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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 dalam penelitian ini akan disqampaikan beberapa penelitian 

terdahulu yang dapat dijadikan sebagaia bahan kajian yang berkaitan dengan 

penelitian ini: 

1) Sri utami (2014). Dengan judul : Evaluasai pola kemitraan usaha tani tebu, 

(studi kasus pada PTPN X (persero) PG. pesantren baru, Kediri), tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pola 

kemitraan antara petani tebu dengan PG. pesantren baru dan perbandingan 

pendapatan serta efisiensi usaha tani tebu yang dilakukan oleh petani tebu 

tersebut, sampel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 15 orang untuk 

yang mengikuti pola kemitraan, sedangkan non kemitraan sebanyak 13 

orang. 

Dalam penelitian ini luas lahan yang dimiliki oleh petani yang mengikuti 

pola kemitraan adalah seluas 6.008 Ha, dengan hasil 890,99 kuintal per 

Ha, swdangkan pola kemitraan yang dipakai anatara PG. pesantrem baru 

dengan petani tebu adalah sistem sub kontrak, yaitu petani menghasilkan 

komponen yang dibutuhkan pabrik untuk memproduksi gula. 

Berdasarkan rata-rata pendapatan para petani tebu yang mengikuti pola 

kemitraan lebih besar yaitu Rp. 69.168.809,8,- sedangkan untuk petani 

yang non kemitraan mendapatkan Rp. 69.029.814,6,- . Hal ini karena 

jumlah produksi dan harga tebu lebih tinggi untuk yang mengikuti pola
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kemitraan, kartena sistem kemitran ini harga ditentukan di awal perjanjian, sehimgga 

mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh oleh petani. 

2) Penelitian terdahulu yang terkait dengan perbandingan pendapatan petani diantaranya 

dilakukan oleh Nini Mariani (2011). Dengan judul : Analisis perbandingan pendapatan 

dan keuntungan usaha tani kentang ( Solanum Toberosum, L), antra menggunakan benih 

bersertifikat (54) dengan benih local, studi kasus di Desa Kanaparian Batagak, 

Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam. Hasil yang diperoleh oleh peneliti yaitu teknik 

yang digunakan yaitu tidak berbeda jauh dengan teknik kultur aqnatara benih bersertifikat 

dengan benih local, teknik budidaya terdiri dari pengolahan lahan, pembenihan, 

penanaman, penyiangan dan pembumbunan, pemupukan, pemberantasan hama dan 

penyakit, panen dan paska panen. 

Rrata-rata hasil kentang kultur jaringhan benih bersertifikat lebih rendah ( 13.132 kg per 

hektar) dari kemampuan optimal yang mampu (35 ton per hektar). Hal ini disebabkan 

tingginya curah hujan pada musim tanam ini, rata-rata pendapatan petani kentamg kultur 

jaringan bersertifikat Rp. 8.753.771 dengan rata-rata per hektar Rp. 44.630.394 

sedangkan rata-rata usaha tani kentang lokal Rp. 5.023.330, denganm rata-rata per hektar 

Rp. 25.293.773, rata-rata keuntungan usaha tani kentang kultur jaringan bersertifikat Rp. 

7.420.733 sedangkan rata-rata keuntungan petni kentang lokal Rp.1.776.587. Hasil ini 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nyata pendapatan dan keuntungan usaha tani 

dengan menggunakan benih kultur jaringan bersertifikat dengan menggunakan benih 

lokal. 
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3) Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pepaya california diantaranya dilakukan oleh 

Rina Chaerningrum (2010). Dengan judul : Analisis usaha tani pepaya california, studi 

kasus di Desa Cikopo Mayak, Kecamatan Jasingan, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa 

Barat, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan leh peneliti mendapat hasil yaitu 

kenaikan harga papaya california mempengaruhi peningkatan jumlah petani yang 

menanam papaya california, anatara kenaikan harga dan jumlah petani memiliki kolerasi 

yang kuat. 

Penanganan atau kegiatan usaha tani pepaya california di desa cikopo mayak terdiri dari: 

persiapan lahan, penanaman, seleksi pohon sempurna, pemeliharaan dan panen. Kegiatan 

usaha tani pepaya california di desa cikopo mayak untuk efisiansi terbesar di diperoleh 

oleh p[etani yang memiliki luas lahan 0,25 Ha yaitu sebesar 4,89 Kw, sedangkan untuk 

yang memilikin luas lahan 0,5 Ha mendapatkan hasil 3,59 Kw, dan luas lahan 1 Ha 

mendapatkan hasil panen 3,06 Kw dalam kurun waktu 1 bulan, kesimpulan yang didapat 

semakin besar atau semakin luas lahan yang dipakai maka resiko yang harus 

ditamnggung juga semakin besar, juga penyakit yang menyerang semakin banyak pula, 

biaya perawatan juga semakin besar atau luas lahan makan semakin besar pula biayanya. 

4) Penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pepaya california diantaranya dilakukan oleh 

Andry Purba (2008). Dengan judul penelitian analisis usaha tani pepaya california, studi 

kasus di Desa Cimade dan Desa Lemah Duhur, Kecamtan Caringan, Kabupaten Bogor, 

Jawa Barat.  

Berdsrkan penelitian yang dilakukan tersebut analisis pendapatan usaha tani pepaya 

california di desa cimade dan desa lemah duhur mendapat hasil bahwa petani responden 
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nilai R/C ratio atas total biaya sebesar rata-rata 3,59 dan R/C ratio atas 4,05, karena nilai 

dari kedua nilai tersebut lebih dari 1, maka usaha pepaya california tersebut masih 

memberikan keuntungan bagi petani dan layak untuk dikembangkan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Pepaya 

 Pepaya adalah tanaman yang sangat mudah di budidayakan, dari dataran rendahhingga 

dataran tinggi semua dapat ditanami pohon pepaya, tanaman pepaya termasuk jenis tanaman 

yang sangat suka dengan air tetapi juga tidak boleh ada genangan air. Kedudukan tanaman 

pepaya dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut : 

Devisi : Spermatophyta 

Sub Devisi :  Magnoliophita 

Kelas : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Dilleniidae 

Family : Caricaceae 

Genus : Carica 

Spexsies : Carica Papaya L 

 Pepaya (Carica Papaya L) merupakan tumbuhan yang berbatang tegak dan basah. Pohon 

pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, tumbuh hingga tinggi 5-10 m dengan 

daun-daun yang berbentuk serupa sepiral pada batang pohon bagian atas, permukaan batang 

pepaya terlihat bekas pelekatan daun. Batang tidak memiliki cabang, arah tumbuh batang yegak 

lurus, daun berbentuk bulat atau bundar (Orbicularis) merupakan daun tunggal bertulang, daun 

menjari   dengan tungkai yang panjang dan berlubang dibagian tengah, tepi daun bercanggap 

menjari (Palmatividus) permukaan daun lancip (Laevis) sedikit mengkilat (Nitidus) (novi, 2007). 
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 Pepaya california memiliki ukuran relatif kecil, daging buahnya merah dan rasanya manis, 

berat pepaya california berkisar antara 0,5 hingga 2,0 kg per buah.pepaya california selain manis 

buahnya juga tahan lama tidak mudah lembek setelah dikupas tidak seperti pepaya lokal. Kulit 

buah lebih halus dan lebih mengkilap, pohon ppepaya california bias dipanen setelah umur 

sembilan bulan, dan pohon dapat berbuah selama empat tahun, dalam satu bulan pepaya 

california bias dipanen sebanyak delapan kali (kalie, 2007). 

 Buah pepaya dimakan dagingnya, baik sudah masak ataupun masih muda, pepaya muda 

digunakan sebagai sayur dan yang sudah masak dimakan fresh, tanaman pepaya digunakan juga 

daunya sebagai sayur sert pelunak daging, daun pepaya mudah dimakan sebagai lalapan (setelah 

direbus). Getah pepaya yang didalamnya ditemukan enzim papianin yang bias melunakkan 

daging, pepaya juga mengandung banyak vitamin A yang sangat berguna sebagai kesehatan 

mata, pepaya juga dapat melancarkan pencernaan bagi orang yang susah buang air besar.  

2.2.2 Macam-macam buah pepaya 

 Buah pepaya memiliki banyak varietas atau jenis, pengelompokam buah pepaya dalam 

beberapa varietas didasarkan pada bentuk, warna, dan tesktur buahnya, jenis pepaya yang banyak 

dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat indonesia yaitu : 1. Pepaya semangka, dikatakn pepaya 

semangka karena warna dagingnya berwarna merah seperti buah semangka dengan rasa yang 

manis, dengan berat kira-kira lebih dari 1,5 kg, sehingga bila dimakan oleh satu orang tidak 

habis, jika pepaya tersebut tidak habis dan terlamjur dikupas kebanyakan pepeaya tersebut akan 

lembek dan tidak menggairahkan lagi serta rasa juga sudah berubah, 2. Pepaya burung cri-ciri 

sama dengan buah pepaya semangka, tetapi beda warna dan bebda rasa, bauh pepaya burung 

memiliki warna buah kekuning-kuningan dan memiliki aroma yang harum rasa pepaya ini manis 

agak keasaman. 
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 Seiring dengan permintaan pasar berbagi teknologi digunakan untuk memngembangkan 

suatu produk agar dapat ditrima oleh pasar, begitu juga digunakan pada buah pepaya, agar para 

konsumen tidak lagi menghindar untuk memakan pepaya karena sekarang pepaya ada yang 

memiliki berat 0,5 kg yang habis dimaka oleh satu orang, dan memiliki warna yang menggoda 

bagi orang yang akan memakanya, selain warna sekarang juga dikebangkan juga rasa juga lebih 

manis dan tidak mudah lembek setelah dikupas, jdi bias tahan agak lam tidak seperti pepaya 

local yang banyak tumbuh di lading masyarakat indonsia saat ini, pepaya teknologi baru ini 

adalah hasil dari metode penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB), 3. Pepaya california, 4. 

Pepaya meksiko, 5. Pepaya paris. Semua pepaya ini adalah hasil pengembangan teknologi 

terbaru sesuai keinginan pasar untuk konsumsi dan ukuran semua itu di bawah 2,0 kg.   

2.3 Syarat Tumbuh 

 Tanaman pepaya merupakan tanaman tropika yang beriklim basah, tumbuh subur pada 

daerah yang memiliki tingkat curah hujan 1000-2000 mm / tahun. Angin diperlukan untuk 

membantu penyerbukan bunga, agar tanaman pepaya tumbuh dengan baik diperlukan daerah 

yang memiliki itensitas angina yang tidak terlalu kencang, suhu udara yang dibutuhkan oleh 

tanaman pepaya berkisar antara 22-26 
0
C dengan kelembapan udara sekitar 40 %, tanah yang 

baik bagi tanaman pepaya adalah tanah yang subur, gembur, banyak yang mengandung humus 

dan memiliki daya menahan air yang tinggi. Drajat yang baik bagi tanah yang akan ditanaman 

tumbuhan adalah yang memiliki PH yang netral yaitu adalah 6-7 PH, tidak kelebihan asam dan 

tidak lelebihan basa, sehingga komposisi tanah baik bagi tanaman. 

 Kandungan air dalam tanah merupakan syarat penting bagi kehidupan suatu tumbuhan 

tidak terkecuali tanaman pepaya ini, air yang menggenang disekitar lahan penanaman pepaya 

dapat mengundang penykit, jamur, perusak akar sehingga tanaman layu dan kemudian mati bila 
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kekurangan air, maka tanaman akan kurus daun dan bunga rontok, tinggi air saat mengairi lahan 

yang ditanami pepaya tidak boleh lebih tinggi dari 50-150 cm, pepaya dapat ditanam di berbagai 

daerah, dari daratan rendag hingga daratan tinggi kurang lebih anatara 700-1000 m diatas 

permukaan laut.   

2.4 Budidaya Pepaya California 

 Menurut sari (2005), kegitan budidaya pepaya california meliputi : persiapan bibit, 

persemaian, persiapan lahan, 

 pemanenan, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Budidaya pepaya ini akan menunjukkan 

hasil setelah 9 bulan perawatan, didalam perawatan ini harus sangat hati-hati agar saat pohon 

tersebut siap untuk bebbuah maka akan menghasilkan buah atau hasil yang maksimal, seleksi 

pohon sempurna juga sangat penting dilakukan agar penyakit dipohon yang tidak sempurna 

tersebut tidak menular pada pohon yang lain. 

 Perawatan tanah sebelun ditanami juga menjadi salah satu factor penting agar pohon dapat 

hidup dan menghasilkan hasil yang maksimal, luas lahan yang beragam yang dimiliki oleh para 

petani juga mempengaruhi pendapatan masing-masing petani, pengetahuan akan pengolahan 

lahan dan tanaman juga mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan pohon ketika sudah siap 

produksi, jumlah produksi dan kuliatas buah mempengaruhi harga jual sehingga petani tidak 

beragam mendapatkan pendapatan dari hasil menanan pepaya california ini, maka agar memiliki 

kualitas yang sama antara petani satu dan satunya di adakna yang namanya kemitraan. 

2.4.1 Persiapan Bibit 

 Persiapan bibit untuk budidaya adalah salah satu persiapan yang penting untuk menunjang 

keberhasilan budidaya pepaya california, bibit diambil dari pohon pepaya yang sudah berumur 

dua tahun dengan kriteria buah dengan rasa manis, berkulit halus, pohon yang akan diambil buah 
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untuk bibit puho dan buah tersebut haruslah terhindar dari hama dan penyakit yang bias 

mempngaruhi pertumbuhan bibit, serta kriteria buah yang akan diambil sebagai bibit adalah buah 

yang berbentuk lonjong bukan yang bulat, persiapan bibit yaitu dengan mengambil biji yang ada 

di tengah buah dan dicuci serta dibersihkan dari kulit bijinya yang menyerupai lendir, setelah 

lapisan tersebut sudah bersih biji tersebut direndan dalam air selam satu hari satu malam, setelh 

direndan biji tersebut dijemur di bawah sinar matahari langsung selama dua hari, setelah 

penjemuran dua hari maka biji tersebut siap ditaruh di polibag kecil dan kemudian mnunggu biji 

tersebut bersemi menjadi pohon kecil siap tanam. 

2.4.2 Persemaia 

 Sebelum disemaikan, benih yang masih kering perlu dikecambahkan terlbih dahulu, hal ini 

berguna untuk mmpersingkat watu budidaya serta kepstian benih tersebut dapat tumbuh, pertama 

rendam bibit dalam air selama satu hari satu malam, pilih biji yang tenggelam dalam air dan 

yang mengapung dibuang, taruh biji-biji yang tenggelam tersebut di wadah yang dapat tembus 

air, tarus wadh di tempat yang tersinari matahari tetapi tidak terlalu terik, percambahan benih 

memerlukan suhu kira-kira 30 
0
C, benih bercambah setelah 7-10 hari. 

 Setelah benih tersebut berkecambah menjadi bibit pindahkan bibit tersebut kepokibag, 

dalam satu polybag terdapat satu bibit, dengan ukuran polybag 9x10 cm. sebelumnya polybag 

telah diisi media tanam yang berisikan tanah, kompos, arang sekan, dengan komposisi 1:1:1, 

setelah bibit ditanam dalam polybag basahi agar menjaga kelembaban,setelah dibasahi bibit 

ditaruh ditempat yang tidak terken sinarmatahari langsung dan air hujan langsung, bibit dapat 

dipindahan pada lahan setelah bibit tersebut berumur 1-15 bulan sejak persemaian. 
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2.4.3 Penyiapan Lahan 

 Lahan untuk menanam pepaya tidak perlu diolah sempurna sampai membajak seperti 

menanam padi, lahan yang akan ditanami pepaya hanya perlu dibersihkan rumput liarnya dan 

membuat lubang tanam untuk mrnanam bibit dengan ukuran 60 cm. dengan jarak tanam anatara 

pohon satu denngan pohon yang lain yaitu 2,5 M X 2,5 M, populasi dalam satu hektar kurang 

lebih 1450 pohon. 

2.4.4 Penanaman 

 Penanaman pepaya california dilakukan dengan memindahkan bibit yang telah berumur 1-

1,5 bulan, sehari sebelum ditanami lubang diairi terlebih dahulu, penanaman bibit pepaya akan 

lebih baik dilakukan pada sore hari, dengan caramelepaskan plastic polybag dan media tanam 

ikut di tanam dilahan yang telah disiapkan. Dalam melepaskan plastik polybag diusahakan bola 

tanah tidak hancur, hal tersebut menjaga agar bibit setelah ditanam dilahan tidak mengalami 

kelayuan, setelah ditanam dilahan bibit disiram sehari satu kali dipagi hari atau disore hari, hal 

ini bertujuan agar bibit mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, dilakukan pengecekan 

berkala untuk mengecek bibit yang mati dan segera diganti. 

 Penyiraman bibit yang dilakukan anatara pagi atau sore hari dilakukan hingga tanaman 

berumur 1,5 bullan sejak dipindahkan, terdapat kebiasaan petani dalam budidaya pepaya, yaitu 

menanam satu bibit dalam satu lubang atau dua bibit dalam satu lubang, hal ini bertujuan untuk 

mencegah munculnya pohon pepaya jantan atau pohon pepaya betina, dan memepermudah 

penyulaman bila salah stu ada yang mati, pada bulan ke-4 ketika pohon berbunga untuk yang 

pertama kalinya, dilakukan seleksi pencabutan pohon yang tidak dikehendaki, akhirnya hanya 

satu oihin yang tumbuh dalam satu lubang. 
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2.4.5 Pemeliharaan 

 

 Pada proses pememeliharaan harus dilakukan diantaranya sebagai berikut : penyiaman, 

penyulman, pengairan, pemupukan, pembunuhan dan pengendalian hama penyakit, kegiatan 

pemeliharaan ini harus diteliti dan telaten. Hal ini dilakukan agar jumlah kualitas produksi buah 

pepaya california yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar. 

 Penyiangan, untuk penyiangan tidak ada waktu yang di haruskan kapan, kegiatan ini 

kondisional, mekihat banyak sedikitnya rumput-rumput liar yang mengganggu 

pertumbuhan pohon pepaya yang dalam masa pertumbuhan, 

 Pemupukan, dilakukan untuk menambah zat-zat makanan yang diperlukan tanaman 

pepaya. Umumnya menggunakan pupuk organik, tapi petani sekarang kebanyakan 

menggunakan ppupuk kimia, pemupukan pertama dilakukan seminggu setelah tanam, 

dengan menggunakan pupuk kimia sebanyak 25 gram urea, 50 gram ZA, 50gram TSP, 

dan 25 gram KCL untuk satu hektar. Pupuk tersebut dicampur dan ditanam memutar 

disekitar pohon pepaya. 

Pemupukan kedua dilakukan ketika umur tanaman pepaya 3-5 bulan, dengan kombinasi 

ppupuk yang sama tetapi takaranya lebih banyak dua kali lipat dari pemupukan pertama, 

pemupukan ketiga dilakukan saat pohon pepaya berumur 7 bulan, dan pemupukan 

selanjutnya dilakukan saat pohon berumur 9 bulan, demi memeperbanyak produksi 

setelas bulan ke-9 pemupukan dilakukan setiap satu bulan sekali. 

 Pengairan, merupakan salah satu factor yang penting agar pepaya berbuah dengan baik 

dan produksi melimpah atau maksimal,tanaman pepaya ini memerlukan banayak air, 
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tetapi air tidak boleh tergenang disekitar pohon, karena air yang tergenang disekitar 

pohon akan mengundang hama penyakit yang akan menyerang akar tanaman dan akar 

akan busuk setelah itu pohon akan mati perlahan-lahan. Tatanan snitasi yang baik adalah 

mebuat parit diantara sela-sela pohon agar air dapat mengalir baik dan lancer. 

2.4.6 Panen 

 Pepaya dapat dipanen ketika umur 9-12 bulan, dengan ciri-ciri pepaya masak yaitu sudah 

ada garis merah di kulit buah, pepaya jenis ini bila sudah ada garis merah bias dipanen, pepaya 

jenis california ini bila dipanen saat kulit sudah merah semua makan akan tidak enak rasanya, 

bila dijual tidak akan tahan lama tidak seperti pepaya yang masih bergaris akan makin merah 

sesudah dipanen maka akan lebih manis rasanya. 

2.5 Pola Kemitraan 

 Menurut Prabu Anwar (2000), berdasar pada konsep kemitraan dan keuntungan 

sertakeunggulan kemitraan ada beberpa setrategi yang ditawarkan dalam kemitraan, mengandung 

unsur saling menguntungkan saling memerlukan dan saling memperkuat. Unsur tersebut 

dibangun atas dasar sling kepercayaan, oleh karena itu strategi yang pertama adalah kometmen 

jangka panjang dan strategi implementasi, stretegi tersebut dapat dibangun melalui bebarapa pola 

yaitu : 

 Pola Asuh, pola ini dibangun atas dasar saling menolong dari yang besar kepada yang 

kecil, dari yang kuat kepada yang lemah, namun dalam posisi kebutuhan yang sama, 

mendapat porsi kwajiban yang sama, saling menguntungkan dan saling mempekuat serta 

saling menjaga. 
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 Pola Inti Plasma, adalah pola hubungan kemitraan anatara kelompok mitra dengan 

perusahaan mitra dimana kelompok mitra dengan perusaan mitra bertindak sebagai 

plasma inti. 

      Plasma   plasma 

 

         Perusahaan ini 

    

        Plasma      plasma 

 Bagan II : Apur Pola Inti Plasma 

Perusahaan dalam pola ini harus membina mitra dengan menyediakan sumberdaya, 

menyediakan bahan, memberikan teknik manajemen dan tekik pengolahan serta produksi, 

memberikan bantuan sebagai evisiensi dan produktivitas, agar masing-masing dapat 

bekerja sama dan mendapat hasil ynag maksimal sesuai dengan perjanjian yang berlaku. 

 Pola Sub Kontrak, adalah pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan 

lembaga atau perusahaan, dimana kelompok mitra memproduksi komponen yang 

diperlukan oleh perusaan sebagai bagian dari produksinya. 

Konsekwensi pola sub kontrak perlu pembinaan peningkatan kemampuan bagi kelompok 

mitra, karena pola sub kontrak memiliki banyak setandariasi jadi petani atau kelompok 

mitra dituntut untuk mengikuti semua yang disarankan oleh perusahaan demi tercapainya 

tujuan bersama.kelompok mitra haruslah meningkatkan kemampuan merencanakan 

usaha, melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan, meningkatkan kinerja dalam 
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rangka membangun kualitas dan kuantitas produksi, meningkatkan sekala ekonomi, 

menngkatkan kemampuan membaca situasi 

 Pola Sejajar, pola ini lebih menguntamakan pada keuntungan ekonomi, seperti pada pola 

dagang umumnya, kesepakatan yang dibangun pada pembagian keuntungan, setandar 

ditetapkan masing-masing, baik baik setandar harga maupun setandar pemasaran.pola ini 

dapat diliat pada kegiatan hubungan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, 

dimana perusahaan mitra memasarkan produk kelompok mitra, dan pola sebaliknya 

adalah pola keagenan yaitu kelompok mitra memasarkan hasil dari perusahaan mitra 

tetapi pola ini perusahaan menyedikan modal dan sarana untuk melakukan usaha. 

 Pola Sesuai Kebutuhan, kemitraan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

tetapi kelompok mitra bisa berubah sesuai kesepakatan, jika perusahaan membutuhkan 

kembali kelompok mitra tidak dibuat kesepakatan kembali hanaya melanjutkan 

ksepakatan yang dulu, pola ini tidak begitu menguntungkan bagi kelompok mitra tetapi 

disisi lain kelompok mitra menjadi tidak terikat dengan perusahaan mitra. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang mempunyai iklim tropis, berpeluang 

besar bagi pengembangan budidaya buah-buahan terutama buh tropika, buah buahan merupan 

salah satu sumber vitamin dan juga merupan komuditi pertanian yang penting dan terus 

ditingkatkan produksinya, permintaan terhadap buah-buahan yang semakin tinggi juga dapat 

membuka peluang usaha bagi petani yang memiliki lahan dan niat bercocok tanam dikomoditi 

buah, dan juga peluang bagi pelaku agribisnis agar dapat lebih bersaing dengan Negara lain yang 

saat ini mulai banyak di negara kita. 
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 Salah satu buah-buahan yang digemari oleh masyarakat adalah buah pepaya, selain murah 

meriah buah pepaya juga sangat bermanfaat bagi kesehatan, selain vitamin yang terkandung 

didalam buah tersebut buah pepaya juga dapat melancarkan buang air besr bagi orang yang susah 

buang air besar, pepaya bisa dipergunakan dari daun, buah, dan getahnya, buah yang masih 

mentah bisa dijadikan sayuran, dengan berbagi kelebihan tersebut banayak masyarakat yang 

menanam buah ini, tetapi kebanyakan pepaya yang ditanam adalah pepaya yang berbuah besar 

yang tidak habis dimakan sendiri serta kalau sudah dikupas dan dibiarkan selama 2 hari akan 

lembek, dengan teknologi baru jenis buah pepaya california ini buahnya tidak terlalu besar dan 

tahan lama meskipun sudah dikupas. Karena banyak permintaan pasar akan buah yang sejenis itu 

maka menarik pula minat petani menanam dan para investor berinvestasi di tanaman ini, 

sehingga dilakukanlah pola kemitraan agar dapat membantu petani yang kurang modal dan 

kurang akses agar dapat menanam pepaya ini, dan dibangunlah ebuah perjanjian agar petani dan 

investor mencapai tujuan dan keuntungan bersama. 

   Kerangka pikir merupakan suatu alur dari pemikiran untuk membahas mengenai 

judul yang ada didalam skripsi, sehingga tujuan yang direncanakan bisa tercapai. Berikut adalah 

kerangka pikir dari penelitian skripsi yang dibuat adalah sebagai berikut: 
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 Bagan III: Kerangka Pemikiran penelitian 

 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

Potret Kehidupan Sosial Ekonomi  

Petani pepaya 

Modal  

Jenis petani 

 

Petani 

pepaya 

mitra 
 

 

Petani 

pepaya non 

mitra 
 

Alasan petani  

 Komparasi 

 Jumlah Produksi 

 Pendapatan 

Terikat pada 

perjanjian 

kesepakatan harga 
 

Kesepakatan 

dengan pedangang 

mengikuti harga 

pasar 
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1. Diduga petani yang memilih mandiri memiliki modal yang banyak. 

2. Diduga petani yang mengikuti kemitraan kurang akan modal dan hasil produksi lebih 

banyak. 

3. Diduga petani yang memilih mandiri akan berproduksi lebih banyak. 

4. Diduga lebih mudah mengikuti kemitraan karena tidak memakai modal hanya harus 

memiliki lahan. 

5. Diduga pendapatan petani mandiri dan produksi petani mandiri lebih banyak daripada 

pendapatan dan produksi petani yang bermitra Karena di potong berbagai biaya. 

 


