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USAHATANI HORTIKULTURA DI LERENG PEGUNUNGAN 

(Studi Komparasi di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar  

dan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga) 

 

Oleh: 

Suparmini, Mawanti Widyastuti, Dyah Respati Suryo Sumunar,  

Inandia Safitri, Dian Oktavia Pratiwi  

 

ASBTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kesesuaian faktor fisik Kecamatan 
Binangun dan Kecamatan Karangreja  untuk syarat tumbuh tanaman hortikultura. (2) 
Perbedaan faktor non fisik yang mempengaruhi usahatani (3) Pengelolaan usahatani 
hortikultura. (4) Hambatan yang dihadapai oleh petani hortikultura di Kecamatan 
Binangun dan Kecamaan Karangreja,    

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis kuantitatif. Populasi 
fisik penelitian ini berupa lahan pertanian hortikultura dan populasi nonfisik meliputi 
seluruh petani hortikultura di Kecamatan Binangun sejumlah 1.283 dan sejumlah 760 
petani hortikultira di Kecamatan Karangreja. Pengambilan besarnya sampel 
menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel  sebanyak 98 dan 88 petani 
kemudian menggunakan teknik proporsional random sampling untuk menentukan 
petani yang dijadikan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif yaitu mengelompokan data dalam tabel frekuensi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: (1) Faktor fisik yang ada di Kecamatan Binangun maupun 
Kecamatan Karangreja sesuai untuk ditanami tanaman hortikultura, seperti cabai, 
kobis, sawi hijau, sawi putih, daun bawang, seledri dan kentang; (2) Faktor nonfisik 
meliputi: Modal awal para petani berkisar antara Rp 500.000 – Rp 2.400.00, petani 
menggunakan tenaga kerja, transportasi yang digunakan oleh petani berupa sepeda 
motor, dan melakukan pemasaran, namun petani tidak memanfaatkan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi; (3) Pengelolaan usahatani hortikultura di daerah 
penelitiaan, meliputi (a) pengolahan lahan dengan teknik tradisional (b) pembibitan dan 
penanaman (c) pemupukan menggunakan pupuk organik, urea dan ponska (e) Obat 
pembrantas hama yang dgunakan adalah Regen dan Kron. Pengelolaan tersebut 
termasuk dalam kategori sedang sehingga masih dapat ditingkatkan untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal; (4) Hambatan yang dialami oleh petani hortikultura 
adalah curah hujan yang terlalu tinggi, hama dan penyakit yang menyerang tanaman, 
dan air yang sulit pada saat musim kemarau. 

 
Kata kunci : Usahatani, Usahatani Sayuran, Hambatan, Produktivitas 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara agraris, dimana pertanian menjadi mata 

pencaharian terpenting sebagian besar penduduk di Indonesia. Pemba-

ngunan dalam sektor pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, 

perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pembangunan pertanian subsektor 

pangan merupakan sektor terpenting dalam kehidupan masyarakat di 

pedesaan. 

Keragaman jenis tanah, iklim, bahan induk, relief atau topografi di 

suatu wilayah merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam 

memproduksi berbagai komuditas pertanian secara berkelanjutan baik 

secara kualitas maupun kuantitas (Eva Banowati, 2013 : 41). 

Pertanian merupakan usaha penanaman tanaman dengan maksud 

akan memetik hasilnya. Umumnya petani ingin memperoleh hasil yang 

sebanyak-banyaknya dan optimal, oleh sebab itu petani harus mengetahui 

dan memperhatikan faktor–faktor yang menentukan dalam keberhasilan 

usaha pertanian.  

Menurut AAK (1985:13) faktor–faktor yang menentukan dalam 

keberhasilan usaha pertanian, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Iklim dan lingkungan 

2. Tanah dan kemungkinan-kemungkinan pengolahannya 

3. Pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan lingkungannya 

4. Perlindungan terhadap tanaman dari segala gangguan 

5. Rotasi tanaman atau pergiliran tanaman 

Tanah merupakan modal utama bagi para petani untuk dapat 

memproduksi pangan. Selain tanah, faktor lain yang mempengaruhi 

pertanian adalah topografi, Iklim, cahaya matahari dan temperatur. Faktor 

non fisik juga berpengaruh terhadap pertanian atara lain modal, tenaga 

kerja, pemasaran, transportasi, teknologi dan komunikasi. Adanya dukungan 

faktor fisik dan faktor non fisik tersebut pertanian di Indonesia akan dapat 

1 
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dikembangkan dengan baik. Indonesia juga sudah memiliki modal alam 

berupa tanah yang subur serta iklim yang cocok untuk ditanami atau 

dikembangkan berbagai macam jenis pertanian. 

Jenis pertanian yang di usahakan oleh penduduk di Indonesia sangat 

beragam, seperti  pertanian lahan kering dan  pertanian lahan basah. Lahan 

kering merupakan hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau 

digenangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang 

waktu. Ciri utama yang menonjol di lahan kering adalah terbatasnya air, 

makin menurunnya produktivitas lahan, tingginya variabilitas kesuburan 

tanah, macam spesies tanaman yang ditanam, serta aspek sosial, ekonomi 

dan budaya.  

Lahan kering sebenarnya memiliki potensi yang sama dengan lahan 

basah. Melihat kondisi saat ini sebagian besar lahan basah (sawah) telah 

mengalami alih fungsi lahan dan hasil produktivitas pangan menurun drastis 

dari tahun-ketahun. Pemerintah mulai melirik pengembangan lahan kering 

sebab lahan kering memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk 

dikembangkan di masa yang akan datang. Kondisi ini dapat ditinjau dari sifat 

dan karakteristiknya. Pertanian lahan kering adalah lahan dimana kebutuhan 

air tanaman tergantung sepenuhnya oleh air hujan dan tidak pernah 

tergenang air secara tetap. Secara lebih teknis sebagai iklim dengan musim 

tanam kurang dari 120 hari dalam setahun. Musim tanam didasarkan atas 

keadaan musiman dan periode tanam potensial dalam satu tahun. Periode 

tanam pada pertanian lahan kering ditentukan oleh awal mulai hujan turun. 

Panjang periode tanam biasanya ditentukan berdasarkan data iklim rangkai 

waktu paling tidak selama 20 tahun yang kemudian diekstrapolasi dan 

dianalisis guna menentukan tanggal awal dan tanggal akhir untuk suatu 

kawasan (Benu, 2013:14-19).  

Pertanian lahan kering yang sering ditemui di Pulau Jawa merupakan 

pertanian lahan kering jenis un-irrigated sebab pertanian lahan kering disini 

mengalami keterbatasan pasokan air atau tidak adanya saluran irigasi, para 

petani hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan pertanian, 

biasanya pertanian ini juga disebut sebagai pertanian tadah hujan. Salah 

satu wilayah di Pulau Jawa yang memiliki pertanian lahan kering adalah di 

wilayah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Purbalingga.  
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Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa 

Timur bagian selatan, secara astronomis terletak di 111025’-112020’BT dan 

7057’-89051’LS. Secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Kediri di 

sebelah utara dan Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Hindia di 

sebelah selatan, serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di 

sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Blitar mencapai 1.588.79 km2 yang 

terbagi kedalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Jumlah 

penduduk Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun 2010 adalah 

1.261.471 jiwa (Data Dispendukcapil). Data hasil sensus penduduk tahun 

2010 adalah 1.116.010 jiwa. Rata–rata tingkat pertumbuhan penduduk 

Kabupaten Blitar tahun kesepuluh adalah 0,47%. 

Luas pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Blitar adalah 

127.154 ha (data BPS tahun 2011) dan dimanfaatkan untuk berbagai jenis 

pertanian diantaranya pertanian palawija, perkebuanan sawit, dan pertanian 

hortikultura, dari ketiga jenis pengembangan pertanian menghasilkan potensi 

unggulan salah satunya potensi unggulan hasil dari pertanian hortikultura 

terutama tanaman cabai rawit dan menggunakan sistem rotasi tanam, 

menurut data BPS tahun 2013 total  produksi tanaman cabai rawit mencapai 

10.188 ton dengan luas area tanam 3.447 ha. Wilayah  yang berperan 

penting dalam pertanian cabai rawit di Kabupaten Blitar salah satunya 

adalah Kecamatan Binangun. 

Sementara itu, Kabupaten Purbalingga sedang mengembangkan 

perekonomian-nya dibidang pertanian, salah satunya pertanian hortikultura 

jenis sayuran di Kecamatan Karangreja. Kabupaten Purbalingga berada di 

Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kecamatan Karangreja merupakan 

daerah pegunungan berada pada ketinggian 390 mdpl – 1500 mdpl. Luas 

wilayah Kecamatan Karangreja 7.471,08 Ha. Kecamatan Karangreja terdiri 

dari tujuh desa yaitu: Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Siwarak, Desa 

Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul, Karangreja dan Gondang.  

Menurut lokasinya, tanaman sayuran dapat ditanam di dataran 

rendah maupun di dataran tinggi, artinya ada tanaman sayuran yang 

ditanam dan hidup dengan subur di daerah dataran rendah, dan ada juga 

sayuran yang tumbuh subur di dataran tinggi (Sugeng, 1983:2). Kecamatan 

Karangreja memiliki tujuh desa yang memiliki ketinggian tempat yang 
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berbeda-beda. Desa Kutabawa merupakan desa dengan ketinggian 1.210 

mdpl. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Faktor fisik yang dapat mempengaruhi syarat usaha tani hortikultura 

di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan Kecamatan Karangreja 

Kabupaten Purbalingga 

2. Pengelolaan pertanian hortikultura di Kecamatan Binangun 

Kabupaten Blitar dan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga  

belum maksimal. 

3. Kurangnya modal usaha untuk mengembangkan usahatani 

hortikultura 

4. Perbedaan hasil produksi usaha tani hortikultura di Kecamatan 

Binangun Kabupaten Blitar dan Kecamatan Karangreja Kabupaten 

Purbalingga yang dapat mempengaruhi pendapatan usahatani 

hortikultura 

5. Perbedaan aksesibilitas desa-desa di Kecamatan Binangun 

Kabupaten Blitar dan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga 

6. Usahatani hortikultura yang memiliki banyak hambatan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka didapat rumusan masalah 

penelitan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesesuaian faktor fisik dan faktor pembatas untuk 

usahatani hortikultura  di daera penelitian? 

2. Faktor nonfisik apa saja yang berpengaruh terhadap usahatani 

hortikultura di daerah penelitian?  

3. Bagaimana pengelolaan usahatani hortikultura di daerah penelitian? 
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4. Hambatan apa yang selama ini dihadapi oleh petani dalam mengelola 

usahatani hortikultura di daerah penelitian, dan bagaimana upaya 

mengatasinya ? 

5. Bagaimana perbedaan produktivitas usahatani hortikultura di daerah 

penelitian (Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan Kecamatan 

Karangreja Kabupaten Purbalingga)? 

  

D. Tujuan Penelitan 

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui: 

1. Kesesuaian faktor fisik dan faktor pembatas usahatani hortikultura di 

daerah penelitian 

2. Faktor nonfisik yang mempengaruhi usahatani hortikultura di daerah 

penelitian 

3. Pengelolaan usahatani hortikultura di daerah penelitian 

4. Hambatan yang dihadapi petani dalam mengelola usahatani 

hortikultura di daerah penelitian dan upaya mengatasinya.  

5. Perbedaan produktivitas usahatani  hortikultura di daerah penelitian 

(Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan Kecamatan karangreja 

Kabupaten Purbalingga) 
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BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

A. Kajian Tentang Geografi Pertanian 

Geografi pertanian merupakan ilmu yang mendiskripsikan variasi spasial 

dalam kegiatan pertanian di atas permukaan bumi. Salah satu tema penting yang 

dibahas dalam geografi pertanian adalah lokasi serta menjelaskan dan 

menganalisis variasi spasial dalam pertanian di seluruh dunia ( David Grigg, 

1995:1). 

Geografi pertanian termasuk dalam kelompok geografi manusia atau 

sosial. Geografi pertanian lebih memusatkan perhatiaanya terhadap hubungan 

tunbuhan yang dibudidayaakan dengan tanah, topografi dan iklim untuk mengkaji 

persebaran, jenis beserta agihan mengapa diusahakan di tempat tersebut 

menurut (Eva Banowati dan Sriyanto (2013:6). Unsur-unsur yang mempengaruhi 

pertanian menurut Charles Whyne Hammond (1985:79) dapat di lihat pada 

gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. The determinants of agriculture 

Gambar 1 merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi pertanian, unsur 

yang mempengaruhi pertanian adalah unsur fisik yang terdiri dari iklim, hujan, 

sinar matahari, relief, batuan, sungai, tanah dan air. Unsur manusia juga 

mempengaruhi pertanian faktor budaya dan sejarah, tenaga kerja, transportasi, 
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tradisi, pendidikan dan ekonomi. Dengan adanya faktor tersebut manusia 

melakukan kegiatan pertanian. Keberhasilan dalam melakukan kegiatan 

pertanian juga dipengaruhi oleh cara pengolahan serta kesempatan yang dimiliki 

oleh petani. Pengolahan yang baik maka petani akan mendapatkan hasil yang 

memuaskan sehingga kehidupan menjadi sejahtera. 

Menurut Eva Banowati dan Sriyanto, (2013:3), Pertanian merupakan 

suatu aktivitas manusia yang disengaja, langkah yang perlu dilakukan 

sehubungan dengan behavior environment atau pemberdayaan masyarakat 

antara lain melalui revitalisasi sektor pertanian dengan menggunakan lahan 

sesuai daya dukungnya. Pengertian pertanian merupakan suatu jenis kegiatan 

produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan 

berdasarkan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Geografi 

Pertanian  terdiri atas satu perbandingan pertanian yang sistematik di negara-

negara dan benua-benua (menurut Freeman dan Raup dalam Eva Banowati dan 

Sriyanto, 2013:6). 

Unsur-unsur pertanian terdiri dari dua unsur yaitu unsur fisik dan unsur 

manusia, dimana kedua unsur tersebut mengupayakan kemungkinan 

penggunaan lahan. Unsur fisik yang mempengaruhi pertanian terutama dalam 

penentuan penggunaan lahan pertanian berupa kondisi iklim, relief, dan tanah. 

Unsur manusia yang berpengaruh dalam penggunaan lahan terdiri dari tiga faktor 

yaitu pertama, faktor budaya dan sejarah manusia yang meliputi tenaga kerja, 

teknologi, transportasi, tradisi dan pendidikan. Kedua, faktor ekonomi meliputi 

modal, permintaan dan penawaran harga. Ketiga, faktor politik meliputi kebijakan 

pemerintah dan strategi. Unsur terakhir yang mempengaruhi pertanian adalah 

pola pertanian yang diterapkan. Pola pertanian akan mempengaruhi efektifitas 

dalam setiap usahatani, maka pola pertanian yang diterapkan dapat efisien dan 

memperoleh hasil yang diharapkan. Pola pertanian terdiri dari modal, pemilihan 

benih, pupuk, teknologi dan tenaga kerja secara baik agar semua faktor produksi 

dapat dimanfaatkan lebih optimal. 

Hasil yang diharapkan dari usahatani dapat mencerminkan dua hal yaitu 

dapat memenuhi kesejahteraan petani atau sebaliknya tidak membawa hasil, 

akibatnya muncul fenomena kemiskinan pada petani. Jika masyarakat petani 

masih pada taraf kemiskinan, maka muncullah stagnasi dalam proses 

pengambilan keputusan untuk bertani. Pola pertanian yang diterapkan juga akan 

mempengaruhi statistik pertanian secara umum. 
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1. Pengertian Usahatani 

Usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani 

mengelola input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, 

teknologi, pupik, benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien dan kontinuen 

untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usahatani 

meningkat, menurut (ABD.Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti, 158:2007). 

a. Faktor Fisik Usahatani 

Faktor ini merupakan Faktor paling penting yang membedakan tipe 

usahatani dari satu daerah. Faktor alam yang meliputi iklim, tanah, dan 

topografi, dan keadaan dari satu daerah ke daerah lain darah tidak 

sama (Abbas Tjakrawiralaksana dan Muhamad Cuhaya Soeriaatmadja 

1983:44). Faktor non fisik dari usahatani antara lain: topografi, iklim, 

suhu udara, curah hujan, kelembaban, sinar matahari, angin, faktor 

tanah, dan faktor air. 

1) Topografi 

Topografi lahan menggambarkan penggunaan lahan pertanian 

yang didasarkan pada ketinggian tempat. Pembagian lahan menurut 

ketinggian tempat (topografi) sering di kategorikan sebagai lahan 

dataran pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. (Eva Banowati 

dan Sriyanto, 2013:65-66). 

Seperti yang dikemukakan oleh Junghun bahwa ketinggian 

suatu tempat akan mempengaruhi persebaran jenis tanaman atau 

vegetasi khususnya untuk tanaman pertanian. Menurut Junghun 

bahwa persebaran dan jenis tanaman antara dataran rendah dan 

tinggi sangat berbeda. Ketinggian 0 – 650 mdpl cocok untuk tanaman 

kelapa, padi, jagung dan tebu. Ketinggian 650 – 1.500 mdpl sesuai 

untuk tanaman tembakau, kopi, cokelat dan teh. Tanaman sayuran, 

kina, teh dan pinus cocok untuk ditanam di daerah yang mempunyai 

ketinggian antara 1.500 – 2.500 mdpl. Ketinggian di atas 2.500 mdpl 

tanaman pertanian sudah tidak dapat tumbuh yang ada hanya 

tanaman lumut.  

2) Iklim  

Menurut (Abbas Tjakrawiralaksana dan Muhamad Cuhaya 

Soeriaatmadja 1983:44) iklim adalah faktor alam yang barangkali 
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paling menentukan pada penyelenggaraan tipe usahatani di daerah-

daerah. Iklim meliputi curah hujan, suhu udara, penyinaran matahari, 

kelembaban nisbi dan angin. Dilihat dari unsur-unsur iklim tersebut 

curah hujan dan suhu merupakan unsur-unsur iklim yang penting 

buat Indonesia, menurut (R.Abdoel Djamali, 2000:53) 

a)  Suhu udara  

Suhu selalu diukur dari ketinggian 1,5 – 2 meter ditempat yang 

terlindungi (tidak kena sinar matahari dan angin secara langsung) 

dan di atas tanah yang berumput (bukan pada tanah gundul). Suhu 

yang diukur demikian bukan hanya untuk tanaman itu sendiri, tetapi 

suhu ini dapat dipakai sebagai pembanding dimana data ini diambil 

pada tempat yang berbeda pada keadaan yang sama, pada jam-jam 

tertentu dicatat suhu minimal dan maksimal (Aak, 1983:16). Corak 

hubungan antara suhu panas (Ketinggian diatas permukaan laut/dpl) 

dan jenis komoditi untuk Pulau Jawa (R.Abdoel Djamali, 2000:54-55)  

b) Curah hujan  

Curah Hujan di suatu tempat antara lain di pengaruhi oleh 

keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus 

udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan 

dan letak stasiun pengamat. Menurut (BPS (1996) dalam R.Abdoel 

Djamali, 19 2000:54) bahwa selama hujan tahun 1994 rata-rata 

berkisar 0,2mm sampai 32,8mm. Mengingat air diperlukan untuk 

pertumbuhan tanaman, maka datangnya hujan sangat ditunggu-

tunggu. Hujan yang datang di luar masanya biasanya merusak hasil 

panen (serangga hama penyakit bahkan bisa mati). Oleh karena itu, 

curah hujan harus sesuai dengan jumlah air yang dibutuhkan oleh 

tanaman.  

c) Kelembaban  

Kelembaban udara ini sangat penting untuk diketahui, karena 

dengan demikian petani dapat memperhitungkan atau dapat 

mengetahui kapan saatnya tanaman itu dapat dipanen, selain itu 

dapat memperhitungkan kapan saat berkembangnya cendawan yang 

dapat merugikan tanaman (AAK, 1983:19).  
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d) Sinar Matahari  

Menurut (R.Abdoel Djamal, 2000:56) Panjang hari (lamanya 

penyinaran matahari) berpengaruh pada pembuangan tanaman. 

Adanya perbedaan panjang hari, maka tanaman dibedakan menjadi 3 

macam: (1) Tanaman hari panjang (Long day plant) adalah tanaman 

yang memerlukan lama penyinaran matahari lebih dari 14 jam untuk 

pembuangannya. 20 (2) Tanaman hari pendek (Short day Plant) 

adalah lama penyinaran kurang dari 12 jam untuk pembuangannya. 

(3) Tanaman indifferent (neutral day plant) adalah golongan tanaman 

yang pembuangannya tidak dipengaruhi oleh lama penyinaran 

matahari. 

e) Angin 

Peranan angin terhadap tanaman tidak selamanya mengun-

tungkan. Angin yang menguntungkan dapat membantu proses 

penyuburan tanaman, sedangkan angin yang datang secara 

mendadak dengan kecepatan tinggi dapat merusak tanaman 

misalnya angin bahorok yang merusak tanaman tembakau di Deli 

(R.Abdoel Djamali, 2000:56).  

3) Faktor Tanah  

Menurut (R.Abdoel Djamali, 2000:56) ada beberapa definisi 

tanah yang masing-masing berbeda sesuai dengan sudut pandang 

keilmuannya. Bagi bidang pertanian, tanah adalah media tumbuh 

tanaman. Tanah merupakan lapisan kulit bumi terluar yang tersususn 

dari bahan mineral dan bahan organik. Unsur pembentukan tanah 

terdiri dari mineral(45%) udara (25%), air (25%) dan bahan organik 

(5%). Jenis tanah antara yang ada di Indonesia adalah : (1) Tanah 

Andosol, tanah yang belum berkembang, kaya mineral alofan, dan 

kerapatan rendah, terbentuk dari 21 bahan yang kaya akan vulkan 

dan mempunyai horizon permukaan berwarna kelam. (2) Tanah 

Regosl, tanah yang berkembang dari bahan yang lepas-lepas (pasir). 

(3) Tanah Litosol adalah tanah dangkal dengan ketebalan kurang dari 

10 cm diatas batuan.  
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4) Faktor Air  

Menurut (R.Abdoel Djamali, 2000:57-58) sebagian besar 

jaringan tanaman terdiri dari air. Air merupakan komponen yang 

penting bagi tanaman sebab diperlukan untuk proses fotosintesis, 

metabolisme, transportasi bahan makanan ke daun, dan 

mengedarkan makanan dari daun keseluruh tubuh tanaman. Air juga 

penting untuk melarutkan unsur hara dalam tanah sehingga dapat 

diserap oleh tanaman 

 

b. Faktor Non Fisik Usahatani 

Faktor nonfisik usaha tani meliputi: modal, tenaga kerja, 

transportasi dan komunikasi, pemasaran, dan teknologi.  

1) Modal 

Menurut (Sadono Sukirno dkk, 2006:7) dalam membicarakan 

mengenai kegiatan bisnis dan sistem finansial, modal diartikan pula 

sebagai dana yang digunakan untuk melakukan investasi di sektor 

keuangan seperti membeli saham dan obligasi. Sering juga dikatakan 

sebagai dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha 

sehari-hari. Menurut (G.JVINK, 1984:129) modal usaha dalam 

pertanian adalah setiap barang ekonomi yang digunakan. Modal 

daam pertanian digunakan untuk membeli bibit, menyewa atu 

membeli tanah, membeli pupuk dan obat pemberantas hama serta 

mengupah buruh tani. 

2) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah faktor produksi yang kedua dalam suatu 

proses produksi pertanian. Tenaga kerja dalam ilmu ekonomi, 

diartikan sebagai daya manusia untuk melakukan usaha guna 

memproduksi benda-beda bernilai ekonomi menurut (Muhamad Akib 

Tuwo, 2011:72). Peranan tenaga kerja sangat dibutuhkan bagi petani 

sayuran untuk membantu menggarap dan proses panen di butuhkan 

tenaga kerja atau butuh tani yang cukup banyak. 

3) Transportasi dan Komunikasi 

Pengangkutan yang efisien dan murah merupakan keinginan  

para petani. Usaha pertanian di Indonesia tersebar luas dan hasil 
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produksi pertanian juga harus tersebar luas.Diperlukan jaringan 

pengangkutan yang menyebar luas untuk membawa sarana dan alat 

produksi ke tiap usahatani dan membawa hasilnya ke konsumen 

(Eva Banowati dan Sriyanto , 2013:150). 

d) Pemasaran 

Menurut (Radiosunu dalam ABD.Rahim dan Diah Retno Dwi 

Hastuti, 2007:107) pemasaran adalah kegiatan manusia yang 

diarahkan pada usaha memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui 

proses pertukaran. Pemasaran berfungsi untuk memasarkan atau 

menjual hasil pertanian sayuran ke beberapa wilayah yang ada di 

Kecamatan Karangreja. 

e) Teknologi 

Menurut (Eva Banowati dan Sriyanto, 2013:150) penggunaan 

teknologi pertanian berkaitan dengan bagaimana cara melakukan 

pekerjaan usahatani untuk mendapatkan produktivitas yang lebih baik 

dan mendapatkan cara yang lebih efisien. Untuk mencapai semua itu, 

harus ada perubahan teknologi yang digunakan tetap mengacu pada 

kesesuaian daya dukung dan kemampuan daerah usaha tani berada. 

 

2. Usahatani Hortikultura 

Secara etimologis, kata Hortikultura berasal dari bahasa 

latin yaitu dari kata Hortus: kebun dan Cultura: budidaya/pengelolaan. 

Hortikultura adalah ilmu dan seni bercocok tanam yang memerlukan 

pemeliharaan khusus, serta bercocok tanam tersebut dilakukan di kebun 

atau pekarangan. Pekarangan yang disebut Compound Garden atau 

Mixed Garden oleh Terra didefinisikan sebagai sebidang tanah darat 

yang terletak langsung di sekeliling rumah dengan batas-batas yang 

jelas, serta umumnya di tanami berbagai jenis tanaman. 

Ilmu hortikultura mencakup aspek produksi dan penanganan 

pascapanen yaitu: teknologi perbanyakan, penanaman, pemeliharaan, 

sehingga ilmu hortikultura terkait erat dengan bidang ilmu lain seperti: 

Fisiologi, Biokimia, Genetika, Entomologi, Fitopatologi, Ilmu tanah, 

Klimatologi dan sebagainya. Luas lahan pertanian untuk lahan tanaman 
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hortikultura di dunia adalah sangat kecil bila dibandingkan dengan luas 

lahan tanaman lain seperti serealia (biji-bijian) yaitu kurang dari 10%. 

Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi 

kendala dalam pengembangan komoditas hortikultura yaitu: 

a.  lemahnya modal usaha. 

b.  rendahnya pengetahuan. 

c. harga produk hortikultura sangat berfluktuasi, sehingga resiko 

besar. 

d. umumnya prasarana transportasi kurang mendukung. 

e. belum berkembangnya agroindustri yang memanfaatkan hasil 

tanaman hortikultura sebagai bahan baku. 

Secara umum budidaya hortikultura meliputi: tanaman sayuran 

(vegetable crops); tanaman buah (fruit crops); dan tanaman hias 

(ornamental crops). Berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan 

tersebut maka ilmu hortikultura dibagi berdasarkan komoditi yaitu: 

a. Olericultura yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanaman 

sayuran dan teknologinya, sehingga orang yang menekuni serta 

ahli dibidang tersebut dinamakan: Olericulturist. 

b. Pomologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanaman buah 

dan teknologinya, sehingga orang yang menekuni serta ahli 

dibidang tersebut dinamakan: Pomologist. 

c. Floricultura yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanaman hias 

dan teknologinya, sehingga orang yang menekuni serta ahli 

dibidang tersebut dinamakan: Floriculturist. 

(http://berusahatani.blogspot.com/2009/11/secara-etimologis-kata-

hortikultura.html) 

 

B. Kerangka Berpikir 

Indonesia merupakan negara yang kaya sehingga segala jenis 

tanaman dapat tumbuh di tanah Indonesia. Sektor pertanian yang mulai 

berkembang di Indonesia diantaranya adalah pertanian hortikultura di 

Purbalingga dan Blitar. Di Kabupaten Purbalingga terdapat Kecamatan 

http://berusahatani.blogspot.com/2009/11/secara-etimologis-kata-hortikultura.html
http://berusahatani.blogspot.com/2009/11/secara-etimologis-kata-hortikultura.html
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Karangreja, merupakan penghasil sayuran di Kabupaten Purbalingga.  

Sementara di Kabupaten Kediri terdapat Kecamatan Banagun merupakan 

salah satu kecamatan yang memiliki lahan kering dan di manfaatkan untuk 

pertanian terutama cabai rawit. Usahatani cabai rawit di wilayah ini tersebar 

di sebagian wilayah kecamatan dengan menggunakan sistem rotasi saat 

musim tanam tiba. 

Perbedaan kondisi fisik maupun nonfisik geografis di kedua tempat 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktiviras 

usahatani hortikultura. Perbedaan pengelolaan usahatani hotikultura yang 

berada di kedua  tempat tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang di 

peroleh oleh petani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka berpikir 

 

C. Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana kesesuaian kondisi fisik Kec. Binangun dan Kec. Kutabawa untuk 

syarat tumbuh tanaman hortikultura 

2. Bagaimana perbedaan faktor non fisik yang mempengaruhi usahatani 

hortikultura 

Usaha Tani Hortikultura 

Kecamatan Karangreja, Purbalingga Kecamaytan Binangun, Blitar 

Kondisi Fisik Kondisi nonfisik 

Pengelolaan Usaha Tani 

Produktivitas 

Kondisi Fisik Kondisi nonfisik 

Pengelolaan Usaha Tani 

Produktivitas 
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di Kec. Binangun dan Kec. Kutabawa?  

a.  Berapa besar modal yang dibutuhkan untuk usahatani hortikultura?  

b.  Berapa luas lahan yang digunakan untuk usahatani hortikultura?  

c. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk usahatani 

hortikultura?  

d.  Teknologi apa yang digunakan untuk mengelola usahatani 

hortikultura?  

 

3. Bagaimana penggelolaan usahatani hortikultura di Kec. Binangun dan Kec. 

Kutabawa  

a. Persiapan apa saja yang dibutuhkan dalam mengolah lahan untuk 

usahatani hortikultura?  

b. Bagaimana cara petani melakukan pembibitan?  

c. Bagaimana cara petani melakukan penanaman?  

d. Bagaimana petani melakukan pemeliharaan tanaman hortikultura?  

e. Bagaimana sistem panen dan pasca panen yang digunakan oleh petani 

hortikultura?  

 

4. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh petani hortikultura di Kec. Binangun 

dan Kec. Kutabawa serta cara mengatasi hambatan tersebut?  

a. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh petani hortikultura di Kec. 

Binangun dan Kec. Kutabawa  

b. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?  

 

5. Bagaimana hubungan biaya produksi dengan produktivitas bersih di Kec. 

Binangun dan Kec. Kutabawa?.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai 

situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Sumadi Suryabrata, 2011:76). Penelitian 

ini termasuk ke dalam Geografi Pertanian dan Geografi Ekonomi. Penelitian ini 

menggunakan konsep lokasi, konsep keterjangkauan, konsep jarak dan konep 

keterkaitan ruangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan keruangan. Dengan melihat aktivitas yang dilakukan oleh petani 

hortikultura di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan Kecamatan Karangreja 

Kabupaten Purbalingga. Pendekatan keruangan merupakan suatu metode untuk 

memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam 

melalui media ruang (Hadi Sabari Yunus, 2010:44).   

 

B. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah:  

1. Faktor fisik yang mempengaruhi syarat rumbuh tanaman hortikultura, yaitu 

a. iklim 

b. tanah 

c. topografi 

d. air 

2. Faktor non fisik yang mempengaruhi usahatani hortikultura 

a. modal 

b. tenaga kerja 

c. pasar 

d. transportasi 

e. teknologi dan komunikasi 

3. Pengelolaan usahatani hortikultura 

a. persiapan lahan 

b. penanaman bibit   

c. pemeliharaan tanaman 

d. panen dan pascapanen 

4. Hambatan yang di alami oeh petani hortikultura 

5. Pendapatan petani hortikultura 

 

16 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan pada bulan April – 

Oktober 2015, di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dan Kecamatan 

Karangreja Kabupaten Purbalingga. 

 

D.  Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010: 

173). Populasi dalam penelitian ini ada dua yaitu : 

1.  Populasi fisik 

Populasi fisik dalam penelitian ini adalah semua lahan kering yang 

dimanfaatkan untuk usaha tani hortikultura di Kecamatan Binangun, dan 

Kecamatan Karangreja.  Data yang digunakan berupa data sekunder. 

 

2.  Populasi non fisik 

Populasi nonfisik dalam penelitian adalah rumah tangga petani lahan 

kering di Kecamatan Binangun yang mengusahakan tanaman hortikultura  

berjumlah 1.283 KRT, yang tersebar di dua desa yaitu di Desa Sumber Kembar 

dan Salamrejo. Sementara di Kecamatan Karangreja, populasi petani hortikultura 

berjumlah 760 petani yang tersebar di dua desa, yaitu Desa Kutabawa dan Desa 

Siwarak.  

 

 
E. Sampel 

Teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin,  yaitu: 

 

 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = margin error 

 

Margin error 10% atau taraf kesalahan 10%, sehingga diperoleh perhitungan 

sebagai berikut : 
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Kecamatan: Binangun   Kecamatan Kutabawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin 

maka di peroleh jumlah sampel kepala rumah tangga petani di Kecamatan 

Binangun, sejumlah 93 KRT dan 88  KRT di kecamatan Karangreja.  

 
 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara bagaimana dapat 

memperoleh data mengenai variabel-variabel tertentu (Suharsimi Arikunto, 

2002: 126). Cara memperoleh data lengkap sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka metode yang digunakan adalah:  

 

1. Data Primer 

a. Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran kondisi fisik, 

daerah dan batas administratif, kondisi usahtani hortikultura dan 

mengetahui aktivitas usaha tani cabai rawit pada pertanian lahan kering. 

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden 

dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode wawancara 

bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan usaha tani 

cabai rawit pada pertanian lahan kering, faktor non fisik yang 

mempengaruhi usaha tani cabai rawit, serta produktivitas usaha tani cabai 

rawit pada pertanian lahan kering. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa 

dokumentasi. Dokumen merupakan sejumlah besar fakta dan data yang 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini 

tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada 

peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam 

Dokumentasi pada penelitian ini meliputi: data fisik daerah penelitian seperti, 

data curah hujan, peta administrasi, jenis tanah, topografi, monografi desa.  

 

 

G. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1989: 263), sesuai dengan tujuan penelitian, untuk analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif kuantitatif 

digunakan untuk menganalisis data primer meliputi jenis kelamin, umur, mata 

pencaharian, pendidikan, faktor fisik terkait usaha tani cabai rawit pada pertanian 

lahan kering, faktor non fisik usaha tani cabai rawit, pengelolaan usaha tani cabai 

rawit pada pertanian lahan kering, serta produktivitas bersih usaha tani cabai 

rawit pada pertanian lahan kering. Teknik analisis ini digunakan untuk 

menganalisis data dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel silang 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

1. Kondisi Fisik Daerah Kecamatan Binangun 

a. Letak, Luas, dan Batas  

Secara astronomis Kecamatan Binangun terletak pada posisi 7°21'LS- 

7°31'LS-110°10'BT-111°40'BT. Secara administrasi Kecamatan Binangun ter-

masuk ke dalam wilayah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur tepatnya berada 

di bagian selatan. Batas-batas administrasi Kecamatan Binangun adalah sebagai 

berikut: Sebelah utara : Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selopuro Sebelah 

selatan: Kecamatan Wates Sebelah barat: Kecamatan Panggungrejo, 

Kecamatan Sutojayan Sebelah timur: Kabupaten Malang Kecamatan Binangun 

memiliki luas wilayah ± 81,18 km2 dibagi menjadi 12 desa, 33 dusun, 87 RW, 

337 RT. Dua belas desa di Kecamatan Binangun yaitu Desa Sumber Kembar, 

Desa Umbul Damar, Desa Salamrejo, Desa Rejoso, Desa Birowo, Desa 

Binangun, Desa Sukorame, Desa Ngadri, Desa Ngembul, Desa Sambigede, 

Desa Tawangrejo dan Desa Kedung wungu. Jarak Kecamatan Binangun dari 

ibukota Kabupaten Blitar kurang lebih 36 km. Berikut adalah peta administrasi 

Kecamatan Binangun 

 

a. Topografi  

Wilayah di Kecamatan binangun memiliki variasi kemiringan lereng. 

Wilayah di kecamatan Binangun yang berada di kemiringan lereng 15-25% 

adalah di Desa Umbul Damar, Ngadri, Sukorame, Birowo, Sumber Kembar, 

Kedung Wungu, Rejoso, Salamrejo, Ngembul, Tawang Rejo, Binangun. 

Kemiringan lereng antara 0-8% berada di Desa Kedung Wungu bagian utara. 

 

b. Jenis Tanah  

Menurut data badan pertanahan tahun 2014 jenis tanah di wilayah 

Kecamatan Binangun terdiri dari lima jenis tanah yaitu tanah litosol, mediteran, 

renzina, mediteran cokelat kemerahan, dan regosol cokelat keabuan. Wilayah 

yang memiliki jenis tanah litosol, mediteran dan renzina berada di wilayah Umbul 

Damar, Ngandri, Sukorame, Birowo, Sumber Kembar, dan Kedung Wungu. 

Wilayah dengan jenis tanah mediteran cokelat kemerahan berada di wilayah 
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Salamrejo, Binangun, Rejoso, Ngembul, dan Tawang rejo. Jenis tanah regosol 

cokelat keabuan berada di wilayah sebagian kecil wilayah Kedung Wungu bagian 

utara. 

 

c. Fisiografi  

Berdasarkan kondisi fisiografinya Kecamatan Binangun terbagi menjadi 

dua bentuk fisiografi berupa bukit lipatan dan vulkan. Wilayah di Kecamatan 

Binangun yang berada di wilayah bukit lipatan yaitu wilayah Umbul Damar, 

Ngandri, Sukorame, Birowo, Sumber Kembar, dan Kedung Wungu 60 Salamrejo, 

Binangun, Rejoso, Ngembul, dan Tawang rejo, sedangkan wilayah yang berada 

di fisiografi vulkan yaitu wilayah Kedung Wungu bagian utara. 

 

d. Tata Guna Lahan  

Kecamatan Binangun memiliki luas wilayah 81.18km2. Lahan seluas 

81,18km2 dibagi menjadi beberapa penggunaan lahan diantaranya permukiman, 

kebun, sawah irigasi, sawah tadah hujan, tanah ladang, semak dan rerumputan, 

serta hutan negara. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan pemanfaatan 

lahan di Kecamatan Binangun 

 

Tabel 1. Penggunaan Lahan Di kec. Binangun 

 

Sumber: Data Dinas Pertnahan Kab. Blitar 2014 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kecamatan Binangun 

terutama diusahakan untuk pertanian lahan kering dan perkebunan, yakni 

sebesar 77% dari luas lahan. 
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e. Kondisi Hidrologis  

Sumber air untuk kehidupan sehari-hari penduduk di Kecamatan Binangun 

berasal dari sumur gali, sumber mata air, dan sungai. Wilayah di Kecamatan 

Binangun sebagian memiliki sumber mata air yang cukup besar untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk sehari-hari. Sungai di Kecamatan Binangun mengalir hanya 

saat musim hujan, tetapi terdapat satu sungai yang terletak di bagian utara yaitu 

sungai brantas dan merupakan batas kecamatan Binangun dan Kesamben. 

sungai brantas mengalir setiap musim sehingga masyarakat yang tinggal di 

sekitar sungai dapat memanfaatkan air sungai untuk pertanian. 

 

f. Kondisi Klimatologis  

Klasifikasi penentuan tipe iklim menurut Schmidth dan Ferguson 

mendasarkan pada curah hujan bulanan atau bulan basah dan bulan kering. Tipe 

iklim ditentukan berdasarkan hasil perbandingan (Q) antara bulan basah dan 

bulan kering. Bulan basah adalah jika curah hujan dalam satu bulan lebih dari 

dari 100 mm, bulan kering adalah jika curah hujan dalam satu bulan kurang dari 

60 mm, bulan lembab adalah jika curah hujan dalam satu bulan antara 60 mm 

dan 100 mm.  

 

2. Kondisi Fisik Daerah Kecamatan Karangreja 

Kecamatan Karangreja terletak di Kabupaten Purbalingga, Jawa 

Tengah. Kecamatan Karangreja terletak paling utara dari Kabupaten Purba-

lingga. Secara astronomis Kecamatan Karangreja berada pada 109˚ 14’ 10’’ BT - 

109˚ 22’ 30’’ BT dan 7˚ 14’ 0’’ LS - 7˚ 16’ 10’’ LS. Kecamatan Karangreja berada 

paling utara Kabupaten Purbalingga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Sebelah Timur: 

Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Bobotsari Sebelah Selatan: 

Kecamatan Bobotsari dan Kecamatan Mrebet Sebelah Barat: Kecamatan 

Bojongsari dan G.Slamet Jumlah keseluruhan luas wilayah di Kecamatan 

Karangreja 7.471,08 ha termasuk hutan negara. Secara administratif Kecamatan 

Karangreja terdiri dari tujuh desa yaitu Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa 

Siwarak, Desa Tlahab Lor, Desa Tlahab Kidul, Desa Karangreja dan Desa 

Gondan 

a. Keadaan Geologis  

Kondisi Geologi Kecamatan Karangreja berdasarkan peta Geologi 

Kabupaten Dati II Purbalingga tahun 1997 dan survei lapangan Kecamatan 
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Karangreja mempunyai dua struktur yaitu struktur patahan dan struktur lipatan. 

Struktur patahan berada di bagian barat yang merupakan patahan longitudinal, 

sedengkan wilayah timur mengalami penurunan yaitu lipatan yang terdiri dari 

sinklinal dan antiklinal. Jenis batuan yang diperoleh dari data Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga jenis batuan di Kecamatan Karangreja 

adalah batuan Andesit dan Batu Pasir. Batu andesit dan batuan pasir berasal 

dari lava Gunung Slamet yang meletus pada tahun 1772. Kecamatan Karangreja 

merupakan daerah aliran larva maka di Kecamatan Karangreja struktur 

batuannya berupa batuan pasir dan batuan Andesit.  

 

b. Kondisi Hidrologis  

Di wilayah Karangreja ini banyak dijumpai sungai-sungai yang mengalir, 

aliran sungai tersebut bergabung membentuk sungai dengan tipe dendritis dan 

merupakan sub DAS Serayu. Sungai-sungai tersebut memiliki jenis yang 

berbeda , jenis yang paling banyak adalah jenis sungai semi permanen, yaitu 

sungai yang mengalir deras pada musim penghujan dan pada musim kemarau 

aliran akan berkurang bahkan kering, sungai tersebut meliputi Sungai Cibaya, 

Sungai Serang dan Sungai Soso. Selain sungai semi permanen juga terdapat 

sungai permanen dan sungai hujan. Sungai permanen merupakan sungai yang 

alirannya tetap sepanjang tahun, sungai tersebut meliputi Sungai Tlahab dan 

Sungai Klawing, sedangkan sungai intermiten adalah sungai yang alirannya 

hanya pada musim penghujan saja, pada musim kemarau alirannya mati. Sungai 

tersebut adalah Sungai Pring. Kedalaman efektif tanah mencapai 30-90 meter, 

pada kedalaman tersebut banyak di temukan lava flow sebagai pembawa air 

(aquiver) dan biasanya air tanah tersebut berupa mata air yang oleh penduduk 

dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari dengan cara mengalirkan dari tempat-

tempat yang tinggi ke rumah-rumah penduduk melalui pipa-pipa atau selang air.  

 

c. Jenis Tanah  

Jenis tanah menurut Peta Jenis Tanah Kecamatan Karangreja tahun 

2010, Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Kabupaten Purbalingga jenis 

tanah di Kecamatan Karangreja adalah tanah jenis Andosol coklat kekuningan, 

Latosol merah kekuningan, latosol coklat, Grumusol kelabu kekuningan dan 

Regosol. Menurut data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga 

tanah Andosol di Kecamatan Karangreja mempunyai sifat fisik yang sangat baik 

yaitu daya pengikat air yang sangat tinggi, sempel di ambil pada tanah bagian 
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dalam tekstur tanah sedang, ph agak masam dan drainase di tanah tersebut 

agak masam. Tanah tersebut mengandung lempung dan memiliki zat organik 

yang baik. Tanah Latosol Merah Kekuningan mengandung kadar lempung 75% 

dengan konsistensi gembur sekali dengan pH lebih dari 5 yang berarti tanah 

agak masam (Typic Dystrudepts) 

 

d. Penggunaan Lahan di Kecamatan Karangreja  

Kecamatan Karangreja memiliki luas lahan sebesar 7.471,08 Ha dengan 

penggunaan lahan sebagai hutan, tanah perkebunan dan pemukiman. Komposisi 

luas penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 2. Penggunaan Lahan di kec. Karangreja 

 

Sumber: Monografi Kecamatan Karangreja, 2014 

 

Penggunaan lahan di Kecamatan Karangreja sebagian besar adalah 

lahan perkebunan dengan luas 4.040,06 ha atau sebesar 54% dari luas yang 

dimiliki. Penggunaan lahan paling besar kedua digunakan sebagai hutan 

pemerintah yang berfungsi sebagai hutan lindung dengan luas 2554,62 67 (35%) 

Kecamatan Karangreja berada di bawah kaki gunung Slamet sehingga memiliki 

hutan yang cukup luas hal itu sangat bermanfaat untuk menjaga ekosistem dan 

mencegah terjadinya longsor. Luas lahan pemukiman yang dimiliki oleh 

Kecamatan Karngreja sebesar 11% atau 876,40 Ha dengan jumlah rumah 9.301. 

Keuntungan memiliki perkebunan dan hutan yang luas maka Kecamatan 

Karangreja memiliki keadaan alam yang terjaga karena luas pemukiman sempit 

serta tidak adanya daerah industri yang dapat menyebabkan polusi. Kecamatan 

Karangreja memiliki hutan yang cukup luas hal tersebut di fungsikan untuk 

melindungi ekosistem yang berada di daerah Gunung Slamet serta mencegah 

longsor 
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B.. Faktor Fisik yang Mempengaruhi Usahatani Hortikultura 

Usahatani hortikultura, seperti cabai rawit, kobis, sawi, wortel, daun 

bawang, kentang, dan lainnya. sangat terpengaruh oleh faktor fisik daerah 

sekitar. Faktor fisik yang mempengaruhi antara lain: Iklim, tanah, topografi, dan 

air. Di Kecamatan Binangun, tanaman hortikultura yang ditanam adalah cabai 

rawit, sementara di kecamatan Karangreja, bermacam jenis tanaman hortikultura 

dapat ditanam. Lokasi penelitian di Kecamatan Binangun meliputi dua desa, yaitu 

Desa Salamrejo dan Desa Sumber Kembar, sedangkan di Kecamatan 

Karangreja, lokasi penelitian di Desa Kutabawa dan Desa Siwarak. 

 

a. cabai rawit 

Syarat tumbuh tanaman cabai rawit harus memiliki ketersediaan air yang 

mencukupi untuk pertumbuhan tanaman cabai rawit sebab setiap fase 

pertumbuhan berbeda-beda kebutuhan airnya. Daerah penelitian merupakan 

daerah pegunungan dengan pertanian berbasis tadah hujan, sehingga 

ketersediaan air di kedua daerah penelitian tergolong sedikit dan sumber mata 

air yang ada belum mampu digunakan untuk pengairan usaha tani cabai rawit. 

 

b. Kobis 

Kobis merupakan tanaman yang dapat tumbuh di setiap musim dan 

cocok di tanam pada dataran tinggi maupun dataran rendah. Namun kobis lebih 

cocok di daerah yang memiliki iklim dingin dan lembab atau daerah pegunungan, 

Iklim di Kecamatan Karangreja  cocok untuk ditanam kobis karena berada di 

daerah pegunungan. Suhu yang sesuai untuk tanaman kobis adalah 10 -24 °C.  

Tanaman kobis cocok untuk ditanam pada ketinggian 600 mdpl – 2.000 

mdpl. Topografi Kecamatan Karangreja cocok untuk di tanami kobis karena 

berada di ketinggian 6.30 – 1.300 mdpl. Jenis tanah yang ada di Kutabawa dan 

Desa Siwarak sesuai untuk ditanami kobis karena jenis tanah Andosol dan 

Litosol sangat subur 

 

c. Sawi Hijau (caisim) 

Kecamatan Karangreja, di desa Kutabawa memiliki iklim, suhu, topografi, tanah 

dan air yang memenuhi syarat tumbuh hortikultura sawi hijau. Di Desa Siwarak 

kondisi fisiknya tidak cocok karena syarat tumbuh hortikultura hijau berada pada 

suhu 15-21°C sedangkan suhu di Desa Siwarak 22° C. Jadi berdasarkan uraian 

diatas tanaman sawi hijau sangat cocok untuk di tanam di Desa Kutabawa hal 
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tersebut dilihat melalui iklim, topografi, tanah dan air yang cocok untuk usahatani 

hortikultura. Desa Siwarak Kurang sesuai karena suhu di Desa Siwarak tidak 

sesuai untuk tanaman sawi hijau. 

 

d. Sawi Putih ( slobor) 

Kondisi fisik di Desa Kutabawa sesuai untuk di tanam sawi putih berdasarkan 

iklim, suhu, topografi, tanah dan air yang dimiliki memenuhi syarat tumbuh 

hortikultura sawi putih. Sedangkan kondisi fisik di Desa Siwarak tidak memenuhi 

syarat tumbuh sawi hijau karena suhu yang dimiki untuk tumbuh sawi hijau 

adalah 15 – 21 °C sedangkan suhu di Desa Siwarak 22°C sehingga kurang 

cocok untuk di tanami sawi putih. Sawi putih kurang cocok ditanam di Desa 

Siwarak petani hortikultura di desa tersebut tetap menanam sawi putih.  

 

e. Wortel 

Wortel merupakan tanaman yang tahan terhadap cuaca karena pada 

musim penghujan dan di musim kemarau tanaman wortel dapat tumbuh subur. 

Wortel adalah tanaman yang cocok untuk di tanam di daerah yang beriklim dingin 

dan lembab seperti daerah Kutabawa dan Siwarak. Suhu yang cocok untuk 

tanaman wortel adalah 22-35°C Desa Kutabawa tidak sesuai untuk di tanami 

wortel karena memiliki suhu 20°C sedangkan di Desa Siwarak memiliki suhu 

22°C sehingga tanaman wortel cocok di tanam di desa tersebut. Wortel dapat di 

tanam pada ketinggian lebih dari 400 mdpl, ketinggian Desa Kutabawa dan 

Siwarak sesuai untuk di tanam wortel karena ketinggiannya lebih dari 400 mdpl. 

Wortel dapat tumbuh di tanah yang remah dan subur, tanah di kedua desa 

tersebut subur dan sangat gembur sehingga cocok untuk di tanami wortel.  

 

f. Daun Bawang 

Daun bawang merupakan hortikultura yang dapat tumbuh di berbagai tempat dan 

semua musim dan hortikultura yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. 

Tanaman daun bawang sangat sesuai ditanam di Desa Kutabawa dan Desa 

Siwarak karena kondisi fisik kedua desa tersebut sesuai dengan syarat tumbuh 

hortikultura daun bawang yang dapat tumbuh di semua iklim dengan suhu 19-

24°C, suhu di Desa Kutabawa 20°C dan Desa Siwarak 22°C. Sedangkan 

ketinggian untuk tanaman daun bawang 900 – 1700 mdpl di Desa Kutabawa 

berada pada ketinggian 630 – 1.300 mdpl dan Desa Siwarak memiliki ketinggian 

360 – 900 mdpl sesuai untuk tanaman daun bawang. Daun bawang dapat 



27 
 

 
 

tumbuh di semua jenis tanah. Setelah melihat syarat tumbuh tanaman daun 

bawang kemudian membandingkan faktor fisik di kedua desa tersebut maka 

daun bawang sesuai untuk ditanam di Desa Kutabawa dan Desa Siwarak. 

 

g. Seledri 

Daun seledri merupakan hortikultura yang dapat di jumpai dengan mudah di 

pasaran. Tanaman hortikultura seledri dapat tumbuh di semua jenis iklim, jadi 

daun seledri dapat tumbuh di Desa Kutabawa dan Desa Siwarak yang ada di 

daerah pegunungan. Daun seledri dapat tumbuh di suhu 16°- 21°C suhu di Desa 

Kutabawa 20°C sesuai untuk daun seledri sedangkan Desa Siwarak hampir 

sesuai karena memiliki suhu 22°C. Topografi yang sesuai untuk daun seledri 

adalah 1.000 mdpl - 1.200 mdpl, Desa Kutabawa memiliki topografi 6.30 mdpl – 

1.300 mdpl sesuai untuk daun seledri, sedangkan Desa Siwarak tidak sesuai 

karena memiliki topografi 360 mdpl - 900 mdpl.. Daun Seledri dapat tumbuh 

dengan kondisi drainase air yang baik dan mampu menampung air, sistem 

perairan di kedua desa tersebut sudah sangat baik sehingga sesuai untuk daun 

seledri.  

 

h. Kentang 

Kentang merupakan jenis hortikultura yang dimanfaatkan melalui umbinya. 

Tanaman kentang dapat tumbuh pada curah hujan 2.000-3000 mm/tahun, suhu 

15° -21°C , ketinggian topografi 1000 mdpl - 3000 mdpl dan tanah yang sesuai 

adalah tanah yang memiliki tekstur cukup halus atau gembur, drainase baik, 

tanpa lapisan kedap air. Setelah membandingkan syarat tumbuh kentang dengan 

kondisi fisik di kedua desa tersebut, Desa Kutabawa lebih cocok untuk di tanami 

kentang karena semua kondisi fisik yang dimiliki sesuai. dengan syarat tumbuh 

kentang. Desa Siwarak tidak sesuai karena suhu yang dimiliki lebih tinggi yaitu 

22°C dan topografi di Desa Siwarak tidak memenuhi syarat tumbuh kentang. 

 

 

C. Faktor Pembatas yang Mempengaruhi Usaha Tani Hortikultura  

Usaha tani jortikultura pada pertanian lahan kering di Kecamatan 

Binangun dan Kecamatan Karangreja terdapat faktor pembatas yang 

mempengaruhi usaha tani hortikultura. Faktor pembatas di kedua daerah 

penelitian terbagi menjadi dua yaitu faktor pembatas permanen dan non 

permanen. Faktor pembatas permanen diantaranya curah hujan, temperatur, 
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kedua faktor pembatas permanen tidak dapat di ubah. Faktor pembatas non 

permanen dapat di ubah dengan perlakukan khusus.. Penanganan khusus untuk 

faktor pembatas non permanen yaitu pembuatan guludan dan teras iring 

(topografi), pembuatan embung buatan sebagai penampung air hujan 

ketersediaan air), pengapuran tanah (penetralan pH tanah) dan pemberian pupuk 

kandang untuk membantu penyuburan tanah. 

 

D. Faktor Non Fisik Usaha Tani Hortikultura  

1. Modal 

a Lama Usaha Tani  

Lama usaha tani merupakan lama responden menjalankan usaha 

tani pada pertanian lahan kering dengan ukuran atau hitungan tahun. 

Persentase tertinggi lama usaha tani yangdijalankan responden adalah 1-10 

tahun. Usaha tani yang dijalankan masih tergolong baru karena responden 

belum lama mengetahui potensi yang dimiliki oleh lahan kering. Sebenarnya 

lahan kering dapat dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura terutama 

tanaman cabai rawit yang cukup memberikan keuntungan untuk petani. 

 

b. Besar dan Asal Modal Usaha Tani 

Besar modal merupakan modal yang dikeluarkan oleh petani untuk 

menjalankan usaha tani hortikultura pada pertanian lahan kering. 

Berdasarkan besar modal yang digunakan di kedua daerah penelitian, dapat 

diketahui persentase terbesar untuk besar modal yang dikeluarkan.. Rata-

rata modal yaitu Rp.4.189.917.000. Kedua daerah penelitian menunjukkan 

sebagian responden berorientasi pada usaha tani skala kecil. Besar modal 

yang dikeluarkan oleh responden biasanya digunakan untuk membiayai 

tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan.  

 

c. Luas dan Status Kepemilikan Lahan 

Lahan sangat berperan penting dalam usaha tani. Semakin luas 

lahan yang digunakan maka produksi usaha tani cukup besar. Status 

penguasaan dan luas lahan yang responden gunakan di kedua daerah 

penelitian diketahui persentase terbesar untuk status lahan dan luas lahan 

yang digunakan untuk usaha tani di kedua daerah penelitian yaitu ≤ 1.327 

m2 dengan status lahan milik sendiri, dengan besar persentase 40%. Status 

lahan milik sendiri paling banyak digunakan untuk usaha tani hortikultura 
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dibandingkan dengan menyakap sebab, keuntungan dari usaha tani dapat 

digunakan sepenuhnya oleh responden tanpa harus dibagi dengan pemilik 

lahan. 

 

2. Tenaga Kerja 

a  Asal dan Jumlah Tenaga Kerja 

Usaha tani pada pertanian lahan kering dalam pengelolaannya 

membutuhkan tenaga kerja baik tenaga kerja upah, tenaga kerja keluarga 

dan tenaga kerja campuran. Asal tenaga kerja di daerah penelitian 

menunjukkan persentase tertinggi untuk status tenaga kerja yang digunakan 

oleh responden di kedua daerah adalah tenaga kerja upah, dengan jumlah 

tenaga kerja 4-6 orang. Penggunaan tenaga kerja upah menurut responden 

di kedua daerah penelitian lebih menghemat tenaga dan waktu tetapi 

penggunaan jumlah tenaga kerja di sesuaikan dengan kebutuhan. 

 

 

b. Total Biaya Tenaga Kerja 

Total biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja 

dan lama bekerja dalam hitungan hari. Setiap tenaga kerja dalam satu hari 

mendapatkan upah Rp 50.000. biaya tenaga kerja yang dikeluarkan cukup 

kecil sebab di pengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja yang 

membantu mengelola usaha tani, luas lahan yang dikerjakan, waktu 

pengerjaan. 

 

3. Alat Transportasi untuk Menuju Lahan Pertanian dan Pemasaran Hasil 

a. Jenis Alat Transportasi  

Alat transportasi sangat membantu petani menuju lahan pertanian 

untuk mempersingkat waktu. Jenis alat transportasi yang digunakan petani di 

daerah penelitian mayoritas mengunakan sepeda motor, Penggunaan motor 

oleh responden dikedua daerah penelitian untuk menuju ke lahan pertanian 

menunjukkan, bahwa jarak lahan pertanian dengan rumah responden cukup 

jauh, lebih menghemat waktu selain itu, responden dapat membawa barang 

dengan beban yang cukup berat (pupuk, makanan ternak) tanpa harus 

membuang tenaga yang besar. Alat transportasi selain membantu petani 

menuju ke lokasi lahan pertanian ternyata alat transportasi sangat penting 
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untuk mengangkut hasil panen. Jenis alat transportasi untuk mengangkut 

hasil panen menggunakan motor untuk mengangkut hasil panen.  

 

4. Teknologi Pengelolaan Usaha Tani 1) Alat Pengolahan Lahan 

Pengolahan lahan untuk usaha tani dapat dilakukan dengan alat 

tradisional (cangkul, ganco), modern (traktor), maupun campuran (traktor, 

cangkul, ganco). Untuk meminimalisir kerusakkan dari struktur tanah, biaya yang 

di keluarkan cukup sedikit. Apabila menggunakan alat campuran responden 

harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 50.000-Rp 1.400.000 

perawatan alat dan penyewaan alat traktor. 

 

5. Pengembangan Usaha Tani Hortikultura  

Pengetahuan dalam mengembangkan usaha tani hortikultura  pada 

pertanian lahan kering sangat diperlukan oleh responden. Pengetahuan dapat 

berasal dari otodidak, bertukar pikiran antar petani lain, petugas penyuluh 

lapangan, orang tua, maupun campuran.  

 

6. Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Hortikultura   

a. Keberadaan Kelompok Tani 

Kelompok tani di suatu wilayah cukup berperan penting untuk kemajuan 

pertanian di wilayah tersebut. Kolompok tani memiliki fungsi diantaranya 

mewadahi antar petani dalam bertukar pikiran, memberikan bantuan 

simpan pinjam, memberikan kemudahan petani memperoleh pupuk, 

pestisida untuk tanaman. 

 

b. Penyuluhan Pertanian 

Penyuluhan pertanian sangat penting dilaksanakan untuk 

meningkatkan pengetahuan petani terkait usaha tani. Biasanya penyuluhan 

pertanian dilaksanakan oleh petugas penyuluhan lapangan yang langsung 

terjun kepada petani. Penyelenggara penyuluhan di daerah penelitian 

biasanya berasal dari kecamatan dan kabupaten. Pelaksanaan penyuluhan 

di kedua daerah penelitian adalah setiap 2 bulan sekali.  
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E. Pengelolaan Usaha Tani Hortikultura  

Pengelolaan usaha tani hortikultura meliputi beberapa tahap, yaitu 

pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca 

panen.  

 

1. Pengolahan Lahan 

a. Tahap pengolahan lahan 

Pengolahan lahan di dua daerah penelitian terdiri dari beberapa 

tahap yaitu : Tahap pertama, petani mencangkul atau mentraktor lahan 

kira-kira sedalam 30cm-50cm bertujuan untuk membalikkan tanah bagian 

bawah dapat terangkat ke permukaan. Tahap kedua, yaitu mengemburkan 

tanah dengan cangkul dan membentuk guludan-guludan atau bedengan-

bedengan setinggi 20 cm atau 30 cm. Panjang bedengan disesuaikan 

dengan panjang lahan, arah guludan membujur dari timur ke barat dengan 

tujuan mendapatkan sinar matahari. Tahap ketiga setelah pembuatan 

guludan-guludan atau bedengan-bedengan petani memberikan pupuk 

kandang ke setiap bedengan, yang bertujuan untuk membantu 

menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah sebelum ditanami. Tanah 

yang telah ditaburi atau diberi pupuk kandang dicampur dengan cangkul 

dan didiamkan sampai menunggu hujan turun, baru tanah tersebut dapat 

ditanami. Tahap ke empat yaitu, saat tanaman jagung mulai memasuki 

masa panen dan mulai turun hujan, petani melakukan pembalikan tanah di 

pingiran-pingiran tanaman jagung untuk persiapan penanaman.  

 

b. Lama Pengolahan Lahan 

Lama pengolahan lahan yaitu waktu yang dibutuhkan petani untuk 

mengolah lahan. Lama pengolahan lahan yang dibutuhkan petani di daerah 

penelitian bermacam-macam, disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja dan 

luas lahan pertanian. persentase terbesar (67%) untuk lama pengolahan 

lahan di kedua daerah penelitian yaitu 2-17 hari.  

 

2. Pembibitan   

a. Cara Memperoleh Bibit  

Bibit tanaman hortikulktura  cukup mudah untuk di kembangkan 

atau di kecambahkan, sehingga petani dapat memperoleh bibit dari 

pembibitan sendiri, membeli, maupun bantuan dari pemerintah. Sbagian 
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besar responden di kedua daerah penelitian yaitu 94% memperoleh bibit 

dari pembibitan sendiri. Persentase terendah sebesar 6% yaitu dengan 

cara membeli bibit. Pemerolehan bibit yang dipilih responden sebagian 

besar adalah dengan pembibitan sendiri karena responden dapat 

menentukan bibit yang bagus dan tidak, menghemat biaya, meminimalisir 

bibit yang kurang baik atau tidak layak tanam, pengawasan atau 

pemeliharaan dalam pembibitan lebih intensif. 

 

b. Cara Pembibitan Cabai Rawit 

Cara pembibitan yang digunakan responden di kedua daerah 

penelitian adalah secara sederhana atau tradisional. Alat yang digunakan 

untuk pembibitan berupa cangkul, bambu, daun kelapa kering dan plastik. 

Fungsi daun kelapa kering dan plastik sebagai penutup persemaian saat 

bibit cabai mulai berkecambah untuk menghindari panas matahari berlebih 

dan air hujan yang berlebihan. Petani di daerah penelitian menggunakan 

persemaian tidak permanen berupa pembuatan tempat penyemaian atau 

tampaan petani di daerah penelitian menyebutnya, dengan cara membuat 

guludan-guludan besar di ladang atau kebun dan diberi pupuk kandang. 

Sambil menunggu hujan turun petani melakukan pensortiran biji yang akan 

digunakan untuk benih. Cara pensortiran dengan direndam ke dalam air 

untuk mengetahui baik atau tidaknya benih, biji yang baik kemudian 

dikeringkan dan disimpan. Saat hujan turun dengan intensitas sedang, 

petani mulai menaburkan benih pada tampaan, waktu yang dibutuhkan 

untuk menunggu bibit siap tanam yaitu satu bulan. 

 

3. Hama dan Penyakit yang Menyerang Tanaman   

Hama dan penyakit adalah organisme yang menginfeksi, merusak 

tanaman yang mampu menurunkan hasil produksi. Jenis hama dan penyakit 

yang menyerang tanaman cukup banyak, antara lalat buah, ulat, kutu daun, 

porong, trips. Serangan hama porong lebih besar dibandingkan dengan 

serangan hama lain karena hama ini muncul akibat gangguan cuaca salah 

satunya curah hujan berlebih dan embun pagi yang cukup tebal. 

 

4. Biaya Obat-Obatan dalam satu kali musim tanam 

Hama dan penyakit yang menyerang tanaman dapat berupa virus dan 

hewan kecil. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara preventif. 
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Penanganan hama dan penyakit di daerah penelitian 100% menggunakan cara 

kimiawi (melalui penyemprotan menggunakan pestisida). Biaya obat-obatan yang 

dikeluarkan responden  adalah Rp 86.401 - 172.800 dengan rata-rata Rp 

148.250 dalam satu kali musim tanam. 

 

5. Panen dan Pasca Panen 

Tanaman hortikultura dapat dipanen setelah berusia antara 3,5 - 4 bulan 

dihitung sejak masa penanaman. Berdasarkan hasil penelitian di kedua daerah 

penelitian responden maksimal melakukan pemanenan kurang lebih 16 kali 

dalam satu kali musim panen untuk tanaan cabai rawit.  

Cabai rawit merupakan komuditas yang rawan akan resiko kerusakan 

terutama kerusakan karena faktor cuaca, untuk mencegah kerusakan buah cabai 

rawit saat panen, maka perlu penanganan pasca panen yang baik. Penanganan 

pasca panen yang benar meliputi sortasi, pembersihan atau pencucian, dan 

penyimpanan. Berdasarkan hasil penelitian responden di kedua daerah 

penelitian hanya melakukan pensortiran pada saat dipetik. 

 

6. Pemasaran dan distribusi Pemasaran  

Cara pemasaran hasil tanaman hortikultura dapat dilakukan secara 

langsung yaitu dijual langsung kepada tengkulak, dijual ke pasar, atau ke 

koperasi petani, atau dijual online. pemasaran paling banyak di kedua daerah 

penelitian menjual hasil tanaman kepada tengkulak. 

 

F. Hambatan dan Solusi dalam Usahatani Hortikultura 

Hambatan yang harus di hadapi petani dalam menjalankan usaha tani 

hortikultura dapat berasal dari faktor fisik, non fisik, maupun pengelolaan.   

 

1. Hambatan yang Berasal dari Faktor Fisik 

a. Hambatan Faktor Fisik 

Hambatan yang berasal dari faktor fisik dapat berupa hambatan kondisi 

iklim, topografi, kondisi tanah, dan ketersediaan air.  

 

b. Solusi untuk Hambatan yang berasal dari Faktor Fisik  

Solusi yang dilakukan responden di kedua daerah penelitian dalam 

mengatasi hambatan yang berasal dari faktor fisik diantaranya, membuat 

galengan-galengan atau bedengan penganti teras iring, membuat parit 
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2. Hambatan yang Berasal dari Faktor Non Fisik 

a. Hambatan dari Faktor Non Fisik 

Hambatan yang berasal dari faktor non fisik berupa modal, tenaga kerja, 

alat transportasi, alat pertanian, kegiatan pengembangan pertanian. 

 

b. Solusi untuk Hambatan yang Berasal dari Faktor Non Fisik 

Solusi yang selama ini dilakukan responden di kedua daerah penelitian 

untuk mengatasi hambatan yang berasal dari non fisik adalah meminjam 

modal kepada keluarga, menyimpan sisa hasil panen berupa uang maupun 

barang untuk dijadikan modal cadangan. Memanfaatkan tenaga kerja 

keluarga, memesan jauh-jauh hari kepada buruh tani untuk membantu 

mengolah lahan maupun pengelolaan usaha tani, mengajukan proposal 

kepada dinas pertanian untuk mengadakan penyuluhan rutin pada masa 

tanam. 

 

3. Hambatan yang Berasal dari Pengelolaan 

a. Hambatan dari Pengelolaan 

Hambatan yang dihadapi oleh responden pada usaha tani, diketahui 

mayoritas responden di kedua daerah panelitian hambatan pengelolaan 

yang paling besar berasal dari serangan dan gangguan hama. Hambatan 

pengelolaan berupa pemupukan memperoleh persentase terendah yaitu 

9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar adalah serangan 

hama dan penyakit, karena tanaman yang ditanam langsung dilahan 

pertanian tanpa menggunakan mulsa sehingga sangat rentan terhadap 

serangan hama dan penyakit. 

 

b. Solusi untuk Hambatan Pengelolaan 

Solusi yang telah dilakukan oleh responden di kedua daerah penelitian 

untuk mengurangi dan mengatasi hambatan yang berasal dari sektor 

pengelolaan adalah membeli pupuk sebelum musim tanam, sehingga 

mendapatkan harga yang lebih murah. Pemberian pestisida dengan 

frekuensi maksimal 4 kali dalam satu kali musim tanam, Hambatan pasca 

panen belum ada solusi yang dilakukan oleh responden. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

 

1. Kesusuaian Syarat Tumbuh dengan Kondisi Fisik dan Faktor Pembatas 

di daerah Penelitian yaitu : 

a. Kondisi fisik yang ada di Kecamatan Binangun, Blitar maupun  kecamatan 

Karangreja untuk usaha tani hortikultura, sesuai  

b. Faktor pembatas terdiri dari faktor pembatas permanen yaitu curah hujan, 

temperatur. Faktor pembatas non permanen yaitu ketersediaan air, pH 

tanah, topografi. 

 

2. Faktor non fisik yang mempengaruhi usaha tani cabai rawit di daerah 

penelitian yaitu: 

a. Modal 

1) Lama Usaha tani hortikulktura sebagian besar responden di kedua daerah 

penelitian adalah antara 1 - 10 tahun 

2) Besar modal yang dikeluarkan responden sebesar ≤ Rp.1.964.000, dan 

antara Rp. 1.964.001 – Rp. 3.928.000. 

3)  Responden 91% memperoleh modal dari modal sendiri. 

4)  Lahan yang digunakan responden di kedua daerah penelitian dengan 

status lahan milik sendiri. 

 

b. Tenaga kerja 

1) Tenaga kerja yang digunakan responden di kedua daerah penelitian 

adalah tenaga kerja upah.  

2) Biaya tenaga kerja di kedua daerah penelitian sebesar ≤ Rp.1.820.000,  

 

c. Alat Transportasi untuk Menuju Lahan Pertanian dan Pemasaran 

1) Responden di kedua daerah penelitian untuk menuju lahan pertanian 

menggunakan motor  
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2) Responden menggunakan motor untuk mengangkut hasil panen. 

3)  Biaya transportasi yang dikeluarkan responden di kedua daerah penelitian 

antara Rp.40.0001 – Rp. 80.000  

 

d. Teknologi pengelolaan usaha tani cabai rawit 

1) Alat pengolah lahan yang digunakan responden di kedua daerah 

penelitian adalah alat tradisional berupa cangkul, sekop, traktor, dll 

2)  100% responden di kedua daerah penelitian memperoleh alat pertanian 

dari membeli dan membuat sendiri (campuran). 

 

e. Pengembangan usaha tani   

1)  Responden memperoleh pengetahuan usaha tani, dari petani lain. 

2)  Sebagian besar esponden (70%) tidak terlibat dalam kelompok tani. 

3)  Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilaksanakan 2 bulan sekali,  

4)  Responden sebagian (57%)  tidak terlibat dalam kegiatan penyuluhan 

pertanian. 

 

3. Pengelolaan usaha tani   

Pengolahan lahan terdiri dari empat tahap. yaitu: (1)  pembibitan, (2) 

penanaman, dan (3)  pemeliharaan 

 

4. Hambatan dan solusi dalam usaha tani hortikultura 

a.  Responden menyatakan hambatan yang berasal dari faktor fisik adalah 

hambatan campuran. 

b.  Solusi mengatasi hambatan fisik berupa pembuatan bedengan, 

pemberian pupuk organik, pemberian pupuk, pengistirahatan lahan. 

c. Responden (77%) mengatakan hambatan terbesar dari faktor non fisik 

berasal dari modal. 

d.  Solusi mengatasi hambatan berupa kekurangan modal yaitu meminjam 

pada keluarga, menyimpan hasil panen berupa uang. 

f.  Solusi untuk mengatasi hambatan berupa serangan hama dan penyakit 

adalah dengan melakukan penyemprotan. 
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B. SARAN 

1. Bagi Pemerintah 

a.  Memberikan penyuluhan secara intensif kepada petani mengenai 

pengelolaan usaha tani hortikultura  

b.  Diadakannya pelatihan-pelatihan agar petani mampu mengolah hasil 

panen menjadi olahan produk untuk meningkatkan harga jual. 

c.  Memberikan subsidi maupun bantuan terutama pupuk, obat-obatan, dan 

modal sebagai penunjang usaha tani hortikultura 

d.  Pendirian koperasi desa untuk memudahkan petani memperoleh pupuk 

bersubsidi. 

e.  Menyelengarakan sekolah pembangunan untuk petani bertujuan 

meningkatkan kecepatan pembangunan usahatanai pertanian lahan 

kering. 

f. Pengadaan kredit produksi sebagai faktor pelancar usaha tani pada 

pertanian lahan kering. 

 

2. Bagi Petani 

a.  Petani membuat embung atau danau buatan untuk menampung air hujan 

untuk memudahkan petani dalam melakukan pengairan untuk tanaman 

hortikultura meskipun curah hujan rendah. 

b.  Pembuatan infus sederhana dari botol mineral bekas yang diberi selang 

kecil untuk mengalirkan air di tanaman khususnya cabai rawit. 

c.  Petani harus memperhatikan kondisi fisik lahan yang digunakan untuk 

usaha tani agar memperoleh produktivitas yang tinggi.  

d.  Petani harus berani mengembangkan kreativitas untuk menciptakan 

olahan dari tanaman hortikultura 

e.  Petani melakukan kerja sama yang lebih dengan pihak pemerintah dan 

swasta dalam hal pengelolaan usaha tani yang benar. 

f.  Petani lebih terlibat aktif dengan pengembangan pertanian terutama 

kelompok tani. 
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