliki frekuensi 2 petani atau masing-masing sebesar 3,2%. Ini 

disebabkan lahan jambu getas merah yang luas serta petani mempunyai 

pekerjaan pokok di luar mata pencaharian bertani jambu getas merah seperi 

PNS, wiraswasta, dan lain-lain.  
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6) Harga Buah Jambu Getas Merah 

Harga jual jambu getas merah yang diterima oleh petani setiap bulan 

bahkan setiap minggu selalu berubah-ubah. Ini tergantung pada jumlah buah 

yang ada di pasaran. Jika jumlah buah di pasar banyak maka harga buah 

murah. Sedangkan jumlah buah sedikit maka harga buah jambu mahal. Harga 

buah jambu getas merah juga dipengaruhi oleh jumlah buah lain yang ada di 

pasaran.  

Harga jambu kualitas A dihargai lebih tinggi daripada buah jambu 

kualitas B. Ini dikarenakan buah jambu kualitas A mempunyai bentuk buah 

bulat dan berukuran besar, sehingga dapat dipasarkan ke swalayan dan dijual 

dengan harga tinggi. Buah jambu dengan kualitas B dapat dilihat dengan ciri-

ciri buah berukuran kecil, bentuk buah tidak bulat, dan terdapat bintik-bintik 

hitam pada kulit buah. Jambu kualitas B biasanya dipasarkan di pabrik dan 

pasar tradisional dengan harga jual lebih rendah dari buah jambu dengan 

kualitas A. Rata-rata harga buah jambu getas merah pada tahun 2011 untuk 

kualitas A yaitu Rp3.200,00/kg dan rata – rata harga untuk kualitas B yaitu 

1.950,00/kg. Jambu getas merah kualitas B di Desa Pagersri biasanya tidak 

dijual berupa jambu melainkan diolah menjadi dodol, minuman sari buah, jus 

jambu, selai dan aneka olahan makanan lainya 

Harga jambu getas merah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

harga jambu pada tahun 2011 yang dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini : 
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Tabel 4.12 

Harga Buah Jambu Getas Merah pada Tahun 2011 Di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

Bulan 

Harga 

A B 

(Rp/kg) (Rp/kg) 

Januari 2250 1300 

Februari 2300 1350 

Maret 2450 1500 

April 2200 1400 

Mei 2650 1650 

Juni 3500 2000 

Juli  6000 4000 

Agustus 5000 3200 

September 4500 2500 

Oktober 1950 1000 

November 2100 1500 

Desember 3500 2000 

Jumlah 38400 23400 

Rata-rata harga kualitas A dan B 3200 1950 

Sumber: Gakpoktan Desa Pagersari Tahun 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 harga jambu getas merah pada tahun 2011 

harga tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu Rp6.000,00/kg untuk kualitas A 

dan Rp4.000,00/kg untuk kualitas B. Harga yang terendah terjadi pada bulan 

Oktober dimana harga jambu pada kualitas A dihargai Rp1.950,00/kg dan 

kualitas B dihargai Rp1.000,00/kg. 

7) Struktur Pemasaran Buah Jambu Getas Merah 

Hasil produksi usahatani jambu getas merah sebagian dari petani 

diambil oleh pedagang antar daerah, sebagian dipasarkan sendiri langsung ke 

konsumen, dan sebagian produksi jambu dari petani dijual kepada : 
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1. Kelompok tani 

Kelompok tani jambu getas merah merupakan kumpulan atau 

kelompok petani jambu getas merah. Adanya kelompok ini bertujuan 

untuk membantu petani dalam hal pemasaran dan membantu pengumpul 

dan pedagang untuk memenuhi permintaan buah jambu getas merah. Pada 

kelompok tani setiap anggota menyetorkan produksi jambu pada pengurus 

kelompok setiap dua minggu sekali pada hari Rabu dan Minggu. 

Selanjutnya, sebagian buah tersebut akan dibeli oleh pengumpul jambu 

untuk dipasarkan di berbagai daerah dan sebagian dibeli pedagang-

pedagang besar yang berasal dari luar Kabupaten Kendal yakni berasal 

dari Yogyakarta, Solo, Magelang, Semarang, Demak, dan Kudus untuk 

dipasarkan di daerahnya. 

2. Pengepul/pengumpul jambu getas merah 

Pada pengumpul jambu getas merah yang ada di Desa Pagersari, 

buah jambu yang dipasarkan tidak hanya buah yang dihasilkan oleh petani 

yang berada di Desa Pagersari saja, tetapi sebagian dari petani yang ada di 

desa-desa Kecamatan Patean dan ada juga pengumpul yang mengambil 

buah dari kelompok tani. Pemasaran buah jambu getas merah dari 

pengumpul, sebagian jambu dibeli oleh pedagang-pedagang yang berasal 

dari luar kota dan sebagian lagi oleh pengumpul dipasarkan dengan cara 

menawarkan ke pabrik, pasar-pasar dan swalayan-swalayan di kota-kota 

besar, yaitu Surabaya, Madiun, Sidoarjo, Semarang, Solo, Demak, Kudus, 

Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Bekasi dan Jakarta.  

Buah jambu getas merah yang akan dipasarkan ke luar kota 

dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kelompok A (kualitas tinggi) yang 
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dipasarkan ke swalayan dan kelompok B (kualitas rendah) dipasarkan di 

pasar tradisional dan pabrik pengolahan buah jambu. Tahap selanjutnya 

jambu dimasukkan ke dalam peti buah yang dialasi kertas koran, yang 

bertujuan agar buah jambu tidak rusak sampai ke tempat tujuan. Buah jambu 

yang dipasarkan ke luar kota diangkut dengan menggunakan truk atau mobil 

bak terbuka.  

4.1.3 Kendala-Kendala dalam Usahatani Jambu Getas Merah 

   Adapun kendala-kendala dalam usahatani jambu getas merah adalah sebagai 

berikut: 

1) Cuaca/ Musim 

Masalah musim sangat mempengaruhi produksi jambu getas merah 

yang akan dipanen. Pada musim kemarau panjang pohon jambu yang 

kurang dari satu tahun sangat membutuhkan air. Jika petani tidak rajin-

rajin menyiram pohon jambu yang dimilikinya, maka pohon jambu dapat 

mati dan buah jambu yang dihasilkan tidak maksimal. Selain itu buah 

jambu yang dihasilkan akan berukuran kecil-kecil sehingga produksi 

jambu para petani dihargai dengan kualitas B (kurang baik). Hal ini akan 

sangat merugikan para petani jambu getas merah sendiri, sehingga akan 

mempengaruhi pendapatan para petani. 

2) Hama dan Penyakit Tanaman 

Masalah hama dan penyakit tanaman akan sangat merugikan para 

petani. Jenis hama tanaman seperti ulat dan lalat buah dapat menyebabkan 

kualitas buah jambu tidak baik. Penyakit tanaman bisa menimbulkan 

bintik-bintik hitam pada buah jambu, selain itu dapat mematikan pohon 
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jambu. Jadi hama dan penyakit tanaman mempengaruhi kualitas produksi 

buah jambu petani. Hal ini akan menyebabkan buah jambu petani dihargai 

dengan kualitas B. Kondisi  seperti ini akan dapat mempengaruhi uang 

yang diterima petani. 

3) Ketidakstabilan harga 

Ketidakstabilan harga atau naik turunnya harga akan 

mempengaruhi pendapatan para petani. Kondisi seperti ini dapat 

mengurangi minat kerja petani dalam melaksanakan usahatani jambu. 

4.1.4 Upaya-Upaya untuk Mengatasi Masalah-Masalah Usahatani 

Jambu Getas Merah 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh para petani untuk 

mengatasi masalah-masalah dalam usahatani jambu getas merah adalah : 

1) Cuaca/ Musim 

Memberikan kebutuhan air yang cukup pada saat musim kemarau 

panjang. Usaha yang dilakukan adalah dengan penyiraman yang teratur 

sehingga kebutuhan air untuk pohon jambu getas merah dapat terpenuhi. 

Pohon jambu membutuhkan air untuk pertumbuhan, sehingga akan 

dihasilkan produksi yang tinggi dan dapat diperoleh buah jambu getas 

merah dengan kualitas baik. 

2) Hama dan Penyakit Tanaman 

Untuk mengatasi masalah hama dan penyakit tanaman para petani 

melakukan penyemprotan obat pada pohon jambu getas merah. Ini 
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bertujuan agar petani memperoleh produksi buah jambu yang baik dan 

berukuran besar, sehingga produksi jambu dihargai dengan kualitas A. 

3) Ketidakstabilan harga 

Untuk mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Usaha yang 

dilakukan oleh petani yaitu dengan memangkas batang yang sudah tidak 

produktif dan perempelan daun yang sudah tua yang bertujuan agar 

produksinya meningkat atau tetap stabil. 

4.2 Analisis Usahatani 

1) Penerimaan Usahatani Jambu Getas Merah 

Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh petani dari 

usahatani jambu getas merah, yaitu jumlah produksi dikali dengan harga. 

Harga jambu getas merah sering mengalami fluktuasi sewaktu-waktu. Harga 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah Rp 2.575/kg (Harga diperoleh dari 

rata-rata harga kualitas A dan B)  yang merupakan hasil dari perhitungan data 

harga jambu getas merah pada bulan Januari sampai Desember 2011. 

Penerimaan petani sampel dari usahatani jambu getas merah di Desa 

Pagersari dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini : 

Tabel 4.13 

Deskripsi Penerimaan Usahatani Jambu Getas Merah di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

selama Satu Tahun 

No. Penerimaan Frekuensi Persentase 

1 > 100.000.000 0 0.0% 

2 75.000.000  < Rupiah ≤ 100.000.000 0 0.0% 

3 50.000.000 < Rupiah ≤ 75.000.000 7 11.3% 

4 25.000.000  < Rupiah ≤ 50.000.000 16 25.8% 

5 1.000.000 ≤ Rupiah ≤ 25.000.000 39 62.9% 

Jumlah 62 100% 
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Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa petani yang 

memperoleh penerimaan hasil kotor Rp 550.000.000 < Rupiah ≤ 75.000.000 

diperoleh 7 petani atau 11,3%. Penerimaan hasil kotor Rp 25.000.000 < 

Rupiah ≤ 50.000.000 adalah 16 petani atau sebesar 25,8%. Sebagian besar 

petani memperoleh penerimaan hasil kotor sebesar Rp1.000.000 ≤ Rupiah ≤ 

25.000.000 yaitu sebanyak 39 petani atau 62,9%. Besar kecilnya penerimaan 

dipengaruhi oleh produksi, dan harga buah jambu getas merah. Semakin 

banyak buah jambu yang dihasilkan dan harga buah yang tinggi, maka jumlah 

uang yang diterima oleh petani jumlahnya akan besar.  

2)  Biaya 

Biaya usahatani jambu getas merah dalam penelitian ini terdiri dari 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang besar 

kecilnya tidak mempengaruhi produksi, sedangkan biaya tidak tetap 

merupakan biaya yang besar kecilnya mempengaruhi produksi. Biaya  

usahatani jambu getas merah petani sampel dapat dilihat pada Tabel 4.15 

berikut ini :  

Tabel 4.14 

Deskripsi Total Biaya Usahatani Jambu Getas Merah di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

No. Biaya Total (Rp) Frekuensi Persentase 

1 30.000.000 < Rupiah ≤  40.000.000 0 0.0% 

2 20.000.000 < Rupiah ≤  30.000.000 0 0.0% 

3 10.000.000 < Rupiah ≤  20.000.000 4 6.5% 

4 100.000   < Rupiah ≤     10.000.000 58 93.5% 

Jumlah 62 100% 

Sumber : data primer diolah 
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Berdasarkan tabel 4.15 petani yang mengeluarkan biaya untuk 

usahatani jambu getas merah paling besar Rp10.000.000 < Rupiah ≤  

20.000.000 adalah 4 petani atau 6,5%. Kebanyakan petani mengeluarkan 

biaya untuk usahataninya sebesar Rp100.000 < Rupiah ≤ 10.000.000 yaitu 

sebanyak 578 petani atau 93,5%. Biaya usahatani jambu getas merah terdiri 

dari biaya tetap (biaya alat pertanian, biaya pengairan, biaya sewa tanah dan 

biaya pajak tanah) dan biaya tidak tetap (biaya bibit jambu, pupuk, obat, 

plastik, tenaga kerja, dan transportasi). Rata-rata total biaya usahatani jambu 

getas merah sebesar Rp3.993.879,74 

3)  Nilai R/C 

Usahatani jambu getas merah menguntungkan secara ekonomi dengan 

menghitung nilai R/C. Suatu usahatani dikatakan layak jika ditinjau dari nilai 

R/C, apabila R/C > 1 dan usahatani jambu getas merah tidak layak 

diusahakan apabila R/C < 1. Nilai R/C diperoleh dengan membagikan nilai 

penerimaan petani dengan total biaya usahatani jambu getas merah yang 

dikeluarkan oleh petani. Nilai R/C petani jambu getas merah dapat dilihat 

pada tabel 4.16  berikut ini: 

Tabel 4.15 

Deskripsi Nilai R/C Usahatani Jambu Getas Merah Di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

R/C Frekuensi Persentase 

12 < nilai R/C ≤ 16 7 11.3% 

8  < nilai R/C ≤ 12 6 9.7% 

4 < nilai R/C ≤ 8 31 50% 

1 ≤ nilai R/C ≤ 4 18 29% 

Jumlah 62 100% 
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Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa nilai R/C petani 1 sampai 4 

sebanyak 189 petani atau 29 %, nilai R/C lebih dari 4 sampai 8 sebanyak 31 

petani atau 50%. Nilai R/C petani lebih dari 8 sampai 12 yaitu sebanyak 6 

petani atau 9.7%, sedangkan nilai R/C lebih dari 12 sampai 16 adalah 7 petani 

atau 11,3%. Rata-rata nilai R/C per petani yaitu 6,26.  Ini menunjukkan 

bahwa nilai R/C > 1, maka dapat disimpulkan bahwa usahatani jambu getas 

merah di Desa Pagersari menguntungkan dan layak diusahakan. Nilai R/C 

yang diperoleh menunjukkan bahwa dari Rp1,00 modal yang dikeluarkan 

akan memperoleh pendapatan sebesar Rp6,26. 

4)  Keuntungan 

Keuntungan atau pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan 

dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Keuntungan atau 

pendapatan bersih usahatani jambu getas merah dapat dilihat pada Tabel 4.17 

di bawah ini: 

Tabel 4.16 

Deskripsi Rata-Rata Pendapatan Usahatani Jambu Getas Merah  

di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal selama Satu Tahun 

Keuntungan Frekuensi Persentase 

75.000.000  < Rupiah ≤ 100.000.000 0 0.0% 

50.000.000 < Rupiah ≤ 75.000.000 6 9.7% 

25.000.000  < Rupiah ≤ 50.000.000 5 8.1% 

1.000.000 ≤ Rupiah ≤ 25.000.000 51 82.3% 

Jumlah 62 100% 

  Sumber : data primer, diolah 

Berdasarkan Tabel 4.17 petani memperoleh keuntungan sebesar 

Rp50.000.000 < Rupiah ≤ 75.000.000 yaitu 6 petani atau 9,7%. Keuntungan 
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Rp25.000.000  < Rupiah ≤ 50.000.000 sebanyak 5 petani atau 8,1%, 

kebanyakan petani memperoleh keuntungan Rp1.000.000 ≤ Rupiah ≤ 

25.000.000 yaitu sebanyak 51 atau 82,3%. Besar kecilnya keuntungan 

dipengaruhi oleh penerimaan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. 

5) Pendapatan Total Rumah Tangga 

Pendapatan total rumah tangga merupakan seluruh pendapatan rumah 

tangga baik yang berasal dari hasil usahatani jambu getas merah maupun 

pendapatan dari usaha lain seperti pedagang, pegawai, beternak, dan lain-lain. 

Pendapatan total rumah tangga petani petani jambu getas merah di Desa 

Pagersari Kecamatan Patean dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini: 

Tabel 4.17 

Deskripsi Pendapatan Total Rumah Tangga Petani Jambu Getas Merah di 

Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

Pendapatan Total Rumah Tangga Petani Frekuensi Persentase 

75.000.000  < Rupiah ≤ 100.000.000 0 0.0% 

50.000.000 < Rupiah ≤ 75.000.000 6 9.7% 

25.000.000  < Rupiah ≤ 50.000.000 12 19.4% 

1.000.000 ≤ Rupiah ≤ 25.000.000 44 71% 

Jumlah 62 100% 

Sumber: Data primer, diolah  2012 

 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas pendapatan total petani jambu getas merah 

sebanyak 6 atau  sebesar 9,7% petani jambu getas merah dengan jumlah 

interval Rp 50.000.000 < Rupiah ≤ 75.000.000, sedangkan interval Rp 

25.000.000  < Rupiah ≤ 50.000.000 sebanyak 12 petani atau 19,4%. Ini 

disebabkan lahan usaatani yang luas serta mempunyai profesi diluar petani 

jambu getas merah seperti wirausaha tau perangkat desa. Pendapatan total 
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petani Rp 1.000.000 ≤ Rupiah ≤ 25.000.000 sebanyak 44 atau sebesar 71%. 

Hal ini disebabkan oleh usahatani jambu getas merah di jadikan 

matapencaharian pokok atau hanya mempunyai pekerkjaan sampingan 

sebagai buruh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani.  

4.3. Kontribusi Usahatani Jambu Getas Merah terhadap Pendapatan Total 

Rumah Tangga Petani  

Usahatani jambu getas merah di Desa Pagersaridiusahakan oleh para 

petani untuk memperoleh pendapatan. Usahatani jambu getas merah sangat 

membantu petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena pada usaha ini 

petani dapat panen seminggu dua kali, berbeda dengan tanaman lain yang 

bisa dipanen dengan jangka waktu yang lama. Selain mendapatkan 

pendapatan dari usahatani jambu getas merah,petani juga memperoleh 

pendapatan dari usaha lain di luar usahatani jambu getas merah. Pendapatan 

rumah tangga dari usaha lain diperoleh dari hasil usaha ternak sapi, ternak 

kambing, hasil bertani sayur-sayuran, pegawai, dagang, dan lain-lain, baik 

yang dikerjakan oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga. Pendapatan 

total rumah tangga merupakan pendapatan usahatani ditambah pendapatan di 

luar usahatani, pendapatan usahatani jambu getas merah dapat memberikan 

kontribusi terhadap pendapatan total rumah tangga yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.19 berikut: 
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Tabel 4.18 

Deskripsi Kontribusi Usahatani Jambu Getas Merah terhadap Pendapatan 

Total Rumah Keluarga Petani di Desa Pagersari Kecamatan Patean 

Kabupaten Kendal 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 95% < % ≤  100% 11 17,7% 

2 80% < % ≤   95% 36 58,1% 

3 65% < % ≤  80% 10 16,1% 

4 50% ≤ % ≤  65% 5 8,1% 

Jumlah 62 100,0% 

Sumber : data primer diolah, 2012 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat diketahui bahwa frekuensi kontribusi 

usahatani jambu getas merah terbanyak terhadap pendapatan total keluarga 

antara interval 80% sampai 95% sebanyak 36 petani atau 58,1%. Rata-rata 

kontribusi usahatani jambu getas merah terhadap pendapatan total rumah 

tangga petani di Desa Pagersari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal 

adalah 86,10%. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani jambu getas merah 

merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar rumah tangga petani di 

Desa Pagersari. Ini berarti menunjukkan lebih dari separuh pendapatan rumah 

tangga petani berasal dari usahatani jambu getas merah. Usahatani jambu 

getas merah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan 

total rumah tangga petani. Pendapatan usaha tersebut digunakan petani untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga seperti biaya makan sehari-hari, biaya sekolah 

anak, dan lain-lain. 
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4.4  Analisis SWOT. 

Pada bagian ini dibahas mengenai kondisi tanaman holtikultura jambu 

getas merah terhadap pendapatan total rumah tangga petani di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal ditinjau dari kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman. 

Untuk memperoleh rincian yang strategis maka setelah 

mengindentifikasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor 

eksternal (peluang dan ancaman), maka disusun tabel faktor-faktor strategis 

internal dan eksternal berikut : 

1. Identifikasi Faktor-faktor Strategi Internal dan Eksternal 

Untuk memperoleh formulasi yang strategis maka setelah 

mengidentifikasi  faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor 

eksternal (peluang dan ancaman), kemudian disusun tabel faktor-faktor 

strategi internal dan eksternal sebagai berikut: 

1) Faktor Strategi Internal 

Strategi matriks IFE merupakan rumusan analisis lingkungan internal. 

Matriks ini memberikan rangkuman dan evaluasi kekuatan an kelemahan 

utama dalam berbagai bidan fungsional pada suatu unit usaha. Matriks IFE 

juga memberikan dasar pengenalan dan evaluasi hubungan antar bidang-

bidang fungsional tersebut. 
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Tabel 4.19 

Faktor Strategi Internal  

      Bobot 

Faktor Strategi Internal Bobot Rating x 

      Rating 

1.      Kekuatan 
   

a. Tersedinya SDM yang memadai 0,120 2,74 0,328 

b. Tersedianya Cluster FRK sebagai wadah diskusi dan 

penyuluhan keterampilan pertanian di Desa Pagersar 

Kecamatan Patean Kab. Kendal 

0,123 2,82 0,348 

c. Produksi jambu getas merah yang tidak mengenal musim 0,156 3,58 0,560 

d. Adanya peran pemerintah terhadap petani jambu getas 

merah terhadap peningkatan usahanya dengan memberi 

kredit usaha rakyat(KUR) 

0,103 2,35 0,242 

2.      Kelemahan 
   

a. Kurangnya kreatifitas mengolah hasil usahatani jambu 

getas merah 
0,118 2,71 0,321 

b. Kurangnya pengetahuan tentang usahatani jambu getas 

merah secara benar 
0,089 2,03 0,180 

c. Hasil produksi yang tidak tahan lama (mudah busuk) 0,167 3,82 0,638 

d. Modal yang ada tidak digunakan secara efisien dan 

seefektif mungkin untuk meningkatkan usahatani 

jambu getas merah 

0,124 2,84 0,352 

`Jumlah 1,00 
 

2,969 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2012 

 Berdasarkan Tabel 4.20 diketahui bahwa antara faktor-faktor strategi 

internal, faktor kekuatan yang paling besar adalah poduksi jambu getas merah 

yang tidak mengenal musim. Ini menunjukan bahwa Hasil produksi jambu dapat 

memberikan kontribusi terhadap masyarakat Desa Pagersari Kecamatan Patean 

Kabupaten Kendal untuk dapat membantu pendapatan rumah tangga petani 

dengan skor nilai 0,560. Sedangkan faktor kelemahan yang paling tinggi adalah 

hasil produksi yang tidak tahan lama atau (mudah busuk) dengan skor 0,638. 

Kreativitas petani untuk mengolah jambu getas merah yang masih terbatas 

menyebabkan penumpukan hasil produksi di waktu panen raya. Pengembangan  
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kreativitas pengolahan jambu getas merah dapat meningkatkan nilai tambah pada 

jambu getas merah selain itu juga dapat memberikan penghasilan tambahan 

terhadap petani. Maka dari itu di perlukanya suatu lembaga dan dukungan 

pemerintah untuk dapat mengembangkan UMKM yang terbuat dari jambu getas 

merah di Kabupaten Kendal khusunya di Desa Pagersari. 

2) Faktor Strategi Eksternal  

Matriks EFE digunakan untuk merangkum peluang dan ancaman pada 

suatu unit usaha. Analisis matriks EFE dilakukan perhitungan yang sama 

dengan makriks IFE yaitu perhitungan terhadap bobot dan pemeberian 

rating pada setiap faktor. 

Tabel 4.20 

Faktor Strategi Eksternal 

      Bobot 

Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating x 

      Rating 

1.         Peluang       

a. Dukungan dan perhatian Pemerintah 0,121 3,08 0,374 

b. Posisi geografis Kecamatan Patean Desa Pagersari yang 

strategis 
0,144 3,66 0,528 

c.  Kandungan vitamin dan gizi dari jambu getas merah yang 

dapat menjaga kesetabilan metabolisme dan kesehatan 

tubuh 

0,127 3,23 0,410 

d. Peluang pasar lokal regional maupun nasional yang cukup 

besar 
0,121 3,08 0,374 

2.         Ancaman 
   

a. Adanya persaingan di pasar global 0,121 3,06 0,370 

b. Ledakan serangan hama dan patogen penyakit tanaman 

yang terjadi secara tak terduga 
0,131 3,34 0,439 

c. Harga komoditi tanaman jambu getas merah menjadi lebih 

murah 
0,140 3,55 0,496 

d. Terjadi penurunan nilai kualitas zat hara tanah karena 

digunakan terus menerus dengan kombinasi pupuk kimia 

(Deminishing of return) 

0,095 2,40 0,227 

Total 1,00 
 

3,216 

Sumber : Data primer diolah tahun, 2012   
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 Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa faktor-faktor strategi eksternal, 

faktor peluang paling besar adalah posisi geografis Kecamatan Patean Desa 

Pagersari yang strategis dengan skor nilai 0,528. Ini berarti secara geografis 

Kecamatan Patean Desa Pagersari merupakan daerah yang baik untuk usahatani 

jambu getas. Kandungan vitamin dan gizi dari jambu getas merah yang dapat 

menjaga kesetabilan metabolisme dan kesehatan tubuh dengan skor 0,410. Ini 

berarti bahwa jambu getas merah terbukti mempunyai khasiat yang bermanfaat 

bagi tubuh manusia. Faktor ancaman yang paling tinggi adalah harga komoditi 

tanaman jambu getas merah menjadi lebih murah dengan skor 0,496. Ledakan 

serangan hama dan patogen penyakit tanaman yang terjadi secara tak terduga 

dengan skor 439.  Skor total faktor strategi internal 2,969 lebih besar dari skor 

total strategi eksternal yaitu sebesar 3,216. Selisih nilai antara jumlah skor strategi 

internal dan eksternal sebesar 0,247. Nilai tersebut menunjukan bahwa faktor-

faktor strategi eksternal lebih berpengaruh terhadap perkembangan usahatani 

jambu getas merah di bandingkan faktor strategi internalnya. Hasil tersebut 

menempatkan usahatani jambu getas pada sel yang disebut strategi growth. Sel 

rata-rata untuk matriks IE dan sel sedang untuk matriks EFE. Pada posisi ini, 

dimungkinkan usahatani jambu getas melakukan strategi growth. 
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2,969 

3,216 

Tabel 4.21 

Matrik Internal – Eksternal 

 

 Kuat 

(3 – 4) 

Rata - rata 

(2 – 3) 

Lemah  

(1 – 2) 

 

Kuat 

(3 – 4) 

 

GROWTH 

Konsentrasi melalui 

integrasi vertical 

 

GROWTH 

Konsentrasi melalui 

integrasi horizontal 

 

 

RETRENCHMENT 

Strategi turn-around 

 

 

Rata –rata 

(2 – 3) 

 

STABILITY 

 

GROWTH 

Konsntrasi melalui 

integrasi horizontal 

atau 

STABILITY 

profit statregi 

 

RETRENCMENT 

Strtaegi divestasi 

 

Lemah 

(1 – 2) 

 

GROWTH 

Diversifikasi 

Konsentrik 

 

 

GROWTH 

Diversifikasi 

konglomerat 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa posisi usahatani jambu getas berada 

pada kuadran II yaitu memiliki kemampuan internal yang rata-rata dan eksternal 

yang kuat. Perusahaan seperti ini paling baik dikendalikan dengan strategi-strategi 

growth (pengembangan). Pengembangan produk yaitu mencoba meningkatkan 

usahatani jambu getas dengan memperbaiki produk atau jasa yang sudah ada atau 

mengembangkan yang baru. 

Strategi integrasi horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas 

usahatani dengan cara membuka lahan lain di lokasi yang lain, dan 

meningkatkan jumlah produksi dan menambah jasa.  pada usahatani jambu 

getas merah di Desa Pagersari dapat meningkatkan kualitas jambu maupun 

olahanya dan memperluas pasar dengan cara promosi dan mempublikasikan 

produknya. Strategi stabilitas bersifat defensif, yaitu menghindari kehilangan 

penjualan dan kehilangan profit. Pada usahatani jambu getas merah di Desa 

Pagersari Kecamatan Patean. Ini berarti petani dapat memperkuat kerjasama 

antar petani lainnya misalnya dengan berbagi pengalaman di forum rembuk 

klaster (FRK) dan lembaga bimbingan belajar (BB) yang membantu 

pemasaran jambu getas merah di Desa Pagersari. 

Tabel 4.22 

Matriks SWOT 
 

 

 

Internal 

 

 

 

STRENGHTS (S) 

- Tersedianya SDM yang 
memadai 

- Tersedianya klaster FRK 

sebagai wadah diskusi 

dan penyuluhan 
keterampilan jambu 

getas merah 

- Produksi jambu getas 

merah yang tidak 
mengenal musim panen 

- Peran pemerintah dengan 

memberikan dorongan 

WEAKNESSES (W) 

- Kurangnya kreatiftas 
dalam pengolahan 

jambu getas merah 

- Kurangnya pengetahuan 

secara benar tentang 
usaha tani jambu getas 

merah 

- Hasil produksi yang 

tidak tahan lama(mudah 
busuk) 

- Modal yang ada tidak 

digunakan secara efisien 
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Eksternal 

 

 

dan apresiasi berupa 

bantuan permodalan 

 

 

 

dan seefektif mungkin 

untuk meningkatkan 

usaha tani jambu getas 

merah 
 

 

OPPORTUNITIES (O) 

- Dukungan dan 

perhatian pemerintah 
- Posisi geografis Desa 

Pagersari  Kecamatn 

Patean  yang strategis 

- Kandungan vitamin dan 
gizi dari jambu getas 

merah yang dapat 

menjaga kestabilan 

metabolisme dan 
kesehatan tubuh 

- Peluang pasar lokal,  

maupun Nasional yang 

cukup besar  
 

 

 

 

 

STRATEGI SO 

- Mengandalkan 

keungulan produk 
dengan mengembangkan 

inovasi dari jambu getas 

merah agar lebih 

menambah nilai guna 
jambu getas merah itu 

sendiri 

- Peningkatan akses petani 

jambu getas merah atas 
lembaga dan sumber 

finansial khususnya 

untuk memberikan solusi 

atas kendala finansial 
yang terjadi pada 

usahatani jambu getas 

merah serta 

pemeliharaanya 

STRATEGI WO 

- Memperluas jaringan 

pemasaran agar buah 
jambu getas merah 

dapat tersalurkan ke 

konsumen sehinga tidak 

terjadi penumpukan 
hasil produksi karena 

jambu tidak dapat 

bertahan lama 

 

TREATHS (T) 

- Adanya pasar global, 

terjadinya persaingan di 

pasar 

- Ledakan serangan 
hama dan patogen 

penyakit tanaman yang 

tak terduga 

- Harga komoditi 
tanaman jambu getas 

merah yang 

murah(pada saat panen 

raya) 
- Terjadi penurunan nilai 

kualitas zat hara tanah 

karena digunakan 

secara terus menerus 
dengan kombinasi 

STRATEGI ST 

- Peningkatan produksi 

melalui tindakan 
intensifikasi, 

ekstensifikasi dan 

peremajaan. 

- Pemanfaatan bahan-
bahan alamiah seperti 

pupuk kandang dan 

tingkatkan kualitas 

pengetahuan kepada 
petani jambu getas 

merah 

STRATEGI WT 

- Peningkatan mutu, 

kualitas hasil produksi 
dengan memilih bibit 

ungul 

- Pemanfaatan modal 

secara optimal dan 
efisien serta menjalin 

hubungan dengan 

investor dan 

mempromosikan jambu 
getas merah agar tidak 

tersisishkan oleh buah 

impor 
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pupuk kimia. 

Sumber: data primer, diolah  tahun  2012 

 

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi usaha tani jambu 

getas merah terhadap pendapatan rumah tangga dan strategi pengembangan 

petani Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal diperoleh 

keterangan sebagian besar petani jambu getas merah di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal masih bersifat konvensional. Namun 

hasilnya sudah mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Kebanyakan petani 

menjual jambu getas merah dalam bentuk buah, dan banyak diantara mereka 

menjual dalam bentuk produk pengembangan dari jambu getas merah seperti 

minuman, makanan maupun obat-obatan. Hasil penelitian menjelaskan 

budidaya jambu getas merah merupakan usaha yang mempunyai prospek, 

keuntungan besar  di bandingkan dengn tamanan sayur-sayuran. 

 Hasil analisis SWOT aspek kekuatan diperoleh keterangan indikator 

Produksi jambu getas merah yang tidak mengenal musim panen merupakan 

kekuatan utama petani dalam mengelola dan membudidayakan jambu getas 

merah. Menanam jambu getas secara berkensinambungan dan dilakukan 

secara terus -menerus sepanjang musim untuk menghindari panen bersamaan 
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merupakan cara yang tepat bagi para petani untuk untuk menghindari 

perurunan harga jambu getas merah yang biasanya sering terjadi bersamaan 

dengan panen raya. Menurut hasil wawancara dengan petani jambu getas 

diperoleh informasi bahwa harga jambu getas per kilo gram dalam kondisi 

normal mencapai Rp 3.200 sedangkan dalam kondisi bagus dapat mencapai 

Rp 6.000 jambu getas hampir tak bernilai saat jumlahnya sangat banyak, 

bahkan pernah mencapai Rp200/kg. 

  Jumlah tenaga kerja yang relative banyak untuk dijadikan sebagai 

petani jambu getas juga memudahkan sektor usaha ini berkembang di daerah 

Kabupaten Kendal. Tanpa tenaga kerja tak mungkin  usaha pertanian dapat 

berjalan. Tenaga kerja yang tersedia kebanyakan merupakan tenaga kasar, 

para pelaku usaha budidaya jambu getas perlu mencari tenaga ahli yang 

mampu mengefektifkan produktivitas kerja dan mampu memberikan nilai 

tambah pada hasil usaha jambu getas. Secara keselurahan kekuatan petani 

dalam membudidayakan jambu getas termasuk dalam kategori tinggi. 

Tidak berbeda dengan jenis usaha yang lain usaha tani jambu getas 

merah juga memiliki kelemahan. Kelemahan utama dari usaha ini adalah hasil 

produksi yang tidak tahan lama (mudah busuk). Petani harus pandai-pandai 

menyiasati kondisi ini, bagi yang tidak memiliki pengetahuan untuk 

mengelola jambu getas menjadi makan/minuman yang memiliki nilai jual 

tinggi memperluas pasar dapat dijadikan sebagai solusi untuk mempercepat 

terjualnya seluruh hasil panen.  
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Jambu getas merah menjadi tahan lama jika sudah diolah menjadi 

minuman kemasan. Namun proses ini membutuhkan alat-alat yang tidak 

murah biayanya, selain itu skill khusus juga mutlak harus dimiliki pengelola 

untuk menjadikan jambu getas meras menjadi minuman kecuali jika hanya 

dijadikan jus. Kurangnya Kreatifitas mengolah hasil usaha tani jambu getas 

merah membuat hasil panen tidak maksimal. Modal yang ada tidak digunakan 

secara efisien dan seefektif mungkin untuk meningkatkan usaha tani jambu 

getas merah juga turut andil memperlemah sektor usaha ini. 

 Meminimalisir penggunaan modal kerja dengan mengoptimalkan 

peralatan yang ada merupakan suatu cara untuk mengefektifkan modal kerja. 

Pengetahuan para petani dalam membudidayakan jambu getas relative masih 

rendah, para peteani menanam jambu getas dengan cara konvensional dan 

dengan waktu yang bersamaan dengan para petani yang lainnya. Hal inilah 

yang kerap menjadikan panen raya atau panen secara bersamaan yang pada 

akhirnya menyebabkan harga jambu menjadi menurun. 

Peluang untuk mengembangkan usaha jambu getas pada dasarnya 

sangat terbuka lebar. Letak geografis Kecamatan Patean Desa Pagersari yang 

strategis merupakan peluang yang tidak dimiliki oleh usaha lain untuk 

mengembangkan usaha jambu getas. Tempat yang strategis memudahkan 

para tengkulak dan konsumen lainnya untuk datang ke daerah ini dan 

membeli jambu getas merah langsung pada petani. Tempat ini sebenarnya 

sudah layak untuk dijadikan sebagai kawasan tani jambu getas mengingat 

sangat banyak warganya yang berkecimpung dalam bidang usaha ini.  
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Permintaan jambu getas tidak hanya berasal dari pasar regional 

maupun pasar lokal, bahkan pasar internasional pun membutuhkan jambu 

getas sebagai bahan pembuatan minuman dan obat-obatan, khusus untuk 

mencapai pasar internasional para petani harus mengikuti standar mutu dan 

kualitas yang ada. Sehingga para petani harus rajin mempelajarai bagaimana 

cara menanam, memelihara dan memanen jambu getas agar menghasilkan 

produk yang unggul. Dukungan dari pemerintah kepada para petani jambu 

getas yang dibuktikan dengan pemberian dana hibah bagi para petani 

merupakan suatu peluang yang tidak boleh disia-siakan untuk meningkatkan 

produiktivitas hasil panen.  

Kandungan vitamin dan gizi dari jambu getas merah yang dapat 

menjaga kesetabilan metabolisme dan kesehatan tubuh merupakan peluang 

bagi para petani untuk mengelola jambu getas agar memperoleh nilai lebih 

dari hasil penjualan. Tidak hanya buahnya, daun jambu getas sebenarnya 

dapat dimanfatkan sebagai bahan pembuatan obat diare, namun sampai saat 

ini petani di Desa Pagersari hanya memanfaatkan buahnya saja. 

Setiap usaha pasti memiliki ancaman. Ancaman terbesar dalam 

membudidayakan jambu getas merah saat ini adalah harga komoditi tanaman 

jambu getas merah  menjadi lebih murah ketika panen raya. Hal ini 

disebabkan sering terjadi panen besar di Desa Pagersari sehingga untuk 

mengindari busuknya hasil panen para petani akhirnya menjual dengan harga 

yang sangat murah atau mengolahnya menjadi produk minuman atau 

makanan yang menambah nilai jual. Banyaknya buah import dan 
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berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat juga menyebabkan jambu getas 

sepi akan peminat di bandingkan dengan buah impor.  

 Ledakan serangan hama dan patogen penyakit tanaman dapat terjadi 

secara tak terduga merupakan ancaman lain selama proses penanaman. 

Meskipun sudah ditemukan anti biotik untuk mencegah hama, namun tetap 

saja masih banyak jambu yang dipanen dalam kondisi rusak kerena termakan 

oleh hama. Beberapa petani mengantisipasi hal ini dengan menutup buah 

memakai dedaunan ataupun plastik. Namun, hal ini ternyata mengurangi 

kualitas jambu getas merah yang dihasilkan karena jambu-jambu yang 

tertutupi kurang memperoleh cahaya matahari. Tidak dapat dipungkiri sejak 

tahun 2000 jambu getas merah kalah pamor dan kalah gengsi dengan tanaman 

berbiji lainnya, seperti pir, jeruk mandarin, dan buah-bauhan import lainnya, 

jika tidak ada regulasi pasar yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian usahatani jambu getas merah Di Desa 

Pagersari Kecamatan Patean sangat layak untuk dikembangkan, beberapa 

faktor pendukung yang dimiliki oleh Desa Pagersari Kecamatan Patean 

adalah: 

1. Faktor geografis yang sangat mendukung 

2. Letak yang strategis (Desa Pagersari terletak diantara jalur 

penghubung antara Kabupaten Kendal, Kabupaten Temangung 

dan Yogyakarta) 

3. Tersedianya lahan dan tenaga kerja yang memadai 
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4. Tersedianya Fasilitas forum Rembuk Klaster (FRK) dan 

Bimbingan Belajar Mudrikah (BBM) yang disediakan oleh 

pemerintah untuk dapat mengembangkan hasil produksi jambu 

getas merah) 

5. Adanya dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah untuk 

usahatani jambu getas merah 

6. Peluang pasar lokal regional maupun nasional yang cukup besar 

untuk usahatani jambu getas merah. 

Berdasarkan faktor-faktor pendukung di atas para petani jambu getas 

merah dapat mengembangkan usahanya dan layak  untuk lebih dikembangkan 

dengan efektif dan seefisien mungkin agar dapat memberikan kontribusi tehadap 

pendapatan rumah tangga petani. Tanaman jambu getas merah yang tidak 

mengenal musim menjadikan tanaman ini cocok untuk dikembangkan. 

Pemanfaatan lahan yang optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan 

liungkungan akan dapat memberikan hasil yang optimal juga.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

3. Rata-rata kontribusi usahatani terhadap pendapatan total rumah tangga petani 

di Desa Pagersari Kecamatan Patean Kabupaten Kendal sebesar 86,10%. Hal 

ini menunjukkan bahwa usahatani jambu getas merah merupakan sumber 

pendapatan yang memberikan kontribusi yang tinggi 

4. Strategi pengembangan usaha tani jambu getas merah di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal dilakukan dengan strategi SO, strategi 

WO, strategi ST, dan strategi WT. Diantaranya dengan:  

1) Mengandalkan keunggulan produk dengan mengembangkan inovasi 

dari jambu getas merah agar lebih menambah nilai guna jambu getas 

merah itu. 

2) Memperluas jaringan pemasaran agar buah jambu getas merah dapat 

tersalurkan ke konsumen sehingga tidak terjadi penumpukan hasil 

produksi karena jambu tidak dapat bertahan lama. 

3) Pemanfaatan bahan-bahan alamiah seperti pupuk kandang dan 

tingkatkan kualitas pengetahuan kepada petani jambu getas merah. 

4) Peningkatan mutu, kualitas hasil produksi dengan memilih bibit ungul. 
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5.2. Saran 

Sebagai akhir dari pembahasan ini peneliti memberikan sumbangan 

pemikiran berupa saran yang semoga dapat bermanfaat sebagai bahan 

perimbangan bagi pihak yang ingin meningkatkan pendapatannya. Adapun 

saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1) Mencari informasi terbaru tentang perkembangan usahataninya agar 

dapat meningkatkan produksi jambu getas merah sehingga keuntungan 

akan meningkat, dengan cara mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang 

diselenggarakan gapoktan setempat. 

2) Melakukan strategi-strategi dengan penuh keuletan dan ketekunan 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
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Alamat: Gedung C6, Kampus Sekaran Gunung Pati, 

Semarang 50229, email: ekonomi@unnes.ac.id 
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Dengan Hormat, 
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Kontribusinya terhadap Pendapatan Total Rumah Tangga Petani di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal”. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/ibu untuk 

mengisi angket yang terlampir dengan  benar, jujur dan sungguh-sungguh sesuai 

keadaan sebenarnya. Informasi yang bapak/ibu berikan sangat membantu 

pelaksanaan dalam keberhasilan penelitian ini. 
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Sofyan Hasriyanto  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

KONTRIBUSI USAHATANI JAMBU GETAS MERAH TERHADAP 

PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI DESAPAGERSARI KECAMATAN 

PATEAN KABUPATEN KENDAL 

 

 No. Responden : .......... 

A. PETUNJUK PENGISIAN : 

 Isilah jawaban sesuai dengan keadaan saudara. 

B. Profil Petani 

- Nama responden : 

- Umur : 

- Jenis kelamin : 

- Alamat  : 

- Pendidikan terakhir : 

- Pekerjaan pokok : 

- Anggota keluarga yang masih sekolah : 

- Lama bertani jambu getas merah : 

 

C. Usahatani jambu 

1. Berapa luas lahan yang saudara garap untuk usahatani jambu ? 

 

2. Berapa kg rata-rata produksi jambu getas merah selama satu bulan dalam 

waktu satu tahun terakhir ? 
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3. Berapa biaya-biaya yang saudara keluarkan untuk usahatani jambu getas 

merah : 

 

 

A. Biaya Tetap : 

No. Uraian Satuan Jumlah 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1. Alat Pertanian     

 - Cangkul Buah    

 - Garpu Buah    

 - Sabit Buah    

 - Gembor Buah    

 - Sprayer Buah    

 - Gunting Buah    

 - Keranjang Buah    

 Lain-lain :     

 1.  Buah    

 2.  Buah    

 3.  Buah    

2. Pengairan selama satu tahun terakhir  

3. Sewa lahan pertahun  

4. Pajak tanah  

JUMLAH  
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B. Biaya Tidak Tetap : 

No. Uraian Satuan Jumlah 
Harga 

Satuan(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1. Bibit Batang    

2. Pupuk Kimia selama satu tahun: 

 
Jenis pupuk Satuan Jumlah 

Harga 

Satuan(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

 1. Kg    

 2. Kg    

 3. Kg    

 Pupuk organik : 

 - Pupuk kandang     

3. Obat selama satu tahun : 

 
Jenis obat Satuan Jumlah 

Harga 

Satuan(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

 1.  Botol    

 2.  Botol    

 3. D Botol    

4. Plastik selama 

satu tahun 

    

5. Tenaga Kerja : 

6. Transportasi 

selama satu tahun 

    

JUMLAH  

 

4. Dimanakah anda menjual/memasarkan produksi buah jambu getas merah ? 

 

5. Kendala/ hambatan apa saja yang saudara alami dalam melakukan 

usahatani jambu getas merah ? 
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6. Upaya-upaya apa saja yang saudara lakukan untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut ? 

 

 

 

D. Pendapatan Rumah Tangga 

1. Usaha apa yang keluarga saudara kerjakan selain usahatani jambu getas 

merah ? 

 

2. Berapa pendapatan dari usaha tersebut per bulan ?  
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No. Faktor Internal 

Kekuatan 

Bobot 4 3 2 1 

1 Tersedianya SDM yang memadai 0,15     

2 Tersedianya cluster FRK sebagai wadah 

diskusi dan penyuluhan keterampilan 

pertanian jambu getas merah di Desa Pagersari 

Kecamatan Patean Kabupaten Kendal 

0,10     

3 Produksi jambu getas merah yang tidak 

mengenal musim panen 

0,13     

4 Adanya peran pemerintah terhadap petani 

jambu getas merah terhadap meningkatkan 

usaha tani jambu getas merah dengan 

memberikan kredit usaha rakyat (KUR) 

0,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Jumlah 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan 

 

 

5 Kurangnya Kreatifitas mengolah hasil usaha 

tani jambu getas merah 

0,13     

6 Kurangnya pengetahuan tentang usahatani 

jambu getas merah secara benar 

0,11     

7 Hasil produksi yang tidak tahan lama (mudah 

busuk) 

0,15     

8 Modal yang ada tidak digunakan secara efisien 

dan seefektif mungkin untuk meningkatkan 

usaha tani jambu getas merah 

0,11     

          Jumlah 0,5  
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 Faktor Eksternal 

Peluang 

Bobot 4 3 2 1  

9 Dukungan dan perhatian pemerintah 0,12     

10 Posisi geografis Kecamatan Patean Desa Pagersari 

yang strategis 

0,14     

11 Kandungan Vitamin dan Gizi dari jambu getas 

merah yang dapat menjaga kesetabilan metabolisme 

dan kesehatan tubuh. 

0,11     

12 Peluang pasar lokal, regional maupun nasional yang 

cukup besar 

0,13     

 Jumlah 0,5     

 

        Ancaman/Tantangan 

13 Adanya pasar global, terjadinya persaingan di pasar 0,13     

14 Ledakan serangan hama dan patogen penyakit 

tanaman dapat terjadi secara tak terduga 

0,12     

15 Harga komoditi tanaman jambu getas merah  

menjadi lebih murah 

0,15     

16 Terjadi penurunan nilai kualitas zat hara tanah 

karena digunakan terus menurus dengan kombinasi 

pupuk kimia.(Deminisihing of return) 

0,10     

         Jumlah 0,5     
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