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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Tanah yang 

dimiliki mampu ditanami berbagai macam jenis tanaman holtikultura. Bahan 

pencukup kebutuhan manusia yang tidak bisa diganggu gugat salah satunya yaitu 

tanaman holtikultura. Hasil yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhan manusia 

harus disajikan dalam bentuk yang aman, sehat, dan bermutu tinggi, serta harga 

yang ditawarkan mampu dijangkau oleh masyarakat.  

Buah merupakan jenis holtikultura yang berdaya guna antara lain; sebagai 

penunjang gizi masyarakat, sumber pendapatan, serta menyerap tenaga kerja bila 

diusahakan secara intensif (satuhu 2004). Penerapan healthy life sangat penting 

dalam masyarakat, khususnya asupan buah-buhan untuk menjunjang aktifitas 

sehari-hari dan kesadaran akan pentingnya gizi. Peningkatan kesadaran ini telah 

mendorong para pebisnis untuk mendirikan usaha bisnis buah. Pola konsumsi 

masyarakat dalam mengonsumsi buah yang terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya daya beli di masyarakat, 

sehingga menyebabkan permintaan akan buah-buahan terus meningkat. Terbukti 

dari tahun 2009 ke tahun 2010, pengeluaran konsumsi buah-buahan meningkat dari 

2.05% ke 2.49% ( Susenas BPS, 2013) 

Buah-buahan merupakan bisnis yang sangat potensial dalam perdagangan, 

baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Produk buah-

buahan yang berada di Indonesia cukup besar dan memiliki pasar cukup luas 

sehingga mampu memberikan nilai cukup besar untuk di exspor keluar negeri. 
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Salah satu jenis buah-buahan yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat 

adalah pepaya. Pepaya  (Carica  papaya L.) tumbuhan yang berasal dari Meksiko 

bagian selatan dan kini telah tersebar luas di seluruh dunia. Salah satu negara yang 

memproduksi buah pepaya di dunia yaitu Indonesia. Buah pepaya dapat ditemukan 

disepanjang tahun karena untuk budidaya buah pepaya sendiri tidak mengenal 

musim seperti buah manggis dan buah duku sehingga dapat dikenal diberbagai 

lapisan masyarakat.  

Pepaya memiliki bentuk berbagai macam dari ukuran kecil sampai yang 

besar, serta memiliki rasa yang manis, dan terdapat berbagai macam kandungan 

vitamin seperti vitamin A, B dan C yang berfungsi bagi tubuh manusia. Kandungan 

buah pepaya tidak hanya terdapat pada buahnya akan tetapi terdapat juga pada 

bagian daun dan bunga  yang dapat digunakan sebagai sayuran, dan obat tradisional, 

sedangkan buah pepaya bermanfaat untuk memperlancar proses pencernaan, alat 

kosmetik. Kandungan dan komposisi pada buah pepaya dapat dilihat pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Kandungan dan Komposisi Buah Maupun Daun Papaya  

Kandungan Gizi Buah Masak Buah Mentah Daun Papaya 

Energi (kal) 46,00 26,00 79,00 

Air ( g ) 86,70 92,30 75,40 

Protein ( g ) 0.50 2,10 8,00 

Lemak ( g ) - 0,10 2.00 

Karbohidrat ( g ) 12,20 4,90 11,90 

Vitamin A ( mg ) 365,00 50,00 18,250 

Vitamin B ( mg ) 0,04 0,02 0,15 

Vitamin C ( mg ) 78,00 19,00 140,00 

Kalsium ( mg ) 23,00 50,00 253,00 

Besi ( mg ) 1,70 0,40 0.80 

Fosfhor ( mg ) 12,00 16,00 63,00 

Sumber :Direktorat Gizi, Depkes RI 1979 ; Dalam Andrry 2008  

 

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menjelaskan kandungan gizi yang memiliki 

nilai tertinggi pada buah pepaya adalah vitamin A, yaitu 365 pada buah masak, 50 

pada buah mentah, dan 18.250 pada daun pepaya. Penjelasan tersebut menunjukan 

bahwa pepaya sangat penting untuk dikonsumsi bagi manusia. Banyaknya manfaat 

baik dari  daun pepaya, bunga, sampai ke buah menyebabkan buah sangat digemari 

oleh berbagai kalangan di masyarakat, baik dari kalangan atas maupun bawah. Hal 

tersebut dikarenakan buah pepaya dapat dijumpai diberbagai tempat baik dipasar 

modern maupun pasar tradisional dan harga yang ditawarkan mampu dijangkau 

oleh kalangan masyarakat. 

Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi bagi tubuh 

mereka maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan pepaya 

dikalangan masyarakat yang akan berdampak kepada pendapatan petani. Upaya 

yang dilakukan untuk mencukupi permintaan pepaya baik dalam negeri maupun 
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luar negeri maka provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan produksi 

pepaya di berbagai kabupaten. Berikut ini persebaran pepaya yang ada di Provinsi 

Jawa Timur pada tabel 1.2  

Tabel 1.2 Persebaran Pepaya Yang Berada Di Provinsi Jawa Timur.  

Lokasi 2006 2007 2008 2009 

Kab. Pacitan  609 1,284 1,631 3,139 

Kab. Ponorogo 4,103 3.781 8,577 9,570 

Kab. Trenggalek 777 687 917 981 

Kab. Tulunggagung 26,275 37,277 5,241 6,572 

Kab. Blitar  5,423 2,640 2,597 1,661 

Kab. Kediri 78,818 103,167 70,966 41,155 

Kab. Malang 47,777 31,500 112,728 143,647 

Kab. Lumajang 4,525 9,225 16,038 26,257 

Kab. Jember  4,800 2,975 6,007 10,755 

Kab. Banyuangi 5,536 5,065 3,875 8,133 

Kab. Bondowoso 1,173 268 383 1,110 

Kab. Situbondo  1,742 56 620 182 

Kab. Pronolinggo 1,164 1,492 1,073 570 

Kab. Pasuruan  6,005 13,698 4,614 3,852 

Kab. Sidoarjo 388 128 1,194 1,296 

Sumber: Data ekspor BPS diolah ditjen holtikultura (2013) 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukan nilai masing-masing dari tahun 2006-

2009 yang dari setiap kabupaten, Nilai yang diperoleh tertinggi dari tahun 2006-

2009 terdapat pada tahun 2006 memiliki nilai 47,777, pada tahun 2007 memiliki 

nilai 31,500, pada tahun 2008 memiliki nilai 112,728, dan pada tahun 2009 angka 

menujukan nilai sebesar 143,647. Nilai luas lahan terbesar diperoleh oleh 

Kabupaten Malang. Produksi pepaya di Kabupaten Malang diperoleh dari berbagai 

Kecamatan seperti yang dijelaskan pada tabel 1.3 
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Tabel 1.3 Luas Panen dan Produksi Per-kecamatan Kabupaten Malang 

 

 

Kecamatan 

 

Triwulan 1 

 

Triwulan II 

 

Triwulan III 

 

Jumlah 

Produksi 

Kuintal Hasil 

(pohon) 

Produksi 

(kuintal) 

Hasil 

(pohon) 

Produksi 

(kuintal) 

Hasil 

(pohon) 

Produksi 

(kuintal) 

Donomulyo 1000 670 1000 300 5.000 500 1.470 

Kalipare 2.500 800 2500 500 3.000 210 1.510 

Pagak 0 0 22.370 3.231 22.370 4.194 7.425 

Bantur  0 0 2.007 745 3.200 250 995 

Gedangan 0 0 0 0 0 0 0 

Sumbermanjing 2.625 1.758 0 0 2.625 955 2.713 

Dampit 140.000 51.000 89.000 26.800 200.000 74.000 151.800 

Tirto yudo 140.000 300 400 160 400 260 720 

Ampel gading 0 0 0 0 0 0 0 

poncokusumo 2.676 302 3.941 434 9.866 1.085 1.821 

Wajak 3.150 2.110 3.508 1.754 3.200 1.920 5.784 

Turen 51.370 6.830 51.370 6.830 25.700 10.280 23.940 

Bululawang 136 90 1.184 250 1.184 266 606 

Gondanglegi 4000 280 5.000 1.850 5000 1.850 3.980 

Pagelaran 8.500 800 8.520 3.150 5.645 2.089 6.039 

Kepanjen 9.150 6.130 6.250 2.600 12.000 4.060 12.790 

Sumber pucung 1.658 117 1.714 630 1.924 710 1.457 

Kromengan 1.641 600 1.486 550 1.489 565 1.715 

Ngajum 500 185 400 148 400 148 481 

Wonosari 1000 320 800 260 1.000 335 915 

Wagir 0 0 39 18 16 4 22 

Pakisaji 528 350 0 0 0 0 350 

Tajinan 23.600 1.652 24.300 900 20.500 8200 18.852 

Tumpang 2.700 950 3000 1.300 3.200 1.550 3.800 

Pakis 0 0 0 0 0 0 0 

Jabung 3.500 1.200 3000 1.300 3000 1.320 3.820 

Lawang 1.082 271 987 257 1.100 295 823 

Singosari 13.800 5.578 13.800 5.578 13.800 5.578 16.734 

Karangploso 750 270 1.000 450 1.150 490 1.210 

Dau 200 74 450 160 2.000 400 634 

Pujon 3.000 1.100 3.300 1.310 3.600 1.655 4.065 

Ngantang 6.500 2.400 6.500 2.600 5.500 1.840 6.840 

Kasembon 650 250 650 260 700 350 860 

Jumlah  287.016 86.387 258.476 72.425 358.569 125.359 284.171 

Sumber: Data luas panen dan produksi dinas pertanian dan kehutanan (2016) 
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 Berdasarkan Tabel 1.3 yang menjelaskan nilai dari produksi pepaya yang 

diperoleh dari triwulan ke-I hasil (pohon) 140.000 produksi (kwintal) 51.000, 

triwulan ke-II hasil (pohon) 89.000 dan produksi (kwintal) 26.800, triwulan ke-III 

hasil (pohon) 200.000 dan produksi 74.000 (kwintal), nilai yang diperoleh triwulan 

I, II, III diperoleh dari Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, hal ini menunjukan 

bahwa produksi pepaya tertinggi diperoleh dari Kecamatan Dampit.  

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang memiliki luas wilayah sebesar 

135,300 Km2, luas wilayah yang dimiliki tersebut terbagi menjadi berbagai Desa, 

diantaranya terdiri dari Desa Polaman, Desa Sumber Suko, Desa Jambangan, dan 

Desa Bumirejo. Kelompok Desa tersebut merupakan Desa yang berpotensial yaitu 

sebagai pengahasil pepaya tertinggi di Kecamatan Dampit dan sebagai penyumbang 

pepaya untuk kebutuhan pasar diberbagai Daerah. Kecamatan Dampit tidak hanya 

menghasilkan satu jenis pepaya melainkan terdapat dua jenis pepaya yaitu pepaya 

Thailand dan pepaya California. Faktor produktivitas, penerimaan dan pendapatan 

merupakan hal yang patut diperhatikan dalam usahatani pepaya baik jenis Thailand 

maupun jenis California. Faktor-faktor produktivitas, penerimaan dan pendapatan 

tersebut meliputi  tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah batang, jenis pepaya, 

dan umur tanam. Hal ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas, penerimaan dan 

pedapatan usahatani pepaya.  
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan penejelasan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

di antaranya : 

1. Adakah pengaruh tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah batang, jenis 

pepaya, umur tanam terhadap produktivitas usahatani pepaya? 

2.  Adakah pengaruh tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah batang, jenis 

pepaya, umur tanam terhadap penerimaan usahatani pepaya? 

3. Adakah pengaruh tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah batang, jenis 

pepaya, umur tanam terhadap pendapatan usahatani pepaya? 

1.3 Tujuan  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah 

batang, jenis pepaya, umur tanam terhadap produktivitas usahatani pepaya.  

2. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah 

batang,  jenis pepaya, umur tanam terhadap penerimaan usahatani pepaya. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah 

batang, jenis pepaya, umur tanam terhadap pendapatan usahatani pepaya. 

1.4 Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman 

dalam menganalisis pengaruh dari tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah 

batang, jenis pepaya, umur tanam terhadap produktivitas, penerimaan, 

pendapatan usahatani pepaya.  
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2. Informasai yang diperoleh diharapkan akan membantu para petani 

mengenai pengaruh dari tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah batang, 

jenis pepaya, umur tanam terhadap produktivitas, penerimaan, pendapatan 

usahatani pepaya. 

3. Penelitian ini diharapkan berfungsi bagi masyarakat umum mengenai 

pengaruh dari tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, jumlah batang, jenis 

pepaya, umur tanam terhadap produktivitas, penerimaan, pendapatan 

usahatani pepaya. 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel  

1. Pepaya Thailand merupakan pepaya yang berukuran besar dengan berat 

mencapai 1-3 kg/buah.  

2. Pepaya California merupakan jenis pepaya yang berukuran kecil dengan berat 

mencapai 1-1,5 kg/buah.  

3. Umur tanam merupakan waktu yang dilalui untuk seberapa lama tanaman 

tersebut mampu berproduksi.  

4. Produksi merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usahatani selama 

berlangsung.  

5. Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 

dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). 

6. Luas Lahan jumlah luas yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan   

usahatani.  
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7. Tenaga Kerja merupakan sekolompok manusia yang menggunakan tenaga 

mereka untuk mencapai tujuan tertentu demi mendapat imbalan berupa gaji 

atau upah. 

8. Bibit merupakan sesuatu  yang diperoleh dari benih, yang nantinya akan 

ditanam dan tumbuh di media penanamannya.  

9. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman 

untuk mencukupi kebutuhan hara sehingga mampu berproduksi dengan baik. 

10. Obat-obatan merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk 

menghilangkan hama dan penyakit yang ada ditanaman.  

11. Jumlah Batang merupakan jumlah secara keseluruhan pepaya yang dimiliki 

oleh petani yang berada pada lahan.  

12. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan akan tetap dan sama selama 

produksi berlangsung.  

13. Total Biaya merupakan keseluruhan biaya produksi usahatani yang 

dikeluarkan.  

14. Harga produk merupakan nominal yang diterapkan untuk suatu produk dengan 

tujuan menerima pendapatan.  

15. Penerimaan merupakan semua nilai produksi yang diterimah oleh petani. 

16. Pendapatan merupakan semua penerimaan yang diperoleh oleh petani secarah 

bersih.  

1.5.2 Pengukuran Variabel  

1. Pepaya Thailand merupakan tanaman yang berasal dari bangkok atau biasa 

disebut pepaya Thailand, cocok untuk di tanam di indonesia dan pepaya ini 
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merupakan jenis pepaya jumbo yang cepat untuk dipanen yang dihitung dalam 

satuan Kg (D1). 

2. Pepaya California merupakan tumbuhan yang berasal dari meksiko atau biasa

disebut pepaya California, jenis pepaya ini berukuran kecil dan memiliki

tingkat kemanisan yang tinggi, cepat untuk dipanen yang dihitung dalam satuan

Kg (D1).

3. Umur tanam merupakan lama jangka waktu yang ditempu suatu tanaman

hingga tidak lagi produktif dalam menghasilkan outputnya yang di ukur dengan

umur tuadan umur muda (D2).

4. Produksi merupakan hasil yang diperoleh dari usahatani yang diukur dalam

satuan Kg (Y).

5. Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output)

dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input) diukur dalam satuan

Kg.

6. Tenaga Kerja merupakan setiap manusia yang mampu melakukan pekerjaan

guna mendapat pengahasilan berupa upah atau gaji yang diukur dalam satuan

HKSP ( Hari Kerja Setara Pria ) (X1).

7. Bibit merupakan sesuatu yang diperoleh dari benih yang akan ditanam diukur

dalam satuan batang.

8. Pupuk merupakan suatu bahan yang mengandung unsur hara bagi tanaman

yang diukur dalam satuan Kg/Ha (X2).

9. Obat-obatan merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan hama dan

penyakit yang diukur dalam satuan Mili (X3).



11 

 

10. Jumlah Batang merupakan jumlah pepaya secara keseluruhan yang dimiliki 

oleh petani yang diukur dalam satuan batang (X4).  

11. Luas Lahan merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan usahatani 

diatas sebidang tanah yang diukur dalam satuan Ha. 

12. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan akan tetap selama produksi 

berlangsung (Rp). 

13. Total Biaya merupakan semua biaya yang dikeluarkan pada saat produksi 

berlangsung, yang meliputi biaya tunai dan biaya diperhitungkan diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 

14. Harga produk merupakan nominal yang diterapkan atas suatu produk dengan 

tujuan mendapatkan penerimaan petani dalam satu panen yang diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 

15. Penerimaan merupakan nominal yang diterimah atas penjualan produk 

usahatani secara keseluruhan yang diukur dalam satuan rupiah (Rp) (Y). 

16. Pendapatan merupakan semua nominal yang diperoleh atas selisih dari biaya-

biaya yang di keluarkan selama produksi yang diukur dalam satuan rupiah (Rp) 

(Y). 

 


