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ABSTRAK 

 

MILA SUKMA KRISANTI, 2020.  Dampak Program Kerjasama Kemitraan  

Publik-Swasta Terhadap Sistem Produksi, Distribusi Pemasaran dan Pendapatan 

Petani. (Kasus Pada Petani  Brokoli Peserta Program Kerjasama Kemitraan 

Publik-Swasta JICA di Kecamatan Cisarua,  Kabupaten Bandung Barat, Provinsi 

Jawa Barat ). Jawabarat), Dibawah Bimbingan  Euis Dasipah dan Dety 

Sukmawati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dampak program kerjasama 

kemitraan  publik-swasta terhadap : sistem produksi, distribusi pemasaran dan 

pendapatan petani.  Satuan analisisnya adalah petani brokoli  peserta program 

kerjasama kemitraan publik-swasta di Kecamatan Cisarua,  Kabupaten Bandung 

Barat. Teknik penetapan contoh yang digunakan adalah acak sederhana   (simple 

random sampling) diperoleh  ukuran contoh 55 orang. Teknik analisis digunakan 

analisis chi square dan t test paired.   

 Hasil penelitian diperoleh  tingkat penerapan teknologi pada system 

produksi usaha tani brokoli petani peserta program kerjasama kemitraan public 

swasta  ditandai oleh : perlakuan benih  dari persemaian; perlakuan  benih  ke 

polibag perlakuan benih  ke lahan ; menerapkan pemberian kompos bersama 

pupuk;  diberikannya   pupuk susulan; penggunaan naungan hujan/ tunnel plastic; 

memanfaatkan bahan yang tersedia secara local ; irigasi  ; panen dan pasca panen 

yang lebih baik; adanya pengemasan yang harus diterapkan oleh petani peserta.  

Program kerjasama kemitraan  public swasta  berdampak meningkatkan system 

produksi usaha tani brokoli.  Tingkat capaian penerapan teknologi  diperoleh  

76,73 % kriteria  baik dan spesifikasi  produk yang masuk memenuhi syarat untuk 

dijual ke pasar modern dengan kualitas super  75,76 % dan kualitas B 24,24 %. 

Peningkatan system produksi petani peserta program kerjasama  berdampak 

meningkatkan perbaikan  system distribusi dan pemasaran.   Distribusi dan 

pemasaran sebelum bermitra ditunjukkan oleh kurang/tidak adanya : kerja sama di 

antara poktan, terjalinnya kolaborasi antara petani dengan swasta,  komunikasi 

dengan rekanan. Tingkat capaian pemasaran dan distribusi  diperoleh 93,79 % 

kriteria sangat baik dan sebelumnya 65,15 %. Peningkatan system pemasaran dan 

distribusi berdampak meningkatkan pendapatan usahatani  sayuran brokoli  petani 

peserta program kerjasama kemitraan public swasta. Hal tersebut dikarenakan 

meningkatnya jumlah produk dengan kualitas yang masuk pasar modern meningkat. 

Capaian pendapatan usaha tani brokoli Rp 25.918.553/0,31 ha atau Rp 83.608.236 

dengan R/C = 2,29 

Kata  Kunci:   system  produksi , pemasaran dan distribusi, pendapatan, brokoli. 



 

 

ABSTRACT 

 

MILA SUKMA KRISANTI, 2020.    Impact of Public-Private 

Partnership Cooperation Program on Farmer Production System, Distribution 

Marketing and Income System. (Case on Broccoli Farmer Participants of Public-

Private Partnership Cooperation Program JICA in Cisarua District, West 

Bandung Regency, West Java Province.  Guided  by    Euis Dasipah and Dety 

Sukmawati. 

This research aims to determine the impact of public-private partnership 

cooperation programs on: production, distribution marketing systems and 

farmers' income.  The analysis unit is a farmer farmer participant in a public-

private partnership program in Cisarua Sub-District, West Bandung Regency. 

The example setting technique used is simple random sampling obtained by the 

sample size of 55 people. Analysis techniques used chi square analysis and t test 

paired 

The level of application of technology in the production system of broccoli 

farming farmers participants of public private partnership cooperation program 

is characterized by: seed treatment of seedlings; seed treatment to polybag seed 

treatment to the land; applying compost with fertilizer;  the aftershocks; use of 

rain shade / tunnel plastic; utilizing locally available materials; irrigation; better 

harvest and post-harvest; packaging that must be applied by the participant's 

farmers.  Public private partnership cooperation program has the effect of 

improving the production system of farmers' broccoli farming participants. 

The level of achievement of the application of technology obtained 76.73 

% both and the incoming product specifications are eligible for sale to the 

modern market super quality 75.76% and quality 24.24 %. The improvement of 

the farmer production system of cooperation program participants has the effect 

of improving the marketing and distribution system.   Distribution and marketing 

before partnering is demonstrated by lack/absence: cooperation between poktan, 

intertwining collaboration between farmers and private, communication with 

partners. The marketing and distribution achievement rate obtained 93.79% 

excellent criteria and previously 65.15%. The improvement of the marketing and 

distribution system has the effect of increasing the income of broccoli vegetable 

farmers participants in the public private partnership cooperation program. This 

is due to the increasing number of products with quality that the modern market is 

increasing. Achieve broccoli farming income of Rp 25,918,553/0.31ha or Rp 

83,608,236 per ha with R/C = 2.29 

Keywords: production system, marketing and distribution, income, broccoli 
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BAB  I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Peran pertanian sangat  penting dan strategis dalam mendukung 

perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan 

daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan dan 

merupakan pilar utama pelestarian lingkungan hidup atau daya dukung 

sumberdaya alam dan lingkungan, pertanian, perikanan, dan kehutanan 

mempunyai efek pengganda ke depan dan kebelakang yang besar, melalui 

keterkaitan ‘input-output-outcome’ antar industri, konsumsi dan investasi.  Selain 

itu, mendorong pertumbuhan agroindusti di hilir dan memacu ekspor komoditas 

pertanian untuk meningkatkan devisa negara.  Di sisi lain, penyediaan kebutuhan 

pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, apalagi ke depan  

diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, 

terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika (Rusdiana 

& Maesya, 2017)  

Untuk mendukung dan mempersiapkan tantangan ke depan maka dari sisi 

penyediaan (supply) produksi bahan-bahan pertanian harus didorong dan dipacu 

guna mengejar lompatan-lompatan terhadap sisi kebutuhan dan permintaan,  

melalui berbagai pendekatan strategi dan kebijakan.  Pada sisi lain dari sisi 



 

2 

 

konsumen yang secara dinamis menuntut terjadinya semakin spesifiknya 

permintaan konsumen seiring dengan perubahan selera konsumen dan tuntutan 

variabel lainnya, seperti keamanan kandungan pangan, proses budidaya, hingga 

kelestarian lingkungan. Selain karena ditunjang oleh perdagangan bebas dan arus 

informasi, hal ini pun disebabkan oleh pertumbuhan masyarakat menengah yang 

meningkat dengan cepat.  Seiring dengan tuntutan dari kedua sisi penyediaan atau 

penawaran (supply) dan permintaan produk –produk pertanian menuntut adanya 

perbaikan  jalur distribusi dan pemasaran yang efisien dan modern (Kotler, 2011.) 

Fakta yang sering dan masih banyak dijumpai di lapangan bahwa  jalur 

distribusi produk dari produsen ke konsumen akhir pada umumnya, sebelum 

diterima konsumen akhir harus melalui banyak pedagang perantara pada setiap 

mata rantai pemasaran, yang masing-masing mengutip keuntungan, sehingga 

memperbesar marjin harga komoditas dari tingkat petani ke tingkat eceran. Marjin 

harga antara produsen dan konsumen pada kualitas yang ekuivalen merupakan 

indikator efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran komoditas. 

  Banyaknya pedagang perantara dalam rantai pemasaran komoditas 

menyebabkan inefisiensi pemasaran. Hal ini berdampak pada kerugian, baik bagi 

produsen yang memperoleh harga jual rendah dan juga konsumen yang membayar 

harga beli tinggi. Sesuai dengan yang dinyatakan  Kotler dan Amstrong (2016), 

bahwa dengan semakin banyaknya keterlibatan para pedagang perantara maka 

pemasaran produk pertanian semakin menjadi tidak efisien, ditandai dengan 

tingginya harga yang harus dibayar oleh konsumen ahir. 
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Fenomena keuntungan jatuh di tangan para pedagang perantara tidak 

memungkinkan petani untuk meningkatkan pendapatannya karena selalu 

mendapat tekanan harga dari para pedagang perantara, sehingga posisi tawar-

menawarnya menjadi rendah (Aminuddin & Ag, 2020) Oleh karena itu, 

diperlukan suatu usaha untuk memperpendek jalur distribusi komoditas, dengan 

memperkecil jumlah pelaku pemasaran yang terdapat dalam rantai pemasaran. 

Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah membangun suatu pola kemitraan 

petani dengan institusi pemasaran yang difasilitasi oleh pemerintah. Adanya 

jalinan pola kerjasama  yang dibangun petani dengan pihak lain akan 

meningkatkan pendapatan. 

Untuk melaksanakan kegiatan usahatani dengan mencapai keberhasilan  

diperlukan keahlian dan pengalamaan petani serta kemampuan manajerial petani 

dapat diperoleh melalui kerjasama dengan pihak lain misalnya dengan salah 

satunya menjalin kerjasama untuk memperbaiki sistem produksi dan pemasaran. 

Salah satu kerjasama yang dibangun antara swasta (para petani) khususnya di 

Daerah Cisarua Kabupaten Bandung Barat dengan Badan Kerjasama Internasional 

Jepang (JICA). 

Pada bulan Maret 2016 Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan 

Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) memulai kerjasama teknis proyek 

‘Kemitraan Publik-Swasta untuk Perbaikan Sistem Pemasaran dan Distribusi 

Produk Pertanian’. Proyek kerjasama yang berlansung empat tahun ini bertujuan 

untuk menciptakan sistem produksi dan distribusi yang modern, aman dan 
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menghasilkan produk pertanian yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan petani di daerah yang dipilih menjadi model, (JICA, 2020).  

Proyek ini melakukan pengembangan dan validasi model produksi dan 

distribusi untuk menciptakan sistem pemasaran yang aman dan baik antara petani 

dan pasar modern. Di sisi lain, proyek ini juga diharapkan dapat memperkuat 

peran dan kapasitas para pemangku jabatan pemerintah untuk mempromosikan 

produk holtikultura dan membangun sistem distribusi yang lebih efisien. Daerah 

yang dijadikan model dalam proyek ini adalah Jakarta dan Provinsi Jawa Barat 

(Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupatan Bandung dan 

Kabupaten Bandung Barat).  

Kabupaten Bandung Barat  meliputi 15 kecamatan yang terdiri dari : 

Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, 

Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, 

Cihampelas dan Rongga.  Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung 

Barat didominasi  untuk budidaya pertanian  yaitu 66.500,29 ha (BPS Kabupaten 

Bandung Barat.2019).  Sejalan dengan hasil penelitian (Kesejahteraan et al., 

2018), bahwa  untuk meningkatkan pendapatan  petani diperlukan kebijakan untuk 

peningkatan pembinaan dan pemberantasan hama penyakit serta bantuan sarana 

produksi, perbaikan harga jual, mutu produk, dan informasi pasar. 

Kecamatan Cisarua, sebagai salah satu sentra sayuran Jawa Barat 

merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari perubahan permintaan 

pasar maupun inovasi yang terjadi.  Dalam menyikapi hal tersebut, petani Cisarua 
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pada umumnya telah menerapkan inovasi dalam kegiatan usahatani, dengan 

sumber inovasi yang tersedia telah menerapkan inovasi yang terdiri dari inovasi 

benih unggul, input produksi yang ramah lingkungan, media tanam, hingga 

penggunaan green house.  

Kecamatan Cisarua mempunyai potensi sebagai penghasil sayuran   

tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Capaian produktivitas untuk komodtas 

brokoli berdasarkan survey lapang pendahukuan mencapai sekitar 95 kuintal/ha 

dengan kisaran harga jual Rp 12.000/kg.  Kecamatan Cisarua sdapat dikata 

sebagai sentra penghasil produk brokoli (Brassicae oleraceae L). Keberadaan 

sentra produksi brokoli tersebut sangat penting berkaitan dengan  pemebuhan 

kebutuhan konsumsi, pariwisata setempat dan usaha industry olahan. Usahatani 

sayuran khususnya untuk brokoli memberikan kontribusi yang sangat besar dan 

penting bagi rumah tangga petani sebagai sumber utama pendapatan. 

Usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, tidak cukup hanya terbatas 

pada factor  teknis  produksi saja, tetapi faktor sosial-ekonomi juga akan sangat 

menentukan. Tingginya produksi fisik tidak menjamin dapat memberikan 

pendapatan yang tinggi pula. Peningkatan produksi baru bermanfaat bagi petani 

dalam peningkatan pendapatan, bila produksi tersebut dapat dipasarkan dengan 

baik dan memperoleh harga jual yang layak (Rahardjo,  2012).   

Mubyarto (1989) menyatakan, produksi dalam kegiatan usahatani 

merupakan suatu usaha dimana faktor biaya dan pendapatan usahatani menuntut 

perhatian utama. Petani yang menyelenggarakan usahatani harus berusaha agar 
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hasil panen lebih banyak guna memenuhi volume untuk dijual.  Hal tersebut 

tergantung bagaimana  petani mengelola usahataninya guna mencapai 

keberhasilan usahanya.  (Tekitologi, 2019) melaporkan hasil penelitiannya bahwa 

usahatani  dengan penerapan teknologi dan rekayasa social (pembenahan 

kelompok) dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani dengan  indek 

efisiensi 2,01.  

Sesuai dengan tujuan program kerjasama publik-swasta yang difasiitasi 

melalui JICA adalah untuk menciptakan memperbaiki sistem produksi dan 

distribusi yang modern, aman dan menghasilkan produk pertanian yang 

berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani di daerah yang dipilih 

menjadi model, (JICA, 2020). Pengertian sistem produksi adalah sistem integral 

yang memiliki komponen struktural dan fungsional perusahaan (agribisnis). 

Komponen struktural terdiri dari bahan, peralatan, mesin, tenaga kerja, informasi, 

dan lain sebagainya. Sementara komponen fungsional meliputi perencanaan, 

pengendalian, pengawasan, dan hal lain yang berhubungan dengan manajemen. 

Layaknya sistem lain pada umumnya, sistem juga terdiri dari berbagai subsistem 

yang saling berinteraksi (Damayanti, 2013) 

Hasil penelitian Ergantara, (2017) menunjukkan terdapat empat strategi 

intervensi yang dikembangkan untuk mencapai model sistem produksi antara  lain  

diperlukan pembentukan kemitraan industri dan asosiasi petani menggunakan pola 

kemitraan pengembangan sub terminal agribisnis. Melalui kerjasama kemitraan 

juga akan meningkatkan pengalaman dan keahlian petani. Sebagaimana yang 

disampaikan (Dewi et al., 2017), bahwa  keberhasilan usahatani petani akan 



 

7 

 

tercermin dari output yang diperoleh ketika tanaman yang diusahakan  sudah 

dipanen. Kedua, perlu pembentukan kemitraan industri dan asosiasi petani ubi 

kayu menggunakan pola kemitraan pengembangan sub terminal agribisnis. Secara 

teknis jika hasil produksi yang diperoleh mendekati potensi maksimum dari suatu 

aplikasi teknologi yang terbaik dan secara ekonomis mendapatkan keuntungan 

yang  tinggi, maka dapat dikatakan bahwa petani tersebut telah mengelola 

usahataninya dengan baik dan disebut sebagai keberhasilan atas usahanya. Sejalan 

dengan pendapat Kotler (2011) , bahwa untuk mencapai kinerja usaha diperlukan 

inovasi dalam hal pemasaran. Inovasi yang dimaksud adalah yang dapat 

memperbaiki mutu dan kualitas produk. 

Selanjutnya dalam hal distribusi dan pemasaran melalui program 

kerjasama kemitraaan  di atas  menjadi sasaran yang harus diperbaiki sehingga 

petani akan mendapatkan harga jual yang layak dan menguntungkan.  Seringkali 

potret  pemasaran produk pertanian menggambarkan bukan seperti yang 

diinginkan oleh petani.  (García Reyes, 2013) menyatakan bahwa, saluran 

pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat 

dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau 

dikonsumsi. Pengertian di atas mencakup tiga unsur, yaitu: 

1. Adanya kelompok lembaga pemasaran 

2. Adanya kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga 

tersebut 

3. Adanya arah pergerakan produk serta pemilikannya dari produsen ke 

konsumen. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1.  Identifikasi Masalah 

Penerapan teknologi budidaya  sayuran hususnya  brokoli dilihat dari 

tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi teknologi budidaya  sayuran pada 

penelitian ini teridentifikasi sebagai suatu masalah. Indikasinya adalah  adanya 

senjang antara tingkat penerapan teknologi sistem produksi tersebut antara yang 

diharapkan dengan kenyataan di lapangan (petani). Indikatornya adalah :  

perlakuan benih  dari persemaian; perlakuan benih  ke polibag; perlakuan benih  

ke lahan; pemberian naungan, pemupukan; panen dan pasca panen pengemasan. 

Selanjutnya terhadap indikasi tersebut tampak pada  adanya variasi dalam 

mengadopsi indicator peerapan teknologi budidaya  sayuran oleh petani  sesuai 

dengan yang dianjurkan.  Banyak factor  penyebab terjadinya variasi tersebut. 

Kemungkinannya adalah karena factor a) tingkat kemampuan, kecakapan dan 

mental petani dan b) pesan penyuluhan yang disampaikan akan diterima dan 

dipraktekkan (diadopsi, diterapkan) setelah para petani mendapat gambaran nyata 

atau keyakinan bahwa hal-hal yang baru diterima akan berguna. Penerapan 

teknologi budidaya  sayuran sangat menentukan terhadap keberhasilan usahatani  

sayuran. 

Integrasi pasar secara vertical maupun horizontal yang merupakan salah 

satu unsur dari pemasarran dan distribusi  memberikan dampak pada pertanian 

sayur secara umum. Meningkatnya permintaan sayur impor tidak terlepas dari 
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sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa produk impor merupakan produk 

yang lebih baik. Hal ini tersebut merupakan fenomena yang muncul dari 

meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapat tersebut melahirkan 

perubahan permintaan produk pertanian yang lebih spesifik dan beragam terhadap 

atribut produk pertanian. Atribut tersebut meliputi kemananan pangan, 

penampilan produk, perlakuan pascapanen, hingga kelestarian lingkungan. Atribut 

yang lebih menarik dari produk sayuran impor yang akhirnya mendorong 

meningkatnya produk sayur impor di masyarakat 

Inovasi system produksi  merupakan jawaban dari permasalahan petani 

sayur di Kecamatan Cisarua dalam menghadapi pemasaran yang diwarnai banyak 

keterlibatan para pedagang perantar (lembaga tataniaga). Petani Kecamatan 

Cisarua pada dasarnya memiliki potensi dan peluang untuk mengatasi masalah 

tersebut melalui penerapan perbaikan system produksinya. Sejauh ini masih 

sedikit petani yang mampu memanfaatkan peluang tersebut. 

Permasalahan penurunan produksi pertanian yang dihadapi merupakan 

salah satu dampak dari terkurasnya unsur hara yang dimiliki oleh lahan. Hal 

tersebut diakui oleh petani karena sepanjang tahun lahan yang dimiliki terus 

menerus diolah guna menghasilkan produk. Petani telah mencoba pengolahan 

lahan dengan berbagai metode seperti tumpang sari hingga pola tanam yang 

bergilir, namun kecenderungan penurunan produksi sulit untuk dihindari. 

Tingkat inovasi diidentifikasi melalui beberapa capaian inovasi yang 

dilakukan oleh petani. Hal tersebut meliputi ragam komoditas yang diusahakan, 
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perubahan produk, perlakuan pascapanen, kegiatan pemasaran, penggunaan 

teknologi, dan tingkat pengenalan hal baru.  Riset ini mengidentifikasi tingkat 

inovasi melalui pendekatan karakter kewirausahan ditingkat petani. Penelitian 

melihat bagaimana petani melakukan berbagai perubahan yang terjadi dalam 

menghadapi peluang secara ekonomi terhadap peningkatan pendapatan.  

Kinerja usaha tani brokoli  memperhatikan fakta dan fenomena di lapangan 

maka masih merupakan masalah pada petani  pada umumnya.  Hal tersebut tampak 

terlihat dari adanya senjang antara harapan dan kenyataan (fakta) diawali dari tingkat 

capaian produktivitas  dimana dari potensinya nya yaitu bisa mencapai 1.200 

kg/ha/thn (Sunanto, dkk,2019). Sedangkan di lapangan terindikasi capaian 

produktivitas baru sekitar di angka 750 kg/ha/tahun.  

Permasalahan selanjutnya adalah factor harga jual petani yang sering 

mengalami perubahan dan besarannya belum sebagaimana yang diharakan. 

Indikasi di lapangan harga  sayuran brokoli yang diterima berkisar antara  Rp 

5.000/kg hingga Rp 7.000/kg. Padahal di tingkat  pedagang eceran mereka dapat 

menjual bisa di atas Rp 12.000/kg sehingga terjadi disparitas harga yang cukup 

besar. Permasalahan  tersebut berimplikasi pada capaian pendapatan atau efisiensi 

usahataninya.  Suatu pemikiran bahwa apabila petani dapat memperbaiki system 

produksinya maka aka mampu masuk ke dalam system pemasaran dan distribusi  

yang lebih efisien dan akan mendapat harga jual yang lebih baik (tinggi). Akan tetapi 

banyak petani yang tidak atau belum menyadari bahwa mereka dapat melakukannya 

melalui kerjasama kemitraan public dan swasta yang pada dasarnya untuk 

memperbaiki sistem pemasaran dan distribusi melalui perbaikan kualitas produknya. 
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Bertolak dari permasalahan-permasalahan di atas, inti dari penelitian ini 

bermaksud untuk mempelajari Dampak Program Kerjasama Kemitraan public 

swasta yang digagas melalui JICA  Terhadap Sistem Produksi, Distribusi 

Pemasaran dan Pendapatan Petani Hortikultura  di Kecamaan Cisarua,  Kabupaten 

Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. 

1.2.2. Rumusan  Masalah  

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1 Bagaimana tingkat penerapan teknologi pada system produksi usahatani 

sayuran petani peserta program kerjasama kemitraan public swasta  .   

2 Apakah program kerjasama kemitraan  public swasta  berdampak 

meningkatkan system produksi usahatani sayuran petani peserta program 

kerjasama kemitraan. 

3 Apakah peningkatan system produksi usahatani sayuran berdampak 

meningkatkan system distribusi pemasaran petani peserta program kerjasama 

kemitraan public swasta   

4 Apakah peningkatan system distribusi pemasaran berdampak meningkatkan 

pendapatan usahatani  sayuan petani peserta program kerjasama kemitraan 

public swasta   

 

 

 



 

12 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 

1 Tingkat penerapan teknologi pada system produksi usahatani sayuran petani 

peserta program kerjasama kemitraan public swasta  .   

2 Dampak  program kerjasama kemitraan  public swasta  terhadap system 

produksi usahatani sayuran petani peserta program kerjasama kemitraan. 

3 Dampak peningkatan system produksi usahatani sayuran berdampak terhadap 

system distribusi pemasaran petani peserta program kerjasama kemitraan 

public swasta   

4 Dampak  peningkatan system distribusi pemasaran terhadap pendapatan 

usahatani  sayuan petani peserta program kerjasama kemitraan public swasta   

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sebagai : 

1 Petani, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam mengelola usahatani 

sayuran khususnya program kerjasama kemitraan  perbaikan  sistem pemasaran 

dan distribusi di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. 

2 Pengembangan ilmu , maka hasil penelitian ini sabagai mata rantai untuk 

dikembangkannya penelitian lanjutan dalam rangka memperkaya ilmu 

usahatani. 

3 Pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan  tentang pengembangan agribisnis sayuran   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA,  KERANGKA PEMIKIRAN DAN  HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1  Kerjasama  

 Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut 

Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya 

terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama 

dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing 

(Abdulsyani, 1994). Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan 

secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama (W.J.S. 

Purwadarminta, 1985) 

 Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan 

bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah 

satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian 

tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan 

tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. 

 Kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dengan Indonesia melalui JICA 

menandakan adanya hubungan bilateral yang baik antar kedua negara tersebut. 

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, hubungan bilateral adalah hubungan 

kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas 

dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional 

merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa 
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dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer dan kesejahteraan 

hidup.  

 Hubungan bilateral mengacu kepada hubungan politik, ekonomi maupun 

budaya yang melibatkan dua negara. Hingga saat ini, kebanyakan diplomasi 

internasional dilakukan secara bilateral (Sukawarsini Djelantik, 2008). Hubungan 

bilateral adalah suatu bentuk kerja sama di antara kedua negara baik yang 

berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan dengan sasaran 

utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan keamanan politik, 

kebudayaan, dan struktur ekonomi (Budiono Kusumohamidjojo, 1987). 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa semua negara di belahan dunia manapun 

dapat menjalin hubungan bilateral satu sama lain tanpa dipengaruhi oleh letak 

geografisnya. Akan tetapi, hubungan bilateral yang terjalin karena adanya 

kepentingan yang ingin dicapai masing-masing negara baik itu dalam bidang 

pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi maupun budaya. 

 JICA merupakan organisasi internasional milik pemerintah atau yang 

dikenal dengan IGO (Intergovernmental Organization), dianggap sebagai 

perpanjangan kebijakan nasional suatu negara. Akan tetapi, IGO tidak dapat 

menggantikan kedudukan atau wewenang atas berbagai kebijakan internal dan 

eksternal dari negara tersebut. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan 

kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk 

bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui masalah-masalah yang 

timbul melalui kerjasama tersebut.  
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2.1.2  Aspek Budidaya Tanaman Sayuran : Brokoli 

  Aspek budidaya berdasarkan Info Budidaya Pertanian  (2014), broccoli 

merupakan tanaman sayur famili Brassicaceae (jenis kol dengan bunga hijau) 

berupa tumbuhan berbatang lunak diduga berasal dari Eropa, pertama kali 

ditemukan di Cyprus, Italia Selatan dan Mediterania 2000 tahun yang lalu. 

Beberapa tahun terakhir banyak terjadi perbaikan warna maupun ukuran bunga 

terutama di Denmark. Di Indonesia broccoli dikenal dengan nama kubis bunga 

hijau atau Sprouting broccoli. Broccoli dari bahasa Italia, dimana broco berarti 

tunas. Di Indonesia penanaman broccoli terkonsentrasi di Lembang, Cisarua, dan 

Cibodas, pengembanganya telah mencapai Bukit Tinggi, Pangalengan, Maja, 

Garut, Bandungan, Kopeng, Pujon, Bedugul, Cangar, Sleman dan Kulon Progo.  

Jenis Tanaman Varietas broccoli dibagi dua kelompok berdasarkan 

umurnya, yaitu berumur genjah (early variety) dan berumur panjang atau lambat 

(late variety). Berdasarkan klasifikasinya, broccoli termasuk:  

a. Divisi : Spermatophyta 

b. Sub Divisi : Angiospermae 

 

Syarat Tumbuh  

a. Secara umum angin tidak berpengaruh karena tinggi tanaman yang relatif 

rendah. Pengaruh hanya dirasakan pada evaporasi lahan dan 

evapotranspirasi tanaman. 
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b. Tanaman broccoli memerlukan curah hujan yang cukup tinggi (1000-1500 

cm /tahun). 

c. Tanaman ini tumbuh baik pada suhu udara antara 13-24 derajat C. 

d. Kelembaban udara yang cocok untuk tanaman ini antara 80-90%. 

e. Stadia pembibitan memerlukan intensitas cahaya lemah sehingga 

memerlukan naungan untuk mencegah cahaya matahari langsung yang 

membahayakan pertumbuhan bibit. Sedangkan pada stadia pertumbuhan 

diperlukan intensitas cahaya yang kuat, sehingga tidak membutuhkan 

naungan. 

Media Tanam 

a. Tanah yang dibutuhkan adalah subur, gembur, kaya bahan organik dan 

tidak mudah becek seperti pada tanah lempung berpasir tetapi dapat hidup 

dengan baik pada tanah jenis Andosol, Latosol, Regosol, Mediteran dan 

Aluvial. 

b. Kisaran keasaman (pH) yang cocok adalah 5,5-6,5, pH dibawah 5, 

pertumbuhan tidak normal karena kekurangan unsur hara magnesium 

(Mg), Molybelium (Mo) dan Boron (B). Kandungan air tanah yang baik 

adalah kandungan air tersedia, yaitu pFvantara 2,5-4, sehingga 

memerlukan pengairan yang cukup baik (irigasi maupun drainase). 

c. Kemiringan optimal 0-20%, lebih besar dari 20%, lahan harus dibuat 

dalam bentuk terasering. 
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d. Ketinggian Tempat Ketinggian yang cocok untuk bertanam broccoli 

adalah antara 1000-2000 m dpl. Namun ada beberapa varietas dapat 

ditanam pada dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 1000 m dpl. 

Teknis Budidaya 

Pembibitan 

Persyaratan Benih Syarat benih yang baik sebagai berikut: 

a. Benih utuh, artinya tidak luka atau tidak cacat. 

b. Benih harus bebas hama dan penyakit. 

c. Benih harus murni, artinya tidak tercampur biji atau benih lain serta bersih 

dari kotoran. 

d. Benih diambil dari jenis unggul. 

e. Mempunyai daya kecambah 80%. 

f. Benih yang baik akan tenggelam bila direndam dalam air. 

Penyiapan Benih 

Penyiapan benih dimaksudkan untuk mempercepat perkecambahan benih dan 

meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Cara-cara 

penyiapan adalah sebagai berikut: 

a. Sterilisasi benih, dengan merendam benih dalam larutan fungisida dengan 

dosis yang dianjurkan atau dengan merendam benih dalam air panas 55 

derajat C selama 15-30 menit. 

b. Penyeleksian benih, dengan merendam biji dalam air, dimana benih yang 

baik akan tenggelam. 
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c. Rendam benih selama ± 12 jam atau sampai benih terlihat pecah agar 

benih cepat berkecambah. 

Kebutuhan benih per hektar tergantung varietas dan jarak tanam, umumnya 

dibutuhkan 100-250 gram/ha. Benih harus disemai dan dibumbun sebelum 

dipindahtanam ke lapangan. Penyemaian dapat dilakukan di bedengan atau 

langsung di bumbung (koker). Bumbung dapat dibuat dari daun pisang, kertas 

makanan berplastik atau polybag kecil. 

Penyemaian Benih 

Syarat-syarat lokasi persemaian: 

a. Tanah tidak mengandung hama dan penyakit atau faktor-faktor lain yang 

merugikan. 

b. Lokasi mendapat penyinaran cahaya matahari cukup. 

c. Dekat dengan sumber air bersih. 

d. Lokasi jauh dari sumber hama dan penyakit. 

Penyemaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Dalam petak semaian ; Dilakukan dengan dua cara yaitu sebar langsung 

dan penanaman dengan jarak tanam tertentu (sempit). Keuntungannya 

adalah hemat waktu, permukaan petak semaian sempit dan jumlah benih 

persatuan luas banyak. Sedangkan kelemahannya adalah penggunaan 

benih banyak, penyiangan gulma sukar, memerlukan tenaga kerja terampil 

terutama saat pemindahan bibit ke lahan. 
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2. Dengan bumbung (koker atau polybag); Bumbung dapat terbuat dari daun 

pisang atau daun kelapa dengan ukuran diameter dan tinggi 5 cm atau 

dengan polybag kecil yang berukuran 7-8 cm x 10 cm. 

3. Kombinasi cara 1 dan 2; Pertama benih disebar di petak persemain, setelah 

berumur 4-5 hari (berdaun 3-4 helai), dipindahkan kedalam bumbung. 

4. Penanaman langsung, yaitu dengan menanam benih langsung ke lahan. 

Kelebihannya adalah waktu, biaya dan tenaga lebih hemat, tetapi 

kelemahannya adalah perawatan yang lebih intensif. 

Persiapan Media Semai  

Lahan berbentuk bedeng selebar 110-120 cm, memanjang utara-selatan, tanahnya 

diolah sedalam ± 30 cm dan dibersihkan dari segala macam kotoran termasuk 

bekas-bekas akar. Lahan digemburkan dan dicampur pupuk kandang (2:1/1:1), 

lalu diratakan kembali. Tutup bedengan dengan lembaran plastik setinggi 1,25-

1,50 m (Timur) dan 0,80-1,00 m (Barat). Lahan persemaian dapat diganti dengan 

kotak persemaian, dan dilakukan dengan cara sebagai berikut; 

1. Buat medium terdiri dari tanah, pasir dan pupuk kandang (1:1:1). 

2. Buat kotak persemaian kayu (50-60 cm x 30-40 cm x 15-20 cm) dan lubangi 

dasar kotak untuk drainase. 

3. Masukkan medium kedalam kotak dengan tebalan 10-15 cm. Bila menyemai 

dalam bumbung atau polybag, diisi dengan campuran tanah halus dengan pupuk 

kandang (2:1) sebanyak 90%. 

Di beberapa daerah, media semai disterilkan dahulu dengan mengkukus media 

semai pada temperatur 55-1000C selama 30-60 menit atau dengan menyiramkan 
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larutan formalin 4%, ditutup lembar plastik (24 jam), lalu diangin-anginkan. Cara 

lain dengan mencampurkan media semai dengan zat fumigan Basamid-G (40-60 

gram/m2) sedalam 10-15 cm, disiram air sampai basah dan ditutup dengan 

lembaran plastik (5 hari), lalu plastik dibuka, dan lahan diangin-anginkan (10-15 

hari). Yang harus diperhatikan adalah naungan bedengan. Naungan dapat 

menggunakan lembaran plastik atau lembaran tembus cahaya lainnya. 

Teknik Penyemaian Benih 

1. Siram tanah satu hari sebelum penyemaian. 

2. Buat alur-alur penanaman saling menyilang (5-10 cm). 

3. Pada titik-titik persilangan atau tiap bumbung polybag, taburkan benih broccoli 

(1 benih untuk satu titik) atau tanam bibit stek. 

4. Tutup benih dengan tanah halus tipis-tipis. 

5. Siram dengan gembor yang berlubang halus. 

6. Penyemaian biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari. 

3.1.4. Pemeliharaan Penyemaian 

Penyiraman 

Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari untuk mencegah 

terjadinya kekeringan, sehingga biji broccoli tidak dapat tumbuh, penyiraman 

dilakukan dengan menggunakan alat gembor yang mempunyai lubang halus. 

Mengatur Naungan 

Pada stadia perkecambahan, broccoli tidak dapat menerima cahaya yang 

berlebihan, sehingga diperlukan pengaturan. Persemaian dibuka setiap pagi 

hingga pukul 10.00 dan sore mulai pukul 15.00. Diluar waktu diatas, cahaya 
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matahari terlalu panas dan kurang menguntungkan bagi bibit. Selain itu, saat 

terjadi hujan, naungan harus ditutup untuk menghindari pukulan air hujan yang 

dapat merusak bibit. 

Penyiangan  

Penyiangan dilakukan terhadap tanaman lain yang dianggap mengganggu 

pertumbuhan bibit, dilakukan dengan mencabuti rumput-rumput atau gulma 

lainnya yang tumbuh disela-sela tanaman pokok. 

Pemupukan 

Pemberian pupuk susulan sebagai tambahan yang diberikan setelah bibit 

disemaikan. Caranya adalah dengan melarutkan pupuk NPK secukupnya kedalam 

air siraman tanaman. 

e. Pencegahan dan pemberantasan hama-penyakit. Hama yang menyerang biji 

yang belum tumbuh dan tanaman muda adalah semut, siput, bekicot, ulat tritip 

dan ulat pucuk, molusca dan cendawan. Sedangkan, penyakit adalah penyakit 

layu. Pencegahan dan pemberantasan digunakan Insektisida dan fungisida seperti 

Furadan 3 G, Antrocol, Dithane, Hostathion dan lain-lain. 

Pemindahan Bibit 

Dilakukan hanya bila benih disemai di tempat persemaian. Pemindahan ke lahan 

dilakukan pada usia 1 bulan atau bila bibit telah berdaun 3-4 helai karena telah 

mempunyai perakaran yang kuat. Tetapi terkadang pada usia 10-15 hari bibit 

dipindahkan dahulu ke bumbung (koker), setelah itu dipindahkan ke lahan. 

Pemindahan bibit dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Sistem cabut, yaitu bibit dan dicabut dengan hati-hati agar tidak merusak akar. 

Bila disemai pada polybag, pengambilan bibit dilakukan dengan cara 

membalikkan polybag dengan batang bibit dijepit antara telunjuk dan jari tengah, 

kemudian polybag ditepuk-tepuk perlahan hingga bibit keluar. Bila bibit disemai 

pada bumbung daun pisang atau daun kelapa, bibit dapat ditanam bersama 

bumbungnya. 

b. Sistem putaran, caranya tanah disiram dan bibit dengan diambil beserta 

tanahnya 2,5-3 cm dari batang dengan kedalaman 5 cm. 

Pengolahan Media Tanam 

Persiapan Lahan sebaiknya bukan lahan bekas ditanami tanaman famili Cruciferae 

lainnya. Dilakukan pengukuran pH dan analisa tanah tentang kandungan bahan 

organiknya untuk mengetahui kecocokan lahan ditanami broccoli. 

Pembukaan Lahan 

Tanah digemburkan dan dibalik dengan dicangkul atau dibajak sedalam 

40-50 cm, dibersihkan dari sisa-sisa tanaman dan diberi pupuk dasar. Setelah itu, 

dibiarkan terkena sinar matahari selama 1-2 minggu untuk memberi kesempatan 

oksidasi gas-gas beracun dan membunuh sumber-sumber patogen. 

Pembuatan Bedengan dibuat dengan arah Timur-Barat, lebar 80-100 cm, tinggi 35 

cm dan panjang tergantung keadaan lahan. Lebar parit antar bedengan ± 40 cm 

(parit pembuangan air (PPA) 60 cm) dengan kedalaman 30 cm (PPA 60 cm). 

  Pengapuran Fungsi untuk menaikkan pH tanah dan mencegah kekurangan 

unsur hara makro maupun mikro. Dosis pengapuran bergantung kisaran angka 
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pH-nya, umumnya antara 1-2 ton kapur per hektar. Jenis kapur yag digunakan 

antara lain: Captan (calcit) dan Dolomit. 

Pemupukan Bedengan siap tanam diberi pupuk dasar yang banyak 

mengandung unsur Nitrogen dan Kalium, yaitu Za, Urea, TSP dan KCl masing-

masing 250 Kg, serta Borax atau Borate 10-20 Kg per hektar. Pemberian pupuk 

kandang dilakukan sebanyak 0,5 Kg per tanaman  

Teknik Penanaman 

Penentuan Pola Tanam  

Penentuan pola tanam tanaman sangat bergantung kesuburan tanah dan varietas 

tanaman dengan jarak tanam 50 x 65-70 cm. Pola penanaman ada dua yaitu 

larikan dan teratur seperti pola bujur sangkar; pola segi tiga sama sisi; pola segi 

empat dan pola barisan (barisan tunggal dan barisan ganda). Pola segi tiga sama 

sisi dan bujur sangkar tergolong baik karena didapatkan jumlah tanaman lebih 

banyak. 

Pembuatan Lubang Tanam  

Lubang tanam dibuat sesuai jarak tanam sedalam cangkul (10-15 cm) dengan 

garis tengah 20-25 cm. 

Cara Penanaman 

a. Waktu tanam yang baik yaitu pada pagi hari antara pukul 06.00-10.00 atau sore 

hari antara pukul 15.00-17.00, karena pengaruh sinar matahari dan temperatur 

tidak terlalu tinggi. 

b. Pilih bibit yang segar dan sehat (tidak terserang penyakit ataupun hama). 
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c. Bila bibit disemai pada bumbung daun pisang atau, ditanam bersama dengan 

bumbungnya, bila disemai pada polybag plastik maka dikeluarkan terlebih dahulu 

dengan cara membalikkan polybag dengan batang bibit dijepit antara telunjuk dan 

jari tengah, kemudian polybag ditepuk-tepuk secara perlahan hingga bibit keluar 

dari polybag. 

d. Bila disemai dalam bedengan diambil dengan solet (sistem putaran), caranya 

menggambil bibit beserta tanahnya sekitar 2,5-3 cm dari batang sedalam 5 cm. 

e. Bibit segera ditanam pada lubang dengan memberi tanah halus sedikit-demi 

sedikit dan tekan tanah perlahan agar benih berdiri tegak. 

f. Siram bibit dengan air sampai basah benar. 

Pemeliharaan Tanaman 

Penjarangan dan Penyulaman  

Penjarangan hanya dilakukan satu kali, saat penyemaian, yaitu saat berumur 10-15 

hari. Bila bibit disemai pada bumbung maka 

penjarangan tidak dilakukan. Sedangkan penyulaman hampir tidak dilakukan 

karena umur tanaman yang pendek (2-3 bulan). 

Penyiangan  

Penyiangan dilakukan sebelum pemupukan dan bersamaan dengan penggemburan 

tanah pada waktu tanaman berumur 7-10 hari, 20 hari, dan 30-35 hari dengan cara 

hati-hati dan tidak terlalu dalam karena dapat merusak sistem perakaran tanaman. 

Pada tahap akhir penanaman penyiangan sebaiknya tidak dilakukan. 

Pembubunan  

Pembubunan dilakukan bersama penyiangan dengan mengangkat tanah yang ada 
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pada saluran antar bedengan ke arah bedengan berfungsi untuk menjaga 

kedalaman parit dan ketinggian bedeng dan meningkatkan kegemburan tanah. 

Perempalan  

Perempalan cabang atau tunas-tunas samping dilakukan seawal mungkin untuk 

menjaga tanaman induk agar pertumbuhan sesuai harapan, sehingga zat makanan 

terkonsentrasi pada pembentukan bunga seoptimal mungkin. 

Pemupukan  

Pemupukan susulan I dilakukan saat tanaman berumur 7-10 hari dengan campuran 

250 Kg ZA ditambah 75 Kg Urea ditambah 150 Kg TSP ditambah 75 Kg KCl 

(2:1:2:1) per hektar sebanyak 1 sendok makan per tanaman di sekeliling tanaman 

sejauh 10-15 cm dari batang, susulan II saat tanaman berumur 20 hari dengan 

dosis 150 Kg ZA ditambah 75 Kg Urea ditambah 75 TSP ditambah 150 KCl 

(2:1:1:2) per hektar sebanyak 1 sendok makan per tanaman dalam larikan sejauh 

20 cm, dan susulan III dilakukan pada umur 30-35 hari dengan pupuk 150 Kg ZA 

ditambah 100 Kg Urea ditambah 150 Kg KCl (2:1,5:2) per hektar sebanyak 1 

sendok makan per tanaman dalam larikan sejauh 25 cm dari batang. Untuk 

varietas yang berumur lebih panjang dapat dilakukan satu atau dua kali lagi sesuai 

dengan usia panennya. 

Untuk memacu dan meningkatkan hasil bunga, pada akhir masa penanaman dapat 

disemprotkan dengan pupuk daun yang mengandung Nitrogen dan Kalium tinggi 

atau diutamakan yang mengandung unsur hara mikro. 
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Pengairan dan Penyiraman 

Waktu pemberian air sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Pada musim 

kemarau, pengairan perlu dilakukan 1-2 hari sekali, terutama pada fase awal 

pertumbuhan dan pembentukan bunga. 

Penyemprotan Pestisida  

Untuk pencegahan, penyemprotan dilakukan sebelum hama menyerang tanaman 

atau secara rutin 1-2 minggu sekali dengan dosis ringan. Untuk penanggulangan, 

penyemprotan dilakukan sedini mungkin dengan dosis tepat, agar hama dapat 

segera ditanggulangi. Jenis dan dosis pestisida yang digunakan dalam 

menanggulangi hama sangat beragam tergantung dengan hama yang dikendalikan 

dan tingkat populasi hama tersebut, pengendalian secara lebih terinci akan 

dijelaskan pada poin hama dan penyakit. 

Pemeliharaan lain  

Hal-hal yang penting dalam merawat tanaman adalah: a) Menghindari pelukaan 

tanaman karena merupakan salah satu jalan yang efektif dalam penularan penyakit 

dan sangat disukai oleh hama. b) Dalam pemupukan, pupuk tidak boleh mengenai 

tanaman dan harus selalu diikuti dengan penyiraman. 

Panen 

Ciri dan Umur Panen Pemanenan dilakukan bila massa bunga (curd) mencapai 

ukuran maksimal dan padat (kompak), tetapi kuncup bunganya belum mekar. 

Umur panen sangat bergantung dengan varietas atau kultivar yang ditanam. 

Cara Panen Cara memanen broccoli adalah sebagai berikut: a) Memotong tangkai 

bunga bersama sebagian batangnya dan daun-daunnya sepanjang 25 cm. b) Untuk 
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pemasaran jarak jauh, dianjurkan untuk menyertakan 6 helai daun, kemudian 

ujung daun dipatahkan untuk menutupi bunga. 

Untuk tujuan pemasaran jarak dekat, hanya disertakan 3-4 helai daun, dan 

ujungnya dipotong. d) Hindari kerusakan atau pelukaan broccoli. 

Periode Panen Broccoli merupakan tanaman sekali panen, sehingga periode 

panen sama dengan periode tanam. 

Prakiran Produksi Secara umum produksi brocolli perhektar adalah 15-40 ton, 

tetapi produksi brocolli sangat bergantung pada varietas tanaman dan populasi 

tanaman per satuan luas lahan ( Budidaya Pertanian,2014) 

  

2.1.3 Sistem Produksi, Distribusi Pemasaran dan Pendapatan Petani 

Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling 

berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dengan kata lain, sistem produksi adalah sistem integral yang memiliki 

komponen struktural dan fungsional perusahaan. Komponen struktural terdiri dari 

bahan, peralatan, mesin, tenaga kerja, informasi, dan lain sebagainya. Sementara 

komponen fungsional meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan hal 

lain yang berhubungan dengan manajemen. Layaknya sistem lain pada umumnya, 

sistem juga terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi Jurnal 

(Entepreneur,2020). Adapun subsistem dalam sistem produksi terdiri dari: 

– Perencanaan dan pengendalian produksi 

– Pengendalian kualitas 

– Perawatan fasilitas produksi 
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– Penentuan standar operasi 

– Penentuan fasilitas produksi 

– Penentuan harga pokok produks 

Agustina, (2011),  menyatakan bahwa usahatani merupakan bidang rumit, 

berbagai masalah bisa timbul mulai dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya 

sebagai suatu sistem hingga faktor-faktor luar yang mempengaruhinya. Kegiatan 

usahatani menjurus kepada suatu kegiatan yang kompleks, dalam arti melibatkan 

sejumlah faktor, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam 

proses produksi.  

Faktor  pertama yang mempengaruhi usahatani yaitu faktor lingkungan sosial 

ekonomi yang terdiri dari : (1) struktur masyarakat, berupa norma dan orientasi 

ekonomi dalam usahatani, (2) kelembagaan/catur sarana, berupa aparat, KUD, 

BRI, PPL dan Perangkat Desa, (3) kebijakan pemerintah dalam bentuk kebijakan 

yang berhubungan dengan usaha pertanian , (4) perangkat ekonomi, berupa 

keseimbangan harga pasar dan (5) faktor lingkungan fisik yang berupa bentuk 

lahan pertanian yang diusahakan oleh petani.  

Faktor kedua yang mempengaruhi usahatani yaitu karakteristik individu, 

merupakan nilai-nilai yang melekat pada  diri petani. Nilai-nilai dimaksud seperti 

tingkat pendidikan (formal dan non-formal), pengalaman mengelola usahatani dan 

latar belakang pekerjaan sebelum mengelola usahatani (sedang diusahakan).  

Faktor ketiga yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usahatani yaitu 

penggunaan teknologi, yang berupa cara-cara baru, alat-alat pertanian dan sarana 
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produksi pertanian lainnya yang berintegrasi kepada pengelolaan usahatani baik 

melalui individu (petani) maupun langsung kepada usahataninya. Ketiga faktor 

tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya dalam mempengaruhi usahatani 

yang pada akhirnya akan menentukan juga tingkat produksi.  

Perbedaan ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan perbedaan hasil (produksi) 

yang diperoleh dari kegiatan usahatani. Smith (2010) mendefinisikan inovasi 

sebagai hal baru dalam ide, produk, jasa, proses produksi, teknologi, dan 

manajemen yang telah dikomersialkan. Definisi tersebut mencoba menguatkan 

definisi yang telah ada sebelumnya dengan menitikberatkan sifat komersial atau 

bisnis pada inovasi yang dicapai.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi teknologi adalah berbagai faktor 

yang mempengaruhi seseorang dalam mengadopsi sesuatu yang baru disini yang 

diadopsi adalah perbaikan  sistem pemasaran dan distribusi terhadap peningkatan 

produksi dan pendapatan  petani  hortikultura  yang meliputi : 

1).    Sifat-sifat inovasi adalah karakteristik yang dapat mempengaruhi kecepatan 

adopsi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan  petani  hortikultura ,yang 

terdiri dari : 

a).    Keuntungan relatif, yaitu tingkatan dimana suatu ide yang baru dianggap 

lebih baik daripada ide-ide yang ada sebelumnya. 

b).    Kompatibilitas/keselarasan 

Kompatibilitas adalah tingkat kesesuaian penerapan komponen teknologi dengan 

kondisi petani setempat yang telah ada, dilihat dari kondisi lahan, ekonomi, 
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maupun norma-norma yang ada pada lingkungan petani mengenai kegiatan 

berusaha tani. 

c).    Kompleksitas/Kerumitan,Kompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk 

memahami dan menerapkan komponen teknologi bagi petani. 

d).    Triabilitas,  adalah dapat dicoba atau tidaknya komponen teknologi oleh 

penerima atau petani. 

e).    Observabilitas 

Inovasi baru akan lebih mudah diadopsi manakala pengaruhnya atau hasilnya 

mudah atau cepat dapat dilihat atau dapat diamati oleh petani. 

2).    Saluran komunikasi yang digunakan dalam menyebarkan inovasi. 

Adalah jenis saluran komunikasi yang digunakan oleh penyelenggara program 

untuk memberikan informasi yang digunakan oleh petani untuk mengakses 

informasi. 

3).    Kegiatan promosi  

Adalah frekuensi kegiatan promosi yang dilakukan oleh penyelenggara program, 

misalnya penyuluh atau pemandu lapang mempromosikan kegiatan pada saat ada 

pertemuan kelompok tani sehingga bisa menjangkau seluruh anggota kelompok 

tani. 

Adanya kesenjangan antara persyaratan penerapan teknologi pertanian dengan 

kondisi faktual keterbatasan petani untuk dapat melaksanakan akan 

mempengaruhi sikap petani dalam menghadapi setiap perkembangan teknologi 

yang dituntut oleh pertanian modern.  Usahatani modern seperti penggunaan 
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teknologi dalam melaksanakan usahanya memerlukan tingkat pengetahuan dan 

pendidikan serta latihan yang tinggi, kematangan berfikir dan antusias dalam 

mengambil keputusan perlu ditingkatkan. Itulah sebabnya petani akan selalu 

menilai dahulu teknologi yang diperlukan kepadanya sebelum mereka 

menggunakannya. Proses tersebut merupakan permulaan yang pada akhirnya 

membentuk sikap (Mardikanto 2009). 

Memperhatikan kepada potensi teknologi untuk meningkatkan produktivitas 

usahatani terutama komoditas sayuran dataran tinggi, maka penerapan teknologi 

oleh petani belum sepenuhnya mencapai produktivitas yang tinggi. Hal ini karena 

berbagai kendala atau berbagai faktor diantaranya : Faktor sosial, ekonomi, 

budaya, dan lingkungan petani. (Soekartawi. 2002).     

Menurut Tri Pamuji (1984), layak tidaknya suatu teknologi pada akhirnya dapat 

dilihat dari partisipasi petani dalam mengadopsi teknologi tersebut. Pada dasarnya 

bahwa penyampaian suatu informasi tidak selalu langsung mengalami perubahan 

sikap oleh si penerima informasi, apalagi petani. Adanya variasi dalam 

mengadopsi setiap teknologi yang diintroduksikan kepada petani disebabkan a) 

tingkat kemampuan, kecakapan dan mental  petani dan b) pesan penyuluhan yang 

disampaikan akan diterima dan dipraktekkan (diadopsi, diterapkan) setelah para 

petani mendapat gambaran nyata atau keyakinan bahwa hal-hal yang baru 

diterima akan berguna (Kartasapoetra,1996).  
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Menurut Kotler (2011), bahwa sistem informasi pemasaran adalah kegiatan 

peseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan 

pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan 

pendistribusian promosi dan penentuan harga barang jasa dan gagasan. Sistem 

informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah 

perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. 

Pemasaran menurut American Marketing Association dalam Kotler (2009) adalah 

suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan, memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pemasaran merupakan rangkaian proses yang terorganisir untuk memindahkan 

suatu barang dari produsen sampai ke tangan konsumen untuk kemudian di 

konsumsi atau juga di jual kembali dimana dari kegiatan tersebut menguntungkan 

bagi pelaksana pemasaran. 

Sistem pemasaran dan distribusi merupakan gabungan dari elemen-elemen yang 

saling berhubungan antar satu sama lain untuk menelesaikan tujuan tertentu. Dari 

pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa sistem pemasaran merupakan 

rangkaian elemen yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk 

mendistribusikan suatu produk dari produsen untuk sampai ke tangan konsumen. 

Analisis terhadap sistem pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode S-C-P (Structure, conduct, and performance) Ketiga variabel tersebut 

memiliki hubungan linier dimana struktur akan memengaruhi perilaku dan 
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kemudian perilaku memengaruhi kinerja sehingga berdasarkan teori tersebut maka 

system pemasaran dapat dibagi menjadi tiga komponen yaitu struktur, perilaku 

dan kinerja (Soekartawi, 2006; Case dan Fair, 2005). 

a. Struktur pasar 

Merupakan gambaran hubungan antara penjual dan pembeli yang dilihat dari 

jumlah lembaga pemasaran, distribusi dalam berbagai konsentrasi, kondisi keluar 

masuk pasar dan diferensiasi produk. Struktur pasar dikatakan bersaing apabila 

jumlah penjual dan pembeli banyak sehingga intensitas persaingan terjamin, 

lembaga pemasaran bebas keluar masuk pasar, jumlah penjual dan pembeli 

banyak. Struktur pasar dikatakan tidak sempurna apabila hanya ada penjual 

tunggal (monopoli), hanya ada pembeli tunggal (monopsoni), hanya ada sedikit 

penjual dan pembeli (oligopoli), pembeli lebih dari satu tapi tidak sebanyak 

penjual (oligopsoni)  (Case dan Fair, 2005) . 

b. Perilaku Pasar 

Perilaku pasar (market conduct) merupakan gambaran tingkah laku lembaga 

pemasaran dalam menghadapi struktur pasar untuk tujuan mendapatkan 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kegiatannya meliputi penjualan, 

pembelian, penentuan harga, serta siasat pasar seperti potongan harga dan 

timbangan yang curang, dan lain-lain. 

c. Keragaan Pasar 

Keragaan pasar (market performance) merupakan gejala yang tampak akibat 

adanya interaksi antara struktur pasar (market structure) dengan perilaku pasar 

(market conduct). Interaksi antara struktur pasar dengan perilaku pasar cenderung 
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bersifat kompleks dan saling memengaruhi secara dinamis. Untuk menganalisis 

keragaan pasar dapat digunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut. 

Saluran pemasaran merupakan jalur dinamis yang dilalui oleh produk dari tangan 

produsen ke perantara hingga sampai ke tangan konsumen. Pada pemasaran 

komoditas pertanian banyak dijumpai saluran pemasaran yang panjang karena 

melibatkan banyak pihak atau pelaku pemasaran. Panjang pendeknya saluran 

pemasaran yang dilewati oleh produk pertanian tergantung dari jarak antara 

produsen dengan konsumen, cepat atau tidaknya produk tersebut rusak, skala 

produksi, dan posisi keuangan pengusaha. Skala produksi yang berlangsung 

dengan ukuran kecil maka jumlah yang dihasilkan akan kecil pula sehingga hal ini  

idak menguntungkan bila produsen langsung menjual ke pasar (Rahim, 2007). 

Saladin  (2006), menyatakan  beberapa bentuk saluran pemasaran yaitu : 1) 

Saluran pemasaran nol tingkat (A zero level channels or direct marketing 

channels) yaitu saluran pemasaran dimana produsen langsung menjual langsung 

ke konsumen. 2) Saluran satu tingkat (One level channels) yaitu saluran 

pemasaran yang hanya melalui satu perantara. 3) Saluran dua tingkat (Two level 

channels), yaitu saluran pemasaran yang mempunyai dua perantara penjualan. 4) 

Saluran tiga tingkat (A three level channel), yaitu saluran pemasaran yang 

memiliki tiga perantara pemasaran. 5) Saluran aneka tingkat (Higher level 

channel), yaitu saluran pemasaran yang memliki lebih dari tiga perantara 

penjualan. 
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Untuk melihat baik buruknya kinerja pemasaran bahkan dapat dijadikan sebagai 

efisiensi pemasaran maka dapa dilihat dari beberapa indicator :   a);Pangsa 

produsen atau producer share merupakan suatu hal yang bertujuan untuk 

mengetahui bagian harga yang diterima oleh petani sebagai produsen. Apabila  

pangsa produsen semakin tinggi maka kinerja pasar semakin baik jika dilihat dari 

sisi produsen. b) Marjin Pemasaran, yaitu  merupakan selisih harga yang diterima 

produsen dengan harga yang dibayar konsumen. c) rasio keuntungan  terhadap 

biaya pemasaran pada masing masing lembaga pemasaran.d) Perambatan 

(transmisi) harga (Hanafiah  dan Saefuddin. 2006) . 

Selanjutya dijatakan marjin pemasaran atau tataniaga pemasaran adalah perbedaan 

harga yang dibayar konsumen akhir untuk suatu produk dan harga yang diterima 

petani produsen untuk produk yang sama dengan satuan rupiah per kilogram 

(Rp/kg). Marjin pemasaran juga termasuk semua ongkos  yang menggerakkan 

produk tersebut mulai di pintu gerbang petani sampai ke tangan konsumen akhir.   

 

 Menurut Ibrahim, dkk (2010), tujuan utama agribisinis adalah mendorong 

usaha pertanian yang berwawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk 

pertanian dan industri pertanian primer yang berdaya saing, menghasilkan nilai 

tambah bagi peningkatan pendapatan, tenaga kerja pertanian, pengembangan 

ekonomi wilayah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan 

produsen, dan mendukung pendapatan nasional akan tercapai. 

Bentuk dan jumlah pendapatan  yaitu memenuhi keperluan sehari-hari dan 

memberikan kepuasaan petani agar dapat melanjutkan kegiatan usahataninya. 



 

37 

 

Pendapatan ini akan digunakan juga untuk mencapai keinginan-keinginan dan 

memenuhi kewajibannya. Pendapatan yang diterima petani akan dialokasikan 

pada berbagai kebutuhan. Jumlah pendapatan dan cara berbagai kebutuhan. 

Jumlah pendapatan dan cara menggunakan inilah yang menentukan tingkat hidup 

petani  (Soekartawi, 2002 ). 

Analisis pendapatan usahatani berguna untuk memberikan gambaran mengenai 

keuntungan ataupun kerugian dari suatu usahatani yang dihitung berdasarkan 

jumlah penerimaan yang didapat dikurangi biaya yang dikeluarkan. Analisis 

pendapatan usahatani meliputi analisis pendapatan atas biaya tunai dan analisis 

pendapatan atas biaya total. Pada komponen biaya, biaya yang dikeluarkan oleh 

petani terdiri dari biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Analisis pendapatan 

usahatani dilakukan dengan membandingkan petani responden berdasarkan umur 

tanaman.   

Hernanto, (2004).  menyatakan, supaya usahatani dapat dikatakan berhasil maka 

usahatani itu pada umumnya secara minimal harus dapat memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1. Usahatani harus dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar 

biaya semua alat-alat yang diperlukan. 

2. Usahatani harus dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dipergunakan 

untuk membayar bunga modal yang dipergunakan didalam usahatani tersebut, 

baik modal milik petaninya sendiri maupun modal yang dipinjam dari pihak lain. 

3. Usahatani yang bersangkutan harus dapat membayar upah tenaga petani 

dengan keluarganya yang dipergunakan didalam usahatani secara layak. 
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4. Usahatani yang bersangkutan harus paling sedikit berada dalam keadaan 

seperti semula. 

5. Usahatani harus dapat membayar tenaga petani sebagai manajer yang harus 

mengambil keputusan. 

Usahatani yang dimaksud di atas antara lain meliputi : (a) adanya lahan, tanah 

usahatani yang di atasnya tumbuh tanaman, ada tanah yang dibuat kolam tambak, 

sawah dan tegalan, (b) ada bangunan yang berupa rumah petani, gudang, kandang 

lantai jemur dan lain-lain, (c) ada alat-alat pertanian seperti cangkul, garpu, 

linggis, sprayer, pencurahan, tenaga kerja untuk mengelola tanah untuk menanam, 

memelihara dan lain-lain serta (d) ada petani yang menerapkan rencana 

usahataninya, mengawasi jalannya usahatani dan menikmati hasil usahataninya 

(Hernanto, 2004).   

Analisis pendapatan usahatani mempunyai kegunaan bagi petani maupun bagi 

pemilik faktor produksi, yaitu (1) menggambarkan keadaan sekarang suatu 

kegiatan usaha, (2) menggambarkan keadaan yang akan datang dari perencanaan 

atau tindakan. Usahatani didefinisikan sebagai satuan organisasi produksi di 

lapangan pertanian dimana terdapat unsur lahan yang mewakili alam, unsur tenaga 

kerja yang bertumpu pada anggota keluarga tani, unsur modal yang beraneka 

ragam jenisnya dan unsur pengelolaan atau manajemen yang peranannya 

dibawakan oleh seorang yang disebut petani (Soekartawi. 2002). 

Pendapatan dalam mengukur suatu usahatani dapat dilakukan dengan 

menggunakan arus uang tunai. Akan tetapi arus uang tunai tidak dapat 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena terutama pada petani yang 
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subsisten maupun semisubsisten masih banyak pendapatan yang tidak berupa 

uang tunai (Soekartawi, 2002).  Selanjutnya dikatakan penilaian produk usahatani 

yang subsisten menggunakan nilai pasar sulit digunakan apabila produk tersebut 

tidak diperdagangkan dipasar setempat sehingga penulis dapat menggunakan 

harga pasar ditempat lain ataupun harga barang substitusi berdasarkan kadar gizi 

yang setara. Harga pasar yang umumnya digunakan adalah harga jual bersih 

ditingkat petani karena dianggap lebih dapat menggambarkan besaran yang 

diperoleh oleh petani.   

Konsep lain yang dapat dijadikan alat ukur pendapatan petani adalah pendapatan 

tunai petani (farm net cash receipt). Pengukuran ini dilakukan dengan nilai bersih 

dari pengurangan antara penerimaan tunai dengan pengeluaran tunai. Sama halnya 

seperti pada biaya tunai, pada penerimaan tunai, penerimaan yang berasal dari 

pinjaman tidak termasuk kedalam penerimaan tunai (Agustina, 2011). 

Menurut Soeharjo dan Patong, (1989), pada umumnya dapat dilakukan dengan 

tiga cara untuk memperhitungkan nilai biaya dan pendapatan , yaitu : 

1. Cara memperhitungkan keadaan keuangan daripada usahatani pada suatu 

waktu. 

2. Cara memperhitungkan besarnya biaya dan besarnya pendapatan usahatani 

selama satu tahun. 

3. cara memperhitungkan hubungan anatara biaya dan pendapatan usahatani 

pada akhir tahun. 
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Hadisapoetra, (1994), menyatakan bahwa pendapatan usahatani merupakan selisih 

pendapatan kotor dengan biaya alat-alat luar dikurangi bunga atas modal baik  

modal sendiri maupun modal dari luar dalam suatu periode tertentu. 

Pendapatan kotor meliputi ; 

1. Jumlah yang diterima dari hasil penjualan produksi. 

2. Bahan usahatani yang dipergunakan oleh rumah tangga petani (RTP). 

3. Hasil usahatani yang dipergunakan kembali dalam usahatani selanjutnya  

4. Upah tenaga keluarga sendiri. 

Biaya alat-alat luar meliputi : 

1. Biaya pengusahaan berupa : 

- bibit, pupuk dan pestisida 

- upah tenaga luar 

- upah tenaga keluarga sendiri yang harus dibayar  

- pajak 

2. Bunga modal yang harus dibayar baik modal sendiri maupun modal dari luar. 

3. Penyusutan alat produksi pertanian. 

Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui ketepatan dalam pemilihan 

komponen teknologi, dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta 

pengelolaan lahan yang optimal oleh petani termasuk pemanfaatan sumberdaya 

yang ada.  Pendekatan teknologi yang diaplikasikan pada  usahatani brokoli  
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merupakan salah satu solusi, karena dimungkinkan meningkatkan efisiensi 

penggunaan input-input produksi melalui manajemen pengelolaan yang tepat dan 

meminimumkan  ketidakefisienan dalam penerapan teknologi brokoli, sehingga 

akhirnya akan diperoleh tingkat produktivitas yang tinggi.  

Kegiatan usahatani bertujuan untuk mencapai hasil produksi di bidang 

pertanian. Pada akhirnya kegiatan tersebut akan dinilai dengan uang yang 

diperhitungan dari nilai produksi setelah dikurangi dengan biaya yang telah 

dikeluarkan (Hernanto, 2004). Pada dasarnya, dalam usahatani, petani menerima 

hasil penjualan produk dan sejumlah produk yang dikonsumsi untuk 

keluarganya. Penerimaan tunai dapat menggambarkan tingkat kemajuan 

ekonomi usahataninya. Besarnya pendapatan tunai atau besarnya proporsi 

penerinaan tunai dapat digunakan untuk perbandingan keherhasilan petani satu 

terhadap yang lainnya. 

               Tujuan produsen untuk mengelola usahataninya adalah untuk 

meningkatkan produksi dan keuntungan. Asumsi dasar dari efisiensi adalah untuk 

mencapai keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Perolehan keuntungan 

maksimum berkaitan erat dengan efisiensi dalam berproduksi. Proses produksi 

tidak efisien karena dua hal yaitu : (1) tidak efisien secara teknis, karena ketidak 

berhasilan mewujudkan produktivitas maksimal artinya per unit paket masukan 

(input bundle) tidak dapat menghasilkan produksi maksimal, dan (2) tidak efisien 

secara alokatif, karena pada tingkat harga-harga masukan dan keluaran tertentu, 

proporsi penggunaan masukan tidak optimum. Ini terjadi karena produk 
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penerimaan marginal (marginal revenue product) tidak sama dengan biaya 

marginal (marginal cost) masukan yang digunakan (Soekartawi.  2006) . 

Pengertian produktivitas yang dikemukakan oleh para pakar banyak macamnya.  

Menurut Agustina (2011), produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata 

maupun fisik dengan masukan yang sebenarnya. Dengan demikian menurutnya, 

produktivitas sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang atau jasa. 

Dengan menggunakan pengertian produktivitas sebagai perbandingan antara input 

dan output maka indikasi terjadinya kenaikan produktivitas adalah (a) apabila 

output meningkat maka input berkurang, (b) apabila output meningkat input tetap, 

(c) apabila output meningkat, input meningkat tetapi peningkatan input lebih keciI 

dari pada peningkatan output, (d) apabila output tetap, input menurun, dan (e) 

apabila output menurun, input menurun tetapi penurunan input lebih besar 

dibandingkan dengan penurunan output.  

2.1.2. Penelitian Terdahulu 

Miftakhul, dkk (.2019), melaporkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh inovasi produk, orientasi pasar, keunggulan bersaing terhadap kinerja di sentra 

industri mebel kayu desa Sembungan. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif 

kuantitaif. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan pengrajin kayu di desa 

Sembungan dengan menggunakan random sampling sebagai teknik pengambilan 

sampelnya. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja pemasaran. 

Variabel independen (X) meliputi: inovasi produk (X1) orientasi pasar (X2) dan 

keunggulan bersaing (X3). Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan dan signifikan variabel inovasi produk, orientasi pasar, keunggulan 
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bersaingterhadap kinerja pemasaran. Variabel inovasi produk berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja pemasaran.Orientasi pasar tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pemasaran.Keunggulan bersaing berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pemasaran. 

Model regresi dalam penelitian ini adalah Y = 29,664 + (-0,680) + (-0,225) + 0,506 + e. 

Hasil koefisien determinasi menunjukkan inovasi produk, orientasi pasar, keunggulan 

bersaing memiliki pengaruh sebesar 61.2% terhadap kinerja pemasaran di sentra industri 

mebel kayu desa Sembungan. 

Ergantara dan Rani. (2017), melaporkan  hasil analisis system archetype 

menunjukkan bahwa produksi bioetanol dihadapkan pada kesulitan memperoleh 

ubi kayu akibat penurunan produktivitas. Upaya penggunaan pupuk yang telah 

dilakukan petani untuk meningkatkan produktivitas pada jangka waktu tertentu 

mengarah pada produktivitas yang semakin menurun dan berpotensi 

mengasamkan tanah akibat pemupukan yang tidak seimbang. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat empat strategi intervensi yang dikembangkan untuk 

mencapai model sistem produksi bioetanol berkelanjutan. Pertama, perlu 

peningkatan mutu intensifikasi melalui pengelolaan lahan berkelanjutan 

menggunakan teknologi pengapuran terpadu dan pemanfaatan pupuk sludge. 

Kedua, perlu pembentukan kemitraan indutri dan asosiasi petani ubi kayu 

menggunakan pola kemitraan pengembangan sub terminal agribisnis. Ketiga, 

perlu peningkatan kesadaran dan kepedulian petani melalui peningkatan kualitas 

pengetahuan dan partisipasi dalam rencana penggunaan pupuk sludge. Keempat, 

perlu adanya pengenalan kepada petani dan pengawasan pemerintah terhadap 

pelaksanaan kebijakan insentif lahan pertanian berkelanjutan. 
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Risasmoko, dkk (2016) melaporkan Subsistem pemasaran: tengkulak berperan 

sangat besar dalam pemasaran kayu, hampir semua petani menjual kayunya 

melalui tengkulak, cara pembelian kayu secara borongan atau per individu pohon 

dengan kondisi pohon berdiri dan petani cenderung sebagai pengambil harga 

(price taker). Khusus kayu jati, wilayah pemasarannya sampai ke luar kabupaten 

dan dikirim dalam bentuk gelondongan. 

Lakamisi (2010), melaporkan hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata harga 

jual petani yang diterima petani per kg broccoli di daerah penelitian 

adalah  sebesar  Rp.  2.500  dengan  rata-rata  produksi  per  hektar  4.062,32  kg. 

Oleh karenanya diperoleh  penerimaan  sebesar  Rp. 10.155.804 dengan total 

biaya yang diperlukan sebesar Rp. 6.509.843. Jadi dapat 

dihitung  pendapatan  bersih  petani  broccoli  dalam  setiap  hektarnya  yaitu  Rp. 

3.645.961. Perhitungan efisiensi pada penelitian ini yaitu 1,57 yang menunjukkan 

bahwa segi efisiensi usahatani broccoli dapat dikatakan efisien.  

Denny Wijaya (2012), melaporkan untuk usahatani brokoli di Desa Muara 

Perikan telah efisien, dengan ratio antara penerimaan dan total biaya sebesar 3,56. 

Dengan rata-rata total biaya Rp. Rp. 15.920.943/Ha dan rata-rata total penerimaan 

sebesar Rp. 55.121.397/Ha, maka diketahui rata-rata pendapatan petani brokoli 

adalah sebesar Rp. 34.852.536/Ha. 2. Terdapat tiga lembaga pemasaran utama 

dalam sistem pemasaran brokoli, untuk saluran pemassaran III dilakukan pada 

pedagang luar daerah dengan persentase penjualan 97,57 persen dari total 43.665 

kg brokoli yang dipasarkan. Untuk saluran I dan II, diidentifikasi saluran I lebih 
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efisien dibandingkan saluran pemasaran II. Proporsi share untuk petani 66,67 

persen sementara untuk saluran II sebesar 52,43 persen. 3. Marjin pemasaran 

terbesar terjadi pada saluran III sebesar Rp. 5.667/kg atau 48,57 persen dari 

seluruh kegiatan pemasaran di saluran III. Proporsi marjin terbesar diperoleh oleh 

pedagang pengecer II sebesar Rp. 2.667 atau 22,86 persen. Untuk saluran II, total 

marjin yang diperoleh sebesar Rp. 3000/kg atau 33,33 persen dari seluruh 

kegiatan pemasaran di saluran II dengan keuntungan terbesar diperoleh oleh 

pedagang pengecer I sebesar Rp. 1.560 atau 17,33 persen. 

Miftah (2012) menyimpulkan sampai saat ini belum ada kebijakan tata niaga 

komoditas cabe sehingga pergerakan harganya sangat ditentukan oleh mekanisme 

pasar. Sejalan dengan isu tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (I) 

menggambarkan perkembangan produksi, konsumsi dan distribusi cabe di 

Indonesia; (II) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga 

dan disparitas harga cabe antar daerah. Metode analisis yang digunakan adalah 

statistik deskriptif dan regresi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

fluktuasi harga cabe terjadi karena produksi cabe bersifat musiman. Lebih lanjut, 

harga cabe dapat berfluktuasi karena faktor hujan, biaya produksi dan panjangnya 

saluran distribusi. Sementara itu, disparitas harga cabe antar daerah terjadi karena 

pusat produksi cabe terkonsentrasi di Jawa dan kualitas infrastruktur jalan yang 

kurang memadai.  

Tamuntuan (2013), melaporkan hasil penelitian menunjukkan proses produksi 

sayuran wortel, dilakukan melalui pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan 
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dan  panen. Para  petani  telah  berpengalaman dalam pertanian, rata-rata 

pengalaman menanam Wortel di atas 10 tahun sehingga mereka telah memahami 

cara bercocok  tanam Wortel yang baik, termasuk pemilihan bibit unggul. 

Saluran  distribusi  rantai  pasokan menggunakan model saluran distribusi 

sederhana (Model saluran distribusi 1 sampai dengan 3 tingkat), baik di 

pasar  tradisional,  atau  di  supermarket  Kota  Tomohon,  banyak  dijual  Wortel  

hasil  produksi  para  petani  Desa Rurukan. 

Kasimin (2013),  melaporkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi 

hortikultura dipengaruhi oleh ketersediaan sarana produksi dan teknologi, 

sedangkan pendapatan dipengaruhi oleh harga jual dan biaya pemasaran. 

Keterkaitan produk terlihat rendah disebabkan rendahnya akses petani terhadap 

sarana produksi, tingginya serangan hama dan penyakit, serta rendahnya harga 

jual. Keterkaitan antar pelaku juga rendah karena ketergantungan yang tinggi 

pelaku hulu terhadap pelaku hilir, ketidakpuasan pelaku hulu terhadap sistem 

pembayaran pelaku hilir, serta ketidakpercayaan pelaku hilir terhadap kualitas dan 

kontinuitas produk. Oleh kareba itu, diperlukan kebijakan untuk peningkatan 

pembinaan dan pemberantasan hama penyakit serta bantuan sarana produksi, 

perbaikan harga jual, mutu produk, dan informasi pasar. 
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2. 2.   Kerangka Pemikiran 

 

Dilandasi oleh pemikiran Hernanto (2004) menyebutkan usahatani sebagai 

organisasi dari alam, tenaga kerja, modal yang ditujukan kepada produksi di 

lapangan pertanian. Dengan demikian usahatani merupakan suatu pusat perakitan 

atau assembling tempat menghimpun serta mengkombinasikan input-input yang 

berasal dari tanah (alam), petani dan lingkungan sosial ekonomi yang lebih luas.  

Pada dasarnya yang disampaikan di atas adalah menunjuk pada penerapan 

teknologi  akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan petani usahatani 

brokoli, hal tersebut karena penerapan teknologi  merupakan suatu pemanfaatan 

seperangkat kombinasi alat, bahan dan cara budidaya yang diterapkan pada 

tanaman brokoli sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisen 

dan menghasilkan produk yang diharapkan mencapai maksimal.  .Pada 

hakekatnya usahatani merupakan pengolahan lahan dengan melibatkan unsur-

unsur lainnya yang membantu mewujudkan suatu tujuan yang diharapkan. 

Sistem produksi usahatani brokoli  yaitu meliputi aspek input (lahan, bibit,  

modal, pupuk, pestisida,), teknologi dan keahlian sumberdaya manusia (proses) , 

serta outputnya merupakan serangkaian yang tidak terpisahkan satu terhadap yang 

lain.  Dalam hal penggunaan input produksi yang dikerjasamakan dengan publik 

swasta  meliputi :  pot-up (memindahkan bibit dari baki semai ke polybag);  

menumbuhkan tanaman di persemaian lebih lama dan hanya memindah tanam 

bibit yang baik; menerapkan kompos bersama pupuk; pupuk susulan untuk 

pertumbuhan akar, agar akar menjadi besar dan kuat.; memberi naungan hujan di 
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musim hujan dengan memanfaatkan bahan yang tersedia secara local 

(terowongan/tunnel plastik) untuk menutupi tanaman agar perlindungan dari hujan 

efisien untuk menghasilkan sayuran berkualitas baik selama musim hujan tanpa 

greenhouse. merupakan hal yang penting dan memegang peranan vital dan 

menentukan untuk hasil akhir yang akan diperoleh.  

Selanjutnya pada prosesnya dalam sistem produksi yang baik dan sesuai dengan 

prosedur penting untuk diterapkan dalam usahatani brokoli agar hasil produksi 

dapat memuaskan dan memberi hasil yang maksimal. Kegiatan proses produksi 

dalam hal budidaya brokoli harus dilakukan dengan baik agar hasil yang dicapai 

sesuai dengan yang diinginkan. Kegiatan yang ada pada budidaya brokoli  

beragam mulai dari pembibitan, persiapan lahan, penanaman hingga panen. 

Semua aspek tersebut harus diperhatikan dengan baik pengelolaannya. Hasil akhir 

dari proses produksi tersebut maka akan dihasilkan produk brokoli yang 

berkualitas dan sesuai sebagaimana yang diharapkan konsumen.  Dengan 

demikian dapat diturunkan proposisi : dengan menerapkan teknologi (system 

produksi yang baik sesuai dengan anjuran dan ketentuan yang dipersyaratkan 

kerjasama kemitraan public-swasta maka akan dihasilkan produk brokoli dengan 

kualitas lebih baik. 

Kegiatan pemasaran merupakan rangkaian proses yang terorganisir untuk 

memindahkan suatu barang dari produsen sampai ke tangan konsumen 

untuk’kemudian di konsumsi atau juga di jual kembali dimana dari kegiatan 

tersebut ’menguntungkan bagi pelaksana pemasaran. Diperolehnya  produk 

brokoli yang berkualitas  akan mampu memasuki system pemasaran dan distribusi 
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yang  berpeluang mendapatkan harga jual lebih baik. Kegiatan pasca panen 

menjadi sebuah faktor penting agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan 

standar mutu yang sesuai. Pendapat tersebut sebagaimana yang telah disampaikan 

Kotler (2011), bahwa inovasi produk diperlukan dalam meingkatkan pemasaran.    

Kualitas produk brokoli yang dihasilkan yang baik akan mendorong tingginya 

harga jual dan juga kualitas dari hasil olahan biji kakao tersebut. Oleh karenanya 

berdasarkan  pemikiran tersebut  dapat ditarik diturunkan proposisi : dengan 

masuknya produk brokoli yang berkualitas akan mampu memasuki  system 

pemasaran dan distribusi yang lebih baik yang ditandai dengan jalinan kontrak 

penjualan dan  harga jual yang diperoleh lebih baik.. 

Pada dasarnya petani melakukan kegiatan usahataninya adalah untuk memperoleh 

pendapatan.    Pada usahatani brokoli produk yang dihasilkan hampir seluruhnya 

untuk dijual kecuali sisa produk yang tidak terjualnya atau yang tidak bisa masuk 

pasar sebagian dikonsumsi sendiri.   Pendapatan adalah selisih  penerimaan total 

dengan biaya total. Besar kecilnya penerimaan total tergantung pada harga jual 

yang diterima petani.  Harga jual yang diterima petani atas produk yang masuk ke 

pasar modern atau yang dikerjasamakan leih tinggi daripada yang dijual ke pasar 

tradisional.  Pada sisi lain biaya produksi total  relatif tetap.  Karena nya adanya 

kerjasama public dengan swasta  dalam pertanian hortikuktura ini khususnya 

terhadap brokoli akan meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang lebih 

baik. 
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Berdasarkan pemikiran di atas, diduga terdapat hubungan pengaruh kerjasama 

kemitraan public swasta terhadap keberhasilan usahatani brokoli , sehingga dapat 

digambarkan secara lengkap dalam kerangka pemikiran (Gambar 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1:  Bagan Kerangka Berpikir Dampak Program Kerjasama Kemitraan 

Publik Sawsta Terhadap Sistem Produksi, Distribusi dan Pemasaran dan  

Pendapatan  Petani  
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Penelitian 1. 

Program Kerjasama Kemitraan publik swasta berdampak  meningkatkan sistem 

produksi,  petani sayuran peserta program 

Hipotesis Penelitian 2. 

Peningkatan sistem produksi, berdampak meningkatkan sistem distribusi dan 

pemasaran  petani sayuran peserta program 

Hipotesis Penelitian 3. 

Peningkatan sistem distribusi dan pemasaran, berdampak meningkatkan  

pendapatan petani sayuran peserta program. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Yang Digunakan 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei.  Survei yang dimaksud adalah survei terhadap  sejumlah anggota sampel 

(petani yang bermitra) sebagai  proses pengambilan sebagian responden dari 

sejumlah anggota populasi. Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif 

(eksplanatori) yaitu penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis 

berdasarkan verifikasi data di  lapangan.    

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cisarua,  Kabupaten Bandung Barat 

dengan unit (subyek)  analisisnya adalah petani  peserta  program kerjasama 

kemitraan  publik-swasta yang melalui JICA yang menanam  (berusahatani) 

sayuran dataran tinggi.  Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini 

adalah yang menjadi variabel pokok penelitian ini yaitu:  penerapan teknologi 

system produksi tanaman brokoli program kerjasama kemitraan  perbaikan;   

sistem pemasaran dan distribusi; dan pendapatan petani. 

3.2.     Operasionalisasi Variabel 

 Dalam penelitian ini, variabel - variabel penelitian yang akan diteliti 

dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu : 
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1. Variabel X, yaitu teknologi sistem produksi program kerjasama kemitraan  

perbaikan  sistem pemasaran dan distribusi, adalah seperangkat penerapan 

teknologi yang diterapkan pada system produksi budidaya tanaman brokoli 

yang mencakup : Perlakuan benih  dari persemaian; Perlakuan benih  ke 

polibag; Perlakuan benih  ke lahan hanya memindah tanam bibit yang baik; 

Menerapkan kompos bersama pupuk. Pupuk susulan; Naungan hujan; 

Memanfaatkan bahan yang tersedia secara local; penggunaan  tunnel plastic; 

Mengenalkan cara penyanggahan dengan pemangkasan yang tepat; Panen dan 

pasca panen ;pengemasan ; yang harus diterapkan oleh petani peserta 

program.    Untuk mengukur tingkat capaian penerapan teknologi tersebut 

dilakukan penilaian berdasarkan frekuensi petani pada sejumlah 

dimensi/indicator : Sangat Baik (SB); Baik (B); Cukup (C); dan Rendah (R). 

selanjutnya berdasarkan angka frekuensi tersebut dihitung dengan persen (%). 

2. Variabel K, yaitu Kualitas Produk  Sayuran brokoli , adalah kualitas 

brokoli  yang diusahakan petani yang mengalami peningkatan (perbaikan) 

yang disebabkan oleh program kerjasama kemitraan dengan JICA. 

Pengukurannya dilakukan berdasarkan spesifikasi produk memenuhi untuk 

dijual diukur  dalam % . 

3. Variabel P, yaitu pemasaran dan distribusi sebagai proses perpindahan 

produk yang dihasilkan petani sampai ke pihak pembeli. Indikator 

perbaikannya berdasarkan pada :  Kerja Sama di antara Poktan untuk Sistem 

Distribusi yang Efisien; Kolaborasi dengan Perusahaan Swasta dan  

Komunikasi dengan Rekanan. Untuk mengukur tingkat capaian dilakukan 
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penilaian berdasarkan frekuensi petani pada sejumlah dimensi/indicator nya: 

Sangat Baik (SB); Baik (B); Cukup (C); dan Rendah (R). selanjutnya 

berdasarkan angka frekuensi tersebut dihitung dengan persen (%). 

4. Variabel I, yaitu Pendapatan petani  adalah selisih dari penerimaan total 

dengan biaya total. Pendapatan didapat dengan jalan menghitung semua 

penerimaan hasil penjualan dikurangi semua pengeluaran baik tunai maupun 

yang diperhitungkan, angka pendapatan ini dinyatakan dalam satuan Rp/ha 

/musim. 

5. Peningkatan pendapatan usahatani sayuran  adalah selisih pendapatan 

usahatani sayuran yang disebabkan oleh sebelum dan sesudah teknologi 

program kerjasama kemitraan  perbaikan  sistem pemasaran dan distribusi. 

Teknik perhitungan diukur dari selisih sebelum dan sesudah dalam Rp/ha/per 

musim. 

6. Hasil penjualan (penerimaan)     adalah jumlah produk sayuran brokoli  yang 

diperoleh  di lapangan saat panen  dikalikan dengan  harga yang berlaku 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp/ha/musim). 

7. Produktivitas  usahatani adalah perbandingan antara hasil brokoli yang 

dicapai dengan satuan luas lahan per satuan waktu (ton/ha/musim). 

8. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh adanya unsur-unsur produksi 

yang tidak habis dipakai dalam satu proses produksi atau biaya yang besar 

kecilnya tidak mempengaruhi volume produksi yang dihasilkan terdiri dari 

biaya sewa lahan, sewa traktor, pajak, bunga modal yang dinyatakan dalam 

rupiah per hektar per musim (Rp/ha/musim).  



 

55 

 

9. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh adanya unsur-unsur 

produksi yang habis dipakai dalam satu proses produksi, atau biaya yang 

besar kecilnya tidak mempengaruhi volume produksi yang dihasilkan 

misalnya biaya untuk benih, pestisida, pupuk, sewa traktor, atau peralatan dan 

tenaga kerja. Harga input maupun output dihitung berdasarkan haraga 

setempat yang berlaku. 

10. Biaya total adalah meliputi jumlah antara biaya tetap ditambah dengan biaya 

variable, satuan ukurannya adalah Rp/ha/musim. Biaya total adalah meliputi 

jumlah antara biaya tetap ditambah dengan biaya variable, satuan ukurannya 

adalah Rp/ha/musim. 

Guna  mempermudah pengukuran variabel kualitatif yang diukur  secara 

kuantitatif maka untuk variabel X , P dan K disajikan dengan matrik table sebagai 

berikut. 

Tabel 3.1. Pengukuran variabel X, P, dan K 

Variabel Definisi Indikator Ukuran  Kriteria  Skala 

ukur 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teknologi  
Sistem Produksi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
seperangkat penerapan 

teknolog yang 
diterapkan  pada 
system produksi 

Perlakuan benih  
dari persemaian 
(X1) 

menumbuhkan tanaman 
di persemaian lebih 
lama  (14 hari) 

 

Sangat Sesuai 
sesuai 
Cukup 

kurang 

4 
3 
2 

1 

Perlakuan  benih  

ke polibag 
(X2) 

memindahkan bibit dari 

baki semai ke polibag  

Sangat sesuai 

sesuai 
Cukup 
kurang 

4 

3 
2 
1 

Perlakuan benih  
ke lahan  
(X3) 

hanya memindah 
tanaman bibit yang baik 
saja 

Sangat sesuai 
sesuai 
Cukup 
kurang 

4 
3 
2 
1 
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Brokoli 
 (X) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

budidaya brokolii 
harus diterapkan oleh 
petani peserta 
program.  
 
    
 
 

 
 
 

Menerapkan 
pemberian 
kompos bersama 
pupuk        (X4) 

 Melakukan pemberian 
kompos bersama pupuk  

Sangat sesuai 
sesuai 
Cukup 
kurang 

4 
3 
2 
1 
 

 
Pupuk susulan; 
       (X5) 

Dilakukan pemupukan 
susulan sesuai dosis 
anjuran 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 

kurang 

4 
3 
2 

1 
 

 
 
Naungan hujan; 
(X6) 

Dilakukan pemberian 
naungan hujan dari 
tunnel plastik  sesuai  
ketentuan 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

4 
3 
2 
1 

Memanfaatkan 
bahan yang 
tersedia secara 

local  
(X7) 
 

Memanfaatkan bahan-
bahan yang tersedia 
secara local untuk 

mendukung kegiatan 
proses produksi 
budidaya brokoli  

Sangat sesuai 
sesuai 
Cukup 

kurang 

4 
3 
2 

1 
 

Pegairan dan 
penyiraman 
(X8) 

 
Menggunakan tunnel 
plastikuntuk  kegiatan 
proses produksi 

budidaya brokoli 

Sangatsesuai 
sesuai 
Cukup 
kurang 

4 
3 
2 
1 

 

 
Panen dan pasca 
panen 
            (X9) 
 

Melakukan kegiatan 
panen dan paska panen : 
pencucian; sortasi dan 
grading  

Sangat sesuai 
sesuai 
Cukup 
kurang 

4 
3 
2 
1 
 

pengemasan ; 

yang harus 
diterapkan oleh 
petani peserta 
(X10) 
 

 Melakukan 

pengemasan sesuai 
dengan bahan yang 
disediakan sesuai 
ketentuan 

Sangat sesuai 

sesuai 
Cukup 
kurang 

4 

3 
2 
1 
 

Pemasaran  dan 
Distribusi  
brokoli 

(P) 
 

yaitu distribusi  produk 
brokoli  yang 
dihasilkan petani 
sampai ke pihak 
pembeli ahir dengan 
rantai  tataniaga  yang 

pendek 

Kerja Sama di 
antara Poktan 

(P1) 

Diukur berdasarkan 
pengakuan petani 

Sangat sesuai 
sesuai 
Cukup 

kurang 

4 
3 
2 

1 
 

Terjalinnya 
kolaborasi antara 
petani dengan 
swasta 

(P2) 

Diukur berdasarkan 
pengakuan petani 

Sangat sesuai 
sesuai 
Cukup 
kurang 

4 
3 
2 
1 
 

Komunikasi 
dengan Rekanan 

(P3) 

Diukur berdasarkan 
pengakuan petani 

Sangat sesuai 
sesuai 
Cukup 
kurang 

4 
3 
2 
1 
 

Pendapatan 
petani   

Adalah selisih dari 
penerimaan total 
dengan biaya produksi 
total. 

Kenaikan 
pendapatan 

Diukur berdasarkan 
kenaikan (selisih) 

sesudah dan sebelum 
bermitra dalam satuan 
Rp/m2 

Sangat sesuai 
sesuai 

Cukup 
kurang 

4 
3 

2 
1 
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3.3 Jenis, Sumber dan  dan Pengambilan Data 

 Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh  dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner kepada petani 

sebagai responden. Data sekunder diperoleh dari dinas terkait dan studi  pustaka 

yang ada kaitannya dengan penelitian. Jenis dan cara pengambilan data disajikan 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2.  Jenis, Sumber dan Cara Pengambilan Data 

No Jenis Data Sumber Data Metode 
1 

 

 

 
 

 

 
2 

Data primer 

a. Penerapan Teknologi Budidaya /Sistem 

Produksi aneka sayuran 

b. Distribusi dan Pemasaran 
c. Pendapatan  usahatani aneka sayuran 

d. Kerjasama Kemitraan 

Data Sekunder 
a. Profil  Kecamatan Cisarua 

b. Data potensi  

Agribisnis/agroteknologi 

 

 

Petani 

 

Petani 
Petani 

 

Petani 
 

SKPD 

SKPD 

 

Wawancara 

Wawancara 

dan 
observasi 

 

 
 

Studi 

pustaka/ 

Dokumentasi 
 

 

 

3.4. Teknik Penentuan Responden 

Populasi target pada penelitian ini adalah petani peserta program 

kerjasama kemitraan secara menyeluruh   yang berusahatani aneka sayuran di 

Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.  Berdasaran hasil survey 

pendahuluan petani tersbut adalah petani anggota kelompok tani dengan kelas 

madya yaitu kelompok tani Sinar Mukti.  Terdapat sejumlah petani anggota 64 

orang.  Sesuai dengan kebutuhan data dan teknik analisis yang digunakan maka 

dari populasi target tersebut dilakukan pengambilan contoh (sampling). 
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Teknik pengambilan sample dilakukan dengan teknik acak sederhana 

(simple random sampling). Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran 

petani contoh (sample ) adalah menggunakan rumus Slovin.  Ditentukan  batas 

toleransi kesalahan  adalah 5% dan rumus yag digunakan. 

 

  Keterangan: 

  n =  Ukuran petani sample (orang), diperoleh  55 orang 

  N =  Ukuran Populasi petani aneka sayuran  dari seluruh petani anggota 

  d =  Batas toleransi kesalahan ukur data ( ditentukan 5 % ) 

  

3.5    Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis 

Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1 yaitu 

mengetahui tingkat capaian penerapan teknologi program kerjasama kemitraan  

perbaikan  sistem pemasaran dan distribusi petani sayuran yang bermitra digunakan 

analisis secara deskriptif.    Teknik analisis yang digunakan teknik analisis tabulasi 

berdasarkan frekuensi (jumlah responden) yang menjawab criteria pada sejumlah 

dimensi/indicator : Sangat Sesuai (SS); Sesuai (S); Cukup (C); dan Rendah (R). 

selanjutnya berdasarkan angka frekuensi tersebut dihitung dengan persen (%). 
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3.5.1.  Pengujian Hipotesis 1   

      Untuk menjawab rumusan masalah 2 : Apakah program kerjasama 

kemitraan  JICA berdampak meningkatkan sistem produksi  petani sayuran peserta 

program, maka diformulasikan ke dalam hipotesis penelitian 1: Program 

Kerjasama Kemitraan JICA berdampak  meningkatkan sistem produksi  petani 

sayuran peserta program diuji dengan analisis uji beda rata-rata t-student 

berpasangan (t test paired) .   

Selanjutnya diformulasikan ke dalam hipotesis statistik : 

H0 : |Ks – Kb|  = 0    Program kerjasama kemitraan JICA berdampak  secara tidak 

nyata meningkatkan sistem produksi  petani sayuran peserta program 

H1 : |Ks – Kb| > 0 Program kerjasama kemitraan JICA berdampak  secara 

nyata meningkatkan sistem produksi  petani sayuran peserta program.   

Statistika uji yang digunakan rumus sebagai berikut: 

  

 

 

Dibandingkan dengan  ttabel =  tα/2 (db = n-1); untuk α = 5% 

 

Dimana :  KS   =    rata-rata sistem produksi  sayuran   petani sesudah bermitra.       

             Diukur dalam % 

KB   =   rata-rata sistem produksi  sayuran   petani sebelum bermitra.       

             Diukur dalam % 

n S 

  | K   - Ks | 
t 

2 

B 
hit 

/ 
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S2 =    variansi (keragaman) selisih  sistem produksi  sayuran    petani sebelum dan 

sesudah bermitra.       

             Diukur dalam % 

n =  ukuran sampel  responden 

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu : 

Jika thitung ˃ ttabel,    maka tolak H0 atau terima H1; artinya Program kerjasama 

kemitraan JICA berdampak  secara nyata meningkatkan sistem produksi  petani 

sayuran peserta program.   

Jika thitung ≤ ttabel,    maka terima H0 atau tolak H1; artinya Program kerjasama 

kemitraan JICA berdampak  secara tidak nyata meningkatkan sistem produksi  

petani sayuran peserta program.  meningkatkan    kualitas produk  sayuran petani 

yang bermitra  

3.5.2. Pengujian Hipotesis 2  

Untuk menjawab rumusan masalah 3 : Apakah peningkatan system produksi 

usahatani sayuran berdampak meningkatkan system distribusi dan pemasaran 

petani peserta program kerjasama kemitraan,  maka diformulasikan ke dalam 

hipotesis penelitian 2: Peningkatan teknologi sistem produksi berdampak 

meningkatkan sistem distribusi dan pemasaran  petani sayuran peserta program 

diuji dengan analisis uji chi square (χ2) yang selanjutnya diformulasikan ke dalam 

hipotesis statistic sebagai berikut:  
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H0  : χ2
hit ≤ 0 χ2

tabel          :   Peningkatan teknologi sistem produksi secara berdampak 

tidak nyata  meningkatkan sistem distribusi dan pemasaran  petani sayuran peserta 

program 

H1  : χ2
hit > 0 χ2

tabel   :  Peningkatan teknologi sistem produksi berdampak secara nyata  

meningkatkan sistem distribusi dan pemasaran  petani sayuran peserta program 

 

Statistik uji: 

  χ2
hit  =     Ʃ 

    

 

dimana :   

                     fe  = 

 

                χ2
hit      dibandingkan dengan χ2

tabel     

 

Tabel 3.3.  Kerangka Analisis χ2 DampakPeningkatan sistem produksi Dalam  

Meningkatkan Sistem Distribusi Dan Pemasaran  Petani Sayuran Peserta Program 

 

Tek  sistem 
produksi 

Frekuensi Petani dengan Capaian  
Peningkatan sistem pemasaran  dan distribusi (orang) 

Ʃ 

SS S C R  

SS fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe)  

S fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe)  

C fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe)  

R fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe)  

Ʃ      

 

 Kriteria :  

Jika :  χ2
hit > 0 χ2

tabel  :    Tolak Ho, terima H1, yaitu  Peningkatan teknologi sistem 

produksi berdampak secara nyata  meningkatkan sistem distribusi dan pemasaran  

petani sayuran peserta program  

Jika: χ2
hit ≤ 0 χ2

tabel :    Terima Ho, tolak H1, yaitu Peningkatan teknologi sistem 

produksi berdampak secara tidak nyata  meningkatkan sistem distribusi dan 

pemasaran  petani sayuran peserta program 

 

(Fo –fe)2 

fe 

(Ʃkolom) (Ʃbaris) 

Jumlah total 



 

62 

 

3.5.3. Pengujian Hipotesis 3  

Untuk menjawab rumusan masalah 3 : Apakah peningkatan system 

distribusi dan pemasaran berdampa meningkatkan pendapatan usahatani  sayuan 

petani peserta program kerjasama kemitraan,  maka diformulasikan ke dalam 

hipotesis penelitian 3: Peningkatan sistem pemasaran dan distribusi berdampak 

meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program diuji dengan analisis 

uji uji chi square (χ2) yang selanjutnya diformulasikan ke dalam hipotesis statistic 

sebagai berikut:  

H0  : χ2
hit ≤ 0 χ2

tabel :      Peningkatan sistem distribusi dan pemasaran  berdampak 

secara tidak nyata meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program 

H1  : χ2
hit > 0 χ2

tabel   :  Peningkatan sistem distribusi dan pemasaran  berdampak 

secara tidak nyata  meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program 

Statistik uji: 

  χ2
hit  =     Ʃ 

 

dimana :   

                     fe  =  

                

dibandingkan dengan χ2
tabel     

 

Tabel 3.4. Kerangka Analisis χ2 Dampak Peningkatan Sistem Distribusi Dan 

Pemasaran Dalam Meningkatkan  Pendapatan Petani Sayuran Peserta Program 

 

 

Pendapatan 

Frekuensi Petani dengan Capaian  

Peningkatan sistem pemasaran  dan distribusi (orang) 
Ʃ 

SS S C R  

SB fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe)  

B fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe)  

C fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe)  

R fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe) fo    (fe)  

Ʃ      

(Fo –fe)2 

fe 

(Ʃkolom) (Ʃbaris) 

Jumlah total 
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Kriteria :  

Jika :  χ2
hit > 0 χ2

tabel  :    Tolak Ho, terima H1, yaitu  Peningkatan sistem distribusi 

dan pemasaran  berdampak secara nyata  meningkatkan  pendapatan petani 

sayuran peserta program  

Jika: χ2
hit ≤ 0 χ2

tabel :    Terima Ho, tolak H1, yaitu Peningkatan sistem distribusi dan 

pemasaran  berdampak secara nyata  meningkatkan  pendapatan petani sayuran 

peserta program  

 

3.6. Tempat dan Waktu Penelitian  

3.6.1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada petani sayuran  yang bermitra berada di 

wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pertimbangannya adalah 

Kecamatan Cisarua merupakan salah satu sentra produksi agribisnis aneka 

sayuran yang cukup besar di Kabupaten Bandung Barat.  

3.6.2. Waktu Penelitian  

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini sekitar 3 (tiga) 

bulan dari bulan September  2020 sampai dengan November  2020  mulai dari 

tahap persiapan sampai penyusunan laporan.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Kecamatan Cisarua terletak di bagian utara dari Kabupaten Bandung 

Barat, Secara geografis terletak pada 108’39’17” – 109’27’15” Bujur Timur dan 

7’15’05” – 7’37’10” Lintang Selatan. Secara umum memiliki potensi hasil 

pertanian baik tanaman pangan , perkebunan, peternakan, perikanan dan 

kehutanan. Luas wilayah Kecamatan Cisarua adalah 55.36 Km2. Secara geografis 

Kecamatan Cisarua terdiri dari 8 desa. Batas Wilayah Kecamatan Cisarua adalah : 

Utara :Kec. Cikalong Wetan & KabPurwakarta 

Selatan : Kota CimahidanKecNgamprah 

Barat :Kec. Ngamprah dan Kec. Padalarang 

Timur : KecamatanParongpong 

 Kecamatan Cisarua merupakan daerah pegunungan yang memiliki lahan 

yang subur, dengan keindahan alam yang sangat indah dan suhu udara yang 

sangat sejuk. Tanahnya sangat cocok untuk pertanian hortikultura. Dilihat dari 

topografi wilayahnya 30 persen desa di wilayah Kecamatan Cisarua berupa 

wilayah lembah selebihnya memiliki kontur daerah perbukitan. Secara geografis 

wilayah Kecamatan Cisarua terbagi atas ketinggian diatas 950-2.280 m .dpl. 

Sedangkan PH tanah bervariasi antara 4,48 – 7,01. Untuk PH yang kurang dari 5 

terutama terdapat pada lahan tanah Podsolik Merah Kuning. Suhu udara  di 
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Kecamatan Cisarua berkisar antara 17-24 C  Curah hujan 2.200 mm/,Th Tipe B 

(Basah ). 

4.2 Penyajian dan Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif (eksplanatori) yaitu 

penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis berdasarkan verifikasi data di  

lapangan.   Pokok bahasan sesuai dengan judul penelitian : Dampak Program 

Kerjasama Kemitraan  Publik-Swasta Terhadap Sistem Produksi, Distribusi dan 

Pemasaran dan Pendapatan Petani. (Kasus Pada Petani  Peserta Progrram 

Kerjasama Kemitraan Publik-Swasta di Kecamaan Cisarua,  Kabupaten Bandung 

Barat, Provinsi Jawa Barat). 

Hasil   survei  dilakukan terhadap  petani  peserta program  yang 

didasarkan  pada  data mengenai usahatani sayuran brokoli diperoleh pada  musim  

tanam  (MT)   tahun  2020  dari sejumlah petani responden sebanyak  55 orang.     

Data hasil penelitian  diolah dan  disajikan secara tabulasi dann diagram-diagram 

guna lebih menggambarkan informasi lebih komunikatif dan untuk  pengujian 

hipotesis.  

4.2.1 Karakteristik Responden 

1. Umur  Responden 

Umur  petani  responden berkisar  antara: 28 tahun sampai dengan 72tahun 

dengan rata-rata 47 tahun.  Memperlihtkan umur petani Sayuran  brokoli adalah 
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rata-rata pada umur produktif.  Selengkapnya keadaan umur responden disajikan 

paada tabel  berikut ini : 

 

Tabel 4.1 Umur Responden 

No Umur Jumlah (orang) % 

1 Kurang dari  35 Tahun 10 18,18 

2 35– 44 Tahun 4 7,27 

3 45 – 55Tahun 27 49,09 

4 Lebih dari 55 Tahun 14 25,45 

Jumlah 55 100,00 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  umur  responden dominan pada 

kisaran 45– 55 tahun  dengan proporsi 49,09 % . Hal ini membuktikan bahwa 

usaha Sayuran brokoli banyak diminati atau ditekuni oleh mereka golongan petani 

muda. Sebaliknya mereka yang berumur di atas 55 tahun terdapat 14 orang atau 

25,45 %. 

2. Pendidikan Formal Responden  

Pendidikan terakhir responden memperlihatkan keadaan yang berimbang 

atau merata antara mereka yang lulusan SD, SMP dan SMA.   Namun cenderung 

lebih banyak  lulusan SMA.    Lengkapnya pendidikan formal responden ini 

ditampilkan  pada Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2   Pendidikan Formal  Responden 
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No Pendidikan Formal Jumlah (orang) % 

1 SD 12 21,82 

2 SMP 20 36,36 

3 SMA 23 41,82 

4 Perguruan Tinggi 0 0,00 

Total 55 100,00 

 

3.  Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman  berusahatani  Sayuran brokoli responden  rata-rata 25 tahun.  

Sebuah pengalaman yang cukup lama dan didominasi pada pengalaman pada 

rentang 21-30 tahun terdapat 21 orang ( 38,18 %).  Lengkapnya pengalaman  

berusahatani Sayuran brokoli responden disajikan pada   Tabel 4.3. berikut. 

Tabel 4.3  Pengalaman Berusahatani 

No Pengalaman Berusahatani Jumlah (orang) % 

1 31-40 tahun  15 27,27 

2 21 –30 tahun 21 38,18 

3 10 – 20 tahun 16 29,09 

4 Kurang dari 10 tahun 3 5,45 

Total 55 100,00 

 

4.   Tanggungan Keluarga 

Tanggungan keluarga seseorang menjadi faktor yang mempengaruhi  

petani untuk menerapkan teknologi  dalm berusahatani.  Apabila tanggungan 

keluarga terlalu berat maka ada kecenderungan  motivasi untuk  menerapkan  

teknologi usahatani menjadi  kurang optimal. Hal tersebut berkaitan dengan beban 

hidup biaya ekonomi rumah tangga yang akan bersaing dengan biaya untuk 
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membeli sarana produksi.    Rata-rata beban tanggungan keluarga  petani uni 

brokoli adalah 3 (tiga) orang.  Beban seperti hal tersebut dipandang tidak berat.  

Kebanyakan tanggungan keluarga petani 2 orang atau kurang yang mencapai 36 

orang atau 48,00 %.   Lengkapnya tanggungan keluarga respoden  disajikan pada   

Tabel 4.4. berikut. 

Tabel 4.4  Tanggungan Keluarga 

No Tanggungan Keluarga Jumlah (orang) % 

1 2  orang atau kurang 15 27,27 

2 3  orang 23 41,82 

3 4 orang  16 29,09 

4 5 orang atau lebih 0 0,00 

Total 55 100,00 

 

5. Luas Lahan Garapan  

Luas lahan garapan  respoden yang digunakan untuk berusahatani Sayuran 

brokoli  rata-rata 0,44  ha. Kebanyakan petani dengan luas lahan garapan kurang 

dari  0,25 ha sebanyak 32 orang atau 55,18 %.  Luas lahan garapan berhubungan 

dengan  motivasi dalam penerapan teknologi system produksi.     Lengkapnya 

sebaran luas lahan garapan  respoden  disajikan pada   Tabel 4.5. berikut. 

Tabel 4.5  Luas lahan Garapan Responden 

No Luas Lahan Jumlah (orang) % 

1 Kurang dari 0,25 ha 32 58,18 

2 025 -  0,50 ha 19 34,55 

3 0,51 ha -  1,0 ha 2 3,64 

4 di atas 1,0 ha 2 3,64 
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Total 55 100,00 

   

4.2.2. Keragaan Teknologi sistem produksi Usahatani Sayuran Brokoli (X)        

Teknologi sistem produksi program kerjasama kemitraan  perbaikan  

sistem pemasaran dan distribusi, adalah seperangkat penerapan teknologi yang 

diterapkan pada system produksi budidaya tanaman brokoli yang mencakup : 

Perlakuan benih  dari persemaian; Perlakuan benih  ke polibag; Perlakuan benih  

ke lahan hanya memindah tanam bibit yang baik; Menerapkan kompos bersama 

pupuk. Pupuk susulan; Naungan hujan; Memanfaatkan bahan yang tersedia secara 

local; Mengenalkan cara penyanggahan dengan pemangkasan yang tepat; Panen 

dan pasca panen ;pengemasan ; yang harus diterapkan oleh petani peserta 

program.    Untuk mengukur tingkat capaian penerapan teknologi tersebut 

dilakukan penilaian berdasarkan frekuensi petani pada sejumlah dimensi/indicator 

: Sangat Baik (SB); Baik (B); Cukup (C); dan Rendah (R). selanjutnya berdasarkan 

angka frekuensi tersebut dihitung dengan persen (%). 

Pengukuran indikator  berdasarkan pendekatan frekuensi dan teknik  

penyekoran (scoring). Perolehan skor  untuk menentukan criteria ditetapkan 

secara statistic berdasarkan pada jumlah responden (55 orang); Skor total 

maksimum (2200); Skor total minimum  (550); rentang (1650); jumlah kelas (4) 

dan panjang kelas (413) maka diperoleh: 

550 sd 963 atau  25,00 % sd 43,75 % R 

964 sd 1376 atau  43,80 % sd 62,56 % C 



 

70 

 

1377 sd 1790 atau  62,59 % sd 81,34 % B 

1791 sd 2200 atau  81,35 % sd 100,00 % SB 

 

 

 

1. Perlakuan Benih  Dari 

Persemaian (X1) 

Benih disemai di tempat persemaian lebih lama  usia 14-15 hari kemudian 

bibit dipindahkan dahulu ke polibag. Pemindahan ke lahan dilakukan pada usia 1 

bulan atau bila bibit telah berdaun 3-4 helai karena telah mempunyai perakaran 

yang kuat.  Pemindahan bibit yang dilakukan petani  dengan cara: a. Sistem cabut, 

yaitu bibit  dicabut dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Untuk bibit yang 

disemai pada polybag, pengambilan bibit dilakukan dengan cara membalikkan 

polybag dengan batang bibit dijepit antara telunjuk dan jari tengah, kemudian 

polybag ditepuk-tepuk perlahan hingga bibit keluar.  

Perlakuan petani terhadap benih  dari persemaian yang disampaikan di atas 

memperlihatkan  sedikit beragam. Lebih rincinya penerapan  aspek teknis 

produksi  usahatani Sayuran brokoli memperoleh capian    81,82 %, kriteria 

sangat baik. Lebih rincinya disampaikan pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6  Tingkat Capaian Perlakuan Benih  Dari Persemaian (X1)  

 

Indikator Frekuensi petani Skor Tingkat Kriteria 
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pada skor Capaian 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

Perlakuan benih  

dari persemaian 

(X1) 

16 38 1 0 180 220 81,82 SB 

Jumlah 16 38 1 0 180 220 81,82 SB 

 

 

 

 

2. Perlakuan  Benih  Ke Polibag  (X2) 

 

Memindahkan bibit dari baki semai ke polibag Benih disemai di tempat 

persemaian lebih lama  usia 14-15 hari kemudian bibit dipindahkan dahulu ke 

polibag, setelah itu dipindahkan ke lahan. Pemindahan ke lahan dilakukan pada 

usia 1 bulan atau bila bibit telah berdaun 3-4 helai karena telah mempunyai 

perakaran yang kuat.  Pemindahan bibit yang dilakukan petani  dengan cara: 

Sistem cabut, yaitu bibit  dicabut dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Untuk 

bibit yang disemai pada polybag, pengambilan bibit dilakukan dengan cara 

membalikkan polybag dengan batang bibit dijepit antara telunjuk dan jari tengah, 

kemudian polybag ditepuk-tepuk perlahan hingga bibit keluar. Perlakuan petani 

terhadap benih  ke polibeg memperoleh capian    80,45 %, kriteria  Baik. Lebih 

rincinya disampaikan pada Tabel 4.7 berikut. 

 

Tabel 4.7   Tingkat Capaian Perlakuan Benih  Ke Polibag (X2)  

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 
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Perlakuan benih  

ke polibag (X2) 
13 41 1 0 177 220 80,45 SB 

Jumlah 13 41 1 0 177 220 80,45 SB 

 

3. Perlakuan benih  ke lahan  (X3) 

 

Benih disemai di tempat persemaian lebih lama  usia 14-15 hari kemudian 

bibit dipindahkan dahulu ke polybag, setelah itu dipindahkan ke lahan. 

Pemindahan ke lahan dilakukan pada usia 1 bulan atau bila bibit telah berdaun 3-4 

helai karena telah mempunyai perakaran yang kuat.  Pemindahan bibit yang 

dilakukan petani  dengan cara: a. Sistem cabut, yaitu bibit  dicabut dengan hati-

hati agar tidak merusak akar. Untuk bibit yang disemai pada polybag, 

pengambilan bibit dilakukan dengan cara membalikkan polybag dengan batang 

bibit dijepit antara telunjuk dan jari tengah, kemudian polybag ditepuk-tepuk 

perlahan hingga bibit keluar.  

Perlakuan petani terhadap benih  dari persemaian yang disampaikan di atas 

memperlihatkan  sedikit beragam.  Tingkat  capaian perlakuan benih brokoli ke  

lahan  diperoleh   76,36 %, kriteria baik. Lebih rincinya disampaikan pada Tabel 

4.8 berikut. 

Tabel 4.8   Tingkat Capaian Perlakuan Benih  Ke Lahan (X3)  

 Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor Skor 

Tingkat 

Capaian 

Kriteria 4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

Perlakuan benih  

ke lahan  (X3) 
11 36 8 0 168 220 76,36 SB 

Jumlah 11 36 8 0 168 220 76,36 SB 
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4. Menerapkan pemberian kompos bersama pupuk  Lain  (X4) 

 

Melakukan pemberian kompos paling tidak  10 ton per ha bersamaan 

dengan  pemberian pupuk 1,5 ton NPK dan Dolomit juga diberikan  dengan dosis 

1 ton/ha.   Tingkat capaian pemberian kompos sebesar 80% dapat dilihat pada 

table 4.9 

 

 

Tabel 4.9    Tingkat Capaian Pemberian Kompos (X4)  

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

Pemberian 

Kompos (X4) 
13 40 2 0 176 220 80,00 SB 

Jumlah 

       

SB 

 

5. Menerapkan pemberian Pupuk   Susulan (X5) 

 

Pemupukan susulan I dilakukan saat tanaman berumur 7-10 hari dengan 

campuran pupuk urea  40kg/ha;  susulan II saat tanaman berumur 20 hari dengan 

dosis yang tidak jauh berbeda.  Pemberian pupuk susulan II saat tanaman berumur 

20 hari . Tingkat  capaian pemberian pupuk susulan  diperoleh   75,91 %, kriteria 

baik. Lebih rincinya disampaikan pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10   Tingkat Capaian Pupuk Susulan (X5)  

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 
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Pupuk susulan 

(X5) 13 31 11 0 167 220 75,91 B 

Jumlah 13 31 11 0 167 220 75,91 B 

 

6.  Memanfaatkan Bahan Lokal  (X6) 

 Memanfaatkan bahan  yang tersedia secara lokal  pada tanaman sayuran 

brokoli  adalah penting.  Dalam hal pemberian kompos misalnya, maka petani 

memanfaatkan bahan-bahan local dari biomasa tanaman . Diperoleh  tingkat 

capaian pemanfaatan bahan local  72,73 %  termasuk kriteria baik, dan 

selengkapnya  disajikan pada Tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11   Tingkat Memanfaatkan Bahan Lokal (X6) 

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

Memanfaatkan 

bahan yg tersedia 

local (X6) 

13 24 18 0 160 220 72,73 B 

Jumlah 13 24 18 0 160 220 72,73 B 

 

7.  Penggunaan  Naungan Hujan (X7 ) 
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Pada stadia perkecambahan, broccoli tidak dapat menerima cahaya yang 

berlebihan, sehingga diperlukan pengaturan. Persemaian dibuka setiap pagi 

hingga pukul 10.00 dan sore mulai pukul 15.00. Diluar waktu diatas, cahaya 

matahari terlalu panas dan kurang menguntungkan bagi bibit. Selain itu, saat 

terjadi hujan, naungan harus ditutup untuk menghindari pukulan atau percikan air 

hujan yang dapat merusak bibit dalam  pertumbuhan  maupun perkembangannya.  

 Sebagian besar petani telah menggunakan naungan untuk maksud 

tersebut dengan kondisi fisik naungan hujan yang beragam.  Terdapat sebagian 

petani dengan  kondisi naungan hujan yang kurang baik.     Tingkat capaian 

penggunaan naungan diperoleh 72,73 %  termasuk kriteria baik.  Selengkapnya  

tingkat capaian penggunaan naungan  disajikan pada Tabel 4.12 berikut. 

 

 

 

Tabel 4.12  Tingkat Penggunaan Naungan Hujan (X7 ) 

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

Naungan hujan 

(X7) 13 24 18 0 160 220 72,73 B 

Jumlah 13 24 18 0 160 220 72,73 B 

 

8. Pengairan dan Pemeliharaan  (X8 ) 

Pemberian air oleh petani  dilakukan pada pagi dan sore hari. Pada musim 

kemarau, pengairan perlu dilakukan 1-2 hari sekali, terutama pada fase awal 

pertumbuhan dan pembentukan bunga. 
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Untuk pencegahan, penyemprotan dilakukan sebelum hama menyerang 

tanaman atau secara rutin 1-2 minggu sekali dengan dosis ringan. Untuk 

penanggulangan, penyemprotan dilakukan sedini mungkin dengan dosis tepat, 

agar hama dapat segera ditanggulangi. Jenis dan dosis pestisida yang digunakan 

dalam menanggulangi hama sangat beragam tergantung dengan hama yang 

dikendalikan dan tingkat populasi hama tersebut. Hal-hal yang penting dalam 

merawat tanaman adalah: a) Menghindari pelukaan tanaman karena merupakan 

salah satu jalan yang efektif dalam penularan penyakit dan sangat disukai oleh 

hama. b) Dalam pemupukan, pupuk tidak boleh mengenai tanaman dan harus 

selalu diikuti dengan penyiraman.   tingkat capaian 80,45 %  termasuk kriteria 

baik.  Selengkapnya  tingkat capaian penentuan panen dengan ciri  warna batang 

tanaman  disajikan pada Tabel 4.13 berikut. 

 

Tabel 4.13    Pengairan dan Pemeliharaan (X8 ) 

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

 Pengairan dan 

Pemeliharaan 

(X8) 18 32 4 1 177 220 80,45 B 

Jumlah 18 32 4 1 177 220 80,45 B 

 

9.  Panen dan Paskapanen  (X9 ) 

Petani memanen  brokoli pada saat bunga sudah padat dan kompak. 

Teknik pemanenan dengan cara memotong pangkal batangnya dengan 

menyisakan 6–7 helai daun sebagai pembungkus bunga. Waktu pemanenan 
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umumnya  pada pagi hari setelah embun menguap atau sore hari sebelum embun 

turun. Produk yag dihasilkan  sekitar  15 ton/ ha dengan kualitas pasar : grade 

super dan grade B dengan proporsi  masing-masing 80 % dan 20 %. Capaian 

produk tersebut asih memiliki peluang untuk ditingkatkan,   

 Petani menjaga supaya tidak terjadi keterlambatan panen , karena akan 

mengakibatkan bunga tumbuh tidak merata, berwarna kekuningan dan merekah. 

Demikian juga apabila kelebihan pupuk N dapat menghasilkan bunga seperti 

bunga yang terlambat panen sehingga mutunya rendah. Pemanenan disesuaikan 

dengan rencana pemasaran.  

Untuk tujuan pemasaran jarak dekat, hanya disertakan 3-4 helai daun, dan 

ujungnya dipotong.  Periode panen Broccoli merupakan tanaman sekali panen, 

sehingga periode panen sama dengan periode tanam.  Tingkat capaian  panen dan 

paska panen 70,91 %  termasuk kriteria baik.  Selengkapnya  tingkat capaian 

panen dan paska panen  disajikan pada Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14. Tingkat Capaian Panen dan Paska Panen (X9 ) 

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

Panen dan Paska 

Panen (X9) 6 35 13 1 156 220 70,91 B 

Jumlah 6 35 13 1 156 220 70,91 B 

 

10.  Pengemasan  Yang Harus Diterapkan Petani (X10 ) 

Pengemasan adalah pembungkusan, pewadahan atau pengepakan dan 

pengawetan produk untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bahan yang 
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dikemas atau dibungkus.  Dengan pengemasan  yang bagus maka tampak 

penampilan produk brokoli lebih menarik dan lebih tahan mengalami kemunduran 

mutu, sehungga harganya juga lebih bersaing.  Tingkat capaian pengemasan 

produk brokoli oleh petani adalah 75,01 %  termasuk kriteria baik.  Selengkapnya  

tingkat capaian penentuan panen dengan ciri  warna batang tanaman  disajikan 

pada Tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15. Tingkat Capaian Pengemasan  Yang Harus Diterapkan Petani 

(X10 ) 

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

Pengemasan  

Yang Harus 

Diterapkan 

11 35 9 0 167 220 75,91 B 

Jumlah 11 35 9 0 167 220 75,91 B 

 

11.  Tingkat Capaian Teknologi Sistem Produksi Usahatani  Brokoli (X). 

Berdasarkan kesepuluh  indicator tingkat capaian teknologi sistem 

produksi usahatani sayuran brokoli, maka berikut ini disampaIkan hasil 

rangkumannya sebagai berikut. Diperoleh capaian 76,73 % , criteria Baik. 

Tabel 4.16.  Tingkat Capaian Teknologi Sistem Produksi Usahatani  Brokoli 

(X). 

Indikator 

Frekuensi petani 

pada skor 
Skor 

Tingkat 

Capaian Kriteria 

4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 
Perlakuan benih  dari persemaian  16 38 1 0 180 220 81,82 SB 

Perlakuan  benih  ke polibag 13 41 1 0 177 220 80,45 B 

Perlakuan benih  ke lahan  11 36 8 0 168 220 76,36 B 

Menerapkan pemberian kompos 
bersama pupuk        13 40 2 0 176 220 80,00 B 

Pupuk susulan; 13 31 11 0 167 220 75,91 B 



 

79 

 

Memanfaatkan Bahan Yg 
Tersedia Lokal 13 24 18 0 160 220 72,73 B 

Naungan Hujan; 13 24 18 0 160 220 72,73 B 

Pengairan dan penyiraman  18 32 4 1 177 220 80,45 B 

Panen Dan Pasca Panen 6 35 13 1 156 220 70,91 B 

Pengemasan  Yang Harus 
Diterapkan Oleh Petani Peserta 11 35 9 0 167 220 75,91 B 

Jumlah 127 336 85 2 1688 2200 76,73 B 

 

4.2.3.  Keragaan Sistem Pemasaran dan Distribusi Sayuran Brokoli  (P)   

      Pemasaran dan distribusi sebagai proses perpindahan produk yang 

dihasilkan petani sampai ke pihak pembeli. Indikator perbaikannya berdasarkan 

pada :  Kerja Sama di antara Poktan untuk Sistem Distribusi yang efisien dalam 

penelitian ini  adalah dengan melakukan  kolaborasi dengan perusahaan swasta 

dan  komunikasi dengan rekanan. Untuk mengukur tingkat capaian dilakukan 

penilaian berdasarkan frekuensi petani pada sejumlah dimensi/indicator nya: 

Sangat Baik (SB); Baik (B); Cukup (C); dan Rendah (R). selanjutnya berdasarkan 

angka frekuensi tersebut dihitung dengan persen (%).    

1.   Kerja Sama di antara Poktan (P1). 

   Kerjasama diantara Poktan adalah sangat penting guna memangkas biaya 

distribusi dan pemasaran produk.   Sebagaimana dimaklumi bahwa Biaya 

distribusi serta komisi asosiasi meningkat dengan keterlibatan beberapa perantara 

sebelum produk mencapai pasar, sehingga pendapatan petani lebih rendah.  

Dengan adanya kerjasama kemitraan antara petani dan swasta  terwujud 

dengan adanya pembentukan saluran distribusi yang efisien dengan 

menghubungkan petani dan pasar modern. Pasar modern enggan berurusan 

langsung dengan poktan skala kecil, proyek kerjasama  telah mempromosikan, 
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sejak 2019, kerja sama di antara poktan yang terletak berdekatan satu sama lain 

sehingga mereka dapat memasok ke pasar modern secara bersama atau melalui 

pemasok lokal. Proyek memfasilitasi kerja sama antara poktan di Cianjur dan 

Garut untuk pengiriman ke SSS, poktan di Bandung dan Garut untuk pengiriman 

ke Al Ittifaq, poktan di Sukabumi untuk pengiriman ke HIS. 

 Pemasaran dan distribusi sayuran brokoli untuk indikator Terjalinnya 

kolaborasi antara petani dengan swasta  (P2) berdasarkan jawaban petani 

responden  memperlihatkan tingkat capaian 85,91  %,  kriteria sangat baik.  

Lebih rincinya tingkat capaian tersebut disajikan pada Tabel 4.17. 

2. Terjalinnya kolaborasi antara petani dengan swasta  (P2) 

Kolaborasi  petani dengan swasta terjalin dengan  perusahaan swasta 

Jepang :  CWF, UNITIKA, Asahi Biocycle, Takiron Indonesia, Takii & Co., Ltd., 

dan Shimota Nougei Co., Ltd. Perusahaan Jepang mengambil keuntungan dari 

untuk memeriksa kemungkinan produksi di Indonesia atau potensi 

pemasaran/efektivitas produk mereka di Indonesia.  Kolaborasi ini juga 

memberikan peluang bagi petani yang berpartisipasi dalam proyek percobaan 

untuk menghubungkan diri mereka dengan pasar modern, untuk belajar teknik 

budidaya yang baik dari perusahaan, atau untuk memanfaatkan bahan pertanian 

baru yang belum tersedia di Indonesia.  

Kemitraan tidak hanya dengan perusahaan Jepang, tetapi juga pemasok 

lokal, pemasok input, importer benih, bank, investor, dan sebagainya, membawa 

dinamisme ke proyek. Untuk meningkatkan rantai pasok produk hortikultura, di 
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mana berbagai pelaku terhubung, perlu untuk terlibat dari hulu ke hilir selain 

berfokus pada masalah atau pelaku tertentu. Di bagian berbeda dari rantai 

pasokan, proyek menemukan mitra yang mempunyai kemampuan dan kooperatif, 

dan kolaborasi dengan mereka memungkinkan proyek untuk secara efektif 

mengatasi masalah di berbagai bagian rantai pasokan. 

Pemasaran dan distribusi sayuran brokoli untuk indikator Terjalinnya 

kolaborasi antara petani dengan swasta  (P2) berdasarkan jawaban petani 

responden  memperlihatkan tingkat capaian 100,00  %,  kriteria sangat baik.  

Lebih rincinya tingkat capaian tersebut disajikan pada Tabel 4.17. 

3.  Komunikasi dengan Rekanan  (P3). 

 Komunikasi dengan rekanan adalah sangat penting.  Menurut petani sejak 

awal kegiatan proyek yaitu pada tahun 2016.  Pertemuan  dilakukan mingguan 

setiap hari Senin untuk berbagi dengan dengan semluruh rekanan , bahkan 

terhadap Ditjen Hortikultura.  Melalui komuikasi tersebut disampaikan tentang 

perkembangan kegiatan usaha pada minggu sebelumnya serta menyampaikan 

rencana kegiatan yang dalam minggu tersebut.  

       Apabila dijumpai  masalah yang  diamati di lapangan, maka pihak rekanan 

dari Ditjen Hortikultura dan Proyek membahas masalah tersebut untuk 

menemukan solusi. Jumlah pertemuan yang diadakan mencapai lebih dari 140 

kali.  Apabila dipandang perlu seluruh rekanan datang ke lokasi yang relevan 

untuk berbagi informasi terperinci. Selain pertemuan mingguan, dilakukan  
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pertemuan pendahuluan di awal setiap putaran proyek percobaan dengan 

mengundang dari SKPD terkait,  khususnya Dinas Pertanian.   

 Pemasaran dan distribusi sayuran brokoli untuk indikator Komunikasi 

Dengan Rekanan  (P2) berdasarkan jawaban petani responden  memperlihatkan 

tingkat capaian 97,27  %,  kriteria sangat baik.  Lebih rincinya tingkat capaian 

tersebut disajikan pada Tabel 4.17. 

4. Tingkat Capaian Pemasaran dan Distribusi Sayuran Brokoli (P) 

       Selanjutnya berikut ini disampaikan hasil rangkuman capaian pemasaran 

dan distribusi sayuran brokoli berdasarkan ketiga indikator : kerja sama di antara 

poktan,  terjalinnya kolaborasi antara petani dengan swasta  dan  komunikasi 

dengan rekanan  diperoleh hasil tingkat capaian tersebut   94,39 %  termasuk 

kriteria sangat baik.  Hasil  rangkuman disampaikan pada tabel 4.17 berikut. 

 

Tabel 4.17. Tingkat Capaian Pemasaran dan Distribusi Sayuran Brokoli (P) 

  

Frekuensi petani pada 

skor Skor 

Tingkat 

Capaian 

Kriteria 4 3 2 1 Capaian Harapan (%) 

Kerja Sama di antara 

Poktan 24 31 0 0 189 220 85,91 SB 

Terjalinnya 

kolaborasi antara 

petani dengan swasta 55 0 0 0 220 220 100,00 SB 

Komunikasi dengan 
Rekanan 49 6 0 0 214 220 97,27 SB 

Jumlah 128 37 0 0 623 660 94,39 SB 

 

4.2.4. Aspek Ekonomi  Usahatani Sayuran Brokoli  
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(1). Modal Investasi, Biaya Tetap dan Biaya Variabel 

Barang-barang modal berupa alat-alat yang digunakan responden dalam 

usahatani Sayuran brokoli  adalah : sprayer, cangkul, parang  dan lain-lain. Alat 

alat tersebut terbuat dengan teknologi yang relatif sederhana yang umumnya umur 

ekonomisnya lima tahun.  Nilai investasi alat-alat tersebut Rp 800.000 sampai Rp 

1.500.000. 

Tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani Sayuran brokoli adalah  

tenaga kerja manusia yang bersumber   dari luar keluarga.  Modal berupa uang 

tunai yang diperlukan untuk membeli sarana produksi  adalah  dari modal sendiri.    

Modal tunai yang dibutuhkan  petani sayuran brokoli relatif besar.  Rata-

rata kebutuhan modal tunai per hektarnya hampir Rp 65.000.000.  Modal tersebut 

digunakan untuk membiayai biaya  produksi kegiatan usahatani bauk untuk biaya 

tetap dan biaya veriabelnya. Biaya produksi  dihitung  selama satu musim tanam 

yang diukur dalam rupiah per musim.  Biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap 

dan biaya variabel. 

1. Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usahatani Sayuran brokoli di 

Kecamatan Rancakalong  adalah untuk sewa lahan sekalipun lahan tersebut milik 

petani, pemeliharaan, bunga modal dan penyusutan alat.  Biaya tetap untuk luas  

lahan rata-rata 0,44 ha adalah Rp  2.417.404.  atau Rp 5.494.100 per ha.   

Perincian biaya tetap dapat dilihat pada Lampiran 5  dan rangkumannya disajikan 

pada Tabel 4.18. berikut.  
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Tabel 4.18.  Biaya Tetap Usahatani Sayuran  Brokoli Musim Tanam Tahun 

2020. 

Biaya Tetap 
Per Luas  lahan   0,31 ha Per ha 

Nilai (Rp) Nilai (Rp) 

1. Pemeliharaan 126.454 403.188 

2. Penyusutan Alat 193.455 616.812 

3. 3. Sewa Lahan 1.515.909 4.833.333 

4. Bunga Modal 453.174 1.444.904 

Jumlah 2.288.992 7.298.237 

 

2. Biaya Variabel. 

Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usahatani sayuran brokoli  terdiri 

dari biaya untuk : bibit, mulsa, pupuk kandang, polybag, pupuk urea, pupuk  

NPK, dolomite, fungisida,  insektisida , bambu  takiron , plastik naungan,  sekam 

bakar,  kompos,  dan, curahan kerja.  Biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp  

17.693.327  utuk luas lahan  0,31 ha  atau Rp 57.075.249 per ha.  Perincian untuk 

biaya variabel dapat dilihat pada Lampiran 7.  Berikut ini disampaikan 

rekapitulasi rincian biaya variabel untuk luas = 0,31 ha  dan per hektar. 

Total biaya   usahatani sayuran brokoli adalah penjumlahan dari biaya 

tetap dan biaya variabel  per musim.  Rata-rata biaya total yang dikeluarkan petani 

Sayuran brokoli adalah sebesar  Rp 19.982.320 per luas 0,31 ha atau  Rp 

64.459.096 /ha/musim.  

Tabel 4.19.  Biaya Variabel  Usahatani Sayuran Brokoli Musim Tanam 

Tahun 2020. 

 

Uraian 
Per Luas  0,31ha Per  ha 

Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp) 
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a. Sarana produksi         

    - Bibit (bks) 12,55 1.380.000 40,47 4.451.613 

    - Pupuk.kandang (kg) 3.136 1.881.818 10.117 6.070.381 

    - Mulsa  (m) 3.136 3.763.636 10.117 12.140.762 

- Polybeg (kg) 25 276.000 81 890.322 

- Pupuk urea (kg 62,73 69.000 202,35 222.581 

- Pupuk NPK (kg) 470 517.500 1517,60 1.669.354 

- Dolomite (Kg) 314 219.545 1.012 708211,14 

- Fungisida  (Kg) 3,14 627.273 10,12 2.023.460 

- Insektisida (lt) 3,14 1.568.182 10,12 5.058.651 
  - Bambu  Takiron(pcs) 1.568 3.763.636 5.059 12.140.762 

- Plastik Naungan(Kg) 63 1.380.000 202,35 4.451.613 
- Sekam Bakar (Karung) 16 203.864 50,59 657.625 

- Kompos (Karung) 16 313.636 50,59 1.011.730 

b. Curahan Kerja (HKP) 34,58 1.729.236 111,56 5.578.182 

Jumlah  17.693.327  57.075.249 

 

 

 

(3). Produksi, Produktivitas dan Penerimaan  

Perolehan pendapatan usahatani  sayuran  brokoli sangat ditentukan oleh 

besarnya biaya produksi, produktivitas,  harga-harga  input, dan harga jual 

produk.  Untuk mendapatkan produk dan produktivitas  yang tinggi pada dasarnya 

tergantung pada jenis,  tingkat  dan cara penerapan teknologi sistem produksi.   

Produktivitas tercapai rata-rata adalah  11.425 kg /ha/musim untuk kualitas 

super dan 3.655 kg/ha musim untuk kualitas B .  Perincian produktivitas usahatani 

sayuran brokoli dapat dilihat pada Lampiran 7.  Tabel berikut menyajikan  rata-

rata produksi, produktivitas dan penerimaan per luas lahan garapan dan per hektar. 



 

86 

 

Tabel 4.20. Produktivitas dan  Penerimaan Usahatani Sayuran  Brokoli  

Musim Tanam 2020 

   

No. 
Uraian 

Rata-rata 

Per luas = 0,31 ha  Per  ha  

1. Produk   

 Kualitas super 3.542  kg 11.425   kg 

 Kualitas B 1.133  kg 3.655  kg 

4 Harga  

 Kualitas super Rp 12.000/kg 

 Kualitas B Rp 3000/kg 

5 Penerimaan  

 Kualitas super Rp  42.501.818 Rp  137.102.639 

 Kualitas B Rp    3.399.055 Rp    10.964.692 

 

  Capaian produktivitas sayuran brokoli 15.060 kg/ha/musim 

memperlihatkan angka yang cukup  tinggi .  Untuk besar kecilnya penerimaan 

tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan dan harga yang diterima 

responden.  Harga jual yang diterima petani pada saat penelitian  sesuai dengan 

kualitasnya dan disajikan pada table di atas. 

(4).  Pendapatan Usahatani dan Efisiensi Usahatani. 

Pendapatan usahatani yang diterima petani dipengaruhi faktor-faktor  

biaya poroduksi, hasil produksi, dan harga komoditas.  Makin tinggi biaya 

produksi semakin sedikit pendapatan yang diterima, sedangkan pengaruh hasil 

produksi dan tingginya harga komoditas bersifat positif artinya semakin besar 

hasil produksi dan tingginya harga komoditas maka makin tinggi pula pendapatan 

yang diperoleh. 
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 Pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan total dengan 

biaya total.  Pendapatan  usaha tani Sayuran brokoli di Kecamatan Cisarua selama 

satu musim adalah Rp. 25.918.553  untuk luas lahan = 0,31 ha atau  Rp. 

83.608.236 per ha. Perincian pendapatan usahatani sayuran brokoli  Responden  

disajikan  pada Lampiran 7 dan untuk rekapitulasinya disajikan pada  Tabel 4.21.  

berikut. 

Tabel 4.21.  Pendapatan Usahatani Sayuran Brokoli Musim Tanam   2020  

No. Uraian 

Jumlah 

Per Luas 0,31 ha 

  (Rp) 

Per hektar  

(Rp) 

1. Penerimaan 45.900.873 148.067.331 

2. Biaya Total 19.982.320 64.459.096 

3. Pendapatan 25.918.553   83.608.236 

4 R/C 2,29 

 
 

Efisiensi usahatani suatu konsep yang sering digunakan utuk mengukur  kinerja 

bekerjanya suatu kegiatan  pada peoses produksi usahatani.   Banyak formula 

yang digunakan untuk mengukur efisiensi, salah satunya biasanya digunakan R/C, 

yaitu perbandingan antara penerimaan atau hasil penjualan dengan biaya total 

yang dikeluarkan.  R/C juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

keuntungan yang diperoleh suatu usahatani.      Rata-rata R/C diperoleh 

sebesar  2,29  yang  artinya bahwa setiap satu rupiah  biaya yang dikeluarkan  

diperoleh penerimaan sebesar Rp. 2,29  atau mendapat keuntungan  sebear Rp 

1,29 . 

4.2.5 Analisis Pengujian Hipotesis 

(1). Pengujian Hipotesis 1 

 Sesuai dengan rancangan hipotesis yang diajukan untuk  Hipotesis 1  :  

Program Kerjasama Kemitraan JICA berdampak  meningkatkan sistem produksi  

petani sayuran  peserta program diuji dengan analisis uji beda rata-rata t-student 
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berpasangan (t test paired).  Selanjutnya diformulasikan ke dalam hipotesis 

statistika : 

H0 : |Ks – Kb|  = 0    Program kerjasama kemitraan JICA berdampak  secara tidak 

nyata meningkatkan sistem produksi  petani sayuran peserta program 

H1 : |Ks – Kb| > 0 Program kerjasama kemitraan JICA berdampak  secara 

nyata meningkatkan sistem produksi  petani sayuran peserta program.   

Statistika uji yang digunakan rumus sebagai berikut: 

  

 

 

Dibandingkan dengan  ttabel =  tα/2 (db = n-1); untuk α = 5% 

 

Dimana :  KS   =    rata-rata sistem produksi  sayuran   petani sesudah bermitra.       

             Diukur dalam % 

KB   =   rata-rata sistem produksi  sayuran   petani sebelum bermitra.       

             Diukur dalam % 

S2 =    variansi (keragaman) selisih  sistem produksi  sayuran    petani sebelum dan 

sesudah bermitra.       

             Diukur dalam % 

n =  ukuran sampel  responden 

Kriteria/kaidah keputusan, yaitu : 

n S 

  | K   - Ks | 
t 

2 

B 
hit 

/ 
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Jika thitung ˃ ttabel,    maka tolak H0 atau terima H1; artinya Program kerjasama 

kemitraan JICA berdampak  secara nyata meningkatkan sistem produksi  petani 

sayuran peserta program.   

Jika thitung ≤ ttabel,    maka terima H0 atau tolak H1; artinya Program kerjasama 

kemitraan JICA berdampak  secara tidak nyata meningkatkan sistem produksi  

petani sayuran peserta program.  meningkatkan    kualitas produk  sayuran petani 

yang bermitra  

Hasil analisis  perhitungan sebagaimana dsajikan pada Lampiran 11 

diperoleh thitung   =   7,346  lebih besar dari  ttabel = 1,96  maka tolak H0 atau terima 

H1; artinya Program kerjasama kemitraan JICA berdampak  secara nyata 

meningkatkan sistem produksi  petani sayuran peserta program.  Terbukti bahwa 

artinya Program kerjasama kemitraan JICA berdampak positif terhadap system 

produksi usahatani sayuran brokoli menjadi lebih baik.    Dengan kata lain system 

produksi usahatani sayuran brokoli menjadi lebih baik dari sebelum mengikuti 

program kerjasama. 

(2). Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis penelitian 2: Peningkatan teknologi sistem produksi berdampak 

meningkatkan sistem pemasaran  dan distribusi petani sayuran peserta program 

diuji dengan analisis uji chi square (χ2) yang selanjutnya diformulasikan ke dalam 

hipotesis statistic sebagai berikut:  
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H0  : χ2
hit ≤ 0 χ2

tabel :     Peningkatan teknologi sistem produksi secara berdampak 

tidak nyata  meningkatkan sistem distribusi dan pemasaran  petani sayuran peserta 

program 

H1  : χ2
hit > 0 χ2

tabel   :  Peningkatan teknologi sistem produksi berdampak secara 

nyata  meningkatkan sistem distribusi dan pemasaran  petani sayuran peserta 

program 

Statistik uji: 

  χ2
hit  =     Ʃ 

 dimana :   

                     fe  = 

                    χ2
hit      dibandingkan dengan χ2

tabel    

 Jika :  χ2
hit > 0 χ2

tabel  :    Tolak Ho, terima H1, yaitu  Peningkatan teknologi 

sistem produksi berdampak secara nyata  meningkatkan sistem distribusi dan 

pemasaran  petani sayuran peserta program  

Jika: χ
2

hit ≤ 0 χ2
tabel :    Terima Ho, tolak H1, yaitu Peningkatan teknologi sistem 

produksi berdampak secara tidak nyata  meningkatkan sistem distribusi dan 

pemasaran  petani sayuran peserta program 

 Hasil analisis perhitungan secara manual  frekuensi petani terhadap sistem 

produksi dan  sistem pemasaran  dan distribusi petani sayuran peserta program 

kerjasama kemitraan disajikan pada tabel kontingensi sebagai berikut. 

(Fo –fe)2 

fe 

(Ʃkolom) (Ʃbaris) 

Jumlah total 
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Tabel 4.22. Hasil  Analisis χ2 Dampak  Peningkatan sistem produksi Dalam  

Meningkatkan Sistem Pemasaran  Dan Distribusi Petani Sayuran Peserta 

Program 

Sistem 

Pemasaran 

dan distribusi  

Frekuensi Petani dengan sistem produksi (orang)   

SB (36-40) B (27-35) Cukup (19-26) Rendah (10-18) Jumlah 

fo fe fo fe fo fe fo fe   

Sangat Baik 

(12) 7 1,75 0 5,45 5 3,05 0 1,75 12 

Baik  (9-11) 1 4,07 25 12,73 1 7,13 1 4,07 28 

C ukup (6-8) 0 1,60 0 5,00 8 2,80 3 1,60 11 

Rendah ( 3-5) 0 0,58 0 1,82 0 1,02 4 0,58 4 

Jumlah 8   25   14   8   55 

 

Selanjutnya  hasil analisis  perhitungan sebagaimana disajikan pada 

Lampiran  12 diperoleh  nilai : Χ2 hitung =   97,84  lebih besar dari Χ2 tabel  = χ 0,05; 

(4-1)(4-1) = 9,49,  maka tolak H0 atau terima H1; artinya sistem produksi  berdampak 

meningkatkan system pemasaran dan distribusi petani sayuran peserta program.  

Terbukti bahwa artinya Program kerjasama kemitraan JICA berdampak positif 

terhadap system produksi usahatani sayuran brokoli menjadi lebih baik.    Dengan 

kata lain system produksi usahatani sayuran brokoli menjadi lebih baik dari 

sebelum mengikuti program kerjasama kemitraan. 

(3). Pengujian Hipotesis 3  

Hipotesis penelitian 3: Peningkatan sistem pemasaran dan distribusi 

berdampak meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program diuji 

dengan analisis uji uji chi square (χ2) yang selanjutnya diformulasikan ke dalam 

hipotesis statistic sebagai berikut:  



 

92 

 

H0  : χ2
hit ≤ 0 χ2

tabel :      Peningkatan sistem pemasaran  dan distribusi berdampak 

secara tidak nyata meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program 

  H1  : χ
2

hit > 0 χ2
tabel   :  Peningkatan sistem pemasaran dan distribusi berdampak 

secara tidak nyata  meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program 

Statistik uji: 

  χ2
hit  =     Ʃ 

 

 

dimana :   

 

                     fe  =  

                     

 

                    χ2
hit  dibandingkan dengan χ2

tabel     

 

Kriteria :  

Jika :  χ2
hit > 0 χ2

tabel  :    Tolak Ho, terima H1, yaitu  Peningkatan sistem 

pemasaran  dan distribusi berdampak secara nyata  meningkatkan  pendapatan 

petani sayuran peserta program  

Jika: χ
2

hit ≤ 0 χ2
tabel :    Terima Ho, tolak H1, yaitu Peningkatan sistem pemasaran  

dan distribusi berdampak secara nyata  meningkatkan  pendapatan petani sayuran 

peserta program  

 Hasil analisis perhitungan secara manual  frekuensi petani terhadap sistem 

produksi dan  sistem pemasaran  dan distribusi petani sayuran peserta program 

kerjasama kemitraan disajikan pada tabel kontingensi sebagai berikut. 

Jumlah total 

(Fo –fe)2 

fe 

(Ʃkolom) (Ʃbaris) 
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Tabel 4.23. Hasil  Analisis χ2 Dampak  Peningkatan Sistem Distribusi Dan 

Pemasaran  Dalam Meningkatkan  Pendapatan Petani Sayuran Peserta 

Program 

Sistem 

Pemasaran dan 

distribusi  

Frekuensi Petani dengan Pendapatan  (orang) 

ST T C R Jumlah 

fo fe fo fe fo fe fo fe   

Sangat Baik (12) 5 1,80 4 3,80 1 1,40 1 4,00 11 

Baik  (9-11) 4 6,87 15 14,51 5 5,35 18 15,27 42 

Cukup (6-8) 0 0,16 0 0,35 1 0,13 0 0,36 1 

Rendah ( 3-5) 0 0,16 0 0,35 0 0,13 1 0,36 1 

Jumlah 9   19   7   20   55 

 

 

 

 

 

Selanjutnya  hasil analisis  perhitungan sebagaimana disajikan pada 

Lampiran  13 diperoleh  nilai 

: Χ2 hitung = 21,67  lebih besar 

dari Χ2 tabel  = χ2 0,05; (4-1)(4-1) = 

9,49,  maka tolak H0 atau 

terima H1; artinya Peningkatan sistem pemasaran  dan distribusi berdampak secara 

nyata  meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program.  

 Terbukti bahwa artinya Program kerjasama kemitraan JICA berdampak 

positif terhadap system produksi usahatani sayuran brokoli menjadi lebih baik.    

Dengan kata lain system produksi usahatani sayuran brokoli menjadi lebih baik 

dari sebelum menggunakan menikuti program kerjasama kemitraan. 

Keterangan :    Pendapatan 

ST  (Sangat tinggi)   :        diatas    100 juta 
Keterangan :    Pendapatan 

ST  (Sangat tinggi)   :        diatas    100 juta  

T  (Tinggi)                :        antara    90-100 juta 

C  (Cukup)                :        antara    70 - 90 juta 

R  (Rendah)              :        kurang dari 70 juta 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data di lapangan dan pengujian hipotesis serta 

uraian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan penelitian  sebagai berikut : 

1. Tingkat penerapan teknologi pada system produksi usahatani sayuran 

petani peserta program kerjasama kemitraan public swasta  ditandai oleh : 

perlakuan benih  dari persemaian; perlakuan  benih  ke polibag perlakuan 

benih  ke lahan ; menerapkan pemberian kompos bersama pupuk;  

diberikannya   pupuk susulan; penggunaan naungan hujan/ tunnel plastic; 

memanfaatkan bahan yang tersedia secara local ; irigasi  ; panen dan pasca 

panen yang lebih baik; adanya pengemasan yang harus diterapkan oleh 

petani peserta.   

 

2. Program kerjasama kemitraan  public swasta  berdampak meningkatkan 

system produksi usahatani sayuran petani peserta.  Tingkat capaiannya 

penerapan teknologi  diperoleh  76,73 %, kriteria baik dan spesifikasi  

produk yang masuk memenuhi syarat untuk dijual ke pasar modern dengan 

kualitas super  75,76 % dan kualitas B  24,24 %. 
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3. Peningkatan system produksi petani peserta program kerjasama  berdampak 

meningkatkan perbaikan  system pemasaran dan distribusi. Distribusi dan 

pemasaran sebelum bermitra ditunjukkan oleh kurang/tidak adanya : kerja 

sama di antara poktan, terjalinnya kolaborasi antara petani dengan swasta,  

komunikasi dengan rekanan. Tingkat capaian pemasaran dan distribusi  

diperoleh 93,79 % kriteria sangat baik dan sebelumnya 65,15 %. 

 

4. Peningkatan system pemasaran dan distribusi berdampak meningkatkan 

pendapatan usahatani  sayuran brokoli  petani peserta program kerjasama 

kemitraan public swasta. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah 

produk dengan kualitas yang maasuk pasar modern meningkat. Capaian 

pendapatan usahatani brokoli Rp 25.918.553/0,31 ha atau Rp 83.608.236 

dengan R/C = 2,29 

 

 

1.2 Saran-saran 

 Walaupun secara factual tingkat  penerapan teknologi system produki usahatani 

brokoli telah meningkat mencapai criteria baik, tetapi  tingkat capaiannya masih perlu 

ditingkatkan lagi sehingga mencapai criteria sangat baik.  Hal tersebut supaya proporsi 

jumlah produk yang masuk criteria super dapat lebih meningkat lagi. Selain itu juga 

capaian produktivitas masih bisa meningkat lagi. 

 Program kerjasama kemitraan public swasta  dapat kiranya diperluas lagi 

menjangkau lebih banyak lagi petani  lain sebagai peserta mengingat bahwa  masih banyak 

petani yang belum berkesempatan memperolehnya. 
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Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian:Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bndung 

Barat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKASI  PENELITIAN 
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Lampiran 2.    Identitas Petani Responden   
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Lampiran 3.    Reliabilitas dan Validitas Instrumen Teknologi Sistem Produksi Brokoli  

(X) 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.786 10 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

X1 9.5667 3.978 .570 .744 

X2 9.5000 3.776 .662 .714 

X3 9.5667 3.978 .570 .744 

X4 9.5000 3.776 .662 .714 

X5 9.5667 3.633 .656 .713 

X6 9.5667 3.564 .506 .778 

X7 9.8000 4.579 .473 .775 

X8 9.5000 3.776 .662 .714 

X9 
9.5667 3.978 .570 .744 

X10 
9.5667 3.978 .570 .744 
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Lampiran 4.    Biaya Investasi Usahatani Sayuran Brokoli  Tahun 2020 
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Lampiran 5.  Biaya Curahan Kerja Usahatani Sayuran Brokoli Tahun 2020 
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Lampiran 6.  Biaya Variabel Usahatani Sayuran Brokoli Tahun 2020 
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Lampiran 7. Biaya dan Pendapatan Usahatani Sayuran Brokoli Tahun   2020 
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Lampiran 8. Data  Petani Responden : Penerapan Sistem Pemasaran dan Distribusi (X) 
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 Lampiran 9.  Data  Petani Responden : Sistem Produksi Produk  Sayuran Brokoli 
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Lampiran 10. Data  Petani Responden : Sistem Pemasaran dan Distribusi  Sayuran  
                        Brokoli 
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 Lampiran 11.  Analisis Pengujian Hipotesis 1: Kerjasama Kemitraan  JICA  

                           Berdampak   Meningkatkan Sistem Produksi  Petani Sayuran  

                          Peserta Program 
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Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Kb 64.6111 45 12.05993 1.79779 

Ks 75.1111 45 12.91312 1.92497 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Kb & Ks 45 .707 .000 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Kb - Ks 10.50000 9.58811 1.42931 13.38059 7.61941 7.346 44 .000 
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Lampiran 12.  Analisis Pengujian Hipotesis 2: Peningkatan teknologi sistem produksi berdampak 

meningkatkan sistem  distribusi pemasaran petani sayuran peserta program 
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Tabel kontingensi 

Sistem Pemasaran dan 

distribusi  

Frekuensi Petani dengan sistem produksi (orang)   

SB (36-40) B (27-35) Cukup (19-26) Rendah (10-18) Jumlah 

fo fe fo fe fo fe fo fe   

Sangat Baik (12) 7 1,75 0 5,45 5 3,05 0 1,75 12 

Baik  (9-11) 1 4,07 25 12,73 1 7,13 1 4,07 28 

Cukup (6-8) 0 1,60 0 5,00 8 2,80 3 1,60 11 

Rendah ( 3-5) 0 0,58 0 1,82 0 1,02 4 0,58 4 

Jumlah 8   25   14   8   55 

 

Diperoleh : fe 11 1,75 
 

(f0 - fe)2/fe 15,82 

fe = ( Σkolom) (Σ baris)/total fe 12 5,45 
 

(f0 - fe)2/fe 5,45 

 
fe 13 3,05 

 
(f0 - fe)2/fe 1,24 

 
fe 14 1,75 

 
(f0 - fe)2/fe 5,27 

      

 
fe 21 4,07 

 
(f0 - fe)2/fe 2,32 

 
fe 22 12,73 

 
(f0 - fe)2/fe 11,83 

 
fe 23 7,13 

 
(f0 - fe)2/fe 5,27 

 
fe 24 0,00 

 
(f0 - fe)2/fe 9,66 

      

 
fe 31 1,60 

 
(f0 - fe)2/fe 1,60 

 
fe 32 5,00 

 
(f0 - fe)2/fe 5,00 

 
fe 33 2,80 

 
(f0 - fe)2/fe 9,66 

 
fe 34 1,60 

 
(f0 - fe)2/fe 1,23 

      

 
fe 41 0,58 

 
(f0 - fe)2/fe 0,58 

 
fe 42 1,82 

 
(f0 - fe)2/fe 1,82 

 
fe 43 1,02 

 
(f0 - fe)2/fe 1,02 

 
fe 44 0,58 

 
(f0 - fe)2/fe 20,08 

    
χ hitung = 97,84 

 

χ tabel  = χ   5 %;db =  χ 0,05; (4-1)(4-1) = 9,49 

Kesimpulan : Tolak Ho, terima H1 : Peningkatan teknologi sistem produksi secara nyata berdampak 

meningkatkan sistem pemasaran  dan distribusi petani peserta program 
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Lampiran 13.  Analisis Pengujian Hipotesis 3: Peningkatan sistem pemasaran dan distribusi 

berdampak meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program 
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Tabel kontingensi 

Sistem Pemasaran dan 
distribusi  

Frekuensi Petani dengan Pendapatan  (orang) 

SB B C R Jumlah 

fo fe fo fe fo fe fo fe   

SB(12) 5 1,80 4 3,80 1 1,40 1 4,00 11 

B (9-11) 4 6,87 15 14,51 5 5,35 18 15,27 42 

C (6-8) 0 0,16 0 0,35 1 0,13 0 0,36 1 

R( 3-5) 0 0,16 0 0,35 0 0,13 1 0,36 1 

Jumlah 9   19   7   20   55 

 

Diperoleh : fe 11 1,80 
 

(f0 - fe)2/fe 5,69 

 fe = ( Σkolom) (Σ baris)/total fe 12 3,80 
 

(f0 - fe)2/fe 0,01 

 

 
fe 13 1,40 

 
(f0 - fe)2/fe 0,11 

 

 
fe 14 4,00 

 
(f0 - fe)2/fe 0,02 

 

       

 
fe 21 6,87 

 
(f0 - fe)2/fe 1,20 

 

 
fe 22 14,51 

 
(f0 - fe)2/fe 0,02 

 

 
fe 23 5,35 

 
(f0 - fe)2/fe 0,02 

 

 
fe 24 0,00 

 
(f0 - fe)2/fe 5,98 

 

       

 
fe 31 0,16 

 
(f0 - fe)2/fe 0,16 

 

 
fe 32 0,35 

 
(f0 - fe)2/fe 0,35 

 

 
fe 33 0,13 

 
(f0 - fe)2/fe 5,98 

 

 
fe 34 0,36 

 
(f0 - fe)2/fe 0,36 

 

       

 
fe 41 0,16 

 
(f0 - fe)2/fe 0,16 

 

 
fe 42 0,35 

 
(f0 - fe)2/fe 0,35 

 

 
fe 43 0,13 

 
(f0 - fe)2/fe 0,13 

 

 
fe 44 0,36 

 
(f0 - fe)2/fe 1,11 

 

    
χ hitung = 21,67 

 χ tabel  = χ   5 %;db =  χ 0,05; (4-1)(4-1) = 9,49 

Kesimpulan : Tolak Ho, terima H1 : Peningkatan sistem pemasaran dan distribusi berdampak secara 

nyata meningkatkan  pendapatan petani sayuran peserta program 

Pendapatan 
ST  :        diatas    100 juta     

T    :        antara    90-100 juta     

C    :        antara    70 - 90 juta     

R    :        kurang dari 70 juta     


	Usaha untuk meningkatkan pendapatan petani, tidak cukup hanya terbatas pada factor  teknis  produksi saja, tetapi faktor sosial-ekonomi juga akan sangat menentukan. Tingginya produksi fisik tidak menjamin dapat memberikan pendapatan yang tinggi pula. ...
	Mubyarto (1989) menyatakan, produksi dalam kegiatan usahatani merupakan suatu usaha dimana faktor biaya dan pendapatan usahatani menuntut perhatian utama. Petani yang menyelenggarakan usahatani harus berusaha agar hasil panen lebih banyak guna memenuh...
	Jenis Tanaman Varietas broccoli dibagi dua kelompok berdasarkan umurnya, yaitu berumur genjah (early variety) dan berumur panjang atau lambat (late variety). Berdasarkan klasifikasinya, broccoli termasuk:
	a. Divisi : Spermatophyta
	b. Sub Divisi : Angiospermae
	Syarat Tumbuh
	a. Secara umum angin tidak berpengaruh karena tinggi tanaman yang relatif rendah. Pengaruh hanya dirasakan pada evaporasi lahan dan evapotranspirasi tanaman.
	b. Tanaman broccoli memerlukan curah hujan yang cukup tinggi (1000-1500 cm /tahun).
	c. Tanaman ini tumbuh baik pada suhu udara antara 13-24 derajat C.
	d. Kelembaban udara yang cocok untuk tanaman ini antara 80-90%.
	e. Stadia pembibitan memerlukan intensitas cahaya lemah sehingga memerlukan naungan untuk mencegah cahaya matahari langsung yang membahayakan pertumbuhan bibit. Sedangkan pada stadia pertumbuhan diperlukan intensitas cahaya yang kuat, sehingga tidak m...
	Media Tanam
	a. Tanah yang dibutuhkan adalah subur, gembur, kaya bahan organik dan tidak mudah becek seperti pada tanah lempung berpasir tetapi dapat hidup dengan baik pada tanah jenis Andosol, Latosol, Regosol, Mediteran dan Aluvial.
	b. Kisaran keasaman (pH) yang cocok adalah 5,5-6,5, pH dibawah 5, pertumbuhan tidak normal karena kekurangan unsur hara magnesium (Mg), Molybelium (Mo) dan Boron (B). Kandungan air tanah yang baik adalah kandungan air tersedia, yaitu pFvantara 2,5-4, ...
	c. Kemiringan optimal 0-20%, lebih besar dari 20%, lahan harus dibuat dalam bentuk terasering.
	d. Ketinggian Tempat Ketinggian yang cocok untuk bertanam broccoli adalah antara 1000-2000 m dpl. Namun ada beberapa varietas dapat ditanam pada dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 1000 m dpl.
	Teknis Budidaya
	Pembibitan
	Persyaratan Benih Syarat benih yang baik sebagai berikut:
	a. Benih utuh, artinya tidak luka atau tidak cacat.
	b. Benih harus bebas hama dan penyakit.
	c. Benih harus murni, artinya tidak tercampur biji atau benih lain serta bersih dari kotoran.
	d. Benih diambil dari jenis unggul.
	e. Mempunyai daya kecambah 80%.
	f. Benih yang baik akan tenggelam bila direndam dalam air.
	Penyiapan Benih
	Penyiapan benih dimaksudkan untuk mempercepat perkecambahan benih dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Cara-cara penyiapan adalah sebagai berikut:
	a. Sterilisasi benih, dengan merendam benih dalam larutan fungisida dengan dosis yang dianjurkan atau dengan merendam benih dalam air panas 55 derajat C selama 15-30 menit.
	b. Penyeleksian benih, dengan merendam biji dalam air, dimana benih yang baik akan tenggelam.
	c. Rendam benih selama ± 12 jam atau sampai benih terlihat pecah agar benih cepat berkecambah.
	Kebutuhan benih per hektar tergantung varietas dan jarak tanam, umumnya dibutuhkan 100-250 gram/ha. Benih harus disemai dan dibumbun sebelum dipindahtanam ke lapangan. Penyemaian dapat dilakukan di bedengan atau langsung di bumbung (koker). Bumbung da...
	Penyemaian Benih
	Syarat-syarat lokasi persemaian:
	a. Tanah tidak mengandung hama dan penyakit atau faktor-faktor lain yang merugikan.
	b. Lokasi mendapat penyinaran cahaya matahari cukup.
	c. Dekat dengan sumber air bersih.
	d. Lokasi jauh dari sumber hama dan penyakit.
	Penyemaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
	1. Dalam petak semaian ; Dilakukan dengan dua cara yaitu sebar langsung dan penanaman dengan jarak tanam tertentu (sempit). Keuntungannya adalah hemat waktu, permukaan petak semaian sempit dan jumlah benih persatuan luas banyak. Sedangkan kelemahannya...
	2. Dengan bumbung (koker atau polybag); Bumbung dapat terbuat dari daun pisang atau daun kelapa dengan ukuran diameter dan tinggi 5 cm atau dengan polybag kecil yang berukuran 7-8 cm x 10 cm.
	3. Kombinasi cara 1 dan 2; Pertama benih disebar di petak persemain, setelah berumur 4-5 hari (berdaun 3-4 helai), dipindahkan kedalam bumbung.
	4. Penanaman langsung, yaitu dengan menanam benih langsung ke lahan. Kelebihannya adalah waktu, biaya dan tenaga lebih hemat, tetapi kelemahannya adalah perawatan yang lebih intensif.
	Persiapan Media Semai
	Lahan berbentuk bedeng selebar 110-120 cm, memanjang utara-selatan, tanahnya diolah sedalam ± 30 cm dan dibersihkan dari segala macam kotoran termasuk bekas-bekas akar. Lahan digemburkan dan dicampur pupuk kandang (2:1/1:1), lalu diratakan kembali. Tu...
	1. Buat medium terdiri dari tanah, pasir dan pupuk kandang (1:1:1).
	2. Buat kotak persemaian kayu (50-60 cm x 30-40 cm x 15-20 cm) dan lubangi dasar kotak untuk drainase.
	3. Masukkan medium kedalam kotak dengan tebalan 10-15 cm. Bila menyemai dalam bumbung atau polybag, diisi dengan campuran tanah halus dengan pupuk kandang (2:1) sebanyak 90%.
	Di beberapa daerah, media semai disterilkan dahulu dengan mengkukus media semai pada temperatur 55-1000C selama 30-60 menit atau dengan menyiramkan larutan formalin 4%, ditutup lembar plastik (24 jam), lalu diangin-anginkan. Cara lain dengan mencampur...
	1. Siram tanah satu hari sebelum penyemaian.
	2. Buat alur-alur penanaman saling menyilang (5-10 cm).
	3. Pada titik-titik persilangan atau tiap bumbung polybag, taburkan benih broccoli (1 benih untuk satu titik) atau tanam bibit stek.
	4. Tutup benih dengan tanah halus tipis-tipis.
	5. Siram dengan gembor yang berlubang halus.
	6. Penyemaian biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari.
	3.1.4. Pemeliharaan Penyemaian
	Penyiraman Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari untuk mencegah terjadinya kekeringan, sehingga biji broccoli tidak dapat tumbuh, penyiraman dilakukan dengan menggunakan alat gembor yang mempunyai lubang halus.
	Mengatur Naungan
	Pada stadia perkecambahan, broccoli tidak dapat menerima cahaya yang berlebihan, sehingga diperlukan pengaturan. Persemaian dibuka setiap pagi hingga pukul 10.00 dan sore mulai pukul 15.00. Diluar waktu diatas, cahaya matahari terlalu panas dan kurang...
	Penyiangan  Penyiangan dilakukan terhadap tanaman lain yang dianggap mengganggu pertumbuhan bibit, dilakukan dengan mencabuti rumput-rumput atau gulma lainnya yang tumbuh disela-sela tanaman pokok.
	Pemupukan Pemberian pupuk susulan sebagai tambahan yang diberikan setelah bibit disemaikan. Caranya adalah dengan melarutkan pupuk NPK secukupnya kedalam air siraman tanaman.
	e. Pencegahan dan pemberantasan hama-penyakit. Hama yang menyerang biji yang belum tumbuh dan tanaman muda adalah semut, siput, bekicot, ulat tritip dan ulat pucuk, molusca dan cendawan. Sedangkan, penyakit adalah penyakit layu. Pencegahan dan pembera...
	Pemindahan Bibit
	Dilakukan hanya bila benih disemai di tempat persemaian. Pemindahan ke lahan dilakukan pada usia 1 bulan atau bila bibit telah berdaun 3-4 helai karena telah mempunyai perakaran yang kuat. Tetapi terkadang pada usia 10-15 hari bibit dipindahkan dahulu...
	a. Sistem cabut, yaitu bibit dan dicabut dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Bila disemai pada polybag, pengambilan bibit dilakukan dengan cara membalikkan polybag dengan batang bibit dijepit antara telunjuk dan jari tengah, kemudian polybag dit...
	b. Sistem putaran, caranya tanah disiram dan bibit dengan diambil beserta tanahnya 2,5-3 cm dari batang dengan kedalaman 5 cm.
	Pengolahan Media Tanam
	Persiapan Lahan sebaiknya bukan lahan bekas ditanami tanaman famili Cruciferae lainnya. Dilakukan pengukuran pH dan analisa tanah tentang kandungan bahan organiknya untuk mengetahui kecocokan lahan ditanami broccoli.
	Pembukaan Lahan
	Tanah digemburkan dan dibalik dengan dicangkul atau dibajak sedalam 40-50 cm, dibersihkan dari sisa-sisa tanaman dan diberi pupuk dasar. Setelah itu, dibiarkan terkena sinar matahari selama 1-2 minggu untuk memberi kesempatan oksidasi gas-gas beracun ...
	Pembuatan Bedengan dibuat dengan arah Timur-Barat, lebar 80-100 cm, tinggi 35 cm dan panjang tergantung keadaan lahan. Lebar parit antar bedengan ± 40 cm (parit pembuangan air (PPA) 60 cm) dengan kedalaman 30 cm (PPA 60 cm).
	Pengapuran Fungsi untuk menaikkan pH tanah dan mencegah kekurangan unsur hara makro maupun mikro. Dosis pengapuran bergantung kisaran angka pH-nya, umumnya antara 1-2 ton kapur per hektar. Jenis kapur yag digunakan antara lain: Captan (calcit) dan D...
	Pemupukan Bedengan siap tanam diberi pupuk dasar yang banyak mengandung unsur Nitrogen dan Kalium, yaitu Za, Urea, TSP dan KCl masing-masing 250 Kg, serta Borax atau Borate 10-20 Kg per hektar. Pemberian pupuk kandang dilakukan sebanyak 0,5 Kg per tan...
	Teknik Penanaman
	Penentuan Pola Tanam
	Penentuan pola tanam tanaman sangat bergantung kesuburan tanah dan varietas tanaman dengan jarak tanam 50 x 65-70 cm. Pola penanaman ada dua yaitu larikan dan teratur seperti pola bujur sangkar; pola segi tiga sama sisi; pola segi empat dan pola baris...
	Pembuatan Lubang Tanam
	Lubang tanam dibuat sesuai jarak tanam sedalam cangkul (10-15 cm) dengan garis tengah 20-25 cm.
	Cara Penanaman
	a. Waktu tanam yang baik yaitu pada pagi hari antara pukul 06.00-10.00 atau sore hari antara pukul 15.00-17.00, karena pengaruh sinar matahari dan temperatur tidak terlalu tinggi.
	b. Pilih bibit yang segar dan sehat (tidak terserang penyakit ataupun hama).
	c. Bila bibit disemai pada bumbung daun pisang atau, ditanam bersama dengan bumbungnya, bila disemai pada polybag plastik maka dikeluarkan terlebih dahulu dengan cara membalikkan polybag dengan batang bibit dijepit antara telunjuk dan jari tengah, kem...
	d. Bila disemai dalam bedengan diambil dengan solet (sistem putaran), caranya menggambil bibit beserta tanahnya sekitar 2,5-3 cm dari batang sedalam 5 cm.
	e. Bibit segera ditanam pada lubang dengan memberi tanah halus sedikit-demi sedikit dan tekan tanah perlahan agar benih berdiri tegak.
	f. Siram bibit dengan air sampai basah benar.
	Pemeliharaan Tanaman
	Penjarangan dan Penyulaman
	Penjarangan hanya dilakukan satu kali, saat penyemaian, yaitu saat berumur 10-15 hari. Bila bibit disemai pada bumbung maka
	penjarangan tidak dilakukan. Sedangkan penyulaman hampir tidak dilakukan karena umur tanaman yang pendek (2-3 bulan).
	Penyiangan  Penyiangan dilakukan sebelum pemupukan dan bersamaan dengan penggemburan tanah pada waktu tanaman berumur 7-10 hari, 20 hari, dan 30-35 hari dengan cara hati-hati dan tidak terlalu dalam karena dapat merusak sistem perakaran tanaman. Pada ...
	Pembubunan  Pembubunan dilakukan bersama penyiangan dengan mengangkat tanah yang ada pada saluran antar bedengan ke arah bedengan berfungsi untuk menjaga kedalaman parit dan ketinggian bedeng dan meningkatkan kegemburan tanah.
	Perempalan  Perempalan cabang atau tunas-tunas samping dilakukan seawal mungkin untuk menjaga tanaman induk agar pertumbuhan sesuai harapan, sehingga zat makanan terkonsentrasi pada pembentukan bunga seoptimal mungkin.
	Pemupukan  Pemupukan susulan I dilakukan saat tanaman berumur 7-10 hari dengan campuran 250 Kg ZA ditambah 75 Kg Urea ditambah 150 Kg TSP ditambah 75 Kg KCl (2:1:2:1) per hektar sebanyak 1 sendok makan per tanaman di sekeliling tanaman sejauh 10-15 cm...
	Untuk memacu dan meningkatkan hasil bunga, pada akhir masa penanaman dapat disemprotkan dengan pupuk daun yang mengandung Nitrogen dan Kalium tinggi atau diutamakan yang mengandung unsur hara mikro.
	Pengairan dan Penyiraman
	Waktu pemberian air sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Pada musim kemarau, pengairan perlu dilakukan 1-2 hari sekali, terutama pada fase awal pertumbuhan dan pembentukan bunga.
	Penyemprotan Pestisida
	Untuk pencegahan, penyemprotan dilakukan sebelum hama menyerang tanaman atau secara rutin 1-2 minggu sekali dengan dosis ringan. Untuk penanggulangan, penyemprotan dilakukan sedini mungkin dengan dosis tepat, agar hama dapat segera ditanggulangi. Jeni...
	Pemeliharaan lain
	Hal-hal yang penting dalam merawat tanaman adalah: a) Menghindari pelukaan tanaman karena merupakan salah satu jalan yang efektif dalam penularan penyakit dan sangat disukai oleh hama. b) Dalam pemupukan, pupuk tidak boleh mengenai tanaman dan harus s...
	Panen Ciri dan Umur Panen Pemanenan dilakukan bila massa bunga (curd) mencapai ukuran maksimal dan padat (kompak), tetapi kuncup bunganya belum mekar. Umur panen sangat bergantung dengan varietas atau kultivar yang ditanam.
	Cara Panen Cara memanen broccoli adalah sebagai berikut: a) Memotong tangkai bunga bersama sebagian batangnya dan daun-daunnya sepanjang 25 cm. b) Untuk pemasaran jarak jauh, dianjurkan untuk menyertakan 6 helai daun, kemudian ujung daun dipatahkan un...
	Untuk tujuan pemasaran jarak dekat, hanya disertakan 3-4 helai daun, dan ujungnya dipotong. d) Hindari kerusakan atau pelukaan broccoli.
	Periode Panen Broccoli merupakan tanaman sekali panen, sehingga periode panen sama dengan periode tanam.
	Prakiran Produksi Secara umum produksi brocolli perhektar adalah 15-40 ton, tetapi produksi brocolli sangat bergantung pada varietas tanaman dan populasi tanaman per satuan luas lahan ( Budidaya Pertanian,2014)
	Benih disemai di tempat persemaian lebih lama  usia 14-15 hari kemudian bibit dipindahkan dahulu ke polibag. Pemindahan ke lahan dilakukan pada usia 1 bulan atau bila bibit telah berdaun 3-4 helai karena telah mempunyai perakaran yang kuat.  Pemindaha...
	Memindahkan bibit dari baki semai ke polibag Benih disemai di tempat persemaian lebih lama  usia 14-15 hari kemudian bibit dipindahkan dahulu ke polibag, setelah itu dipindahkan ke lahan. Pemindahan ke lahan dilakukan pada usia 1 bulan atau bila bibit...
	Pada stadia perkecambahan, broccoli tidak dapat menerima cahaya yang berlebihan, sehingga diperlukan pengaturan. Persemaian dibuka setiap pagi hingga pukul 10.00 dan sore mulai pukul 15.00. Diluar waktu diatas, cahaya matahari terlalu panas dan kurang... (1)
	Tabel 4.13    Pengairan dan Pemeliharaan (X8 )
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