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ABSTRAK 
 
JASRUN ISMAIL.  Analsis Usahatani dan Pemasaran Sayuran di Distrik 
Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Dibimbing oleh Rahim 
Darma dan Ferdinan Risamasuh). 

 
  Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pendapatan petani 
sayuran; 2) menganalisis perbedaan sistem pemasaran dan hasil 
berdasarkan perbedaan usahatani sayuran; dan 3) mengetahui sistem 
pemasaran yang mana yang palin efisien untuk meningkatkan pendapatan 
petani. 

Penelitian dilaksanakan di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura 
sebagai sentra komoditas sayuran.  Penentuan lokasi secara sengaja 
(purposive) ini. Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 petani yang 
terdiri dari masing-masing 10 petani responden di kampung Yahim, 
kampung Komba dan kampung Kehiran.     

Penentuan responden secara acak sederhana. Data dikumpulkan 
dengan metode wawancara menggunakan quisioner. Data primer meliputi 
karakteristik usahatani, input dan output usahatani serta pola pemasaran 
yang ada. Data dianalisis dengan analisis usahatani sedangkan pola 
pemasaran secara deskriptif.  Data yang digunakan adalah data panen 
bulan Pebruari-Mei 2008. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata luas garapan petani kacang 
panjang 0,16 ha, bayam 0,18 ha, kangkung 0,25 ha dan sawi 0,27 ha.  
Pendapatan usahatani yang diperoleh dengan skala satu hektar untuk 
empat komoditas sayuran adalah kacang panjang Rp 3.502.500 per hektar 
dengan R/C ratio 1,31, bayam cabut Rp. 5.432.985 per hektar dengan R/C 
ratio 1,36,  kangkung darat Rp. 16.812.000 dengan R/C ratio 1,89, dan sawi 
Rp. 28.113.368 per hektar dengan R/C ratio 2,30. Terdapat empat pola 
pemasaran, yaitu (1) petani-konsumen akhir, (2) petani-pedagang 
pengumpul desa (PPD)-konsumen akhir, (3) petani-PPD-pengecer-
konsumen akhir dan (4) petani–supermarket-konsumen akhir. Kegiatan 
pemasaran yang memperlihatkan pola yang sama pada tingkat petani, 
tetapi berbeda pada tingkat konsumen. 
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ABSTRACT 

 

JASRUN ISMAIL. Analysis Of The Farming And Marketing Of A 
Vegetable On Setani District Of  Jayapura Regency Of Papua Province 
(Supervised  by Rahim Darma and Ferdinand Risamasuh).  
 

This research aimed to (1) analyze of the revenue of vegetable 
farmer; (2)  analyze  the disparity of the outcome and marketing  based on 
the  vegetable farming, and (3) know  the marketing system in which the 
most efficient  to increase  the revenue  farmer.  

This research conducted on Setani District of Jayapura Regency as 
central of vegetable commodity. Determining of the location was 
purposive. The number of respondent this research about 30 farmers 
consist of 10 farmers from the different village–Yahim, Komba and Kehiran 
villages, respectively   

Determining the responden was simple randomly. The collecting 
data with the interview method with questionnaire. The primer  data  
covered  the  plantation effort  property,  the one  input  and output  and 
also  the exist marketing pattern. The data was analyzed  with the farming  
analysis, while the marketing pattern  was descriptively. The data used 
was a harvest from February  to May 2008.  

The research outcome showed that average the wide of the string 
bean farmer about 0.16 hectares, 0.18 hectares spinach, 0.25 hectares of 
leafy vegetables, and 0.27 hectares mustard green. The revenue of  the 
farming was required with the one hectare scale for four vegetables  
commodity was  string bean  about Rp. 3.520.500,00 per hectare  with R/C 
ratio 1.31, spinach about Rp. 5.432.985,00 per hectare with R/C ratio 1.36, 
the land of leafy vegetables  about Rp. 16.812.000 with R/C ratio 1.89. and 
mustard green about 28.113.368,00 per hectare  with R/C  ratio 2.30. 
contained  the four marketing patterns, that are  (1) the farmer to the end 
consumer, (2) the farmer to  the village collecting sell and to the end 
consumer, (3) the  farmer  to the village collecting sell  to the retailers  and 
to  the end consumer (4) the farmer  to supermarket an to the end  
consumer.  The marketing activity showed  the  same pattern  to farmer  
level, but different  to the consumer level.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang 

 
Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam 

perekonomian nasional. Oleh karena itu, sektor itu harus mampu dibangun 

menjadi andalan dan sebagai mesin penggerak perekonomian nasional. Visi 

pembangunan pertanian adalah memposisikan kembali sektor pertanian 

sebagai sektor andalan, sedangkan misinya adalah mewujudkan pertanian 

modern, tangguh, dan efisien. Untuk mewujudkan pertanian seperti itu, maka 

salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya domestik (lahan, air, tenaga kerja, modal, dan teknologi), 

sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat 

konsumen secara berimbang (Solahuddin, 1998). 

Kebutuhan komoditas pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk, 

peningkatan taraf pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi, dan peranan 

pariwisata. Bahar (1994) menyatakan bahwa peningkatan konsumsi sayuran 

sekitar 5 -15 %/tahun.  Kebutuhan sayuran ini akan terus meningkat seiring 

dengan perbaikan konsumsi sayuran melalui kebutuhan perkapita dan 

pertabahan jumlah penduduk. Guna memenuhi kebutuhan sayuran tersebut 

yang terus meningkat, maka perlu dilakukan pemanfaatan lahan dataran 

tinggi dengan komoditas sayuran yang mempunyai kesesuaian agroklimat 



 2

secara optimal. Untuk memperoleh komoditas sayuran yang heiginis, maka 

perlu memanfaatkan sumberdaya untuk memproduksi sayuran organik/sehat.  

Pengembangan sayuran di suatu wilayah mempunyai harapan besar 

dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat petani, khususnya di 

pedesaan. Hal ini disebabkan sayuran di Indonesia mempunyai kekhususan 

(spesifik) dibandingkan produk sayuran luar negeri. Untuk meningkatkan 

kualitas komoditas sayuran sangat diperlukan penelitian secara terus 

menerus (Rasyidi, 1995). 

Sentani merupakan salah satu daerah yang potensial untuk 

pengembangan sayuran di Kabupaten Jayapura.  Usahatani sayuran 

umumnya dilakukan di kebun-kebun milik petani, khususnya di daerah 

dataran rendah di pinggiran Danau Sentani. Pengembangan sayuran di 

Distrik Sentani selama lima tahun terakhir mencapai 42.214 ha dengan 

produksi 216.070 ton/tahun (BPS Jayapura, 2006).  Pengembangan sayuran 

ini masih menemui beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat petani 

yang disebabkan antara lain keterbatasan modal, tenaga kerja, dan masih 

diusahakan dengan komoditas lain. Agar potensi lahan yang tersedia ini 

dapat dimanfaatkan secara optimal diperlukan strategi pengembangan 

wilayah untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat petani. 

Hal tersebut di atas telah didukung dengan kebijakan pembangunan di 

Kabupaten Jayapura.  Pembangunan tersebut disesuaikan dengan Pola 

Dasar Pembangunan Daerah, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat 
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dengan sasaran pencepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai pergeseran 

struktur ekonomi.  Strategi ini diharapkan dapat merangsang pelaku 

pembangunan (“petani”) menurut gugus tugas untuk mendorong peningkatan 

kinerja usaha yang bermuara pada peningkatan pendapatan. 

Upaya peningkatan pendapatan pada dasarnya diarahkan untuk 

memberikan kesempatan kepada petani untuk memilih jenis usahatani yang 

dapat memberikan pendapatan paling baik baginya (Hadisapoetra, 1979).  

Agar diperoleh pendapatan maksimal, pemilihan jenis tanaman harus 

mempertimbangkan sumberdaya yang dikuasainya. Pemilihan jenis 

usahatani yang diusahakan oleh petani akan mempengaruhi pola tanam yang 

diterapkan sesuai dengan keterbatasan sumberdaya yang dikuasainya.  Pola 

tanam yang tepat secara agronomis dan didukung sumberdaya yang 

dimilikinya dapat meningkatkan produktivitas lahan dan menekan 

penggunaan sarana produksi. 

Apabila hal ini dilakukan kombinasi dengan harga input dan output 

yang berlaku, maka pemilihan pola tanam yang tepat akan memberikan 

pendapatan maksimal kepada petani atau dengan kata lain motivasi usaha 

lebih diarahkan pada profit oriented dari pada production oriented.  Pada 

umumnya petani telah mempunyai pola tanam tertentu yang menurutnya 

sesuai dengan keadaan lingkungan fisik (agroekoregional), sosial, dan 

ekonominya.   

Hal ini disebabkan perbedaan sumberdaya fisik, sosial, dan ekonomi 

yang dimiliki oleh petani.  Oleh sebab itu, untuk menjawab permasalahan 
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petani sayuran dataran rendah di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura dalam 

rangka memaksimalkan pendapatan yang dimilikinya, maka diperlukan 

penelitian. Penelitian ini ditekankan pada optimalisasi pemanfaatan 

sumberdaya yang dimiliki petani untuk memperoleh tingkat pendapatan yang 

maksimal. 

B. Rumusan Masalah 

 
Distrik Sentani merupakan salah satu sentra produksi sayuran di 

Kabupaten Jayapura. Usahatani sayuran yang dilakukan setiap petani 

mempunyai perbedaan, baik perbedaan dalam penggunaan input maupun 

dalam pemilihan jenis sayuran. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, 

tenaga kerja, tekno logi, dan modal yang dimiliki. Sehingga akan 

mempengaruhi komoditas yang diusahakan.   

Dari hasil pemantauan penulis di lapangan, diperoleh data bahwa rata-

rata luas lahan petani tidak lebih dari satu hektar, namun demikian ada juga 

petani yang memiliki lahan lebih dari tiga hektar karena tergantung 

kemampuan untuk menyewa lahan kepada para ondowafi (tuan tanah). Pada 

umumnya petani yang memiliki luas lahan lebih dari dua hektar adalah 

mereka yang menggantungkan hidupnya hanya untuk bercocok tanam dan 

lahan yang dimiliki adalah sewa dari pemilik tanah. 

Hasil yang sangat menonjol dari distrik sentani adalah sayuran jenis 

sawi, kangkung cabut, kacang panjang dan bayam, dimana daerah ini 
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merupakan pemasok terbesar untuk Kabupaten Jayapura dan Kota 

Jayapura.  

Persoalan yang dihadapi oleh petani sampai saat ini dalam upaya 

meningkatkan pendapatannya adalah bagaimana mengambil keputusan 

dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya.  Karena sumberdaya yang 

dimiliki oleh petani cukup terbatas ditinjau dari ketersediaan lahan, tenaga 

kerja, teknologi, dan modal petani. Agar permasalahan petani tersebut dapat 

diatasi, maka dalam penelitian ini secara spesifik menarik rumusan masalah 

yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah : 

a. Berapa besar tingkat pendapatan petani sayuran (kangkung, bayam, 

kacang panjang dan sawi) yang berbeda berdasarkan sumberdaya 

(lahan, tenaga kerja, teknologi, dan modal usahatani) sayuran ?  

b. Bagaimana sistem saluran distribusi hasil usahatani sayuran yang 

dilakukan oleh para petani di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura? 

c. Bagaimana bentuk saluran distribusi hasil usahatani sayuran yang paling 

efisien untuk meningkatkan pendapatan petani? 

 
 

C.  Tujuan Penelitian 
 
 
Secara umum penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji aspek-

aspek yang penting bagi peningkatan pendapatan petani sayuran  

(kangkung, bayam, kacang panjang dan sawi) dataran rendah di Distrik 
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Sentani Kabupaten Jayapura. Secara terperinci, tujuan penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut, yaitu untuk : 

a. Menganalisis pendapatan petani sayuran (kangkung, bayam, kacang 

panjang dan sawi) berdasarkan  sumberdaya (lahan, tenaga kerja, 

teknologi, dan modal) yang terbatas.  

b. Menganalisis perbedaan sistem pemasaran dan hasil berdasarkan 

perbedaan usahatani sayuran (kangkung, bayam, kacang panjang dan 

sawi di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. 

c. Mengetahui saluran distribusi hasil usahatani sayuran yang paling efisien 

untuk meningkatkan pendapatan petani? 

 

C. Kegunaan Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan dapat : 

a. Menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi petani sayuran dataran 

rendah di dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya. 

b. Berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, khususnya Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan sebagai bahan informasi bagi penyuluh 

usahatani sayuran dataran rendah.  

c. Memberikan konstribusi pemikiran dan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan pada sektor pertanian, khususnya manajemen usahatani 

sayuran. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Maksimalisasi Pendapatan Usahatani 

 

Sayuran merupakan komoditas hortikultura yang mempunyai 

kesesuaian tumbuh dan berproduksi pada daerah dataran tinggi. Komoditas 

sayuran yang tumbuh dan berproduksi dengan baik pada dataran tinggi 

antara lain: kentang, kubis, wortel, bawang daun, bunga kol, bawang putih, 

dan paprika. 

Dataran tinggi mempunyai keunggulan dalam ketersediaan air tanah. 

Ketersediaan air merupakan kebutuhan vital dalam berusahatani sayuran. Air 

berfungsi untuk mentransformasi unsur hara dalam tanah yang dimanfaatkan 

oleh tanaman, agar tanaman sayuran dapat tumbuh dan berproduksi. 

Sehingga memungkinkan pengelolaan usahatani sayuran dapat dilakukan 

sepanjang tahun. 

Komoditas sayuran dapat diusahakan dalam waktu pendek. Masa 

panen komoditas sayuran berkisar antara 1 - 3 bulan/musim tanam. Dalam 

satu tahun sebidang tanah dapat diusahakan 3 - 4 kali penanaman sayuran. 

Kondisi tersebut memberi peluang kepada petani dapat melakukan variasi 

pola tanam sesuai kemampuannya dalam satu musim tanam. 

Aktivitas usahatani sayuran memerlukan sumberdaya, seperti, lahan, 

tenaga kerja dan modal. Lahan merupakan media yang menyediakan unsur 
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hara bagi tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berproduksi.  

Penggunaan sumberdaya tersebut berimplikasi pada biaya produksi dan 

pendapatan usahatani. 

Penggunaan tenaga kerja pada usahatani memerlukan perencanaan 

alokasi ternaga kerja untuk memenuhi tahapan kegiatan dalam usahatani, 

apat terpenuhi. Tenaga kerja dalam kegiatan usahatani dapat diperoleh dari 

tenaga kerja manusia, mesin, dan ternak baik yang diadakan dari dalam 

keluarga  maupun luar keluarga.  Implementasi alokasi tenaga kerja untuk 

kebutuhan dalam penggunaan input, pemilihan komoditas dan pola tanam 

yang akan dilakukan.   

Sumberdaya di tingkat petani pada usahatani sayuran dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu: 1) sumberdaya internal yaitu 

sumberdaya internal ini tersedia pada keluarga tani itu sendiri (lahan milik 

sendiri, tenaga kerja dalam keluarga, dan modal sendiri),  2) sumberdaya 

eksternal yaitu sumberdaya yang diperoleh dari luar keluarga sendiri (lahan 

sewa, tenaga kerja luar keluarga, sarana produksi yang harus dibeli, modal 

pinjaman, dan kekuatan pasar yang tercermin dalam mekanisme permintaan 

dan penawaran untuk menentukan harga suatu komoditas). Sumberdaya 

tersebut yang akan dapat dimanfaatkan dalam proses produksi yang 

ketersediaannya terbatas dan merupakan kendala. 

Modal dan dana dalam usahatani diperlukan  untuk melakukan 

transaksi pembelian  sumberdaya  dan faktor-faktor produksi yang tidak 

dimiliki oleh keluarga tani yang sifat pengadaannya harus didatangkan dari 
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luar keluarga tani. Pemanfaatan sumberdaya yang terbatas tersebut perlu 

dilakukan secara efisien. Agar dapat memberi manfaat yang maksimal 

kepada petani,  terutama manfaat dalam bentuk  pendapatan yang maksimal. 

Pemanfaatan sumberdaya yang terbatas dengan tujuan untuk 

memperoleh pendapatan yang maksimal dapat, dilakukan dengan pemilihan 

pola tanam yang tepat. Analisis maksimalisasi pendapatan adalah bertujuan 

untuk memperoleh pendapatan yang maksimal dari berbagai alternative pola 

tanam yang tepat. 

Soekartawi (1993) bahwa untuk memaksimalkan pendapatan 

usahatani diperlukan perencanaan yang bersifat menganalisis implementasi 

pengaturan penggunaan sumberdaya dalam usahatani. Dalam perencanaan 

tersebut, terdapat tiga langkah pokok yang harus diperhatikan yaitu : 

1. Menyusun rencana terperinci mengenai cabang usaha dan metode 

produksi yang dipergunakan. 

2. Menguji rencana secara terperinci dalam kaitannya dengan sumberdaya 

yang diperlukan dan sumberdaya yang tersedia. 

3. Evaluasi rencana dan penyusunan urutan rencana afternatif berdasarkan 

kemampuan penyediaan sumberdaya dan patokan yang mencerminkan 

tujuan petani. 

Sumberdaya usahatani sayuran pada dasarnya terdiri dari lahan, 

tenaga kerja, teknologi, dan modal. Berdasarkan pemilikkannya sumberdaya 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ; 1) sumberdaya 

internal, yaitu sumberdaya yang dimiliki dan tersedia di petani itu sendiri.  
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Sumberdaya internal meliputi; luas lahan yang dimiliki petani, tenaga kerja 

dalam keluarga, sarana produksi yang mampu dibeli, dan modal usahatani 

yang dimiliki. Sedangkan 2) sumberdaya eksternal, yaitu sumberdaya yang 

tidak dimiliki/tersedia pada petani itu sendiri. Penyediannya diperlukan 

pengadaan dari luar. Yang termasuk sumberdaya eksternal adalah luas lahan 

sewa, tenaga kerja luar keluarga tani, dan modal pinjaman/kredit, serta harga 

produksi. Sedangkan Soekartawi (1993) menyebutkan bahwa yang termasuk 

dalam kategori aspek sumberdaya adalah aspek lahan atau iklim, modal, 

tenaga kerja, teknologi, dan manajemen. Sumberdaya tersebut mempunyai 

pengertian yang saling mendukung dalam usahatani sayuran untuk 

memperoleh keuntungan usaha. 

Pemanfaatan sumberdaya tersebut memberikan ciri teknologi 

usahatani berupa lahan yang digarap, jenis sayuran yang diusahakan, 

penggunaan tenaga kerja, penggunaan modal, dan pemilihan jenis tanaman. 

Upaya yang dilakukan oleh petani untuk mencapai usahatani yang paling 

menguntungkan adalah bagaimana memilih kombinasi cabang usahatani 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di tingkat petani 

(Mubyarto, 1994). 

Lahan yang dimiliki petani perlu dimanfaatkan dengan kombinasi jenis 

komoditas sayuran. Pemanfaatan lahan akan mempengaruhi penggunaan 

tenaga kerja pertahapan kegiatan usahatani sayuran. Hal ini juga 

mempengaruhi pengalokasian penggunaan bibit, benih, pupuk, dan modal 

usahatani. Beberapa penentuan tersebut di atas jelas memberikan 
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keuntungan yang berbeda. Setiap penentuan luas lahan, jenis komoditas, 

kombinasi pola tanam, dan alokasi sumberdaya lain yang berbeda. 

Tanah/lahan sebagai faktor produksi merupakan tempat berusahatani, 

yaitu tempat di mana proses produksi berlangsung dan dihasilkan (Mubyarto, 

1994).  Lahan atau iklim sebagai media tumbuh dan berproduksinya suatu 

komoditas. Setiap komoditas memiliki syarat tumbuh dan berproduksi yang 

berbeda. Komoditas sayuran syarat tumbuh dan berproduksi yang spesifik 

yaitu pada lahan dataran tinggi (> 700 m di atas permukaan laut), kondisi 

lahan yang subur dan ketersediaan air yang memadai. 

Modal dalam kegiatan usahatani merupakan faktor produksi diartikan 

sebagai barang bernilai ekonomis yang digunakan untuk menghasilkan 

produksi. Dalam pengertian ekonomi, modal kerja dan barang atau uang 

yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan 

barang baru (Mubyarto, 1994). Usahatani sayuran memerlukan modal untuk 

menghasilkan produksi. Implementasi modal dalam kegiatan usahatani 

dialokasikan pada pembayaran sewa tenaga kerja, pengadaan sarana 

produksi (bibit/benih, pupuk, insektisida, dan herbisida, serta alat pertanian). 

Dalam manajemen usahatani modal dapat ditentukan dengan semua hasil 

kotor usahatani dikurangi biaya produksi dan konsumsi rumah tangga tani 

dalam waktu tertentu. 

Tenaga kerja dalam kegiatan usahatani juga merupakan faktor produksi yang 

dominan. Pemanfaatan tenaga kerja dilakukan pada tahapan kegiatan 

usahatani mulai dari pengelolaan lahan, persemaian, penanaman, 
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pemeliharaan tanaman, panen, penanganan pasca panen, dan pemasaran 

hasil. Tenaga kerja dapat diperoleh dad tenaga kerja dalam keluarga ataupun 

tenaga kerja luar keluarga. Berdasarkan jenisnya tenaga kerja dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: tenaga kerja manusia, tenaga ternak, dan 

tenaga mesin.  Sumber-sumber tenaga tersebut perlu dikelola secara efisien 

dan efektif untuk memperoleh hasil yang optimal. 

Sedangkan aspek sumberdaya yang terakhir adalah manajemen. 

Manajemen tersebut berfungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian dalam kegiatan usahatani sayuran. Manajemen pemanfaatan 

sumberdaya dilakukan pada pemilihan pola usahatani yang dapat 

memberikan pendapatan yang maksimal.  

B. Usahatani Sayuran 

 

Sistem Usahatani Sayuran 

 
Sistem usahatani merupakan usahatani yang terdiri dari tiga subsistem 

dasar yang saling berkaitan dan berinteraksi dengan erat. Ketiga subsistem 

tersebut antara lain; petani, lahan, dan komponen luar usahatani (Oka, 2000). 

Menurut Oka (2000) menyatakan bahwa sistem usahatani (farming system) 

adalah suatu sistem yang menyangkut segala macam aktivitas produksi 

maupun konsumsi yang dilakukan petani untuk mendapatkan manfaat dad 

usahatani yang dilaksanakan pada kondisi lingkungan dan tingkat 

sumberdaya yang dimiliki.  
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Usahatani sayuran yang ada di wilayah dataran tinggi memiliki pola 

tanam yang bervariasi. Komoditas kentang dan kubis ditanam sepanjang 

tahun, sedangkan komoditas wortel ditanam pada musim tanam ke satu dan 

kedua.  Demikian juga untuk komoditas kacang buncis dan bawang merah 

ditanam pada musim tanam kedua.   

Ketersediaan tenaga kerja sebagian besar dipenuhi dari tenaga kerja 

keluarga. Apabila kekurangan tenaga kerja, terutama pada saat menanam, 

menyiang, dan panen mereka menyewa tenaga kerja dari luar keluarga. 

Demikian juga pada saat menanam, menyiang, dan panen tenaga kerja 

keluarga ini dimanfaatkan oleh keluarga lain. Dengan demikian keluarga 

mendapat upah dari luar (upah buruh tani). 

Analisis sistem usahatani dimulai dari tingkat usahatani, karena petani 

merupakan unit pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang pada 

akhirnya menentukan jenis, kombinasi, dan pola tanam yang diusahakan, 

alokasi tenaga kerja dan sarana produksi untuk memperoleh hasil (produksi). 

Dalam mengelola sumberdaya petani sebagai penyedia tenaga kerja, agar 

dalam pengelolaan input tersebut dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Ketersediaan bahan pangan dan uang tunai untuk pembiayaan 

usahatani juga merupakan kebutuhan petani yang harus dipenuhi. 

Produksi merupakan hasil (output) yang diperoleh atas 

berlangsungnya proses produksi baik kuantitas maupun kualitas hasil 

bergantung pada keadaan input yang diberikan (Mubyarto, 1994). Jadi antara 

input dan output terdapat kaitannya yang erat, selanjutnya dirumuskan bahwa 



 14

produksi merupakan hasil yang diperoleh sebagai akibat berprosesnya faktor 

produksi yaitu tanah, tenaga kerja, teknologi, modal, dan manajemen. 

Sukartawi (1993) menjelaskan bahwa faktor produksi yang rumit 

mempengaruhi kemampuan dan pengembangan produksi ditentukan oleh 

faktor produksi tanah, jumlah tenaga kerja, modal yang tersedia pengetahuan 

dan ketrampilan, iklim dan musim yang terkait untuk digunakan dalam proses 

produksi.  Faktor produksi tersebut digunakan untuk memperoleh produksi.  

Kegiatan usahatani sayuran dalam memanfaatkan faktor produksi 

(sumberdaya) yang dimiliki oleh petani untuk memperoleh produksi.  Petani 

sayuran di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura mengelola sumberdaya yang 

dimiliki antara lain; lahan bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, manajemen 

untuk memproduksi sayuran yang disesuaikan musim setempat.  

Penggunaan sumberdaya ini perlu dilakukan secara minimal, agar 

memperoleh produksi dan pendapatan yang maksimal. Hal ini sependapat 

dengan Farida (1986) bahwa penghematan biaya produksi untuk 

memperoleh keuntungan usahatani yang lebih besar. 

Studi Kelayakan Bisnis Usahatani Sayuran 
 
 
Studi kelayakan bisnis adalah suatu kajian yang cukup mendalam dan 

konprehensif untuk mengetahu apakah usaha yang akan dilakukan atau 

dikembangkan layak atau tidaka layak.   Dalam mengkaji studi kelayak bisnis 

maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan: Aspek pasar, aspek 

pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber 
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daya manusia, aspek finansial, aspek ekonomi, sosial dan politik, aspek 

lingkungan industri, aspek yuridis, aspek lingkungan hidup. 

Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini kaitannya dengan pola 

usahatani adalah aspek produksi dan aspek pemasaran hasil. 

Aspek produksi meliputi, luas lahan jenis komoditas sayuran, tingkat 

penggunaan teknologi (bibit, pupuk, pestisida, dan teknis budidaya lainnya 

disamping tenaga kerja yang mempengaruhi produksi dan pendapatan 

usahatani. 

Aspek yang dianalisis meliputi tingkat efisiensi dan pendapatan dari 

setiap pola tanam pada usahatani sayuran. Sedangkan aspek pemasaran 

yang dianalisis meliputi saluran pemasaran, margin dan biaya pemasaran 

dan pola hubungan dalam pemasaran. 

C. Aspek Teknis dan Teknologi 

   
 Aspek Teknik dan Teknologi merupakan salah satu aspek yang harus 

diperhatikan dalam menilai suatu usaha agribisnis layak atau tidak, yang 

meliputi: (a)  pemilihan strategi produksi.  Berdasarkan peninjauan 

dilapangan maka ada 4 macam sayuran (Sawi, kacang panjang, kangkung 

cabut dan bayam) yang cocok dibudidayakan di Distrik Sentani karena 

pertumbuhannya sangat baik dan permintaan pasar cukup tinggi. (b).    

pemilihan dan perencanaan produk.  Benih yang unggul, pemeliharaan, 

penyiangan sangat  perlu diperhatikan agar produk sayuran yang dihasilkan 

sesuai yang diharapkan.  
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  Secara garis besar proses produksi sayuran di Distrik Sentani  

sebagai berikut: (1) menyiapkan benih unggul untuk ditanam, (2) menyiapkan 

lahan antara lain, pembersihan lahan , membuat bedengan dan pemupukan 

dasar dengan menggunakan pupuk kandang, (3) untuk Sawi sebelumnya 

dibuatkan pesemaian, Bayam dan Kangkung di sebar langsung di bedengan 

dengan menggunakan pasir sedangkan Kacang panjang langsung di tanam 

dengan membuat lubang kecil, (4) agar pertumbuhannya terjamin, dilakukan 

penyiangan dengan membersihkan gulma-gulma yang ada dan (5) panen 

dilakukan setelah mencapai umur panen sesuai jenis tanamannya. 

 

Pemilihan Teknologi 

  Pemilihan teknologi yang dipilih dalam memenuhi permintaan pasar 

adalah penanaman tumpang sari  dalam luasan lahan yang ada, dengan 

harapan ketersediaan sayuran dapat berkesinambungan.  Rencana kapasitas 

produksi.  Suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi 

dalam waktu tertentu disebut Kapasitas Produksi. Ada 2 sistem dalam 

Rencana Kapasitas Produksi yang perlu diperhatikan skala ekonomi,  

kapasitas yang dipilih adalah yang memiliki biaya perunit yang paling rendah. 

Skala ekonomi memiliki kelemahan-kelemahan seperti: Waktu pengembalian 

modalnya berjangka penjang, akibatnya produk menjadi kurang fleksibel 

untuk disesuaikan dengan selera konsumen. 
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Perencanaan Letak Usahatani 

 Perencanaan  lokasi usaha  perlu diperhitungkan karena akan 

menentukan mahal atau murahnya sayuran yang diusahakan dan  akan 

mempengaruhi laba yang diperoleh para petani.  Faktor- faktor yang perlu 

diperhatikan (1) ketersediaan air, terutama jika musim kemarau tiba, (2) letak 

konsumen potensial atau pasar sasaran yang dijadikan tempat menjual 

produk tidak jauh dari lokasi budidaya sehingga biaya transportasi tidak 

terlalu mahal, (3) ketersediaan tenaga kerja, jika ingin mengembangkan 

usaha, (4) fasilitas transportasi lancar, karena jalan raya sudah diaspal dan 

(5) lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi aktifitas pabrik secara 

positif maupun negatif.  Lingkungan masyarakat di daerah usaha mendukung  

 

Perencanaan Jumlah Produksi 

 
      Aktifitas produksi hendaknya direncanakan dengan baik agar jumlah 

produksi yang dihasilkan tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit.  Faktor-

faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan 

yang biasanya dijadikan pembatas bagi jumlah produksi yang akan dihasilkan 

adalah (1) permintaan,  jumlah permintaan konsumen akan sayuran masih 

menjanjikan, (2) daya dukung lahan,  jumlah permintaan hanya dapat 

disediakan berdasarkan pada daya dukung lahan yang tersedia, (3)   

ketersediaan bibit, biasanya  jumlah bibit yang tersedia terbatas, bukan 

hanya jumlah  tetapi juga kontinuitas penyediaan dan fluktuasi harganya, (4) 
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modal kerja.  kemampuan modal kerja dalam membiayai produksi tersedia 

sesuai dengan kebutuhan dan (5) peraturan pemerintah sangat menunjang 

dan ketentuan teknis lainnya juga berperan dalam perencanaan jumlah 

produksi 

D. Kerangka Pikir 

 
Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi, yang cocok untuk usaha peningkatan 

pendapatan, terutama dalam situasi krisis ekonomi saat ini. Usahatani 

sayuran pada umumnya diusahakan secara komersial. Untuk meningkatkan 

produksi dan pendapatannya, petani telah diarahkan untuk lebih menguasai 

teknologi produksi meliputi; teknologi penyediaan bahan tanam, pemupukan, 

pemeliharaan, dan pengendalian hama penyakit terpadu. Namun di lain pihak 

petani menghadapi hambatan ekonomi yaitu keterbatasan sumberdaya yang 

dikuasainya (lahan, tenaga kerja, teknologi, dan modal) dan fluktuasi harga 

output. Oleh sebab itu, pendapatan petani dapat dimaksimalkan sesuai 

dengan sumberdaya yang dikuasai, maka perlu perencanaan sebelum 

mengambil keputusan.  Keputusan tersebut harus didukung oleh perhitungan 

ekonomi, agar resiko kerugian dapat dihindari.   

Usahatani sayuran di daerah dataran rendah (Daerah Kabupaten 

Jayapura) bervariasi. Penanaman sayuran dilakukan sepanjang tahun, 

karena ketersediaan air yang sangat cukup untuk kegiatan budidaya sayuran. 
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Jenis tanaman sayuran yang dominan diusahakan oleh petani, antara lain: 

kentang, kubis, wortel, kacang buncis, dan bawang merah. Setiap musim 

tanam petani bebas menentukan jenis tanaman yang akan diusahakan. Hal 

ini berdasarkan kemampuan dan ketrampilan petani. Petani setempat 

sebagian besar sudah memahami bahwa sepanjang tahun petani menanam 

sejenis tanaman sayuran.  Usahatani sayuran sebagai usaha keluarga (family 

farm) yang bertujuan untuk komersial yang dicirikan dengan penggunaan 

teknologi yang cukup maju, penggunaan input yang cukup besar, dan 

produksinya sebagian besar dijual.  Kesadaran ini dimiliki, karena komoditas 

sayuran yang diusahakan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sehingga bisa 

dijadikan alasan petani untuk berusahatani sayuran ini secara komersial. 

Penggunaan sumberdaya yang terbatas perlu dimanfaatkan secara efisien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka pikir penelitian 

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  

REKOMENDASI 

PENDAPATAN MAKSIMAL PETANI 

PEMASARAN usahatani 

PEMANFAATAN SUMBER DAYA 
? Lahan 
? Tenaga Kerja 
? Teknologi (Bibit/Benih, Pupuk, Obat) 
? Modal 
? Lahan 

P E T A N I 
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Pemanfaatan input dipengaruhi oleh ketersediaan modal, luas lahan, 

dan jenis komoditas yang diusahakannya.  Tujuan utama dalam berusahatani 

sayuran di Daerah Kabupaten Jayapura adalah untuk meningkatkan 

pendapatan yang maksimal.  Oleh sebab itu diperlukan perencanaan dengan 

pendekatan usahatani. Guna mempertajam upaya maksimalisasi 

pendapatan, maka dapat disajikan kerangka pikir dalam penelitian ini 

(Gambar 1). 

E. Hipotesis 

 
Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka tersebut di atas, 

maka disusun hepotesis sebagai berikut : 

a. Terdapat perbedaan pendapatan masing-masing usahatani sayuran. 

b. Terdapat perbedaan saluran distribusi hasil usahatani sayuran. 

c. Saluran distribusi yang paling pendek adalah paling efisien 
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