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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia yang rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani 

yang umumnya banayak terdapat di pedesaan, pertanian memiliki arti yang 

penting bagi kehidupan, dan terutama bagi kelangsungan hidup para masyarakat, 

rata-rata para petani pedesaan memiliki lahan yang masih cukup luas untuk di 

manfaatkan dan di ambil hasil buminya, lahan memang memiliki peran yang 

sangat penting bagi negara yang memiliki beground agraris seperti indonesi. 

Pertanian sangatlah berperan bagi pertumbuhan ekonomi di indonesia, 

karena rata-rata warga negasra indonesia bekerja sebagai petani ataupun sebagau 

buruh tani, dunia pretanian memang menjajikan hasilnya bila di jalani dengan 

teknologi yang memadai, sektor pertanian juga sangat berperan penting dalam 

kemajuan suatu negara dengan corak agraris seperti indonesia ini, kurang 

tertarikya para pemuda penerus bangsa untuk meneruskan usaha di bidang 

pertanian akan mengancang kelangsungan dunia pertanian di mmasa mendatang. 

Kemitraan adalah sebuah bentuk kerja sama antara duabelah pihak, yaitu 

adalah pihak petani dan pihak mitra kerja,mitra kerja bisa berbentuk suatu 

perisahaan atau PT. Kemitraan haruslah memperhatiakan etika dalam berbisnis, 

kemitraaan haruslah harus di bangun dengan landasan saling membutuhkan, 

saling menguntungkkan, dan memperkuat fungsi serta tanggung jawab dari 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Dasar hukum bagi 

program pengembangan kemitraan adalah UU No.9 thn 1995 ini tentang usaha
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kecil yang khusus mengatur tentang kemitraan, usaha yang tertuang dalam peraturan pemerintah 

(PP), Suparta, N (2005). 

Filosofi kemitraan adalah sebuah kebersamaan, kemitraaan akan selalu dibutuhkan 

kaerena kemitraan adalah sebuah bentuk kerja sama ddengan batas waktu yang tidak ditentukan, 

selama petani masih menginnginkan bermitra maka bentuk kerja sama tersebut akan terus 

berlangsung, dalam kemitraan ini sebisa mungkin petani dan mitra kerja sebisa mungkin 

memiliki piorsi yang sama dalam memperoleh tanggung jawab dan keuntungan, dengan 

kemitraan ini di harapkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan yang diperlukan oleh para 

pelaku kemitraan, dengan kemitraan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, 

meningkatkan pesanan, dan meningkatkan keuntungan dari para petani, tujuan dari kemitraan 

adalah meningkatkan ekonomi rakyat pelaku kemitraan, mencapai semua itu harus dilandasi rasa 

tanggung jawab dan kerja sama yang kuat serta solid antara petani dan mitra kerja (Brensnen dan 

Marsal, 2005). 

Keberhasilan kemitraan diukur melalui pencapaian nilai tambah yang dapat dilihat dari 

material dan non material, ( Suparta, N. 2005). Tolak ukur tersebut harus ada perubahan 

pendapatan, perubahan kualitas, serta perubahan produksi setelah mengikuti program kemitraan, 

bila tidak mengalami hal tersebut bisa dikatan bahwa program kemitraan ini tidak berghasil. 

Berhasil tidaknya suatu kemitraan adalah bagaimana pelaku kemitraan tersebut serius dan 

memiliki tekad vang besar untuk merubah semuanya, kemitraan yang dilandasi rasa kasian atau 

rasa keterpaksaan maka akan menyebabkan kerugian atau kegagalan, bukan hanya di pihak 

petani melainkan dipihak mitra kerja juga , rugi dalam bentuk finansial juga rugi dalam bentuk 

waktu, sebelum melakukan kemitraan ataupun bisnis lainya diharapkan para pelaku mamiliki 
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etika bisnis, etika bisnis setidaknya dapat mengurangi sedikit bentuk penyelewengan yang dapat   

merugiakn kedua belah pihak yang  penyaluran langsung. 

Kemitraan dalam manajemen modern sebagai strategi pembangunan. program antara 

pihak yang berminat mengembangkan kemitraan haruslah ada pelaku utama kegiatan, pelaku 

utama sebagai lembaga/ orang yang memiliki tanggungjawab terhadap program ini baik dari segi 

finansial maupun segi komunikasi serta koordinasi. Berdasarkan pada konsep kemitraan dan 

keuntungan ada beberapa pola yang yang ditawarkan, pola dalam kemitraan tersebut 

mengandung unsur saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling membantu. Ketiga 

unsur tersebut dibangun dengan pondasi kepercayaan, oleh karena itu visi dan misi harus di 

susun dengan jelas dan demi kemajuan bersama. Berbagai pola dalam kemitraan seperti: 

a) Pola asuh, pola yang dibangun atas dasar misi pengasuhan dari yang besar 

kepada yang kecil, dari yang kuat kepada yang lemah, namum dalam posisi 

kebutuhan yang sama tetapi tetap pada landasan salingh menguntungkan, 

saling memerlukan, dan memperkuat. 

b) Pola inti plasma, adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra 

dengan pengusaha mitra dimana kelompok mitra bertindak sebagai plasma 

ini. 
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Plasma      plasma 

 

PERUSAHAAN INTI 

 

Plasma       plasma 

Bagan I : Pola Inti Plasma 

 Perusahaan atau lembaga kemitraan membina kelompok dalam: 

1. Penyediaan sumbeerdaya (dana, teknologi, lahan,dll). 

2. Pemberian bahan (bahan ajar) 

3. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan pengembangan hasil produksi. 

c) Pola sub kontrak, merupakan hubungan kemitraan antara pengusaha kecil dengan 

pengusaha menengah atau besar, yang di dalamnya uasaha kecil memproduksi komponen 

atau kebutuhan yang dibutuhkan oleeh usaha menengah atau besar. 

 Usaha yang dilakukan oeh bapak mujianto dan teman-temanya adalah sebagai distributor 

buah bermacam-macam buah yang disetor ke pedagang besar yang ada di pasar yang ada di 

kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, malang. Usaha gaungan ini bernama rizki buah, 

dan yang khusus sebagai komuditi unggulan oleh rizki buah ini adalah pepeya calivornia, dan 

komoditi papaya calivornia disini di mitrakan kepada petani yang mau menanam, selain dari 

mitra rizki buah juga menerima setoran papaya calivornia dari para petani yang mengambil 

bibit papaya calivornia ke rizki buah.  
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 Papaya merupakan suatu komoditi yang sangat di gemari oleh masyarakat indonesia. 

Pepaya ( Carica papaya L.) adalah tanaman yang bukan asli dari indonesia melainkan berasal 

dari meksiko bagian selatan dan bagian utara dari amerika selatan, tetapi dibawa oleh 

kemajuan jaman papaya kini sudah tersebar luas di berbagi negara dan keluar dari negara 

aslinya, papaya merupakan tumbuhan herba dan merupakan komoditi yang memiliki nilai 

ekonomis yang dapat membantu meningkatkan pebdapatan para petani indonesia, papaya 

sebagai buah segar sangat dikagumi dan disukai oleh masyarakat indonesia, selain bisa 

melancarakan buang air besar papaya juga memliki banyak andungan vitamin yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia (Gita, 2005). 

 1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1) Berapa banyak produksi dan pendapatan petani papaya mitra dan non mitra? 

2) Bagaimana perbandingan keuntungan antara kemitraan atau non kemitraan? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1) Untuk mengetahui  jumlah produksi dan  pendapatan para petani papaya yang 

bermitra dan non mitra. 

2) Untuk mengetahui perbedaan keuntungan antara petani papaya yang mengikuti 

kemitraan dan petani yang tidak mengikuti kemitaraan. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai penambah wawasan dan renungan bagi para petani papaya kemitraan dan 

non kemitraan, lebih menguntungkan dan lebih mudah mana menanam papaya 

dengan mengikuti kemitraan atau mandiri. 

2. Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutny, antara peneliti papaya 

maupun para peneliti analisis komparasi. 

3. Sebagai bahan masukan sektor lain yang terkait dengan kemitraan dan papaya. 

4. Sebagai bahan renungan untuk para petani papaya di wilayah Kecamatan Bakulan, 

Kabupaten Blitar menguntungkan yang mana dan lebih mudah yang mana agar bisa 

memproduksi maksimal dan mendapat untung maksimal. 

1.4 Batasan Istiulah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

1. Kemitraan adalah pola untuk mengenbangkan usaha dengan menggunakan kerja 

sama anatara dua atau lebih belah pihak, yang meliki visi yang sama dan saling 

menguntungkan. 

2. Petani mitra adalah petani yang memiliki perjanjian dengan perusahaan atau 

pengusaha menengah maupun besar untuk menjadi mitranya. 

3. Petani mandiri atau bisa disebut juga petani non mitra. Petani menggunakan biaya 

dari kantong sediri dan tidak terikat perjanjian kepada pengusaha atau perusahaan 

menengah maupun besar tetapi petani tersebut bisa menjual ke tempat tersebut. 

4. Petani papaya adalah petani yang memiliki pohon dan lahan untuk  ditanamai 

papaya calovornia. 
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5. Luas lahan adalah luasan tempat atau luasantanah yang dimilimki soerang petani 

yang di tanami papaya calivornia. 

6. Harga jual sebagai tolak ukur atrau pemberian nilai ekonomis suatu barang. 

7. Biaya produksi adalah biaya yang di butuhkan umtuk memproduksi suatu produk 

dari nol sampek menghasilkan. 

8. Keuntungan adalah selisih antara penjualan dan biaya produksi. 

1.4.2 Pengukuran Variabel 

1. Petani pepaya calivornia adalah petani yang menanam papaya calivornia di lahan 

yang mereka garap, produksi yang mereka peroleh diukur dengan satuan Kg per 

panen dalam Are. 

2. Pengusah mitra adalah pengusaha yang meberikan bantuan dengan perjanjian 

tertentu dan yanag akan membeli hasil dari para petani papaya calivornia,. 

3. Luas lahan perbedaan luas lahan yang dimilimki oleh para petani papaya 

calivornia. 

4. Pendapatan petani adalah pendapatan petani papaya calivornia dengan luas lahan 

tertentu dan hasil produksi tertentu sesuai yang dimiliki oleh para petani papaya 

calivornia. 

5. Biaya produksi biaya yang dihabiskan oleh seorang petani papaya sampai hasil 

panen papaya yang dimiliki petani tersebut. 

6. Keuntungan adalah suatu tolak ukur petani papaya calivornia yang mengikuti 

kemitraan atau non kemitraan, menguntungkan kemitraan atau menjadi petani 

mandiri. 

 


