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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sektor pertanian masih menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Letak strategis 

Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki iklim 

tropis yang sangat cocok untuk melakukan kegiatan pertanian, sehingga sebagian 

besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu peranan 

sektor pertanian dalam pembangunan Indonesia sangat besar. Salah satu subsektor 

pertanian yang berperan adalah subsektor tanaman hortikultura. Potensi subsektor 

hortikultura Indonesia mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan 

perekonomian. Subsektor hortikultura meliputi buah-buahan, sayuran, tanaman 

biofarmaka, dan tanaman hias (Dirjen Hortikultura, 2015). 

Buah-buahan tropis di Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam 

pembangunan sektor pertanian. Berdasarkan data Pusat Kajian Hortikultura 

Tropika (2013), Indonesia mempunyai 3000 jenis buah-buahan yang tersebar di 

seluruh Nusantara. 3 dari 4 penduduk Indonesia mengkonsumsi buah dan salah satu 

buah yang diminati oleh konsumen adalah buah pepaya. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 
Tabel 1. Perkiraan Total Konsumsi Buah Nasional Tahun 2015-2016 

Komoditi 

Buah 

 

Satuan 

Estimasi Perkapita 

Setahun (Seminggu 

*(365/7)) 

Penduduk (Juta 

Jiwa) 

Perkiraan Total 

Konsumsi 

Nasional (dalam 

Juta) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Jeruk Kg 3,28 3,60 254,89 257,89 835,48 928,41 

Mangga Kg 0,32 0,34 254,89 257,89 80,65 88,04 

Apel Kg 0,72 1,02 254,89 257,89 183,69 262,83 

Rambutan Kg 8,88 4,38 254,89 257,89 2263,66 1129,31 

Duku Kg 1,81 1,23 254,89 257,89 460,92 318,04 

Durian Kg 2,74 1,10 254,89 257,89 698,48 282,93 

Salak Kg 1,30 1,69 254,89 257,89 331,20 436,93 

Pisang Kg 6,02 5,89 254,89 257,89 1535,45 1519,93 

Pepaya Kg 2,25 2,85 254,89 257,89 572,43 734,45 

Semangka Kg 1,81 2,25 254,89 257,89 460,30 580,12 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 

 
Berdasarkan data pada Tabel 1, pepaya menduduki urutan ke empat dalam 

perkiraan buah yang paling banyak dikonsumsi, dengan rata-rata konsumsi pada 
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tahun 2015 sebesar 2,25 kg per kapita dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 

menjadi 2,85 kg per kapita. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018) selama 

sebelas tahun terakhir (2007-2017) jumlah konsumsi Pepaya di Indonesia 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Komoditas Pepaya per Kapita  

 di Indonesia Tahun 2007-2017 (BPS, 2018) 

 

Konsumsi pepaya pada Gambar 1 cenderung mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2007 sampai 2010 mengalami fluktuasi. Namun terjadi peningkatan di tahun 

2011 sebesar 1,031 kg per kapita. Pada tahun 2012 terjadi penurunan cukup drastis 

yakni sebesar 1,148 kg per kapita. Namun pada tahun 2013 sampai 2017 jumlah 

konsumsi pepaya mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada 

tahun 2017 yakni meningkat sebesar 2,451 kg per kapita atau meningkat hampir 

100 persen dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa pepaya 

semakin diminati konsumen. Hal tersebut terjadi karena semakin meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan cara mengkonsumsi 

buah. Pepaya dipilih konsumen dengan pertimbangan rasanya yang lezat, harganya 

terjangkau, dan mudah diperoleh. 

Pepaya tergolong buah populer yang digemari masyarakat. Total produksi 

nasional pepaya menduduki peringkat kedua setelah pisang dengan luas panen 

nasional rata-rata mencapai 8.000-10.000 ha/tahun. Posisi ini bisa terjadi karena 

harga pepaya relatif stabil dan sangat terjangkau oleh masyarakat, kandungan 

nutrisi lengkap, serta manfaat dan khasiatnya sangat baik bagi kesehatan. Saat ini, 

kontribusi pepaya terhadap pasokan buah nasional baru mencapai 4 persen (Amir 
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Hamzah, 2014). Artinya produksi pepaya masih perlu ditingkatkan agar dapat 

berkontribusi menjadi buah unggul nasional. Salah satu varietas unggul pepaya 

adalah IPB-9 yang lebih dikenal dengan nama Pepaya California atau Pepaya 

Callina. Jenis pepaya ini ditemukan oleh Sriani Sujiprihati dari Intitut Pertanian 

Bogor. Keunggulan Pepaya California di antaranya memiliki rasa yang lebih manis, 

daging buah lebih tebal, dan daya simpan buahnya lebih lama. Dengan 

ditemukannya varietas unggul pepaya, diharapkan produksi pepaya dapat 

meningkat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), produksi pepaya di Indonesia 

mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 produksi pepaya menurun sebesar 

3,23 persen, yaitu dari 904.284 ton pada tahun 2016 menjadi 875.112 ton pada 

tahun 2017. Penurunan serupa terjadi di Jawa Barat, yang merupakan salah satu 

penyumbang terbesar produksi pepaya nasional. Di Jawa Barat pepaya menjadi 

salah satu dari lima komoditas unggulan buah-buahan tahunan. Namun produksinya 

menurun sebesar 1,66 persen, dari 865.759 kuintal pada tahun 2016 menjadi 

851.385 kuintal pada tahun 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

pepaya adalah faktor cuaca yang tidak menentu, kegiatan on farm dengan off farm, 

karakteristik petani, aksesibilitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, daya dukung 

fisik, teknologi, dan kebijakan pemerintah. 

 Kota Tasikmalaya menjadi salah satu penyumbang produksi pepaya di Jawa 

Barat. Pada tahun 2016 Kota Tasikmalaya menyumbang produksi pepaya sebesar 

1.242 ton (0,145%) dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 2.435 ton (0,286%). 

Peningkatan ini terjadi karena kondisi lahan sesuai dengan syarat tumbuh pepaya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya (2018), sentra produksi 

pepaya berada di Kecamatan Kawalu dengan jumlah produksi sebesar 78 ton 

(28,058%) dari total produksi di Kota Tasikmalaya.   

Kecamatan Kawalu merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah 

Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi dalam subsektor 

tanaman hortikultura, terutama tanaman buah-buahan di antaranya Pepaya 

California, Salak Pontas, durian, pisang dan rambutan. Pepaya California menjadi 
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komoditas unggulan di daerah tersebut, dengan pusat produksi berada di Kelurahan 

Urug.  

Kelurahan Urug menyumbang lebih dari 20 persen produksi pepaya di Kota 

Tasikmalaya. Meskipun menjadi komoditas unggulan dengan hasil produksi 

terbesar di Kota Tasikmalaya, Pepaya California masih perlu pengembangan. 

Terutama kemampuannya dalam mengakses sumber teknologi, modal, dan pasar 

masih rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya penerapan teknologi inovasi budidaya 

Pepaya, adanya serangan hama dan penyakit yang dapat merugikan petani, 

kurangnya penanganan pasca panen yang dapat menurunkan kualitas produk (Balai 

Penyuluhan Pertanian, 2019). Sejalan dengan pengamatan Amir Hamzah (2014), 

bahwa sebagian besar produksi pepaya di Indonesia relatif masih rendah kualitas 

dan kuantitasnya. Hal ini terjadi karena belum diterapkannya teknologi budidaya 

yang baik dan benar di lapangan.  

Pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan penggerak utama (grand 

strategy) pembangunan Indonesia secara keseluruhan (agribusiness led 

development) (Muhammad Firdaus, 2012). Salah satunya adalah dengan 

memperkuat pelayanan jasa penunjang atau kelembagaan di bidang permodalan, 

sarana produksi, teknologi, dan pemasaran hasil pertanian. Peran kelembagaan 

agribisnis sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan pertanian, 

karena diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas petani terhadap 

pengembangan sosial ekonomi petani, serta pasar. Jika dikaitkan dengan sistem 

agribisnis, kelembagaan termasuk subsistem jasa penunjang di mana lembaga 

tersebut harus mampu berperan dalam menunjang terhadap kegiatan dalam 

subsistem pengadaan sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil pertanian dan 

pemasaran. Petani sebagai pelaku utama merupakan subjek dalam pembangunan 

agribisnis tersebut, yang sekaligus merupakan konsumen atau objek dari jasa yang 

diberikan oleh lembaga penunjang agribisnis tersebut. Agribisnis akan berjalan 

dengan baik jika tidak terjadi kesenjangan antara lembaga penunjang dengan 

kegiatan usahanya. 

Lemahnya kinerja kelembagaan agribisnis menjadi salah satu permasalahan 

dalam pengembangan agribisnis Pepaya California. Hal ini dapat dilihat dari 
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tingginya jumlah konsumsi pepaya tidak sebanding dengan jumlah produksi pepaya 

yang dihasilkan. Meskipun Kelurahan Urug menjadi penyumbang terbesar 

produksi Pepaya California di Kota Tasikmalaya, akan tetapi kebutuhan pasar 

masih belum terpenuhi. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas 

petani terhadap modal, inovasi teknologi dan informasi pasar. Kelembagaan 

sebagai jasa penunjang sistem agribisnis seharusnya dapat berperan dalam 

meningkatkan aksesibilitas petani, sehingga keberhasilan pengembangan agribisnis 

Pepaya California dapat tercapai. 

Oleh karena itu, peran kelembagaan diperlukan dalam pengembangan 

agribisnis Pepaya California. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja kelembagaan 

agribisnis Pepaya California maka perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat 

kepentingan dan kinerja kelembagaan agribisnis Pepaya California serta tingkat 

kepuasan petani terhadap kinerja kelembagaan tersebut. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Kelembagaan agribisnis apa saja yang berperan dalam pengembangan 

agribisnis Pepaya California? 

2) Bagaimana tingkat kepentingan dan kinerja kelembagaan agribisnis dalam 

pengembangan agribisnis Pepaya California? 

3) Bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap kinerja kelembagaan agribisnis 

Pepaya California? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mengidentifikasi kelembagaan agribisnis yang berperan dalam 

pengembangan agribisnis Pepaya California. 

2) Mengukur tingkat kepentingan dan kinerja kelembagaan agribisnis dalam 

pengembangan agribisnis Pepaya California. 
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3) Mengukur tingkat kepuasan petani terhadap kinerja kelembagaan agribisnis 

Pepaya California. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang 

berguna bagi: 

1) Penulis sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 

terkait kelembagaan yang berperan dalam pengembangan agribisnis Pepaya 

California. 

2) Pemerintah, sebagai bahan perbaikan dalam peningkatan kinerja 

kelembagaan dalam pengembangan agribisnis Pepaya California. 

3) Petani, sebagai bahan informasi mengenai tingkat kepentingan dan kinerja 

kelembagaan yang berperan dalam pengembangan agribisnis Pepaya 

California. 

4) Peneliti lainnya, sebagai referensi pengembangan penelitian selanjutnya 

terkait kinerja kelembagaan agribisnis Pepaya California. 


