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ABSTRAK 

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan 
dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor 
yang penting karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia 
Subsektor perkebunan memiliki posisi yang tidak dapat diremehkan. Perkebunan merupakan 
salah satu subsektor andalan dalam menyumbang devisa untuk negara melalui orientasi pasar 
ekspor. Salah satu hasil dari komoditas perkebunan adalah kenari. Kabupaten Kepulauan Selayar 
merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor 
pertanian. Budidaya yang dilakukan oleh masyarakat Selayar sebagian besar adalah bagian dari 
subsektor pertanian khususnya pada subsector tanaman perkebunan, terutama tanaman kenari. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekologi, social, ekonomi dan teknologi 
dalam mempengaruhi prospek pengambangan agribisnis kenari. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif yang merujuk pada studi kasus naratif, fenomenologi tunggal di lihat 
dari 1 perspektif 
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ABSTRACT 

Agriculture is a type of production activity that is based on the growth process of plants and 

animals. Plantation sub-sector is one of the important sub-sectors because it has a significant 

contribution to the Indonesian economy Plantation sub-sector has a position that cannot be 

underestimated. Plantation is one of the mainstay subsectors in contributing foreign exchange to 

the country through an export market orientation. One result of plantation commodities is 

walnuts. Selayar Islands Regency is an area where most of the population depend on the 

agricultural sector. Most of the cultivation carried out by the Selayar community is part of the 

agricultural subsector, especially in the subsector of plantation crops, especially walnuts. This 

study aims to determine the ecological, social, economic and technological influences in 

influencing the prospect of walnut agribusiness development. This study uses a qualitative 

descriptive method that refers to narrative case studies, single phenomenology seen from one 

perspective 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia pada dasarnya adalah negara agraris, negara dengan 
sumberdaya dasar pertanian. Berdasarkan pemahaman tersebut, sudah seharusnya 
apabila mainstream pembangunan ekonomi masa depan negara ini dilaksanakan dengan 
mendasarkan pada upaya-upaya peningkatan kapabilitas sumber daya pertanian. 
Sebagai negara yang tumbuh dengan bagian terbesar sumberdaya pertanian dan 
penduduk dengan mata pencaharian utama pada pertanian, maka pembangunan 
pertanian seyogyanya menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional 
(Wibowo, 2007). 

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang penting karena 

mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Subsektor 
perkebunan memiliki posisi yang tidak dapat diremehkan. Perkebunan merupakan salah 
satu subsektor andalan dalam menyumbang devisa untuk negara melalui orientasi pasar 
ekspor. Komoditas perkebunan merupakan salah satu andalan bagi pendapatan nasional 
dan devisa negara Indonesia, yang dapat dilihat dari kontribusi subsektor perkebunan 
pada tahun 2013 mencapai US$ 45,54 milyar atau setara dengan Rp.546,42 trilliun (asumsi 
1 US$ = Rp. 12.000,-) yang meliputi ekspor komoditas perkebunan sebesar US35,64 
milyar, cukai hasil tembakau US$ 8,63 millyar dan bea keluar (BK) CPO dan biji kakao 
sebesar US$ 1,26 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 kontibusi subsektor 
perkebunan mengalami peningkatan sebesar 27,78% atau naik sebesar US4 9,90 milyar. 
Subsektor perkebunan menyediakan lapangan pekerjaan di pedesaan dan di daerah 
terpencil sehingga mempunyai nilai tambah tersendiri dalam penyediaan lapangan 
kerja. Peran tersebut bermakna strategis karena penyediaan lapangan kerja oleh 
subsektor ini berlokasi di pedesaan sehingga Subsektor ini mempunyai kontribusi 
penting dalam hal penciptaan nilai tambah yang tercermin dari kontribusinya terhadap 
PDB.  

Salah satu hasil dari komoditas perkebunan adalah kenari. Kenari merupakan 
tanaman asli Indonesia yang banyak tumbuh di daerah Indonesia bagian timur, seperti 
Sulawesi Utara, Maluku dan pulau Seram. Diduga, tanaman ini berasal dari Indonesia 
bagian timur. Di Indonesia, tanaman ini masih merupakan tanaman hutan dan belum 
banyak dibudidayakan. Beberapa sumber menyatakan bahwa tanaman kenari juga 
banyak dijumpai di beberapa negara seperti Thailand, Filipina, Kepulauan Fiji, dan 
Papua New Guinea.  

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah yang sebagian besar 
penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Budidaya yang dilakukan 
oleh masyarakat Selayar sebagian besar adalah bagian dari subsektor pertanian 
khususnya pada subsector tanaman perkebunan. Kabupaten Kepulauan Selayar 
merupakan salah satu di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi dalam subsector 
perkebunan yaitu pada buah kenari, dengan rata-rata jumalh produksi pertahunnya itu 
minimal 20.11 ton per tahunnya. 

Di Kabupaten Kepulauan Selayar buah kenari diolah menjadi makanan khas dan 
juga kebanyakan buah kenari langsung dijual ke pedagang pengumpul. Kenari ini 
kandungan utamanya adalah protein dan lemak, kadangkala digunakan orang sebagai 
pengganti almond untuk menghias kue. Tapi karena mungkin jumlahnya banyak, di 
Selayar tidak sebagai penghias kue lagi, tapi menjadi bahan utama pembuatan kue, 
contohnya Tenteng Kenari. Berdasarkan uraian dan pernyataan di atas diperlukan 



adanya penelitian terhadap “ Prospek Pengembangan Agribisnis Kenari di Kabupaten 
Kepulauan Selayar Khususnya  kecamatan Bontosikuyu”. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, 
Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan pada minggu ke IV bulan Desember 2017. 
Pemilihan lokasi penelitian ini dengan cara sengaja Pusposive (Sengaja). Adapun jenis 
pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-
data. teknik penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 
purposive sampling. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan 
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Dalam penelitian 
kualitatif , pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), 
sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak wawancara dan 
dokumentasi. 

Untuk tujuan penelitian yang pertama, dan kedua emtode analisis data yang 
digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif. Menurut Miles & Huberman dalam metry 
(2015), metode deskriptif kualitatif dilakukan terus menerus selama melakukan 
penelitian. Kemudian analisis dilakukan dengan menggabungkan komponen-komponen 
tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pengumpulan Data (Data Collected), 
Reduksi data, Penyajian Data dan Menarik Kesimpulan  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

umur adalah jangka waktu dalam tahun  mulai dari tahun kelahiran responden 
sampai pada saat penelitian dilaksanakan. Umur merupakan salah satu identitas yang 
dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan pola pikir. Pada umumnya dalam 
mengembangkan pertanian membutuhkan pengetahuan dan tenaga yang cukup dalam 
melakukan pekerjaan bertani. Hal ini dikarenakan dalam proses pertanian melalui 
banyak tahap untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Adapun kelompok umur 
petani di Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada 
tabel 7 sebagai berikut : 

Tabel   7. Identitas Responden petani kenari Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten 
Kepulauan Selayar, 2018. 

NO 
Kelompok Umur 

(Tahun) 
Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

1. 0-25 1 5 

2. 25-50 12 85 

3. 51-75 2 10 

Total 15 100 
Sumber: Data Primer Setelah diolah 2018. 



Tabel 7 menunjukkan bahwa pada umumnya responden masih tergolong usia 
produktif. Hal ini sesuai dengan pendapat (Wirosuhardjo, 2000) secara ekonomi usia 
produktif yakni antara 15-64 tahun. Responden yaitu petani kenari tergolong usia muda 
dan produktif sehingga mereka memiliki kemampuan fisik yang kuat dan lebih cepat 
menerima inovasi serta teknologi baru serta berpengalaman dalam hal pertanian. 

Lamanya bertani bisa menjadi salah satu tolak ukur pengalaman maupun 
pengetahuan yang dimilik informan dalam kegiatan budidaya hasil-hasil pertaniannya. 
Adapun tabel yang menunjukkan berapa lama petani informan melakukan kegiatan 
bertaninya sebagai berikut:  

Tabel 9. Lamanya Bertani 

NO Nama Petani Kenari Jumlah Tanggungan 

1. Basse 15 

2. Bau Amang 20 

3. Suripati 10 

4. Muhammad Amir 10 

5. Ariping 15 

6. Firman 17 

7. Baharuddin 20 

8. Sarepe 19 

9. Harding 17 

10. Saipul 10 

11. Fitri 10 

12. Amma Yoyo 40 

13. Nurdin 20 

14. Muhammad Saleh 30 

15. Sahyarong 20 
Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2018 

 Tabel 9 menunjukkan bahwa informan yang memiliki pengalaman dalam bertani 
paling lama yaitu Amma Yoyo 40 tahun. Amma yoyo sudah menjadi petani kenari sejak 
masa muda lebih tepatnya pada saat Amma Yoyo masih duduk di bangku sekolah. 
Sedangkan mayoritas pengalaman bertani yang dimiliki informan itu 10 tahun.  

5.2.1 Input 

5.2.1.1`Faktor Produksi 

 Produksi pertanian adalah hasil yang diperoleh sebagai akibat bekerjanya 
beberapa faktor produksi sekaligus. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh 
para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa produksi dalam pertanian yaitu suatu 
hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu biasanya diukur dengan 
satuan berat ton atau kg menandakan besar potensi komiditi pertanian. Bidang pertanian 
produksi dipengaruhi berbagai macam faktor seperti luas lahan, bibit, pupuk, obat hama 
(pestisida), sistem irigasi, tenaga kerja, iklim dan sebagainya (Utami, 2011).  

 



Kutipan informan “ riolo ampa akrakki nguppa bibi’ kanari lari lamung pamarenta jua 
lasareki. Siallo sebelunna a bage bibi’ a pengumumanmi ri masigi lalalangngere ii masyaraka’ 
maing injo pamarenta la suro jaki a kumpulu ri lapangan ampaki la sakbu sekre-skre arenta ta 
minjo la bageang maki ta sitau biasana ngupa ii ta rua lamungang bibi’ kanari kanu sokdi-sokdi 
tonjuang jari pamarenta a jago-jago mamo ii bage jari nguppa ngasek toiyya ooo bibi’ lamungang’ 
kanari”. 

Artinya Menurut keterangan dari informan menganai bibit tanaman kenari yang 
di dapatkan, itu berasal dari pemerintah daerah setempat yang dibagikan secara merata 
kepada seluruh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani di daerah tersebut. 
Setiap masyarakat mendapatkan 2 bibit kenari. 

Produksi adalah suatu kegiatan antar faktor-faktor produksi dan capaian tingkat 
produksi yang dihasilkan,dimana faktor tersebut sering disebut output (Boediono:1999), 
Dalam ekonomi pertanian, produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang 
diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Satuan yang banyak digunakan adalah ton per 
tahun atau kg per tahun, tergantung dari potensi hasil setiap jenis komoditi. Data 
produksi dalam beberapa bulan terkhir dapat dilihat pada table 11.  

Tabel 11. Asumsi harga dan keuntungan kenari dalam beberapa bulan di Kecamatan 
Botosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, 2018  

Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2018 

 Menurut keterangan petani kenari produksi atau hasil yang mereka peroleh tahun 
ini meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Menurut mereka produksi tahun ini 
mencapai 50-60 Liter/minggunya, dibandingkan tahun lalu yang hanya memproduksi 
20-50 liter dalam seminggunya dengan harga Rp.20.000/Liter untuk kenari yang sudah 

 

No 
Bulan 

 

Produksi 
rata-rata 

Asumsi Harga 
Kenari 

 

Keuntungan Kenari 

 

Lepas 
Tidak 
Lepas 

Lepas Tidak Lepas 

1 Juni 196,1 30.000 20.000 5883000 3922000 

2 Juli 195,5 30.000 20.000 5865000 3910000 

3 Agustus 190,7 30.000 20.000 5721000 3814000 

4 september 181,4 20.000 15.000 3628000 2721000 

5 oktober 178,4 20.000 15.000 3568000 2676000 

6 november 188,4 20.000 15.000 3768000 2826000 

7 desember 196,4 20.000 15.000 3928000 2946000 

  
Rata-rata 
keuntungan       4623000 3259285 



dilepas dari kulit luarnya sedangkan untuk jenis kenari yang masih bersama kulitnya 
dijual ke pengumpul dengan harga Rp.15.000/liternya harga ini bias berubah kapan saja. 
Jadi keuntungan rata-rata yang diperoleh dari hasil penjualan kenari selama 1 bulan 
paling sedikit Rp. 4.623.000 untuk kenari lepas dari kulitnya atau sudah bersih dari 
kulitnya, sedangkan untuk kenari yang belum lepas atau bersih berkisar dari kulitnya 
berkisar Rp.3.259.285 dalam setiap bulannya setelah dirata-ratakan. Jadi bias ditarik 
kesimpulan dengan melihat rata-rata keuntungan yang diperoleh oleh petani itu relative 
cukup besar jika hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari para petani. 

Tabel. 13 Tenaga Kerja dan Biaya Tenaga Kerja Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten 
Kepulauan Selayar 2018.  

No Tenaga Kerja Biaya Tenaga Kerja (persekali 
kumpul biji kenari). 

1. Pengumpul Biji Kenari  Rp. 500,000-100,000 
Sumber: Data Primer Setelah Diolah 2018.  

Untuk biaya sewa petani kenari tergantung kesepakatan antar kedua belah pihak 
biasanya mereka diberi sewa Rp.50.000-100.000 dalam sekali pengumpulan buah matang 
tergantung kesepakatan bersama. Begitu pula untuk biaya tenaga kerja dari dalam 
keluarga sebagaian petani jika itu tenaga tambahan yang bersalah dari keluarga ini 
mereka tidak akan membayarnya karena mereka menganut prinsip jika saya 
memperoleh hasil maka kamu juga sudah mendapatkan hasil yang sama dengan apa 
yang saya hasilkan jika tenaga kerja itu berasal dari keluarga inti yaitu istri dan anak, hal 
ini dikarenakan hasil yang diperoleh pun akan kembali ke tangan mereka sendiri, kecuali 
tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja bukan keluarga maka system 
pembayaran yang mereka gunakan sesuai dengan sistem pembayaran dengan tenaga 
kerja sewaan yang sudah berprofesi sebagai pengumpul biji kenari sebelumnya. 

5.3.2.1 Ekologi  

 Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai 
komponen penyusunnya, yaitu faktor biotik dan abiotik. Faktor abiotik antara lain suhu, 
air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup 
yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan 
erat dengan tingkatan-tingkatan  organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, 
dan ekosistem. Dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu system 
yang menunjukan kesatuan. Misalnya bagaimana tumbuhan untuk kehidupannya 
memerlukan sinar matahari, air, oksigen, tanah atau lahan sebagai tempat tumbuh atau 
habitatnya. Bagaimana peranan energi dan nutrisi untuk proses metabolisme tubuh, 
tumbuhan dalam ekosistem sebagai komponen produsen menjadi sumber pakan dan 
sumber energi untuk makhluk hidup lainnya yang diperoleh melalui rangkaian rantai 
dan jaringjaring makanan, dan proses dekomposisi oleh mikrobiota. Dalam ekologi 
tumbuhan juga dijelaskan tentang perkembangan kehidupan tumbuhan melalui masa 
reproduksi, perkecambahan, pertumbuhan dan masa dewasa, tua dan mati. Kelompok 
atau komunitas tumbuhan tertentu hilang atau musnah, kemudian akan muncul, 
tumbuh dan berkembang kembali melalui serangkaian proses suksesi. Proses kehidupan 
akan berlangsung terus menerus berkesinambungan mengikuti hukum alam.  



 Kutipan informan “ pada bulang-bulang nu tantu rombong ii bua na ampa hatunna tongi 
mingka ka pammate siturukna oo hawana rinni injokanari manna geleki lamung a timbo kale-kale 
jua jai tapi ka injo todok bua nula hassele injo gele todok ii simbalo komo kanari nuri lamung injo 
memang kanu ta parakai injo lamung-lamung jari balllo buana sisala todok ii nanu timbo kale-
kale lohe ja bua na mingka ka ampa pa ballona dalang artiang pa baji na injo bua kulleki pau 
balloang matonjuang nuri lamu kanu ri parakai todok. Mingka ampa lohena bua na singkamo jua 
ji nuri parakai na gele injoja a paka beda ballo gele na injo bua kanari”.  

Artinya Salah satu contoh yang bisa dilihat Iklim juga akan mempengaruhi jenis 
tanaman yang sesuai dibudidayakan pada suatu kawasan, Menurut petani kenari iklim, 
cuaca dan topografi yang ada di Kecamatan Bontosikuyu sangat sesuai untuk budidaya 
tanaman kenari. Hal ini dikarenakan tanaman kenari dapat tumbuh dengan sendirinya 
meskipun tidak dibudidayakan secara langsung oleh petani. Menurut keterangan petani 
jika mereka berkeliling hutan untung mencari kayu bakar atau sesuatu yang dibutuhkan 
mereka secara tidak sengaja akan dapat melihat tanaman kenari yang tumbuh subur di 
hutan dan juga produksi yang dihasilkan oleh tanaman kenari yang tumbuh liar tidak 
kalah dengan jumlah tanaman kenari yang dibudidayakan oleh para petani kenari pada 
umumnya. Selain itu menurut penuturan para petani dampak yang ditimbulkan oleh 
kesesuaian iklim adalah buah kacang kenari yang dihasilkan sangat berlimpah pada 
musim-musim tertentu dan juga meskipun pada musim-musim tertentu biji kenari yang 
dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapankan petani, akan tetapi keuntungan 
yang diperoleh dari tanaman kenari salah satunya karena tanaman berbuah sepanjang 
tahun meskipun jumlah produksi buahnya tidak sama setiap bulannya. Hal ini 
dikarenakan pada bulan-bulan tertentu tanaman kenari tidak berproduksi sesuai dengan 
apa yang diinginkan petani, akan tetapi meskipun tidak produksi seperti biasanya 
menurut petani jika keuntungan dari hasil penjualan cukup untuk pemenuhan 
kebutuhan sehar-hari jadi para petani tidak lagi kebingungngan dalam pemenuhan 
kebutuhan sehari-hari mereka lagi.  

 Adapun yang menjadi penyebab terjadinya hasil produksi yang menurun pada 
bulan-bulan tertentu biasanya akibat hujan yang terjadi secara terus menerus yang 
disertai dengan angina kencang. Apabila musim hujan berlangsung secara terus menerus 
yang disertai dengan angin kencang maka biji kenari baik yang sudah matang maupun 
yang belum akan jatuh dari pohon akibat angina dan hujan deras. Hal ini juga dapat 
mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir yang dapat mengakibatkan gagal panen biji 
kenari. Jika terjadi banjir bandang yang besar maka biji yang sudah jatuh dari pohon akan 
terbawa oleh arus sungai jika di pinggiran lahan pertanian tidak diberikan jarring 
pelindung untuk menahan biji kenari yang sudah dibawah oleh arus sungai, karena rata-
rata lahan pertanian milik petani berlokasi dekat dengan aliran sungai ynag 
memudahkan mereka dalam pengairan atau penyiraman tanaman pertanian itu sendiri. 
Angin kencang juga kadang-kadang mengakibatkan gagal panen karena biji yang belum 
matang atau belum siap untuk dipanen akan jatuh akibat diterpa angin kencang yang 
dapat menyebabkan gagal panen pada petani, selain itu angina akan menghempas biji 
kenari keluar dari  lahan pertanian. Itulah sebabnya cuaca sangat mempengaruhi hasil 
produksi biji kenari di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.  

 

 



5.3.2.2 Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya 

 Kehidupan masyarakat terdiri dari berbagai aspek yang antara aspek satu dengan 
aspek yang lainnya terdapat keterkaitan yang saling mendukung serta melengkapi. 
Namun ada aspek yang penting dibandingkan dengan aspek yang lainnya yaitu aspek 
sosial budaya. Kehidupan sosial budaya adalah suatu hidup saling berinteraksi satu 
sama lain yang dilihat dari unsur-unsur kebudayaan yang ada. Sosial budaya dapat 
merupakan penyebab atau akibat faktor-faktor ekonomi desa/daerah sehingga 
menyebabkan minimnya nilai sosial seperti adat, pendidikan dan lembaga desa yang 
merupakan penghambat kemajuan desa kondisi sosial budaya dapat menjadi ciri sosial 
masyarakatnya. 

 Menurut pendapat Sajogyo (2001) dalam hubungan dengan pola berusaha tani, 
perbedaan status seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh pola penguasaan lahan, 
modal, teknologi, dan luasnya lahan pemiliknya. 

 Kutipan informan “ampa kabiasaan-kabiasaan lari pau rinni nu tidek jua ja ampa pa 
lamung-lamung nu umum jua ta gaukang rinni komo a gotong royongki a saling bali ii ki anriek 
susah-suah mae. Maing injo pole biasa na hattuna todok injo ri karombong-rombonganna bua na 
kanari na ballo todok harga minjo lohe hassele ri uppa na maing ii ribalukang nu passe’rekeng 
doek ngasek iyakang pa koko injo a buakang oo hajja nganre ngasek ta keo ii sibatu kampong mange 
nganre-nganre ri tampa pa sekreang la ruppa-ruppa ngasekkang a carita-carita sihali maing injo 
pole baji ii na riek nu pakonjo ka a ruppa ngasek sikuraki rupanna rupa tau inni ri kampong 
surang-surang ngasekki nganre ri sikre tampa injo todok ja ta buak-buak na lohe-lohe ta uppa kala 
la rasa ngasek uppa ba sibatu kampong. Batu ri acara injomo pole pa gassing na ri gaukang na 
para sitappaki maki sikuraki rupanna rupa tau inni ka rinjomi ri pasuluk ngasek pau jari tidek nu 
taksakbu ri paranta rupa tau”. 

 Menurut petani kehidupan sosial budaya masyarakat yang terbentuk disekitar 
mereka itu berupa interaksi masyarakat yang saling menguntungkan dan bergotong-
royong. Dalam hal ini petani kenari diberi keuntungan dalam memudahkan 
pekerjaannya. sebagian masyarakat memilih perkerjaan sampingannya menjadi 
pengumpul buah kenari yang jatuh dari pohon artinya petani hanya menyewa orang 
yang bertugas dalam mengumpulkan buah kenari yang sudah matang dan jatuh dari 
pohon. Biasanya mereka bekerja sebanyak 2-3 kali dalam seminggu sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh petani kenari.  

5.3.2.3 Teknologi  

 Teknologi pertanian dan makna teknologi pertanian maka tidak dapat terlepas 
dari peranan ilmu teknologi yang sekarang ini terus berkembang pesat, dengan 
kemajuan ilmu teknologi tersebut maka lahirlah gagasan untuk menerapkan teknologi 
dibidang pertanian. 

Teknologi pertanian adalah penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu 
pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis sumberdaya 
pertanian dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan manusia. Teknologi pertanian 
adalah alat, cara atau metode yang digunakan dalam mengolah/memproses input 
pertanian sehingga menghasilkan otuput/hasil pertanian sehingga berdayaguna dan 
berhasilguna baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai.  



Menurut petani kenari teknologi yang digunakan dalam proses pengembangan 
agribsinis kenari mereka kebanyakan menggunakan teknologi sederhana dalam 
menjalankan agribsinis kenari yang diusahakan seperti parang, cangkul dan sabit. Untuk 
teknologi modern yang digunakan yaitu alat penyemprot racun, alat pemotong kayu 
dengan mesin dan mesin pemotong rumput. Dalam budidaya tanaman kenari para 
petani menggunakan kombinasi penggunakan teknologi modern dan tradisional dalam 
budidayanya, karena menurut petani ada hal-hal yang dalam budidayanya harus lebih 
menggunakan teknologi tradisional seperti halnya dalam pembuatan lubang untk media 
tanam biji kenari, sabit, parang dan cangkul digunakan untuk pembersihan rumput liar 
yang masih kecil-kecil dan tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan teknologi 
modern jadi petani menggunakan teknologi sederhana dalam budidayanya. Teknologi 
tradisional yang digunakan oleh petani mereka dapatkan dari pasar atau mereka pesan 
sendiri ke orang yang membuat alat-alat tradisional. 

5.4 Hubungan Ekologi, Sosial, Ekonomi dan Teknologi dalam menentukan 
prospek pengembangan Agribisnis.  

 Ekologi dalam hal ini membahas mengenai ekosistem yang ada dalam lingkungan 
tersebut yang mencakup bagaimana sumber daya alam yang tersedia di suatu daerah. 
Disini ekologi berhubungan erat dengan kondisi social masyarakat terlebih khususnya 
petani yang melakukan budidaya tanaman kenari serta berhubungan erat dengan 
teknologi yang akan digunakan dalam mengelolah sumber daya alam yang tersedia di 
suatu daerah. Misalnya dalam hal ini budidaya sumber daya alam berupa tanamana 
kenari. Tanaman kenari sangat umum atau bahkan dapat dengan mudah diperoleh di 
daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya di daerah Kecamatan Bontosikyu 
disepanjang hutan yang ada di Kecamatan Botosikuyu meskipun masyarakat hanya 
berdiri di pinggir jalan mereka akan dapat melihat tanaman kenari yang tumbuh dengan 
liar di sekitaran hutan yang di Kecamatan Bontosikuyu. Dalam hal inilah petani 
membutuhkan yang namanya teknologi dalam mengelolah sumber daya alam berupa 
tanaman kenari yang ada agar tidak terbuang sia-sia selain itu juga pengalaman bertani 
juga sangat dibutuhkan dalam mengelolah tanaman kenari yang ditemukan di hutan 
agar bisa dijadikan bibit baru yang lebih berkualitas. Melalui pengalaman bertani selama 
bertahun-tahun petani dapat dengan mudah mengenali bahkan hanya dengan melihat 
pohon kenari mana yang bagus untuk dijadikan bibit selanjutnya agar bisa ditanam 
kembali di lahan yang sudah disediakan. Biasanya teknologi yang digunakan oleh petani 
yang berpengalaman lama hanya menggunakan teknologi tradisional yaitu barupa 
cangkul dan parang yang digunakan. Cangkul ini berfungsi untuk menggali bibit baru 
yang akan diambil untuk di tanam kembali ditampat yang sudah disediakan. Sedangkan 
untuk parang digunakan untuk membersihkan buah kenari yang matang dari kulitnya 
agar bisa menjadi benih baru atau memangkas daun-daun yang dapat merusak bibit 
yang sudah diambil. Setelah mendapat bibit baru tersebut petani yang sudah 
berpengalaman akan menggunakan metode-metode perawatan bibit maupun benih 
yang telah lama dilakukan untuk mendapatkan benih ataupun bibit yang berkualitas di 
bandingkan dengan pohon induk tempat mengambil bibit ataupun calon benih tersebut 
melalui perawatan-perawatan benih ataupun bibit agar buah kenari yang dihasilkan dari 
bibt atau benih baru tersebut memiliki kualitas yang tinggi sehingga nilai jualnyapun 
juga akan tinggi. 



KESIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa tanaman kenari di Kecamatan Bontosikuyu memiliki prospek 
untuk dikembangkan karena harga yang ditawarkan untuk buah kenari terbilang 
tinggi sehingga keuntungan yang didapatkan pun cukup banyak, selain itu teknologi 
yang digunakan dalam budidaya tanaman kenari hanya menggunakan teknologi 
tradisional yang tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Faktor pendukung lainnya 
yaitu ketersediaan SDA berupa tanaman kenari sangatlah berlimpah akan tetapi 
petani yang berpengalaman dalam mengolah bibit atau benih masih sedikit jika 
dibandingkan dengan tanaman kenari yang ada dan tersebar luas di dalam hutan 
Kecamatan Bontosikuyu.  
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