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Abstrak 

 

Sebagaian besar produksi pisang tidak mendapatkan perawatan intensif sehingga 

mutu pisang relatife rendah. Hal ini menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan 

pisang berkualitas yang pada akhirnya juga mempengaruhi perkembangan 

argoindustri terutama industry hilir. Bahkan karena standar mutu dan ketidak 

sinambungan produksi tersebut permintaan pasar agak sulit terpenuhi. 

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan yang ada sebagai 

berikut: 

1. Berapa besar pendapatan yang diterima oleh petani pisang tinigi ? 

2. Berapa besar nilai tambah yang diciptakan dalam industry kripik pisang ? 

Adapun teori yang memperkuat penelitian ini yang dijadikan sebagai acuan adalah 

dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan judul jurnal ini yakni 

gambaran umum pisang, konsep agribisnis, pengelolaan buah pisang, 

perkembangan industry pisang, subsistem pemasaran, konsep pemasaran, saluran 

pemasaran dan kelembagaannya, struktur pasar dan perilaku pasar. 

Pengadaaan sarana produksi usaha pertanian yang meliputi pupuk kandang alat-

alat pertanian di daerah penelitian kurang lancer dan tidak tersedia dengan baik 

sedangkan bibitg hanya diperoleh dari sesama petani pisang. Dalam model usaha 

pertanian semua responden menggunakan modal sendiri, dalam hal pengadaan 

tenaga kerja umumnya petani tidak mengalami kesulitan, tenaga kerja yang 

digunakan adalah tenaga kerja dalam keluarga (TKDK) dan tenaga kerja luar 

keluarga (TDLK). Saluran pemasaran pisang di desa tinigi memiliki 2 pola dan 

yang dominan adalah pola dari petani ke pedagang pengumpul. 

Dengan menggunakan alat analisis pendapatan usaha tani pisang di desa tinigi 

menunjukkan bahwa usaha tani pisang yang dilakukan petani cukup 

menguntungkan, karena dapat dilihat dari rata-rata pendapatan petani responden 

per luasan lahan yang ditanami pisang yaitu sebesar Rp 478.000 dan melihat hasil 

analisis R/C rasio pisang adalah 3,42 dan industri kripik pisang adalah 3,49 maka 

kedua kegiatan tersebut layak untuk dikembangkan. Begitu pula dengan B/C 

rasionya adalah 3,57 yang mana industry kripik pisang bermanfaat untuk di 

usahakan. 

Kata Kunci : Pertanian,Agribisnis, Peningkatan Ekonomi Petani Pisang
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Pendahuluan 

Penguatan perekonomian 

nasional melalui pembangunan sector 

pertanian khususnya subsektor 

tanaman pangan dan hortikultura 

merupakan langkah fundamental 

karena berkaitan dengan : 

1. Potensi sumber daya 

Indonesia sebagai Negara 

agreris. 

2. Sektor pertanian merupakan 

hajat hidup sebagaian besar 

penduduk sehingga 

merupakan cerminan dari 

ekonomi kerakyatan. 

3. Sector pertanian sangat 

potensial untuk meperkuat 

struktur ekonomi pedesaan 

(Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Holtikultura 

Kabupaten Tolitoli). 

Agar menjadi sektor andalan dan 

sebagai mesin penggerak 

perekonomian nasional, maka 

subsektor tanaman pangan dan 

holtikultura harus mengarah pada 

pertanian yang modern, tangguh dan 

efisien. Hal ini sesuai dengan visi 

pembangunan tanaman pangan dan 

holtikultura. 

Salah satu komuditas buah-

buahan yang prospektif untuk 

dikembangkan adalah pisang. Pisang 

(Musa paradisiacal L) merupakan 

salah satu jenis buah-buahan tropic 

basah yang sangat popular. Pisang 

mempunyai banyak prospek yang 

baik untuk dikembangkan karena 

memiliki keunggulan sebagai berikut 

: 

1. Tanaman pisang dapat 

tumbuh dalam berbagai iklim 

dan juga kondisi lahan, mulai 

dari dataran tinggi sampai 

dengan dataran rendah. 

2. Siklus hidup pisang relatife 

lebih pendek, 11-14 bulan 

dari masa tanaman dapat 

menghasilkan buah. 

3. Indonesia memiliki aneka 

jenis varietas pisang yang 

berpotensi untuk di 

kembangkan antara lain : 

pisang ambon lumut, pisang 

ambon putih, pisang 

barangan, pisang kapok, 

pisang raja, pisang raja sereh, 

pisang susu, pisang tanduk, 

pisang uli, pisang nangka dan 

pisang kapas. 

4. Ketersediaan tenaga kerja dan 

lahan yang melimpah. 

5. Minat konsumen terhadap 

buah pisang cukup tinggi. 

Salah satu cara untuk 

mempertahankan daya simpan buah 

pisang adalah dengan mengolahnya 

lebih lanjut. Selain lebih tahan lama, 

pengolahan akan membuat rasa 

pisang menjadi lebih bervariasi. Buah 

pisang dapat diolah menjadi berbagai 

macam olahan yang bercita rasa enak 

dan berpenampilan menarik, salah 

satunya kripik pisang yang 

merupakan produk makanan 

ringan/snack yang dibuat dari irisan 

pisang yang digoreng dengan atau 

tanpa bahan tambahan makanan. 

Dengan teknologi baru, kripik pisang 

tidak saja dibuat dari buah mentah, 

tapi juga dapat dibuat dari buah 

matang. Kripik pisang yang bermutu 

baik adalah memenuhi syarat seperti 

berbau normal, memiliki rasa pisang, 



berwarna normal, bertekstur renyah, 

memiliki keutuhan minimum 70%, 

berkadar air maksimum 6%, berkadar 

lemak maksimum 30%, dan tidak ada 

cemaran logam. 

 

Rumusan Masalah 

Berapa besar pendapatan yang 

diterima oleh petani pisang di Desa 

Tinigi dan berapa besar nilai tambah 

yang dapat diciptakan dalam industri 

kripik pisang. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat 

dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis besarnya 

pendapatan yang diperoleh 

petani pisang di Desa Tinigi. 

2. Menganalisis besarnya nilai 

tambah yang diciptakan 

dengan adanya industri kripik 

pisang. 

 

Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna untuk : 

1. Dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan, 

khususnya Ilmu Ekonomi 

Pembangunan dalam sektor 

pertanian. Secara spesifik, 

penelitian ini diharapkan 

dapat mengembangkan sains 

mengenai Sistem Agribisnis 

Pisang di Kabupaten Tolitoli. 

2. Bagi pemerintah dan isntansi 

terkait, hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan untuk 

penentuan kebijakan dan 

pengembangan komoditas 

pisang dari mulai produksi 

sampai pemasaran 

 

Gambaran Umum Pisang 

Tanaman pisang telah ada pada 

saat kebudayaan pertanian menetap 

dimulai. Pisang termasuk golongan 

tanaman pertama yang dipelihara 

dikalangan masyarakat asia tenggara 

sejak 500-600 SM. Sebagai besar 

pisang dibudidayakan di dunia berasal 

dari dua special liar, yaitu Musa 

acuminate dan Musa balbisana. Pada 

perkembangan selanjutnya setelah 

adanya budidaya, maka dihasilkan 

berbagai jenis atau klon pisang. 

Menurut Suyanti dan Ahmad 

Supriyadi (2008:5-6) berdasarkan 

taksonominya, tanaman pisang 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divis : Spermatophyta 

Sub Devisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Keluarga : Musaceae 

Gunus : Musa 

Spesies : Musa spp 

Tanaman pisang banyak 

dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan hidup manusia dan dikenal 

sebagai tanaman yang multiguna 

karena banyak kandungan gizi seperti 

dilihat pada tabel1. Selaian buahnya, 

bagian ytanaman lain pun bias 

dimanfaatkan, mulai dari bonggol 

hingga daunnya. 

 

Kegunaan Pisang Secara Luas 

dapat di lihat pada gambar 1. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tabel 1 Kandungan Gizi Pisang per 100 gram 

No Kandungan Gizi Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Kalori 

Karbohidrat 

Gula 

Serat 

Lemak 

Protein 

Vitamin A 

Tiiamin (Vit B1) 

Riboflavin (Vit B2) 

Niasin 

Asam Fanthotanik (Vit B5) 

Vitamin (Vit B6) 

Folat (Vit B9) 

Kalsium 

Besi 

Vitamin C 

Magnesium 

Fosfor 

Potasium 

Seng 

90 kkal 

22,84 g 

12,23 g 

2,26 g 

0,33 g 

1,09 g 

3 mg 

0,031 mg 

0,073 mg 

0,665 mg 

0,334 mg 

0,367 mg 

20 mg 

8,7 mg 

5 mg 

0,26 mg 

27 mg 

22 mg 

358 mg 

0,15 mg 

 

 

 

 

 

 

0% 

2% 

5% 

4% 

7% 

28% 

5% 

15% 

1% 

2% 

7% 

3% 

8% 

1% 

Sumber : USDA Nutrien data base, 2007 

 

Pengertian Pendapatan 

Menurut Soekartawi dalam 

Mashuri (2006:7) pendapatan terdiri 

atas pendapatan kotor dan pendapatan 

bersih. Pendapatan kotor adalah 

jumlah produk dikalikan harga 

lapangan atau jumlah seluruh uang 

yang diterima dari kesempatan yang 

PISANG 

Bunga Daun Batang Buah Kulit Bonggol 

Sayur 

Manisan 

Vitamin 

Karbohidrat 

Protein 

Penawar racun 

Pembungkus Bibit 

Bahan Kompos 

Makanan Ternak 

Vitamin 

Sale 

Tepung 

Selai 

Sirup 

Kripik 

Kue 

Obat-

obatan 

Sayur 

Kripik 

Obat-obatan 

Pembungkus makanan 

Makanan ternak 
Makanan ternak 

Campuran cream anti 

nyamuk 

Obat-obatan 

Vitamin B6 Gambar 1 Kegunaan Pisang Secara Luas 

Sumber : Suryanti dan Ahmad Supriyadi (2008:12) 



diperoleh. Pendapatan bersih adalah 

selisih antara pendapatan kotor 

dengan total pengeluaran usaha dan 

bunga yang dibayarkan kepada modal 

pinjaman. Dengan pengertian lain 

pendapatan adalah jumlah seluruh 

uang yang diterima oleh seseorang 

atau rumah tangga selama jangka 

waktu tertentu setelah dikurangi 

biaya-biaya yang dikleuarkan. 

 

Konsep Agribisnis 

Menurut Ismet (2009:45) 

agribisnis adalah penjumlahan total 

dari seluruh kegiatan yang 

menyangkut manufaktur dan 

distribusi dari sarana produksi 

pertanian, kegiatan usaha tani, 

pengelolaan, distribusi produk 

pertanian dan barang-barang lain 

yang dihasilkan dari produk 

pertanian. 

Pendekatan sistem agribisnis 

adalah formulasi kebijakan sektor 

pertanian yang logis, dan harus 

dianggap sebagai suatu sistem ilmiah 

positif, bukan idiologi yang normatif. 

Sistem agribisnis secara instrinsik 

netral terhadp semua skala usaha dan 

pendekatan sistem agribisnis 

khususnya ditujukan untuk negara 

sedang berkembang. 

 

Pengolahan Buah Pisang 

 

 Salah satu usaha untuk 

meningkatkan nilai komuditas buah 

pisang adalah dengan mengolah 

pisang tersebutmenjadi berbagai jenis 

produk. 

 

Tabel 2 Diversifikasi Produk Buah Pisang 
Jenis Produk Bahan Baku 

a. Komuditas utama untuk perdagangan 

internasional 

1. Pure 

2. Irisan pisang kalengan 

 

3. Sale pisang 

4. Tepung pisang mentah 

 

5. Pisang beku 

 

6. Kripik pisang 

 

7. Esen 

 

b. Komuditas yang sedikit / tidak 

beredar dalam perdagangan 

internasional 

1. Bubuk 

 

2. Sari buah 

 

3. Jam 

4. Flake Pisang 

 

5. Irisan Pisang 

 

6. Cuka 

 

 

 Pulp Buah Pisang 

 Irisan pisang matang dalam sirup yang 

diberi asam 

 Pisang matang yang dikeringkan 

 Pisang mentah yang dikereingkan lalu 

ditepungkan 

 Pisang matang dibuat pure lalu 

dibekukan 

 Irisan pisang mentah/matang yang 

digoreng 

 Hasil ekstraksi dari plup pisang 

matang 

 

 

 Buah pisang matang, dikeringkan, 

ditepungkan 

 Hasil ekstraksi enzim dari plup buah 

pisang matang 

 Plup pisang matang yang dimasak 

 Irisan tipis pisang matang yang 

dikeringkan 

 Irisan tipis pisang matang yang 

dikeringkan beku 

 Plup pisang matang yang difermentasi 

 



7. Minuman Beralkohol 

8. Bahan pengisi saos tomat 
 Buah matang yang difermentasi 

 Pisang saba(filipina) matang 

 

 

Tabel 3 Komposisi kimia dari berbagai jenis pisang 

Komposisi 
Jenis Pisang 

Ambon Raja Susu Emas Lilin 

Kadar Air 20.3 17.5 19.2 16.8 18.5 

Karbohidrat 68.8 70.2 65.9 74.5 66.8 

Lemak 0.8 1.2 1.3 0.7 0.6 

Protein 5.2 4.3 3.8 2.9 1.8 

Kalsium(mg) 42 39 61 30 52 

Fosfor(mg) 104 96 81 75 61 

Besi(mg) 2.5 1.6 2.2 1.5 1.8 

Vitamin A (SI) 156 160 143 163 149 

Vitamin B (mg) 0.32 0.21 0.28 0.14 0.3 

Vitamin C (mg) 13.1 16.1 25.2 30.1 40.1 

Warna 
Coklat 

Tua 

Coklat 

Muda 

Coklat 

Muda 

Coklat 

Tua 

Coklat 

tua 

 

Konsep Pemasaran 

Kotler (2007) Pemasaran adalah 

suatu proses social dan manajerial 

sehingga individu maupun suatu 

kelompok memperoleh apa yang 

mereka inginkan dengan cara 

menciptakan dan mepertukarkan 

produk dan nilai dengan pihak lain. 

Berdasarkan defenisi diatas maka 

pemasaran dapat dimulai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen 

akan suatu barang atau jasa. 

 

Pemasaran dan Kelembagaan 

Distribusi komoditi dalam sistem 

pemasaran tidak semata-mata 

dipahami sebagai perpindahan barang 

atau produk dari produsen kepada 

konsumen, akann tetapi mengandung 

makna lebih dari itu karena melalui 

wadah tertentu. 

 

Kelembagaan tataniaga yang 

berhubungan dengan produk yang 

dihasilkan oleh petani produsen 

mempunyai karakteristik yang 

berbeda bila dibandingkan dengan 

kelembagaan usaha tani. 

 

 

Perilaku Pasar 

Melalui analisis struktur maka 

perilaku pasar menjadi subyek yang 

penting pada kondisi persaingan tidak 

sempurna. Pada kondisi tersebut 

berbagai perilaku dari partisipan yang 

terlibat akan bermunculan yaitu 

bagaimana melakukan praktek 

pembelian dan penjualan, praktek 

penentuan harga dan kegiatan fungsi-

funsi pemasaran. Pelaku pasar 

memandang sifat produk apakah 

homogeny atau terdifferensiasi. 

Karena sifat produk dan pangsa pasar 

menunjukkan perilaku pasar yaitu 

kegiatan-kegiatan yang mengubah 

pangsa pasar atau saluran pemasaran 

yang dipakai atau menjadi pilihan 

dan bagaimana kebijaksanaan serta 

harga yang terjadi. 

 

Kerangka Pikir 

Kesadaran masyarakat untuk 

mengkonsumsi buah-buahan sebagai 

penunjang kesehatan menyebabkan 

pertanian akan buah-buahan termasuk 

pisang diperkirakan akan terus 

meningkat. 



Penelitian dan pengkajian yang 

lebih mendalam untuk mendapatkan 

pasar dan menemukan alternative 

pengolahan dari hasil pisang petani 

sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kembali animo petani 

dalam mengusahakan tanaman 

pisang. 

Efisiensi terhadap pelaksanaan 

usaha tani bias dilakukan petani 

untuk menekankan biaya dan modal 

yang dikeluarkan untuk usaha 

taninya. Akan tetapi apabila system 

pendukung dalam pelaksanaan usaha 

tani masih kurang peranannya, maka 

pelaksanaan usaha tani tidak akan 

memberikan pendapatan yang 

menguntungkan bagi petani. 

Penelitian ini mencoba mencari solusi 

dan menganalisis agribisnis dalam 

upaya meningkatkan pemberdayaan 

petani pisang lewat peningkatan 

pendapatan. 

 

Metode Penelitian 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai pendapatan 

usaha tani dan pemasaran pisang ini 

dilaksanakan di Desa Tinigi 

Kecamatan Galang serta Industri 

Kripiki FARIS. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan secara sengaja (Purposive) 

atas pertimbangan bahwa Desa Tinigi 

ini merupakan salah satu sentra 

penghasil pisang di Kabupaten 

Tolitoli. Penngumpulan data 

dilaksanakan pada bulan April 

sampai Juni 2010. Untuk 

memperoleh data dan keterangan dari 

petani dan produsen. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang dijadikan analisis 

dalam penulisan penelitian ini yaitu 

petani yang berada di Desa Tinigi 

Kecamatan Galang Kabupaten 

Tolitoli. Adapun prosedur penentuan 

sampel menggunakan metode acak 

sederhana (simple random sampling) 

pada populasi petani pisang. Jumlah 

responden keseluruahan sebanyak 30 

petani di Desa Tinigi dengan jumlah 

populasi petani pisang keseluruhan 

adalah 100 petani. Untuk analisis 

nilai tambah pengelolaan pisang 

menjadi kripik pisang dilakukan 

dengan teknik disengaja (purposive) 

terhadap industry kripik pisang yang 

terdapat di kelurahan tuweley. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Observasi yang dilakukan 

terhadap obyek dan subyek yang 

akan diteliti untuk mengamati 

perkembangan dan kesediaan 

data yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

2. Wawancara yang dilakukan 

dengan menggunakan daftar 

pertanyaan atau Quisioner yang 

telah disediakan bertujuan untuk 

mendapat informasi yang lebih 

akurat agar dapat mengumpulkan 

data dari responden sesuai yang 

dibutuhkan. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini berupa data 

kualitatif dan kuantitatif yang 

bersumber dari: 

 

1. Data primer dari petani 

pisang secara langsung 

melalui wawancara terhadap 

responden (petani) dengan 

menggunakan lata bantu 

kuisioner. 

 

2. Data sekunder mencakup 

data luas panen dan produksi, 

data monografi kecamatan 

galang. 

 



Metode Analisis Data 

Analisis dilakukan dengan 

mengadakan analisis peranan 

ekonomi pisang meliputi analisis 

pendapatan, analisis return cost dan 

analisis benefit cost. 

1. Analisis Pendapatan Usahatani 

Pendapatan usaha tani merupakan 

perkalian rata-rata harga yang 

terjadi selama satu tahun dengan 

produksi total yang dihasilkan 

selama satu tahun. Pendapatan 

usaha tani dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

TR= Y.Py 

TC= VC + FC 

Pd= TR – TC 

 

Dimana : 

Pd = Pendapatan Usahatani 

Pisang 

TR = Total Penerimaan (total 

revenue) 

TC = Total Biaya (total cost) 

FC = Biaya Tetap (fixed cost) 

VC = Biaya Variabel (Variabel 

cost) 

Y = Produksi Yang Diperoleh 

Dalam Suatu Usahatani 

(tandan) 

Py = Harga Y 

 

2. Analisis Return Cost (R/C) 

Return Cost Ratio atau dikenal 

sebagai perbandingan (nisbah) 

antara penerimaan dan biaya. 

Secara teoritis denagn rasio R/C=1 

artinya tidak untuk dan tidak pula 

rugi. Namun karena adanya biaya 

usahatani yang kadang-kadang 

tidak dihitung, maka kriterianya 

dapat diubah. Misalnya R/C yang 

lebih dari satu, bias usahatani itu 

dikatakan menguntungkan dan 

begitu pula sebaliknya. Secara 

matematik hal ini dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

 

R = Py.Y 

C= FC + VC 

a= R/C 

 

Dimana: 

R = Penerimaan (revenue) 

C = Biaya (cost) 

Py = Harga Produksi 

Y = Produksi. 

 

3. Analisis Benefit Cost (B/C) 

Analisis benfit cost ratio (B/C) ini 

pada prinsipnya sama saja dengan 

analisis R/C, hanya saja pana 

analisis B/C ini data yang 

dipentingkan adalah besarnya 

manfaat. Kriteria yang dipakai 

adalah suatu usaha tani dikaitkan 

memberikan manfaat kalau 

B/C>1. Secara teoritis manfaat ini 

dihitung dengan rumus sebagaio 

berikut: 

 

B/C = 

 

 

Defenisi Oprasional 

 

Untuk melakukan analisis usaha 

tani dan pemasaran dalam 

penelitian ini, maka masing-

masing defenisi diberi batasan atau 

dioperasionalkan sehingga dapat 

diketahui dengan jelas indicator 

pengukurannya. Defenisi yang 

dioperasionalkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Petani pisang adalah petani 

yang memiliki tanaman pisang, 

memproduksi dan melakukan 

penjualan pisang. 

2. Luas lahan adalah luas lahan 

yang digunakan untuk 

menanam tanaman pisang pada 

tiap periode produksi, yang 

diukur dalam satuan hektar. 

Harga Kripik Pisang-Harga Pisang 

Biaya Kripik Pisang-Biaya Pisang 



3. Produksi total adalah hasil 

pisang yang didapat pada luas 

lahan tertentu diukur dalam 

satuan tandan. 

4. Penerimaan usahan tani adalah 

niali produksi yang diperoleh 

dari produk total dikaitkan 

dengan harga jual ditingkat 

petani dengan satuan rupiah 

per tandan(Rp/Tandan). 

5. Pendapatan total usaha tani 

adalah selisih total penerimaan 

dengan total biaya usaha tani 

yang diukur denga satuan 

rupiah per tandan 

(Rp/Tandan). 

6. Total biaya usaha tani adalah 

jumlah baiaya yang 

dikeluarkan selama proses 

produksi meliputi biaya tunai 

yang diperhitungkan diukur 

dengan satuan rupiah per 

tandan (Rp/Tandan). 

7. Biaya diperhitungkan adalah 

pengeluaran untuk pemakaian 

input milik sendiri, penyusutan 

alat-alat pertanian dan 

pembayaran upah tenaga kerja 

untuk keluarga berdasarkan 

tingkat upah yang berlaku. 

8. Biaya tunai adalah besarnya 

nilai uang tunai yang 

dikeluarkan petani, diukur 

dengan satuan rupiah. 

9. Saluran pemasaran adalah 

saluran pemasaran yang 

digunakan oleh lembaga 

pemasran untuk menyalurkan 

pisang dsari titik konsumen 

yang membentuk pola 

pemasaran. 

10. Lembaga pemasaran adalah 

lembaga yang melakukan 

fungsi-fungsi pemasaranmulai 

dari petani sampai konsumen 

akhir. 

11. Pedagang pengumpul adalah 

pedagang yang melakukan 

pembelian dari petani, 

mengumpulkan nya dan 

menjual kembali ke pedagang 

yang lebih besar. 

12. Nilai tambah pengelolaan 

adalah selisih nilai output 

kripik dengan nilai pisang dan 

input lainya yang digunakan 

dalam proses pengolahan 

kripik yang dihitung dalam 

satu kali pengolahan dengan 

satuan rupiah per kilogram. 

 

Keadaan Geografis dan Topografi 

Kecamatan galang merupakan 

salasatu dari 10 Kecamatan di 

Kabupaten Tolitoli sebagian besar 

wilayah kecamatan galang merupkan 

daerah dataran rendah yang 

dipergunakan untuk lahan pertanian 

dan sebagian kecil untuk wilayah 

berupa perbukitan dan pegunungan. 

Kecamatan Galang terdiri dari 11 

desa dan 7 diantaranya merupakan 

desa pesisir pantai.  

 

Kondisi demografi 

Tahun 2015, jumlah penduduk 

kecamatan galang sebanyak 30.991 

jiwa. Desa yang terpadat adalah desa 

kalangkangan yang mencapai 939 

jiwa per km
2
. Sedangkan desa yang 

masih jarang penduduknya adalah 

desa Lakatandengan jumlah 

penduduk 21 jiwa per km
2
. Data 

penduduk berdasarkan umur dapat 

dilihat pada tabel 6. 



Tabel 6. Jumlah penduduk menurut umur di Kecamatan Galang Kabupaten 

Tolitoli 

 
No Kelompok Umur (Tahun) Jumlah(orang) Presentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

00-09 

10-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

7.294 

6.812 

6.120 

4.730 

2.962 

1.678 

1.396 

23,54 

21,98 

19,75 

15,26 

9,56 

5,41 

4,50 

 Total 30.991 100 

Sumber : BAPEDA Kabupaten Tolitoli, 2015 

 

Karakteristik Petani 

Umur Petani Responden 

Faktor umur atau usia pada 

responden merupakan sala satu yang 

berpengaruh terhadap tingkat 

produktifitas kerja seseorang. 

Berdasarkan hasil pembagian 

Quesioner kepada responden berkisar 

antara 26 tahun sampai 67 tahun. 

 

 

Tabel 7 jumlah petani responden usahatani pisang berdasarkan kelompok umur di 

Desa Tinigi. 
No Kolompok Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Presentase (%) 

1. 

2. 

3. 

< 30 

30-60 

>60 

8 

16 

6 

26,67 

53,33 

20,00 

 Total 30 100 

Sumber : data primer setelah diolah 

 

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat 

bahwa petani responden berusia 

kurang dari 30 tahun sebanyak  8 

orang (26,67), 30-60 tahun sebanyak 

16 orang (53,33) dan diatas 60 tahun 

sebanyak 6 orang (20,00). 

 

Tingkat Pendidikan Petani 

Responden 

Pendidikan merupakan salah satu 

faktor sebagai penentu keberhasilan 

dalam pengelolaan usaha dan 

peningkatan pendapatan. Pendidikan 

yang dimaksud adalah tingkat 

pendidikan formal yang pernah 

diikuti responden. Berbicara 

pendidikan tentu berkaitan dengan 

pola fikir pola responden dalam 

rangka peningkatan usahanya, 

terutama dalam menyerap teknologi 

dan mengakses informasi untuk 

meraih peluang-peluang yang ada. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 8. 

Tabel 8 Tingkat Pendidikan Petani Responden Usahatani Pisang di Desa Tinigi. 

No Golongan Umur (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 SD 8 26,67 

2 SLTP 13 43,33 

3 SLTA 9 30,00 

 Total 30 100 



Berdasarkan tingkat pendidikan 

formalnya, sebagian besar petani 

responden hanya mengenyam 

pendidikan formal sampai SD saja, 

yaitu sebanyak 8 orang (26,67%). 

Sementara itu responden yang 

mengenyam pendidikan formal 

sampai SLTP sebanyak 13 orang 

(43,33%). Disamping itu terdapat 

30,00 orang responden (30%). 

Penggolongan responden berdasarkan 

tingkat pendidikan ini 

memperlihatkan bahwa mereka yang 

terjun dalam usahatani pisang tidak 

harus berpendidikan formal tinggi. 

Kemampuan dalam mengelola 

usahatani pisang ini lebih didasarkan 

pada keinginan petani untuk 

memanfaatkan lahan yang ada dan 

kemudahan dalam pengelolaannya. 

 

Penguasaan Lahan Petani 

Responden 

Luas pemilikan lahan oleh petani 

responden yaitu antara 0.5 H sampai 

dengan 1 H. Jumlah lahan yang 

dimiliki petani responden sebanyak 3 

lahan, karena disamping lahan 

pekarangan juga ditanam dikebun 

sebagai tanaman sisipan atau didekat 

persawahan. 2 lahan sebanyak 19 

orang (63,33%) dan 1 lahan sebanyak 

11 orang (36,67%). 

 

Keanggotaan Koperasi  

Sebaran petani responden 

berdasarkan jumlah pohon yang 

dimiliki dan tidak ada lahan khusus 

yang dipakai untuk menanam pohon 

tersebut maka pada umumnya petani 

reponden tidak menjadi anggota 

koperasi untuk permodalan usahatani 

pisang. Karena dalam bertani pisang 

tidak memerlukan biaya yang besar 

dan perawatannya juga sangat 

sederhana. 

 

 

Keadaan Umum Usahatani Pisang  

Dari 30 petani responden 

semuanya memiliki lahan sendiri 

karena petani yang ada di daerah 

penelitian hanya menganggap pisang 

tersebut sebagai tanaman sampingan 

dari tanaman utama yaitu Cengkeh, 

Kakao dan Padi. Secara umum 

tanaman pisang merupakan tanaman 

yang paling banyak ditanam. Namun 

ada pula petani yang mengusahakan 

tanaman pisangnya sebagai tanaman 

pinggiran di sawah atau di 

pekarangan rumah bahkan ada juga 

ditanam dilahan milik perkebunan itu 

biasanya jauh dari rumah. Hal ini 

menunjukkan kurangnya ketertarikan 

petani dalam usahatani pisangnya 

karena petani pergi ke kebun pisang 

hanya jika ada waktu luang untuk 

merawat tanaman pisangnya.  

 Usahatani pisang di lokasi 

penelitian tergolong pada usahatani 

pisang campuran yang terdiri atas 

beberapa macam varietas. Terdapat 

beberapa macam varietas pisang yang 

dihasilkan oleh petani di Desa Tinigi 

yaitu pisang Raja, Sepatu, Tanduk 

dan Manado. 

 

Teknik Budidaya Pisang 

 Budidaya tanaman pisang di 

lokasi penelitian meliputi empat 

kegiatan yaitu persiapan dan 

pengelolaan lahan, penanaman, 

pemeliharaan dan panen. Kegiatan 

persiapan dan pengelolaan lahan 

meliputi kegiatan pembabatan, 

pencangkulan, dan penggarapan. 

Kegiatan penanaman meliputi 

pembuatan lubang tanam, dan 

penanaman bibit anakan pisang. 

Kegiatan pemeliharaan meliputi : 

penyiagaan gulma, pembersih daun 

kering, penjarangan anakan, serta 

pemotongan jantung pisang. 

 



Kegiatan Persiapan dan 

Pengolahan Lahan 

Persiapan dan pengolahan 

dengan lahan bertujuan untuk 

membersihkan dan menggambarkan 

tanah yang keras. Kegiatan ini terdiri 

dari pembabatan, pembersihan 

gulma, penggarpuan dan 

penyangkulan. Setelah lahan 

dibersihkan dari rumput dan gulma, 

dilanjutkan dengan penggarpuan 

untuk menggali dan membolak-

balikan tanah yang akan ditanami, 

lalu tanah dicangkul dan diratakan. 

 

Kegiatan Penanaman 

Pada umumnya petani 

responden didaerah penelitian 

memakai bibit pada usahataninya 

berasal dari anakan tanaman pisang 

yang awalnya di dapat dari sesama 

petani pisang.  

Kegiatan penanaman dimulai 

dengan pembuatan lubang tanam 

hingga penanaman bibit kedalam 

lubang. Ukuran lubang tanam yang 

digunakan, tidak menjadi perhatian 

petani karena kurangnya pengetahuan 

petani mengenai budidaya pisang 

yang sebenarnya. Jarak tanam yang 

digunakan kebanyakan petani di Desa 

Tinigi pada umumnya bervariasi dan 

tidak teratur. Untuk kegiatan 

penanaman selanjutnya, petani hanya 

tinggal memindahkan anakan pisang 

kesebelah tanaman induk atau 

dibiarkan menggerombol  dalam satu 

rumpun. 

 

Kegiatan Pemeliharan 

 Kegiatan pemeliharaan terdiri 

dari pembabatan rumput-rumput liar, 

pembersihan daun-daun kering, 

penjarangan anakan, obat-obatan 

serta pemupukan lahan bagi petani 

dengan pola budidaya seni intensif. 

Penyiagaan dilakukan dengan 

menggunakan alat seperti parang dan 

cangkul sedangkan pemupukan 

jarang dilakukan oleh para petani 

responden di Desa Tinigi, dari 30 

petani responden  hanya 2 orang saja 

yang memakai pupuk kandang yang 

dibeli dengan harga Rp. 

50.000/karung. Karena bagi petani 

yang memerlukan pemupukan 

intensif adalah tanaman utama yaitu 

padi dan tanaman perkebunan. Pisang 

sebagai tanaman sampingan tidak 

memerlukan pupuk, hal ini 

menunjukkan kurangnya perhatian 

petani akibat keterbatasan dana dan 

keterbatasan tentang budidaya pisang 

yang intensif. Begitupun juga dengan 

obat-obatan untuk tanaman pisang 

tidak di lakukan, hal ini di sebabkan 

karena petani beranggapan tanpa 

menggunakan obat-obatanpun 

mereka tidak akan mengalami 

kerugian dalam melakukan usaha tani 

tersebut. 

Dalam sebulan petani biasa 

melakukan penyiagaan sebanyak 3-4 

kali dan kegiatan inilah yang sering 

dilakukan petani bila pergi 

kekebunnya meskipun tidak 

memakan waktu banyak, efektifnya 

waktu yang dipakai petani untuk 

penyiagaan hanya kurang lebih 3 jam.  

Penjarangan anakan pisang 

dilakukan petani responden, satu 

rumpun pisang biasanya di sisihkan 

3-4 pohon, sedangkan sisa anakan 

yang lain akan di pindahkan. Petani 

melakukan penjarangan apabila 

tanaman induk sudah mulai berbuah, 

karena apabila penjarangan di 

lakukan sebelum waktu tersebut 

maka akan mengurangi kualitas buah 

yang akan di hasilkan. Untuk jenis 

pisang tanduk memiliki perlakuan 

khusus dalam penjarangan, dimana 

saat tanaman induk mulai berbuah 

tidak boleh terdapat anakan pisang 

disekitar tanaman induk. Hal itu di 

lakukan karena menurut petani bila 



tidak di pisahkan maka piang induk 

akan mati. 

 

Kegiatan Panen    
 Petani responden di Desa 

Tinigi pada umumnya hanya 

memakai Tenaga Kerja Dalam 

Keluarga (Istri dan anak-anak) dan 

Tenaga Kerja Luar Keluarga. 

Berdasarkan hasil wawancara pada 

petani responden Tenaga Kerja Luar 

Keluarga tidak terlalu di butuhkan 

mengingat usahatani pisang di daerah 

penelitian dari kegiatan penanaman 

sampai pada pemeliharaan tidak 

menggunakan tenaga kerja yang 

lebih, karena mereka lebih fokus pada 

tanaman utamannya (Padi dan 

tanaman perkebunan).  

 Tanaman pisang hanya 

berbuah satu kali dalam hidupnya dan 

setelah berbuah akan mati , sehingga 

setelah panen petani akan melakukan 

penebangan dan pemeliharaan 

anakan. Panen pisang dilakukan + 8 

bulan setelah penanaman, dan setelah 

itu di panen terus menerus sepanjang 

tahun. Hampir setiap minggu petani 

dapat memanen pisangnya. Pisang 

yang ditanam tidak dipanen 

seluruhnya, tetapi dipanen sesuai 

dengan kebutuhan petani dan 

pedagang pengumpul. Selain itu, 

akibat penanaman waktu yang tidak 

serempak maka panen juga tidak 

serempak, serta akibat penyulaman 

pisang yang mati akibat terkena 

penyakit.  

 Pisang dilokasi penelitian 

biasanya di bawah umur petiknya, 

sehingga di jual dalam keadaan 

mentah. Dalam kegiatan pemanenan 

ini, petani tidak terlalu banyak 

mencurahkan waktunya di banding 

kegiatan yang lain karena kegiatan 

panen dan pasca panen biasanya di 

lakukan oleh para pedagang 

pengumpul di Desa. Pedagang 

tersebut akan mendatangi kebun-

kebun petani dan melakukan kegiatan 

setelah persetujuan petani. 

 

Kegiatan Pemasaran  

 Aspek pemasaran dalam 

usahatani merupakan hal yang sangat 

penting. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petani, hampir 

seluruh petani responden menjual 

hasil panen pisang langsung kepada 

Pedagang Pengumpul (Tengkulak) 

yang mendatangi kebun-kebun pisang 

atau langsung kerumah petani 

tersebut, hampir setiap dua minggu 

sekali. Pisang yang telah dipetik 

dikumpulkan dipinggir jalan untuk 

kemudahan pengangkutan. Pada 

umumnya untuk pemasaran pisang di 

wilayah penelitian para petani 

responden tidak mengalami kesulitan 

untuk memasarkan hasil tanaman 

pisangnya dan tingkat harga cukup 

tinggi yang diterima oleh petani dari 

tengkulak memuaskan, yaitu dengan 

harga Rp. 25.000 per tandannya 

tergantung jenis pisangnya. 

Dalam kegiatan pemasaran pisang ini 

ada dua jalur pemasaran yang di 

gunakan oleh petani responden di 

Desa Tinigi yaitu :  

 

1. Petani- Pedagang Pengumpul- 

Pedagang Pengecer- Konsumen 

Akhir 

2. Petani- Pedagang Pengumpul- 

Pasar- Pedagang Pengecer- 

Konsumen 

 

Dalam pemasaran terdapat kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dalam 

kegiatan yang menghasilkan 

perubahan bentuk dari barang, yang 

di tujukan untuk mempermudah 

penyaluran dan memberikan kepada 

penyampaian barang atau jasa 

produsen ke konsumen, termasuk 



juga konsumen. Kegiatan tersebut 

dinamakan fungsi pemasaran. Fungsi-

fungsi pemasaran meliputi fungsi 

pertukaran terdiri dari fungsi 

penjualan dan fungsi pembelian, 

fungsi fisik yang meliputi fungsi 

pengangkutan, pengemasan, 

penyimpanan, penimbangan, sortasi, 

dan fungsi fasilitas penanggungan 

resiko dan fungsi pembiayaan. Petani 

dalam melakukan fungsi pemasaran 

hanya berupa fungsi penjualan yaitu 

menjual pisang kepada pedagang 

pengumpul di desa. Petani menerima 

harga yang ditetapkan oleh pedagang 

dan biasanya petani memperoleh 

sejumlah uang dimuka, kemudian 

para pedagang mendatangi kebun-

kebun atau langsung kerumah petani 

untuk mengumpulkan pisang 

sebanyak nilai uang yang diberikan 

kepada petani. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Analisis pendapatan usahatani 

dilakukan untuk menentukan 

pendapatan petani yang di peroleh 

dari pengusaha tanaman pisang. 

Dengan demikian dapat dilihat berapa 

besar pendapatan yang diterima 

petani di daerah penelitian dan nilai 

tambah yang di ciptakan dengan 

adanya industri kripik pisang.  

 

Analisis Pendapatan Usahatani 

Pisang   

 Secara umum pendapatan di 

perhitungkan sebagai penerimaan 

dikurangi dengan biaya yang telah di 

keluarkan. Penerimaan usahatani 

pisang merupakan nilai dari 

penjualan total pisang selama satu 

tahun dikurangi dengan biaya yang 

dikeluarkan pada tahun tersebut. 

Pendapatan yang diterima petani 

pisang dapat dilihat pada tabel 12. 

 

 

Tabel 9 Analisis Pendapatan Usahatani Pisang di Desa Tinigi Tahun 2016/2017. 

 
 

Uraian Satuan 
Harga Jumlah Nilai 

% 
 Satuan Fisik Rp 

A  Penerimaan Tandan 25.000 27 Tandan 675.000  

B Biaya Tunai :      

 - Bibit Pohon - - -  

 - Pupuk Karung 50.000 1 Karung 50.000 25,38 

 - TKLK HOK 20.000 3 Orang 60.000 30,46 

 Jumlah Biaya Tunai 

 
   110.000 55,84 

C Biaya Diperhitungkan  :      

 - TKDK HOK 20.000 1 Orang 20.000 10,15 

 - Penyusutan Alat Rp - - 67.000 34,01 

 Jumlah Biaya    87.000 44,16 

 Diperhitungkan 

 

   
  

D Total Biaya (B+C) 

 

   
825.750 100 

 Pendapatan Atas  

Biaya Tunai (A-B) 

 

   

1.650.000  

 Pendapatan Bersih 

{A-(B+C)} 

   
474.250  

Sumber : Data Primer Setelah Diolah 

 



Berdasarkan pada tabel 9 

dapat diketahui memiliki penerimaan 

yang diterima petani responden 

sebesar Rp. 675.000 berdasarkan 

harga yang diterima petani pisang Rp. 

25.000-30.000 per tandannya, 

sementara harga eceran Rp. 4.000-

5.000 per sisirnya.  

Biaya tunai dalam usahatani pisang 

hanya pupuk sebesar Rp. 50.000 

(25,38%) sedangkan bibit dan Tenaga 

Kerja Luar Keluarga (TKLK) yaitu 

Rp. 60.000 (30,46%). Biaya yang 

diperhitungkan yaitu Tenaga Kerja 

Dalam Keluarga (TKDK) sebesar Rp. 

20.000 (10,15%) dan penyusutan 

alat-alat sebanyak Rp. 67.000 

(34,01%). Rata-rata pendapatan 

petani responden perluasan lahan 

yang ditanami pisang yaitu sebesar 

Rp. 478.000. Dengan demikian dapat 

di simpulkan bahwa tingkat perhatian 

petani masih kurang karena mereka 

tidak mau mengeluarkan biaya yang 

banyak untuk TKDK, bahkan TKLK 

yang dipakai hanya pada saat waktu 

panen. Tapi dalam kegiatan usahatani 

pisang di Desa Tinigi yang 

mempunyai pola tanam monokultur 

selama satu tahun ini cukup 

menguntungkan. 

 

Pengolahan Pisang 

 

Pengadaan Bahan Baku, Alat-alat 

dan Bahan Penolong  

 

Bahan baku yang digunakan 

dalam industri kripik pisang adalah 

pisang, minyak goreng, gula, garam 

dan kasumba kuning . Alat-alat yang 

digunakan adalah sendok besar untuk 

menggaruk pada saat menggoreng 

pisang, loyang besar untuk 

menampung pisang, irisan pisang 

untuk mengiris tipis pisang dan pisau 

Stenlish untuk mengupas pisang 

sedangkan bahan penolongnya adalah 

minyak tanah, belanga goreng dan 

kompor. Penggunaan kompor 

bertujuan untuk memasak, belanga 

bertujuan untuk menggoreng dan 

minyak tanah sebagai bahan bakar. 

Sumber pengadaan bahan baku 

pisang biasanya diperoleh dari pasar, 

pembelian pisang  dilakukan 

seminggu 2 kali.   

 

Proses dan Organisasi Produksi 

Proses produksi yang dilakukan 

adalah mengolah pisang menjadi 

kripik pisang. Buah pisang yang akan 

dibuat menjadi kripik dipilih yang 

masih mentah khususnya jenis pisang 

olahan yaitu pisang sepatu dan pisang 

tanduk.  

 

Tahap pembuatannya adalah sebagai 

berikut :  

1. Pilih buah pisang yang masih 

mentah. 

2. Kupas dan buang kulitnya. 

3. Kecilkan ukuran daging dengan 

menggunakan alat irisan pisang 

atau Stainless agar tidak 

membuat pisang berwarna 

coklat kehitaman, pemotongan 

dapat berbentuk panjang dan 

menyorong.  

4. Rendam pisang dalam larutan 

garam, gula dan kasumba 

kuning selama 5-10 menit. 

5. Tiriskan daging buah dan 

goreng di dalam minyak yang 

panas. Dalam menggoreng 

kripik, irisan pisang sebaiknya, 

dimasukkan secara bertahap 

satu persatu. Hal ini untuk 

menghindari agar irisan pisang 

tidak melekat satu dengan yang 

lainnya, selama penggorengan 

dilakukan pengadukan secara 

perlahan-lahan. Pengadukan 

tidak boleh terlalu kuat karena 



dapat mengakibabtkan irisan 

kripik hancur. Angkat kripik 

bila warna telah berubah 

kuning keemasan dan kering.  

6. Tiriskan minyak yang masih 

melekat pada kripik yang telah 

matang. 

7. Kemas kripik kedalam kantong 

plastik.  

 

Tenaga kerja yang digunakan 

umumnya merupakan Tenaga Kerja 

Luar Keluarga (TKLK) yang upahnya 

perhari. Besarnya upah yang diterima 

oleh tenaga kerja perhari adalah Rp. 

20.000 -,/ orang, tenaga kerja yang 

digunakan oleh pengusaha industri 

kripik pisang sebanyak 2 orang. 

 

Pemasaran Produk  

 Pada industri ini pemasaran 

produk kripik pisang dilakukan 

dengan cara menitipkan pada 

swalayan dan kios-kios kecil, dengan 

kemasan 50 gram Rp. 1.000,- dan 

200 gram Rp. 5.000,- ada juga yang 

langsung membeli ke industri 

tersebut.  

 

Analisis Return Cost (R/C) 
 Return Cost Ratio atau 

dikenal sebagai perbandingan 

(Nisbah) antara penerimaan dan 

biaya. Secara teoritis dengan rasio 

R/C = 1 artinya tidak untung dan 

tidak pula rugi. Namun karena 

adanya biaya usahatani yang kadang-

kadang tidak dihitung, maka 

kriterianya dapat diubah. Misalnya 

R/C yang lebih dari satu, bila 

usahatani itu dikatakan 

menguntungkan dan begitu pula 

sebaliknya. 

 

 
Tabel 10Analisis RC Rasio Pisang dan Industri Kripik Pisang 

No Uraian 
Pisang 

(Rp) 

Kripik Pisang 

(Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Penerimaan 

Biaya Tunai/VC 

Biaya Diperhitungkan/FC 

Biaya Total (2+3) 

Pendapatan Atas Baiya Tunai (1-2) 

Pendapatan Bersih 

675.000 

110.000 

  87.000 

197.000 

565.000 

478.000 

810.000 

143.000 

  89.000 

232.000 

667.000 

578.000 

 R/C Biaya Total 3,42 3,49 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Dari data yang telah diuraikan pada 

tabel 10 menunjukkan bahwa 

penerimaan yang diterima oleh petani 

pisang sebesar Rp. 675.000 dan 

industri kripik pisang sebesar Rp. 

810.000, pendapatan petani pisang 

sebesar Rp. 478.000 dan pendapatan 

bersih kripik pisang sebanyak Rp. 

578.000. dengan demikian melihat 

hasil Analisis R/C Rasio pisang yaitu 

3,42 dan kripik pisang 3,49 maka 

kedua kegiatan tersebut layak untuk 

dikembangkan dan akan lebih 

menguntungkan lagi apabila petani 

pisang dan industri kripik pisang 

tersebut melakukan kerja sama untuk 

mencapai keuntungan yang lebih 

besar.  

Analisis Benefit Cost (B/C)  

 Perhitungan nilai tambah 

dilakukan dengan menggunakan 

analisis B/C data ini yang di 

pentingkan adalah besarnya manfaat. 

Kriteria yang di pakai adalah suatu 



industri di katakan memberikan 

manfaat jika B/C lebih dari 1.  
 

 

Tabel 11. Analisis BC Rasio Industri Kripik Pisang. 

No Uraian 
Harga 

(Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Biaya Kripik Pisang 

Biaya Pisang 

Harga Kripik Pisang 

Harga Pisang 

Total Biaya (1-2) 

Total Harga (3-4) 

232.000 

197.000 

150.000 

  25.000 

  35.000 

125.000 

 B/C 3,57 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasrkan tabel diatas dapat dilihat 

bahwa biaya yang di keluarkan oleh 

petani pisang sebesar Rp. 197.000 

sedangkan biaya yang di keluarkan 

oleh industri kripik pisang sebesar 

Rp. 232.000 dan harga yang di 

pasarkan oleh industri kripik pisang 

sebesar Rp. 150.000 sedangkan harga 

pisang yang dijual oleh petani pisang 

sebesar Rp. 25.000. jadi total 

biayanya yaitu sebesar Rp. 35.000 

dan total harganya sebesar Rp. 

125.000. Dengan melihat hasil 

Analisis Benefit Cost Rasio pada 

industri kripik pisang adalah 3,57 

maka dari hasil tersebut dapat di 

simpulkan bahwa kegiatan industri 

kripik pisang sangat memberikan 

manfaat untuk di usahakan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Kesimpulan  

Berdasarkan tingkat usahatani 

di daerah penelitian, pisang hanya 

ditanam sebagai tanaman sampingan. 

Hal ini dilihat dari alokasi sumber 

daya lahan yang dipakai dimana 

proporsi lahan yang dipakai untuk 

menanam pisang sangat kecil 

dibandingkan dengan tanaman utama. 

Selain itu, pisang tidak mendapat 

pemeliharaan yang memadai seperti 

pemupukan dan pengendalian hama 

sehingga mengakibatkan produk yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang 

rendah.  

Disamping itu, petani lebih 

banyak mencurahkan waktu kerjanya 

untuk tanaman utamanya seperti 

cengkeh, sawah dan kakao. Maka 

menyebabkan pisang akan selalu 

menempati posisi yang terabaikan 

karena perhatian petani dan curahan 

waktu petani akan lebih teralokasikan 

pada tanaman utamanya tersebut, 

baik tenaga kerja maupun modalnya.  

Pengadaan sarana produksi 

usaha pertanian yang meliputi pupuk 

kandang alat-alat pertanian di daerah 

penelitian kurang lancar dan tidak 

tersedia dengan baik sedangkan bibit 

hanya diperoleh dari sesama petani 

pisang. Dalam modal usaha pertanian 

semua responden menggunakan 

modal sendiri, dalam hal pengadaan 

tenaga kerja umumnya petani tidak 

mengalami kesulitan, tenaga kerja 

yang digunakan adalah Tenaga Kerja 

Dalam Keluarga (TKDK) dan Tenaga 

Kerja Luar Keluarga (TKLK). 

Saluran pemasaran pisang di Desa 

Tinigi memiliki 2 pola dan yang 

dominan adalah pola dari petani ke 

pedagang pengumpul.  



Hasil analisis pendapatan usaha 

petani pisang di Desa Tinigi 

menunjukkan bahwa usahatani pisang 

yang di lakukan petani cukup 

menguntungkan. Karena dapat di 

lihat dari Rata-rata pendapatan petani 

responden per luasan lahan yang 

ditanami pisang yaitu sebesar Rp. 

478.000. 

 

Dengan melihat hasil Analisis 

R/C Rasio pisang adalah 3,42 dan 

industri kripik adalah 3,49 maka 

kedua kegiatan tersebut layak untuk 

di kembangkan. Begitu pula dengan 

B/C Rasionya adalah 3,57 yang mana 

industri kripik pisang bermanfaat 

untuk di usahakan.   

 

Saran  

Untuk mengembangkan usahatani 

pisang di Desa penelitian, maka 

disarankan :  

 

1. Petani sebaiknya mengubah 

sudut pandang berpikir mereka 

terhadap usahatani pisang yaitu 

adanya transformasi dari pisang 

yang memiliki posisi yang sama 

dengan tanaman utama 

(Cengkeh, Padi, dan Kakao).  

2. Untuk meningkatkan produksi, 

produktifitas serta kualitas 

pisang yang dihasilkan, maka 

pisang perlu dibudidayakan 

secara komersial dengan 

mengadakan lahan khusus yang 

menghasilkan pisang dalam skala 

produksi yang lebih ekonomis 

dengan didukung oleh teknologi 

yang lengkap. 

3. Perlunya peran aktif pemerintah 

melalui Dinas Tanaman Pangan 

dan Holtikultura dalam 

memberikan penyuluhan serta 

pelatihan kepada petani tentang 

budidaya pisang yang baik dan 

benar agar kualitas dan 

kuantitasnya meningkat sehingga 

pendapatan petani juga 

meningkat. 

4. Diharapkan Pemerintah melalui 

Dinas Perindustrian Energi dan 

Sumber Daya Mineral dapat 

menjadi fasilitator antara petani 

pisang dan pengusaha industri 

kripik pisang sehingga terjadi 

hubungan kerja sama dalam 

bidang ekonomi yang saling 

menguntungkan. 
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