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ABSTRAK 

 

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PEPAYA 

CALIFORNIA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI 

PETANI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  

(Studi Desa Tanjung Rusia Kabupaten pringsewu) 

 

Pepaya California adalah salah satu komoditi buah-buahan Holtikultura 

yang saat ini sedang sangat di minati oleh masyarakat. Ukurannya yang lebih 

kecil serta rasanya yang manis dan tahan lama menjadi daya tarik tersendiri di 

mata masyarakat. Oleh karena itu permintaan akan buah pepaya California 

cenderung terus meningkat di pasaran. Banyak masyarakat yang memulai untuk 

membudidayakan pepaya California. Dengan potensinya, usaha budidaya pepaya 

California diharapkan dapat mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera 

bagi masyarakat (petani).  

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kondisi dari usaha 

pepaya California di Desa Tanjung Rusia dan merumuskan strategi 

pengembangan usaha yang tepat untuk diterapkan petani pepaya California di 

Desa Tanjung Rusia, serta mengidentifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi petani 

pepaya California di desa Tanjung Rusia di tinjau dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

komulatif dan metode analisis SWOT, dimana analisis SWOT di gunakan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari usaha 

budidaya pepaya California di Desa Tanjung Rusia. 

Hasil dari penelitian ini ialah dimana kondisi usaha budidaya pepaya 

California di desa Tanjung Rusia yang dimiliki setiap petani berkembang secara 

positif dan dengan demikian maka tingkat kesejahteraan para petani juga tumbuh 

secara positif. Akan tetapi dalam mengembangkan usahanya para petani akan 

mengalami kendala dan juga menghadapi ancaman. Berikut beberapa alternatif 

strategi untuk petani yang bersifat diferensisasi, intensif, dan integrasi  yaitu 

diantaranya, mengikuti pelatihan, meningkatkan kualitas produk, memperluas 

jangkauan pemasaran, melakukan kerjasama dengan pemerintah atau lembaga 

organisasi terkait atau sesama petani, mengoptimalkan kegiatan produksi, serta 

memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur penunjang usaha budidaya pepaya 

California. Dalam perspektif ekonomi Islam, dalam mengembangkan suatu usaha 

pertanian, strategi apapun diperbolehkan asal tidak menyimpang dari syariat 

islam. Dan yang terpenting tidak adanya tindakan eksploitasi atau tindakan zolim 

yang akan merugikan petani lainnya. 

 

Kata Kunci : Pepaya California, Strategi Pengembangan budidaya pepaya 

California, Kesejahteraan Petani 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MOTTO 

 

Firman Allah SWT :  

                           

            

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”
1
 

  (Q.S Al-Imran : 104) 
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Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahan, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Q.S. 

Al-Imran :104  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapat gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul 

skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “ANALISIS STRATEGI 

PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PEPAYA CALIFORNIA 

DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PETANI 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (studi Desa Tanjung Rusia Kabupaten 

Pringsewu). 

Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Strategi adalah perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan yang ingin dicapai.
2
 

2. Usaha Budidaya Pepaya California adalah usaha pertanian yang hasil 

pertaniannya termasuk dalam produk holtikultura.
3
 

 

                                                             
2
Ismail Sholihin, Manajemen Strategi (Jakarta: Erlangga, 2012),  h.64. 

3
Kharisma Afan  Fharist, “Strategi pengembangan usaha Budidaya Pepaya california”, 

(skripsi program Pasca Sarjana Institut pertanian Bandung, Bogor, 2011),  h. 11 



 

3. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang 

menggunakan sumber daya yang langka, untuk memproduksi barang dan 

jasa yang dibutuhkan manusia.
4
 

4. Kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk 

kebutuhan hidup. Khususnya yang bersifat medasar seperti makanan, 

pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. .
5
 

5. Perspektif Ekonomi Islam, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-

nilai islam.
6
 

 Berdasarkan pengertian beberapa istilah yang telah dijelaskan, maka judul 

skripsi ini bermaksud untuk menganalisis strategi pengembangan budidaya 

pepaya California dalam mengembangkan sektor pertanian di Desa Tanjung 

Rusia guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

Peneliti memilih membahas tema tentang usaha pertanian karena 

pertanian merupakan salah satu usaha yang sangat menunjang dalam 

                                                             
4
Hanif, Pengantar Ilmu Ekonomi (Makro dan Mikro), (Bandar Lampung: Fakultas Syariah 

IAIN Raden Intan Lampung, 2007), h. 01  
5
Isbandi, Rukminto, Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 54 

6
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam Edisi 3,(Jakarta: Kencana, 

2010), h. 15 



 

pembangunan ekonomi. Selain itu pentingnya peran sektor pertanian juga 

didasari dengan banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai 

petani. Dengan demikian pembangunan sektor pertanian tidak hanya 

diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi petani.
7
 

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada usaha budidaya 

pepaya California. Mengingat pepaya California saat ini sedang sangat 

digemari oleh para pelaku usaha. Permintaan di pasaran yang cenderung 

terus meningkat membuat pepaya California memiliki potensi yang besar 

untuk di budidayakan. Budidaya pepaya California sudah tersebar di 

berbagai wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, yaitu salah 

satunya ada di Desa Tanjung Rusia Kab.Pringsewu. Banyak petani yang 

telah  memperoleh keuntungan besar, namun tidak sedikit juga petani 

yang pernah mengalami kerugian. Yang menjadi poin pentingnya ialah 

bagaimana strategi pengembangan yang diterapkan. Dibutuhkan strategi 

yang tepat dan juga terarah untuk dapat mengembangkan usaha budidaya 

pepaya California dengan maksimal. 

 

  

                                                             
7
Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi-5, (Yogyakarta: UPP TIM YKPN, 2010), h. 

405  

 

 



 

2. Secara Subjektif 

a. Literatur yang dibutuhkan tersedia di perpustakaan dan pokok bahasan 

pada skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni Ekonomi 

Islam. Dimana bahasan tersebut merupakan suatu kajian keilmuan 

yang berkaitan dengan Ekonomi Pembangunan. 

b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris di mana pembangunan di bidang 

pertanian menjadi prioritas utama karena Indonesia merupakan salah satu negara 

yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. 

Besarnya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian didukung oleh lahan 

pertanian yang luas dan subur, dan faktor iklim yang mendukung. Hal ini 

dibuktikan dengan terdapatnya keanekaragaman sumberdaya alam pertanian yang 

melimpah di setiap kawasan Indonesia. Adanya keberagaman sumberdaya alam 

tersebut menjadikan pertumbuhan pereekonomian Indonesia sangat bertumpu 

pada perkembangan sektor pertanian.  

Sektor pertanian didukung oleh banyak subsektor. Subsektor tersebut 

memiliki peranan masing-masing terhadap keberlanjutan sektor pertanian. 

Beberapa subsektor yang menjadi bagian dari pertanian di Indonesia adalah 

subsektor perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. 



 

Subsektor-subsektor tersebut telah banyak menyumbang keberhasilan pendapatan 

penduduk dan perekonomian Indonesia.
8
 

Sektor pertanian juga menjadi sektor andalan terpenting dalam 

pembangunan provinsi Lampung. Data Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung (2016) menyebutkan sektor pertanian merupakan sektor terbesar 

penyumbang PDRB Provinsi Lampung dari sisi lapangan usaha, yaitu 

memasok sekitar 35,92% disusul oleh lapangan usaha industri pengelolaan 

dan perdagangan, hotel serta restoran. Berikut tabel PDRB Provinsi Lampung 

Menurut Lapangan Usaha tahun 2014-2016 ialah: 

Tabel I 

PDRB Provinsi Lampung atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Lapangan Usaha (jutaan rupiah) 2014-2016 

 

NO Lapangan Usaha 2014 2015* 2016* 

1 Pertanian 39.917.414 45.478.685 51.927.562 

2 Pertambangan dan Penggalian 2.161.754 2.672.150 2.840.577 

3 Industri Pengelolaan 17.120.714 20.555.157 22.481.435 

4 Listrik, gas, & Air Bersih 595.503 691.203 788.597 

5 Kontruksi 3.968.970 4.379.009 4.855.562 

6 Perdagangan, Hotel & 

Restoran 

16.530.762 20.481.520 22.930.103 

7 Transportasi & Komunikasi 11.001.485 14.716.358 16.676.478 

8 Keuangan & Persewaan 6.884.900 7.633.617 8.892.455 

9 Jasa-jasa  10.252.694 11.282.562 13.168.600 

PDRB 108.404.270 127.908.260 13.168.600 

Sumber: Badan Pusat Statisti Provinsi Lampung 

Keterangan *) ; Angka Sementara 

                                                             
8
Dimas Gadang, “Analisis Pengaruh Sektor Pertanian terhadap Perekonomian Jawa Tengah”, 

(Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011), h. 01. 



 

Bila dilihat dari PDRB Provinsi Lampung tahun 2016, sektor 

Pertanian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi diikuti oleh sektor Industri 

Pengelolaan, dan Perdagangan, hotel & restoran.
9
 Sektor pertanian membawa 

perubahan mendasar dalam struktur ekonomi Lampung, baik dari ekonomi 

tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-

primer, khususnya agroindustri dimana yang mendukung proses tersebut 

adalah manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi yang tersedia.  

Pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Lampung juga ditandai 

dengan berkembangnya sektor pertanian di berbagai kabupaten yang ada di 

Provinsi Lampung. Salah satunya ialah Kabupaten Lampung Barat. 

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat 

memliki pertumbuhan pendapatan perkapita paling tinggi setelah Kabupaten 

Lampung Tengah dan Ibu Kota Bandar Lampung dimana penyumbang 

terbesar pertumbuhan ekonominya ialah sektor pertanian. Sedangkan 

Kabupaten Pringsewu yang memiliki ketersediaan lahan sangat luas 

mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

Dapat dilihat dari PDRB Kabupaten Pringsewu dibawah ini : 

 

 

 

                                                             
9
BPS Provinsi Lampung, “PDRB Provinsi Lampung atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Lapangan Usaha (Jutaan Rupian)”, 2014-106 



 

Tabel 2 

Laju Pertumbuhan PDRB  Kabupaten Pringsewu Menurut 

Lapangan Usaha, Tahun 2012-2016 

 

Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan (Persen) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Pertanian, Kehutanan, Perikanan 3,26 4,57 2,95 3,30 3,76 

Pertambangan & Penggalian 8,90 9,70 8,79 9,90 15,44 

Industri Pengelolaan 5,59 6,40 5,74 7,92 3,98 

Pengadaan listrik dan Gas 11,61 10,51 25,72 14,44 8,11 

Pengadaan Air, dan Pengelolaan  2,73 4,63 1,86 2,42 4,88 

Kontruksi 8,87 6,29 6,01 2,59 7,48 

Perdagangan Besar dan Eceran 7,16 6,38 6,36 3,74 5,77 

Transportasi & Pergudangan 9,20 8,18 8,43 12,81 6,51 

Informasi dan Kontruksi 10,91 8,24 7,73 9,27 6,74 

Jasa Keuangan dan Akutansi 9,06 8,67 8,01 2,75 5,89 

Real Estate 8,30 9,09 8,50 6,24 4,54 

Jasa Perusahaan 13,32 13,99 13,30 7,59 3,93 

Administrasi Pemerintahan 5,06 5,73 6,58 5,13 1,52 

Jasa Pendidikan 9,08 9,28 9,41 6,29 5,50 

Jasa Kesehatan 7,02 8,04 8,67 7,80 6,06 

Jasa Lainnya 5,15 4,93 5,57 9,22 4,60 

PDRB 6,44 6,43 5,75 5,22 5,04 

  Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2016
10

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari keseluruhan lapangan usaha 

mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jasa perusahaan, 

jasa pengadaan listrik, gas dan jasa informasi dan kontruksi. Sedangkan 

perunurunan yang siginifikan terjadi pada sektor pertanian. Diperkirakan 

penyebab dari menurunnya pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten 
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Pringsewu ialah karna berbagai kemajuan dan perkembangan baik dari sisi 

ekonomi, sosial dan politik menuntut lahan-lahan baru untuk dijadikan tempat 

beroperasinya berbagai sektor tersebut. Selain itu, sebagai Kabupaten yang 

memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan seluruh Kabupaten di Provinsi 

lampung yaitu hanya sekitar 625 km2 serta merupakan Kabupaten terpadat 

setelah ibu kota Bandar Lampung membuat berubahnya lahan tidak terbangun 

menjadi lahan terbangun yang disebabkan karena kepadatan penduduk yang 

terus meningkat. Oleh karena itu, terus berkurangnya luas lahan pertanian di 

Kabupaten Pringsewu membuat produktifitas dari setiap usaha pertanian juga 

menurun sehingga tidak hanya berdampak negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Pringsewu, tetapi juga untuk para petani khususnya para 

petani berskala kecil dengan ketersediaan lahan yang sempit.  

Sektor pertanian di Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh 

beberapa komoditi unggulan seperti padi dan jagung yang menjadi bahan 

pangan masyarakat, kopi, serta sayur-sayuran dan buah-buahan yang termasuk 

dalam produk pertanian hortikultura. Saat ini, produk buah-buahan 

Holtikultura yang sedang digemari oleh masyarakat Kabupaten Pringsewu, 

tidak hanya untuk dikonsumsi tetapi juga untuk di budidayakan ialah buah 

pepaya California. Buah ini merupakan jenis buah yang mudah beradaptasi di 

berbagai lingkungan, baik dataran rendah, menengah maupun dataran tinggi. 

Selain itu buah pepaya California memiliki bentuk yang kecil serta rasa nya 

yang lebih manis dan tahan lama membuat buah ini sangat di sukai oleh 



 

masyarakat. Hal tersebut membuat permintaan akan buah pepaya California di 

pasaran terus meningkat.
11

 

Buah pepaya California sudah tersebar di berbagai wilayah di 

Kabupaten Pringsewu. Banyak petani yang sudah memperoleh keuntungan 

besar dari budidaya pepaya California ini, tetapi tidak sedikit juga yang belum 

memperoleh keuntungan maksimal dari usaha ini. Jika dibandingkan dengan 

Kabupaten lainnya, di Kabupaten Pringsewu produksi akan buah pepaya 

masih relatif kecil. Terlihat pada tabel dibawah ini : 

     Tabel 3 

Total Produksi Buah di Kab. Pringsewu tahun 2015 

 

NO Buah-buahan/ Fruits Luas Panen/ 

Harvested Area 

Produksi/                                        

Production (Kwintal) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Alpokad/ Avocado - 479 

2 Mangga/ Manggo - 1,999 

3 Nangka/ Jack Fruit - 3,698 

4 Pisang / Banana - 45,738 

5 Pepaya/ Papaya - 1,615 

6 Durian/ Durian - 617 

7 Sukun/ Breadfruit - 613 

Jumlah/ Total - 54,688 

           Sumber: Pardasuka dalam Angka 2015, BPS Kab.Pardasuka
12

 

  Pada tabel diatas menunjukan bahwa produksi buah pepaya berada 

pada tingkat keempat setelah buah pisang, nangka dan buah mangga.  Hal ini 
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sangat disayangkan karena Kabupaten Pringsewu tepatnya di Kecamatan 

Pasdasuka merupakan daerah yang berpotensi besar untuk mengembangankan 

pepaya California karena memiliki lahan yang sangat subur serta hampir 90 

persen dari seluruh lahan di wilayah Kecamatan Pardasuka merupakan lahan 

pertanian (88,95%). Luas lahan pertanian di Kecamatan Pardasuka terbagi 

menjadi dua macam yakni lahan sawah yang luasnya mencapai 2.185 ha dan 

lahan bukan sawah yang luasnya mencapai 7.279 ha. Lahan sawah ditanami 

komoditas utama palawija yaitu padi sedangkan untuk lahan bukan sawah 

diisi oleh komoditas pangan seperti jagung dan kedelai serta produk pertanian 

hortikultura seperti mangga, nangka, pisang, dan pepaya. 

Desa Tanjung Rusia adalah desa yang mempunyai lahan bukan sawah 

terluas ketiga setelah Desa Rantau Tijang dan Desa Kedaung. Oleh karena itu, 

mayoritas masyarakat Tanjung Rusia adalah seorang Petani. Dan pertanian 

merupakan penggerak utama perekonomian di Desa Tanjung Rusia. Pada 

awalnya hasil pertanian yang diunggulkan di desa ini adalah kopi, tetapi 

dengan berkembangnya zaman dan semakin banyak nya pesaing-pesaing baru, 

maka petani mengganti komoditi kopi dengan choklat, sengon, dan yang baru 

ialah Pepaya California.
13

  

Sejauh ini, baru ada 27 usaha pepaya California di desa Tanjung 

Rusia. Jumlah ini relatif kecil untuk mencukupi permintaan pasar yang 

cenderung meningkat. Serta beberapa masalah sering dihadapi oleh petani 
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sehingga menghambat perkembangan usaha pepaya California. Salah satu 

masalahnya ialah kurangnya perhatian pemerintah. Jumlah produksi yang 

relatif kecil dibandingkan komoditi lain membuat pemerintah kurang 

memperhatikan para petani pepaya Cailifornia. Selain itu kurangnya modal, 

terbatasnya lahan, jangkauan pemasaran yang terbatas, serta lemahnya 

infrastruktur di desa Tanjung Rusia yang mengakibatkan usaha ini belum 

dapat memberikan keuntungan yang besar dibandingkan usaha pepaya 

California yang ada di wilayah lainnya.  

Mengembangkan usaha pertanian di Desa Tanjung Rusia menjadi 

sangat penting, mengingat desa ini menempatnya pertanian sebagai penggerak 

utama perekonomiannya dan secara tidak langsung usaha pertanian sangat 

berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Tanjung Rusia. 

Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan sebuah kerangka dasar 

pengembangan usaha serta strategi yang kokoh, tangguh dan tersusun yang 

difokuskan pada pemberdayaan petani-petani kecil yang ada di Desa Tanjung 

Rusia.  

Mengembangkan sektor pertanian sejatinya tidak dapat dilakukan 

secara instan, harus melalui proses-proses biologis dengan strategi-stretegi 

pengembangan yang tepat dan jelas. Pertanian dikelola oleh para petani, dan 

proses mengembangkannya juga dilakukan oleh petani. Tetapi demikian 

proses pengembangan pertanian tidak  bisa terlaksana hanya oleh para petani 



 

sendiri, harus ada andil dari pemerintah untuk dapat saling bekerja sama 

dalam mengembangkan sektor pertanian ke arah yang lebih baik. 

Adapun Islam juga telah menjelaskan bahwa pertanian atau bercocok 

tanam adalah usaha yang disarankan oleh para ulama. Sebelumnya para ulama 

berselisih pendapat tentang usaha yang paling baik yaitu usaha daripada 

perniagaan, pertukangan dan pertanian. Menurut Imam An;Nawi dalam 

shahihnya, pekerjaan yang paling baik ialah pertanian. Ini adalah pendapat 

yang sahih karena pertanian merupakan hasil dari tangannya sendiri dan ia 

juga memberikan manfaat kepada diri sendiri, umat islam dan binatang. Hal 

tersebut juga di uraikan oleh Allah SWT dalam firmannya yang berbunyi : 

              

Artinya. “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya”
14

 

  

          Kemudian ditegaskan kembali oleh baginda Rasulullah SAW yang 

menjelaskan bahwa usaha pertanian akan memberikan manfaat dalam 

memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia juga hewan. Dan akan menjadi 

pahala apabila tanaman yang di tanam oleh manusia, dimakan oleh hewan 

baik berupa burung ataupun yang lainnya. Yakni terdapat dalam hadist Imam 

Bukhari Dari Anas bin Malik Rodhiyallohu „Anhu bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 
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Al-Qur‟an Surat An-Najm :39 



 

 

Artinya. “Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam 

tanaman kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia 

atau binatang melainkan (tanaman tersebut) menjadi sedekah 

baginya.”(HR.Imam Bukhori) 
15

 

 

Usaha pertanian tidak lagi menjadi pahala atau menjadi haram apabila 

proses dari pengembangan usaha pertanian tersebut menyalahi ajaran Islam 

baik dari segi kegiatan (produksi, distribusi, pemasaran) maupun dalam 

mendapatkan hasil. Para petani perlu mengetahui hal ini agar dalam 

mengelola usaha pertaniannya tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan 

keuntungan dunia tetapi juga mendapatkan keuntungan akhirat.
16

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti 

menyusun rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi usaha budidaya pepaya California di Desa Tanjung 

Rusia saat ini berdasarkan faktor lingkungan internal dan eksternal? 

2. Bagaimana strategi pengembangan yang tepat untuk petani pepaya 

California di Desa Tanjung Rusia dalam Perspektif Ekonomi Islam?  
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3. Bagaimana tingkat Kesejahteraan Ekonomi Petani pepaya California di 

Desa Tanjung Rusia dalam Perspektif Ekonomi Islam? 

E. Tujuan dan KegunaanPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui serta menganalisis kondisi lingkungan internal dan 

eksternal saat ini dari usaha budidaya papaya California di Desa 

Tanjung Rusia. 

b. Untuk mengetahui strategi pengembangan yang tepat untuk diterapkan 

oleh petani Pepaya California di Desa Tanjung Rusia dalam 

mengembangkan usaha budidaya Pepaya California ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam.  

c. Untuk mengetahui tingkat Kesejahteraan Ekonomi Petani di Desa 

Tanjung Rusia setelah memulai usaha pepaya California ditinjau dari 

perspektif ekonomi Islam.  

2. Kegunaan penelitian 

a. Penulis  

Sebagai perluasan wawasan dan pedoman langkah untuk turut 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. 

b. Akademis 

Dapat menjadi bahan kajian dan rujukan serta referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. 

 



 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yakni penelitian 

yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Berdasarkan 

penjelasan tersebut bahwa penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

karna dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yang beralokasi 

di desa Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu 

untuk melihat situasi dan kondisi berdasarkan permasalahan yang 

diteliti. 

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga termasuk 

penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

mengumpulkan data dan informasi di suatu perpustakaan. Setelah 

melihat keadaan lapangan, peneliti mencari beberapa referensi dari 

buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, data-data dari BPS, dan literatur 

terkait masalah yang diteliti guna menunjang penelitian yang 

dilakukan. 

b. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

memberikan gambaran atau uarian atas suatu keadaan sejernih 

mungkin. Penelitian deskriptif pada skripsi ini ialah penelitian yang 



 

menggambarkan bagaimanakah strategi pengembangan usaha pepaya 

California di Desa Tanjung Rusia. 

2. Sumber Data   

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh peneliti. Data tersebut bisa diperoleh 

langsung dari personal maupun suatu organisasi atau perusahaan. 

Proses pengambilan data primer yang akan dilaksanan adalah 

wawancara dengan pihak petani Pepaya California dan masyarakat 

desa Tanjung Rusia Kec.Pardasuka Pringsewu. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi, yang berupa 

data yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), media internet, buku-buku, penelitian 

terdahulu dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.
17

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode : 
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a. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenomena yang ada dalam objek penelitian. Tujuan 

dilakukan observasi yakni untuk mengetahui situasi dan kondisi dari 

lokasi penelitian tersebut yaitu Desa Tanjung Rusia Kecamatan 

Pardasuka Kabupaten Pringsewu.
18

 

b. Metode Wawancara/Interview 

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap berupa tanya jawab dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan kepada peneliti. Untuk mengetahui persoalan 

objek yang diteliti, peneliti menggunakan metode interview bebas 

terpimpin yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang 

relevan. Selain wawancara, peneliti juga menyebarkan kuesioner untuk 

memperkuat fakta atau memperjelas kondisi yang ada dan terkait 

dengan permasalahan dalam penelitian. Motede kuesioner ini 

menggunakan teori presentatif sederhana dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

                                                             
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B ( Jakarta: Alfabeta,  2010), h. 

184 

  



 

P = f / N x100 

Keterangan:  

P = Angka Presentatif yang dicari 

F = Frekuensi yang dicari presenetasenya 

N=Number Of Cases (Jumlah Frekuensi/banyaknya individu)  

 

Metode ini digunakan setelah peneliti memperoleh data dari 

hasil kuesioner yang diberikan petani pepaya California. Angket atau 

kuesioner (questionnair) merupakan suatu teknik atau cara 

pengumpulan data secara tidak langsung, dan kuesinoner serta 

wawancara ini akan diajukan kepada petani pepaya california di Desa 

Tanjung Rusia.
19

 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang 

digunakan berupa koran, laporan, dan referensi lainnya yang berkaitan 

dengan  pengembangan usaha budidaya pepaya California.
20

 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai karateristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di teliti dan kemudian di tarik kesimpulan. Dalam hal ini 
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populasi yang dimaksud adalah usaha budidaya pepaya California di Desa 

Tanjung Rusia yang berjumlah kurang lebih sekitar 27 usaha. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari sejumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi 

terlalu besar, peneliti tidak dapat mengambil semua untuk dijadikan 

sampel. Dan apabila jumlah populasi terlalu kecil (dibawah 30) maka 

peneliti wajib mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan 

sampel.
21

Dalam penelitian ini peneliti mengambil seluruh populasi untuk 

dijadikan sampel yaitu seluruh usaha papaya California di Desa Tanjung 

Rusia yang berjumlah 27 usaha. 

5. Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan mengolah data dengan 

menggunakan beberapa metode, sebagai berikut: 

a. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah. 

b. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase 

yang diperoleh melalui observasi sehingga dapat untuk di analisa dan 

di tarik kesimpulan.
22
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Setelah keseluruhan data terkumpul, langkah selanjutnya penulis 

menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode 

analisis menggunakan metode deskriptif komulatif dimana penelitian ini 

menggambarkan bagaimana tinjauan atau pelaksanaan pengembangan 

usaha budidaya pepaya California di Desa Tanjung Rusia, dan 

kesimpulan itu penulis ambil menggunakan pendekatan berfikir deduktif, 

yakni berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit, 

kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Manajemen Strategi 

a. Konsep Manajemen  Strategi 

Menurut David (2011), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan 

jangka panjang yang mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, 

akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan bisnis, 

divestasi, likuidasi, dan joint venture. Strategi ini adalah tindakan 

potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan 

sumber daya perusahaan dengan jumlah yang besar.
23

 Sedangkan 

menurut Marrus mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara dan upaya agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam upaya mencapai suatu tujuan, 

setiap perusahaan selalu dihadapkan dengan lingkungan yang selalu 

berubah-ubah. Oleh sebab itu kepekaan terhadap perubahan lingkungan 

serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan perlu 

dimiliki oleh setiap perusahaan.
24
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     Sabariah mengemukakan bahwa terdapat strategi alternatif yang 

bisa digunakan oleh setiap perusahaan, dimana penentuan strategi ini 

diambil melalui 12 tindakan yaitu integrasi kedepan, integrasi 

kebelakang, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan 

produk, pengembangan pasar, diversifikasi konsentrik, diversifikasi 

konglomerat, diversifikasi horizontal, retrenchment, divestasi dan 

likuidasi. Berikut ini adalah jenis-jenis strategi yang dapat digunakan 

perusahaan menurut Sarabiah:   

1) Strategi Integrasi 

  Strategi ini yaitu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

meningkatkan kontrol serta melakukan pengawasan yang lebih 

terhadap distributor, pemasok dan para pesaingnya. 

2) Strategi Intensif 

  Strategi ini memerlukan usaha yang intensif untuk meningkatkan 

posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. 

3) Strategi Diversifikasi 

  Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk baru pada 

bisnis yang sudah ada atau memulai usaha baru dengan konsep yang 

sama untuk meningktakan laba perusahaan. 

 

 

 



 

4) Strategi Divensif 

  Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan melakukan tindakan-

tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang besar yang 

pada akhirnya mengalami kebangkrutan. 

5) Strategi Umum M. Porter 

  Porter mengemukakan bahwa untuk membantu organisasi 

memperoleh keunggulan kompetitif dapat menggunakan tiga 

landasan strategi dimana ketiganya merupakan strategi umum yaitu: 

a) Strategi Keunggulan Biaya 

Strategi yang menekankan pada pembuatan produk standar 

dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang sangat 

peka terhadap perubahan harga. Dalam penerapannya, strategi 

keunggulan biaya umumnya harus dilakukan bersama dengan 

diferensiasi. 

b) Strategi Diferensiasi 

Merupakan strategi dengan tujuan membuat produk dan 

menyediakan jasa yang dianggap unik dan ditujukan kepada 

konsumen yang relative tidak terlalu peduli terhadap perubahan 

harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan. 

c) Strategi Fokus 

 Merupakan strategi yang menekankan pada pembuatan produk 

dan penyediaaan jasa untuk memenuhi kebutuhan para kelompok 



 

kecil konsumen. Organisasi yang menerapkan strategi ini dapat 

memusatkan perhatian pada kelompok pelanggan, pasar geografis 

dan sigmen lini pada produk tertentu.
25

 

Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan atau laba, 

tergantung pada manajemen strategi yang dijalankan oleh perusahaan itu 

sendiri. Manajemen strategi merupakan perencanaan strategi yang 

berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan 

ditetapkan sebagai keputusan pemimpin tertinggi (keputusan yang 

bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi 

berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan 

sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan jasa 

serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi 

pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran 

organisasi.  

Untuk menentukan strategi apa yang sesuai digunakan oleh suatu 

perusahaan, terdapat tiga tahap penentuan dan penyusunan manajemen 

strategi yaitu: 

1) Formulasi Strategi 

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, 

menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, 

mengidentifikasi peluang danancaman eksternal, menetapkan tujuan 
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jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih 

strategi tertentu yang akan dilaksanakan. 

2) Implementasi Strategi 

Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk 

menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi 

karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang 

telah di formulasikan dapat dijalankan. 

3) Evaluasi strategi 

Tiga aktivitas dasar dalam evaluasi strategi adalah meninjau 

ulang faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dan strategi 

saat ini, mengukur kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan 

korektif. Evaluasi strategi merupakan tahap final dalam manejemen 

strategis. 

Tahapan-tahapan tersebut memiliki detail aktifitas kunci yang akan 

memperjelas proses perencanaan strategi pada perusahaan, sebagaimana 

yang ditunjukkan pada model manajemen strategi komprehensif.
26

 

b. Strategi dalam Perspektif Islam 

       Proses menyusun strategi pada masa Rosulullah juga sering kali 

digunakan untuk berdakwah dan memperluas kekuasaan atau bahkan 

berperang. Salah satunya ialah kisah Khalid bin Walid Radhiyaallahu 

„anhu yang pada saat itu sangat sadar, tidaklah mungkin menandingi 
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pasukan sebesar pasukan Romawi. Ia lalu mengatur strategi, di tebarkan 

rasa takut ke diri musuh dengan selalu mengganti formasi pasukan 

setiap hari yang tujuannya adalah agar pasukan romawi mengira 

pasukan musuh ingin mendapat bantuan tambahan pasukan baru. 

Dengan cara itu pasukan musuh akan merasa takut dan akhirnya 

mengundurkan diri dari medan pertempuran. Pasukan islam lalu kembali 

ke madinah, mereka tidak mengejar pasukan romawi yang lari, karena 

dengan mundurnya pasukan Romawi berarti Islam sudah menang.  

       Dari kisah tersebut dapat di simpulkan bahwa secara tidak 

langsung Islam telah mengajarkan umatnya dalam merangkai dan 

menjalankan sebuah strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai. 

Begitu pula strategi dalam sebuah organisasi pada dasarnya di 

maksudkan sebagai suatu proses penentuan dan pencapaian tujuan 

organisasi melalui pelaksaan empat fungsi dasar, yaitu planning, 

organizing, actuating dan controlling dalam penggunaan sumber 

organisasi. Karna itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya 

adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang bersangkutan.  

       Berkenaan dengan hal itu Islam telah menggariskan bahwa 

hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridho 

Allah SWT. Hal ini seperti yang dikatakan Allah SWT dalam surat Al-

Mulk ayat 2-3 yang berbunyi: 



 

                            

                         

                 

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa 

lagi Maha Pengampun, Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-

lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha 

Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, 

Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?
27

 

  

       Ayat diatas menjelaskan tentang syarat manusia dalam 

menajalankan aktivitasnya harus memenihi dua syarat sekaligus, yaitu 

niat dan iklas dan cara yang harus sesuai dengan hukum syariat Islam. 

Bila perbuatan manusia memenuhi dua syarat itu sekaligus, maka amal 

itu tergolong ahsan (ahsanul amal), yakni amal terbaik di sisi Allah 

SWT.  

       Dengan demikian keberadaan menejemen organisasi di pandang 

pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi Islam dalam 

organisasi tersebut. Implementasi nilai nilai Islam berwujud pada di 

fungsikannya Islam sebagai kaidah berfikir dan kaidah amal dalam 

seluruh kegiatan organisasi. Sebagai kaidah amal, syariah di fungsikan 

sebagai tolak ukur kegiatan yang di gunakan untuk membedakan 

aktifitas yang halal atau haram, hanya kegiatan yang halal saja yang 
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dilakukan seorang muslim, sementara yang haram akan di tinggalkan 

semata-mata untuk menggapai ke ridhoan Allah SWT.  

        Oleh karena itu dalam menyusun strategi berdasarkan perspektif 

Islam menekannkan pada wilayah halal dan haram. Hal tersebut dapat 

dilihat pada prinsip-prinsip islam mengenai Halal dan Haram, 

diantaranya: 

1. Segala sesuatu pada dasarnya boleh. 

2. Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah 

semata. 

3. Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan 

sirik. 

4. Larangan atas segala sesuatu di dasarkan atas sifat najis dan 

melukai. 

5. Apa yang mendorong pada haram adalah juga haram. 

6. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. 

7. Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa di terima. 

8. Hal-hal yang meragukan sebaiknya di hindari. 

9. Yang haram terlarang bagi siapapun. 

     Jadi, Islam telah menetapkan bagi manusia suatu tolak ukur untuk 

menilai segala sesuatu, sehingga dapat diketahui mana perbuatan yang 

terpuji (baik) yang harus segera dilaksanakan dan mana perbuatan yang 

tercela (buruk) yang harus ditinggalkan. Hal tersebut dapat digunakan 



 

dalam menyusun strategi yang bertujuan untuk menggapai visi, misi dan 

tujuan organisasi yang harus melihat prinsip-prinsip halah dan haram, 

agar tujuan dari sebuah organisasi atau sebuah usaha tidak hanya demi 

menggapai orientasi materi tetapi juga demi menggapai ridho Allah 

SWT pada setiap prosesnya.
28

   

c. Strategi Pengembangan Usaha Pertanian 

      Sebagai kegiatan ekonomi, pertanian dapat dipandang sebagai 

suatu sistem yang dinamakan agribisnis. Agribisnis adalah bisnis 

berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di 

sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada 

pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan 

(food supplychain). Dengan perkataan lain, agribisnis adalah cara 

pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek 

akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan 

dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, 

proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.
29

 

       Agribisnis adalah suatu sistem yang utuh mulai sub-sistem 

penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian, sub-sistem 

usahatani, sub-sistem pengolahan dan sub-sistem pemasaran. Agar sub-
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sistem ini bekerja dengan baik maka diperlukan dukungan sub-sistem 

kelembagaan sarana dan prasarana serta sub-sistem penunjang dan 

pembinaan.Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam upaya 

mengembangkan kegiatan agribisnis (usaha pertanian) diantaranya : 

1) Pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan 

pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus, dilakukan secara 

simultan dan harmonis. Yang sering kita dapatkan selama ini adalah 

industri pengolahan berkembang di Indonesia, tapi bahan bakunya 

dari impor. Di pihak lain, peningkatan produksi pertanian tidak 

diikuti oleh perkembangan industri pengolahan (membangun 

industri berbasis sumberdaya domestik/lokal), sehingga perlu 

pengembangan agribisnis vertikal. 

2) Membangun keunggulan bersaing di atas keunggulan komparatif. 

Dalam arti bahwa membangun daya saing produk agribisnis melalui 

transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing.  

3) Menjadikan industri pengelolaan sebagai A Leading Sector yang 

memiliki keterkaitan ekonomi (baik langsung maupun tidak 

langsung) yang kuat dengan komoditas pertanian.  

4) Membangun sistem agribisnis melalui industri perbenihan. Industri 

perbenihan merupakan mata rantai terpenting dalam pembentukan 

atribut produk agribisnis secara keseluruhan.  



 

5) Dukungan industri pupuk dalam pengembangan sistem agribisnis. 

Pada waktu yang akan datang industri pupuk perlu mengembangkan 

sistem networking baik vertikal (dari hulu ke hilir) maupun 

horisontal (sesama perusahaan pupuk), yaitu dengan cara 

penghapusan penggabungan perusahaan pupuk menjadi satu dimana 

yang sekarang terjadi adalah perusahaan terpusat pada satu 

perusahaan pupuk pemerintah.  

6) Dukungan perbankan dan suatu organisasi koprasi dalam 

pengembangan sistem agribisnis di daerah.  

7) Pengembangan strategi pemasaran. Hal ini sangat penting 

peranannya terutama dalam menghadapi masa depan, dimana 

preferensi konsumen terus mengalami perubahan, sesuai dengan 

keadaan pasar heterogen.  

8) Pengembangan sumberdaya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan 

pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan 

sumberdaya manusia (SDM) sebagai aktor pengembangan 

agribisnis. 

9) Pengembangan infrastruktur agribisnis seperti jaringan jalan dan 

transportasi (laut, darat, sungai dan udara), jaringan listrik, air, 

pelabuhan domestik dan pelabuhan ekspor dan lain-lain. 

10) Pembinaan sumberdaya manusia untuk mendukung pengembangan 

agribisnis dan ekonomi dalam era agribisnis sebagai aktor utama 



 

pembangunan agribisnis dan aktor pendukung pembangunan 

agribisnis perlu ada pembinaan kemampuan khususnya pada 

peningkatan ilmu bisnis, dan ilmu manajerial untuk meningkatkan 

wawasan agribisnis.
30

 

2. Sejarah Singkat Pepaya California 

Pepaya California sebenarnya bernama pepaya Calina. Meski 

menyandang nama California, pepaya itu sebetulnya dikembangkan di kota 

Bogor yaitu salah satu dari beberapa pepaya unggul hasil pemulian yang 

membutuhkan waktu cukup lama untuk proses varietas. Tanaman pepaya 

California ini merupakan salah satu komoditas pertanian daerah tropis yang 

mempunyai peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai usaha 

agribisnis dengan prospek yang cukup menjanjikan.
31

 

Pohon pepaya California hanya memiliki tinggi lebih kurang 2 

meter.Daunnya berjari banyak dan memiliki kuncung di permukaan 

pangkalnya. Buahnya tebal, warnanya hijau terang dan permukaannya rata, 

dagingnya kenyal, tebal, manis dan berwarna jingga kemerahan. Bobotnya 

berkisar antara 800 gram sampai dengan 1,24 Kg per buah2. Selain itu, 

pepaya California juga memiliki keunggulan lainnya jika dibandingkan 

dengan buah pepaya lainnya yaitu antara lain: buah pepaya California 

berumur genjah, cepat berbuah, dan daya simpan buah lebih lama yaitu 
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mampu bertahan hingga 5 hari setelah di petik tanpa diberi pengawet serta 

tanaman pepaya California sangat mudah untuk dibudidayakan dimanapun 

baik di dataran rendah, menengah maupun di dataran tinggi. Bahkan 

tanaman ini dapat berkembang dengan baik di lahan gambut.  

Belakangan ini, permintaan pasar akan pasokan pepaya California, 

khususnya supermarket/hypermarket di kota-kota besar dalam dan luar 

negeri cukup tinggi. Akan tetapi, ketersediaan buah relatif terbatas, karena 

papaya unggulan  ini belum dikenal secara luas di masyarakat khususnya 

masyarakat Lampung. Meskipun tanaman pepaya California sangan mudah 

untuk di budidayakan tetapi untuk memulai usaha budidaya Pepaya 

California ini seseorang membutuhkan modal yang cukup besar.
32

 

3. Konsep Kesejahteraan  

a. Definisi Kesejahteraan 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah 

berada pada kondisi sejahtera.Kesejahteraan dapat diartikan persamaan 

hidup yang setingkat lebih dari kehidupan.Seseorang akan merasa 

hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun 

dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta 
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bahaya yang mengancam.
33

 Menurut Jereny Bentham, terdapat empat hal 

mendasar yang perlu di perhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu : 

1) Kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan utama yang harus di 

capai oleh masyarakat dalam aktifitas ekonomi. 

2) Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat 

memilih sesuatu yang dapat meningkatkan aspek kebahagiaan yang 

dirasakan oleh masyarakat.  

3) Diberlakukan adanya rumus undang-undang yang bertujuan untuk 

meningkakan akumulasi kebahagiaan yang dirasakan oleh 

masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. 

4) Diperlukan peranan pemerintah sebagai aparat penegak undang-

undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. 

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat 

didefinisiskan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga 

memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, 

konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan 

material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya 

kesejahteraan spiritual dan ukhrowi.
34

 Todaro dan Stephen C. Smith, 

menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraaan masyarakat secara 
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material, duiawi dan spriritual dapat dilakukan dengan memperhatikan 

tiga hal dasar yaitu:  

1) Tingkat Kebutuhan Dasar 

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar 

seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. 

2) Tingkat kehidupan 

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang 

lebih baik dan peningkatan pendidikan. 

3) Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa. Yaitu adanya 

pilhan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik 

untuk meningktakan kesejahteraan keluarga.
35

 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang teroganisasi untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar 

dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu 

program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi 

masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan  

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan adanya 

pinjaman modal usaha dapat membantu petani untuk bisa 

mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih baik. Apabilausaha 

mereka lebih baik maka kondisi keuangan mereka akan  meningkat dan  
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dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi 

para petani. 
36

 

b. Indikator Kesejahteraan 

  Kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang 

pola komsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap 

manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan 

hidup. Oleh karena itu Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga 

kelompok yaitu : 

1. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di 

dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan 

nasioanl yang di pelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.  

2. Kelompok yang berusaha menyususn penyesuaian pendapatan 

masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan 

tingkat harga Negara.  

3. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan 

setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter. 
37

 

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, 

dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, 

angakatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, 

kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan IPM (Indeks 
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Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu 

dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak. 

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), kesejahteraan menitikberatkan perhatian terhadap masalah 

kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat 

tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. 

Dijelaskandalam Pengelompokkan lima jenis keluarga sejahtera menurut 

Undang-Undang No.10 Tahun 1992 sebagai berikut: 

1. Keluarga Pra Sejahtera 

Yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya (basic nedss) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, 

sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar bagi anak usia 

sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat 

sebagi keluarga sejahtera I. 

2. Keluarga Sejahtera I 

Yaitu keluarga-keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan 

kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan agama/ibadah, 

kualitas makan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, 

dan keluarga berencana. 

 



 

3. Keluarga Sejahtera II 

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologinya, akan tetapi belum 

dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti 

kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan 

anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan 

memperoleh informasi. 

4. Keluarga Sejahtera III 

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, 

kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun 

belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti memberikan 

sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada msyarakat. 

5. Keluarga Sejahtera III Plus 

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh 

kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar, sosial psikologis, 

pengembangan, serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan 

sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
38

 

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah 

suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga 
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tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki 

beberapa indikator  yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Pendapatan  

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud 

dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh 

seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu 

tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan 

atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari 

pemerintah. 

2. Perumahan dan Pemukiman 

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar 

manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam 

perannya sebagai pusat pensisikan keluarga dan peningkatan kualitas 

generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan 

determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan 

nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan 

tiap penghuninya. 

 

 



 

3. Kesehatan  

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan 

penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. 

Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi 

dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang 

kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat 

serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi 

indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya 

masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu 

untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan. 

4. Pendidikan  

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga 

negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar. Setiap warga negara Indoneisa berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, 

agama dan lokasi geografis.  

Berdasrkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka 

proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang 

mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.
39
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c. Kesejahteraan dalam Islam 

      Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yaitu keadaan manusia 

yang aman sentosa dan makmur, serta selamat (terlepas dari segala 

macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan juga dapat 

diartikan sebagai falah, yaitu kemuliaan, kesuksesan, ketentraman, 

kesenangan atau kemenangan dalam  hidup. Dalam definisi lain 

kesejahteraan dijelaskan: 

“Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang menghendaki 

terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa 

kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari 

kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.” 

Dalam  Mu‟jam Musthalahâtu al-„Ulûm al-Ijtimâ‟iyyah juga dijelaskan 

yang artinya :   

“Kesejahteraan adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan 

lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-

kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak 

dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara 

antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, 

memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.” 



 

       Pada intinya, kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan 

manusia meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. 

Yang merupakan kebutuhan bersifat materil sehingga kesejahteraan 

yang tercipta pun bersifat materil. Sedangkan kesejahteraan yang di 

dambakan Al-Qur‟an menurut Qurasih Shihab ialah kesejahteraan 

tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa. Sesaat sebelum 

mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Surga 

diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga 

bayang-bayang surga itu  bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni 

secara hakiki di akherat. Masyarakat yang mewujudkan baying-bayang 

surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.
40

 Kesejahteraan 

surgawi ini dilukiskan antara lain dalam Quran surat At-Taha‟ : 117-

119: 

                        

                          

 

Artinya. “Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) 

adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah 

sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan 

kamu menjadi celaka.Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di 

dalamnya dan tidak akan telanjang,Dan Sesungguhnya kamu tidak akan 

merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di 

dalamnya".
41
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    Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan 

kesejahteraan hidup berupa kebutuhan manusia yang tidak akan terhitung 

seberapa besar dan banyak nikmat yang telah Allah SWT berikan, tetapi 

disisi lain kesejahteraan itu hanyalah kesejahteraan duniawi saja dan 

yang abadi juga indah adalah kesejahteraan surgawi. Disanalah semua 

keindahan hidup yang sebenarnya tercermin dan pada kesejahteraan yang 

didapat di dunia hanya akan bersifat sementara.  

  Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan yang bisa didapat didunia 

juga di akhirat, akan terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak yang disebut 

mashlahah yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non 

material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai 

makhluk yang paling mulia.
42

 Pengertian tersebut dapat di pahami bahwa 

masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri, yaitu 

dimaksudkan dalam ayat Al-quran yang berbunyi: 

                 

Artinya. “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.”
43
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    Misi yang di maksudkan dalam ayat di atas ialah menekankan 

kepada seluruh manusia untuk menyembah Allah SWT. Hubungan 

manusia dengan Allah SWT inilah yang disebut dengan ibadah. Setiap 

manusia senantiasa mengadakan hubungan baik dengan Allah SWT 

guna mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati, sehingga dengan 

hal itu maka akan tercapai kesejahteraan hidup yang hakiki yaitu 

kesejahteraan yang tidak hanya didunia tetapi juga kesejahteraan di 

akhirat. Dan keyakinannya kepada Allah SWT akan meningkatkan 

kedudukannya menjadi manusia yang mulia. Tidak hanya hubungan 

manusia dengan tuhannya, tetapi hubungan yang terjalin dengan baik 

antara manusia satu dengan manusia lainnya juga dapat menciptakan 

kesejahteraan. Hal tersebut disabdakan oleh Rosulullah SAW yang 

artinya :  

Artinya, “Sesungguhnya antara mukmin dengan muknin lainnya 

bagaikan bangunan yang saling melengkapi (memperkokoh) satu sama 

lainnya.” (HR. Bukhori Muslim) 

 

        Kandungan dari hadits dan firman Allah SWT diatas, merupaka 

satu gambaran bahwa seluruh aspek ajaran islam selalu terkait dengan 

masalah kesejahteraan sosial. Islam tidak menerima untuk memisahkan 

agama dari bidang  kehidupan sosial, oleh karena itu Islam telah 

menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis yang 



 

harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau 

kelompok.
44

 

       Agar kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah ikut berperan 

dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah dilarang untuk 

berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat 

saja, namun harus berusaha untuk mencakup seluruh kebutuhan 

komplementer lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan 

bahwa upaya yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ajaran 

syariat Islam sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.
45

 Menurut Umer 

Chapra, hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan adalah 

sangat erat. Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari syariat 

Islam yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

(falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-

tabiyyah).
46

 

    Indikator kesejahteraan menurut Islam merujuk pada Al-Quran surat 

Al-Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi : 
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Artinya, “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 

(Ka'bah). (3) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.(4)
47

 

 

1. Menyembah Tuhan 

Indikator kesejahteraan yang pertama dan paling utama adalah 

menyembah tuhan (pemilik) rumah (ka‟bah), mengandung makna 

bahwa proses mensejahterakan masyarakat didahului dengan tauhid, 

sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih 

dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar 

menjadikanAllah SWT sebagai pelindungnya. 

2. Menghilangkan Lapar 

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali 

tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang 

lapar tersebut adalah Allah, jadi ditegaskan bahwa rizki berasal dari 

Allah SWT, bekerja meruapakan saran Allah SWT. 

3. Menghilangkan Rasa Takut 

Membuat rasa amanialah bagian dari indikator 

sejahtera.Banyak tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan 

dan kriminal tinggi lainnya, maka dapat diindikasikan bahwa 

masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian 
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pembentukan pribadi-pribadisoleh dan menjaga kesolehan 

merupakan bagian dari proses kesejahteraan.
48

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang 

sama yaitu Strategi Pengembangan:  

1. Penelitian Nurangga Nurahman berjudul, “Strategi Pengembangan Usaha 

Sari Buah jambu Biji Kab. Subang”. Penelitian ini menggunakanteknik 

analisis SWOT yang bertujuan untuk membuat formula strategi bisnis yang 

dapat diterapkan oleh pengusaha sari buah jambu biji sesuaidengan kondisi 

perusahaan, dan membuat perancangan strategi untuk  mengembangkan 

usahanya sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat sekitar.
49

 

2. Penelitian Uum Sumiati yang berjudul “Streategi Pengembangan Usaha 

Bawang merah Goreng Mekar Wangi Desa Taraju Kecamatan Sindan 

Agung Kuningan”. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis peluang, 

ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh usaha Bawang Merah. 

Perumusanstrategi ditempuh menggunakan analisis IFE, IE, dan analisis 

SWOT yang menghasilkan kesimpulan yaitu strategi alternatif yang harus 
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diterapkan petani bawang merah ialah memperkuat dan mempertahankan 

daerah pemasaran dan terus menjaga kualitas produk.
50

 

3. Penelitian najib Muhammad yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat melalui Usaha Gerabah di Dusun Pagerjurang 

Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten”. Fokus dalam kajiannya, penelitian ini 

menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan antara lain penyediaan modal, 

diadakan penyuluhan pertanian, manajemen usaha, dan pemasaran hasil 

usaha pertanian. Dengan hasil yang dicapai antara lain meningkatkan hasil 

panen dari para petani gerabah sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan perekonomian para petani gerabah tersebut. Selain itu juga 

mendeskripsikan faktor pendudkung dan penghabatnya.
51

 

C. KerangkaPemikiran  

Desa Tanjung Rusia merupakan desa yang mengandalkan sektor pertanian 

sebagai sektor utama penopang perekonomiannya. Dan dalam penelitian ini lebih 

difokuskan pada sub sektor tanaman panganyaitu papaya California yang 

termasuk dalam produk Holtikultura. Berkembangnya usaha budidaya papaya 

California akansangat berpangaruh untuk meningkatkan kesejahteraan petani 

Desa Tanjung Rusia.Oleh karena itu, diperlukan pembuatan strategi atau 
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perencanaan yang tepat agar petani papaya California dapat mengembangkan 

usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani.Mendasari 

hal itu maka dapat disusun suatu model gambar kerangka berfikir dalam 

penelitian ini, yaitu : 

Gambar 1.Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan gambar diatas, penggunaan metode analisis Swot bertujuan 

untuk menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal guna 

mengetahuipeluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki usaha 

pepaya California di desa Tanjung Rusia. Setelah itu, akan dibuat atau disusun 

sebuah strategi alternatif yang tepat dan sesuai untuk di terapkan oleh petani 

Pengembangan Budidaya Pepaya California 

Tingkat Kesejahteraan Petani 

Faktor-faktor Eksternal Faktor-faktor Internal 

Peluang dan Ancaman Kekuatan dan Kelemahan 

Perumusan strategi yang tepat untuk Budidaya 

Budidaya Pepaya California 



 

pepaya California di desa Tanjung Rusia berdasarkan kelemahan, kekuatan, 

peluang, dan ancaman yang telah diidentifikasi sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Tanjung Rusia 

Desa Tanjung Rusia terletak di Kecamatan Pardasuka Kabupaten 

Pringsewu Provinsi Lampung. Dahulu, desa Tanjung Rusia terdiri dari 

sembilan dusun, yaitu dusun Tanjung Rusia satu dan dua, dusun Tanjung 

Jati, dusun Waydurian, dusun Pematang Beriga, dusun Gunung batin, 

dusun Sinar Gunung satu dan dua, dan dusun Bangunsari. Pada tanggal 20 

September 2012 dilantiklah Bapak Hidarwani menjadi Kepala Desa 

Tanjung Rusia. Dan setelah mengalami pemekaran, desa Tanjung Rusia 

resmi terdiri dari tujuh dusun yaitu  dimana dusun Bangunsari dan dusun 

Sinar Gunung dua membentuk desa sendiri yang bernama desa Sidodadi.  

Dalam menjalankan dan menunjang pelaksanaan pemerintahannya,  

desa Tanjung Rusia di dukung oleh struktur organisasi dimana struktur ini 

merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi. Hal ini dikeranakan 

struktur merupakan landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran nyata 

tentang pembagian tugas dan pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama 

yang teratur dan sistematis. Dibawah ini ialah struktur susunan 

pemerintahan desa Tanjung Rusia sebagai berikut: 

 



 

Tabel 4 

 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Rusia 

 

No Jabatan Nama 

1 Kepala Desa Hidarwani 

2 Sekretaris Desa Sunardi 

3 Bendahara Desa Ana Fitriyana 

4 Kaur Pemerintahan Sugianto 

5 Kaur Kesra Untung Supriadi 

6 Kaur Pembangunan Dadang Permadi 

7 Kaur Umum Suyanto 

           Sumber: Wawancara dengan Bpk. Carik 

 

2. Keadaan Geografis 

Secara geografis Desa Tanjung Rusia terletak pada 93 meter diatas 

permukaan laut, dengan topografi dataran rendah dan suhu udara rata-rata 

33
o
 celcius, serta curah hujan 114 mm/tahun. Desa tanjung Rusia memiliki 

luas sekitar 9,62 km
2 

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut
52

 : 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Bulok 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Wargo Mulyo 

c) Sebelah barat berbatasan dengan desa Pardasuka Timur 

d) Sebelah timur berbatasan dengan desa Pujodadi 

Mayoritas lahan di desa Tanjung Rusia dimanfaatkan untuk pemukiman 

dan persawahan atau perkebunan.Beberapa sarana dibangun untuk 

menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana 

peribadatan berupa masjid sebanyak 4, dan mushola sebanyak 10. 

                                                             
52

Pardasuka Dalam Angka, “ Keadaan Geografis Desa-Desa di Kecamatan Pardasuka”, 2016. 

h. 3 



 

Sedangkan untuk sarana pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

(TPA) di desa Tanjung Rusia terdapat 9 TPA dan sarana pendidikan yang 

lain seperti Taman kanak-kanak (TK) sebanyak 4, Sekolah Dasar (SD) 

sebanyak 7 dan sekolah menengah pertama (SMP)/ madrasah sebanyak 1. 

Selain sarana pendidikan, sarana lainnya berupa sarana kesehatan juga 

ada di desa Tanjung Rusia seperti Puskesmas dan Posyandu.Dan juga 

terdapat lapangan bola yang merpakan sarana olahraga di desa Tanjung 

Rusia.
53

 

3. Keadaan Demografi  

a) Keadaan Penduduk 

Penduduk desa Tanjung Rusia mayoritas terdiri dari penduduk 

asli dengan berbagai suku bangsa (heterogen).Sampai tahun 2016 

jumlah penduduk di desa Tanjung Rusia mencapai 3.125 jiwa. Dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5 

Jumlah penduduk Desa Tanjung Rusia Berdasarkan jenis 

kelamin 2014-2016 

 

No Tahun Laki-Laki Wanita Jumlah 

1 2014 1.668 1.421 3.089 

2 2015 1.670 1.430 3.100 

3 2016 1.691 1.434 3.125 

                            Sumber: Pardasuka Dalam Angka 2016 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari 3.125 penduduk Desa 

Tanjung Rusia  terdiri dari penduduk laki-laki yaitu 1.691 jiwa dan 

penduduk wanita yaitu 1.434 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 1.234. Berdasarkan hasil wawancarajumlah penduduk 

terbanyak di dominasi oleh penduduk usia 15 sampai 19 tahun, 

sedangkan jumlah penduduk terendah di dominasi oleh penduduk usia 

75 tahun keatas dan secara keseluruhan penduduk desa Tanjung Rusia 

ialah merupakan warga negara Indonesia (WNI).
54

 

b) Keadaan Sosial Ekonomi 

Penduduk desa Tanjung Rusia memiliki mata pencaharian 

yang beragam yaitu seperti petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

pengusaha kecil dan menengah, montir, karyawan swasta, pedagang, 

tukang atau buruh, dan lain sebagainya. Masyarakat yang berprofesi 

sebagai petani menjadi mayoritas di desa Tanjung Rusia, itu sebabnya 

usaha pertanian menjadi usaha yang sangat berpengaruh pada 

kesejahteraan sebagian besar masyarakat di desa Tanjung Rusia. 

c) Keadaan Sosial dan Lingkungan 

Desa Tanjung Rusia memiliki penduduk yang bersifat 

heterogen yaitu berbeda-beda dalam latar belakang agama, suku 

bangsa, dan tingkat pendidikan.Mayoritas penduduk desa Tanjung 
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Rusia ialah pemeluk agama Islam dan sedangkan pemeluk agama 

minorotas adalah agama Budha.Namun demikian, perbedaan tetap 

membuat para penduduk di desa Tanjung Rusia hidup saling 

berdampingan dengan keanekaragaman budaya dan kebiasaan masing-

masing.
55

 

B. Analisis Faktor Internal dan Eksternal 

1. Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal merupakan suatu analisis yang 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada suatu perusahaan.Faktor-

faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan yaitu faktor 

manajemen, pemasaran, keuangan/akutansi, dan produksi atau operasi. 

a. Manajemen 

      Terdapat tigatahaputama dalam proses manajemenusaha pertanian, 

yaitu: 

1)   Membuat Perencanaan (Planing). Selayaknya sebuah usaha, usahatani 

juga sangat membutuhkan perencanaan yang matang dan tersusun rapi 

serta tercatat. Perencanaan yang dilakukan oleh petani pepaya California 

belum tersusun dengan baik dan belum dilakukan secara tertulis, 
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sehingga menjadikan target yang ditetapkan belum terukur dengan jelas 

dan terarah.  

2) Selanjunya ialah proses pelaksanaan usaha. Dalam proses pelaksanaan 

segala sesuatu dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. Pada proses ini, petani di Desa Tanjung Rusia tidak 

mejalankan proses pelaksanaan usaha sesuai dengan perencanaan karena 

proses perencanaan itu sendiri masih belum dilakukan secara maksimal.  

3) Proses Pengawasan mencakup segala aktivitas yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa operasi aktual sejalan dengan operasi yang 

direncanakan. Dan untuk tahap pengendalian ini juga belum diterapkan 

oleh petani pepaya di desa Tanjung Rusia. Menurut hasil wawancara, 

penentuan keputusan hanya diikuti beberapa petani saja.
56

 

b. Pemasaran 

Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses pendefinisian, 

pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan 

keinginankonsumen akan produk dan jasa.
57

 Ada 4 tahap dalam proses 

pemasaran, yaitu: 

1) Analisis konsumen, yaitu sebuah pengamatan dan evaluasi 

terhadapkebutuhan, dan keinginan konsumen. Informasi yang 

dihasilkan bisa sangat penting dalam pengembangan usaha yang 
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efektif. Petani pepaya California di desa Tanjung Rusia selalu berusaha 

menciptakan pepaya California sesuai dengan keinginan 

konsumennya, sehingga loyalitas usaha akan tetap terjaga.
58

 

2) Penjualan produk/jasa, yaitu implementasi strategi yang berhasil 

biasanyabergantung pada kemampuan suatu usaha untuk menjual 

beberapa produkatau jasa. Penjualan yang dilakukan petani 

diutamakanhanya pada pelanggan tetap yang biasa datang mengambil 

hasil panen.  

3) Penetapan harga, penetapan harga yang dilakukan petani dengan para 

tengkulak yaitu dengan cara bernegosiasi. Negosiasi harga juga 

tergantung dari kualitas buah yang dipilih. Kualitas buah pepaya 

California dibedakan menjadi dua yaitu kualitas super dimana pepaya 

yang dihasilkan memiliki kondisi baik, dan kualitas BS dengan kondisi 

buah yang kurang baik. Untuk kualitas super, petani memberi harga 

Rp. 3000 dan untuk kualitas BS petani memberi hargaRp. 2000.
59

 

4) Riset pemasaran merupakan pengumpulan, pencatatan, dan 

penganalisaan data yang sistematis mengenai berbagai persoalan yang 

terkait dengan pemasaran barang dan jasa. Riset pemasaran belum 

sepenuhnya dilakukan oleh seluruh petani pepaya di desa Tanjung 
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Rusia. Biasanya data yang ada hanya pencatatan produk yang telah 

dijual pada tiap bulannya. 

c. Keuangan 

Modal merupakan variabel yang sangat penting dalam menjalankan 

suatukegiatan usaha terkait dengan bagaimana perusahaan mendapatkan 

modal usaha,melakukan investasi, penggunaan pembiayaan usaha, dan 

perhitungan keuntunganyang ingin dicapai.
60

Modal yang didapat para 

petani dalam menjalankan usahataninya yaitu berasal dari modal 

perseorangan masing-masing petani sehingga masih banyak dari mereka 

yang mengalami keterbatasan modal usaha.
61

 

d. Produksi/ Operasi 

Fungsi produksi/ operasi suatu bisnis mencakup semua aktivitas yang 

mengubah input menjadi barang atau jasa. Dalam proses produksi petani 

pepaya california di Desa Tanjung Rusia masih menggunakan peralatan 

yang sederhana yaitu seperti  cangkul, garpu tanah danlain-lain.
62

 Secara 

umum proses budidaya pepaya California di desa Tanjung Rusia sebagai 

berikut : 

1) Persiapan Lahan  

Persiapan lahan untuk tanaman pepaya Calofornia cukup 

sederhana meliputi pembersihan lahan dan penggemburan tanah. 
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Pembersihan lahan yang dilakukan para petani dimaksudkan untuk 

membersihkan lahan dari rumput-rumput liar yang mengganggu. 

Penggemburan tanah dimaksudkan agar proses penanaman dilakukan 

secara mudah dan bagi bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik.  

2) Penanaman 

Penanaman diawali dengan memasukkan bibit yang telah 

disiapkan padalubang-lubang tanah yang telah di buat. Jarak tanam 

yang biasa di pakai antartanaman pepaya California berkisar 2-2,5 m. 

Setelah benih ditanam di lahan kemudian benih tersebut di berikan 

pupuk dan di siram.
63

 

3) Pemeliharaan Tanaman 

Pemeliharaan tanaman merupakan suatu usaha yang dilakukan 

para petani dalam merawat dan memelihara tanaman pepaya 

California agar menghasilkan buah dengan kualitas baik. Kegiatan 

pemeliharaan tanaman yang dilakukan petani Pepaya California di 

desa Tanjung Rusia berupa pemupukan, penyiraman, danpengendalian 

hama dan penyakit. 

a)   Pemupukan 

Pemupukan merupakan hal yang penting agar tanaman 

mendapatkan nutrisi tambahan. Pupuk yang di gunakan oleh para 

petani berupa pupuk kandang seperti kotoran ayam, sapi dan 

                                                             
63

Idrus, wawancara dengan penulis, Tanjung Rusia, 23 Mei 2017) 



 

kambing yang biasanya didapatkan dari warga sekitar yang 

berternak.Pemakaian pupuk ini harus dicampur dengan air lalu 

disemprotkan ke tanaman. 

b) Penyiraman 

Peyiraman merupakan unsur penting dalam budidaya suatu 

tanaman. Penyiraman dilakukan agar tanaman memperoleh air yang 

cukup untuk pertumbuhannya. Penyiraman biasa dilakukan 

seminggu tiga kali, namun pada masa musim hujan, penyiraman 

tidak dilakukan. Hujan yang terlalu sering juga dapat menyebabkan 

pertumbuhan tidak baik dan berkembangnya hama penyakit. 

c) Pengendalian hama dan penyakit 

Kegiatan ini merupakan usaha petani untuk menghindari 

tanaman dariserangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan 

kualitas tanaman dan hasil buahnya. Hama tanaman yang biasa 

menyerang pepaya yaitu hama jamur putih yang menempel di daun 

danbatang tanaman. Hama ini bisa menimbulkan bintik hitam 

padakulit buah. Pengendalian hama ini dilakukan dengan 

menyemprotkan pestisida cair pada tanaman.
64

 

4) Pemanenan 

Panen pertama dari saat benih di tanam pada tanaman pepaya 

California iniyaitu memerlukan waktu delapan bulan. Masa panen 
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berikutnya dari buahpertama dan ke panen yang lain berjarak kira-kira 

tiga bulan. Kegiatan pemanenan ini biasa dilakukan bersama dengan 

tengkulak-tengkulak yang datang mengambil hasil panen.Kegiatan 

pemanenan ini meliputikegiatan mengambil buah dari pohon 

kemudian buah tersebut di kumpulkan disuatu tempat biasanya di 

lahan terbuka. Pada saat dikumpulkan tersebut dilakukanjuga grading 

buah. Grading buah yaitu pemisahan antara pepaya super dan BS.
65

 

2. Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengetahui apa saja yang mempengaruhi perusahaan 

dari lingkungan luar seperti peluang dan ancaman.
66

Menganalisis faktor 

eksternal perusahaan, harus mengetahui informasi tentang faktor-faktor 

seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pemerintah, teknologi dan 

kompetitif. 

a. Ekonomi 

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dan 

berpengaruh pada kelangsungan usaha petani pepaya California di desa 

Tanjung Rusia. Faktor ekonomi mempengaruhi berbagai faktor strategis 

usaha pepaya California ini. Peningkatan jumlah penduduk khususnya di 

Kabupaten Pringsewu juga turut berpengaruh terhadap permintaan buah 
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pepaya California. Pertumbuhan penduduk di suatu tempat otomatis akan 

meningkatkan tingkat konsumsi. Jangkauan dari pepaya California petani 

di Tanjung Rusia ini masih dalam kawasan Kabupaten Pringsewu dan 

sekitarnya. Oleh karena itu, jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu yang 

meningkat akan menjadi peluang bagi usaha pepaya California di desa 

Tanjung Rusia.
67

 Berikut ini adalah jumlah penduduk Kabupaten 

Pringsewu berdasarkan jenis kelamin, yaitu: 

Tabel 6 

Peningkatan Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Berdasarkan 

Jenis Kelamin Tahun2016 

 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Sex ratio 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2011 181,489 176,065 357,554 103.08 

2012 187,982 177,387 365,369 105.97 

2013 190,702 178,634 369,336 106.71 

2014 189,954 180,203 370,157 105.41 

2015 194,497 184,693 379,190 105.31 

  Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu 2016
68

 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa peningkatan jumlah 

penduduk di Kabupaten Pringsewu terjadi setiap tahun. Hal ini menjadi 

peluang tidak hanya untuk petani pepaya California, tetapi juga bagi usaha-

usaha pertanian lainnya. Karna dengan meningktanya jumlah penduduk, 
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maka meningktan pula tingkat konsumsi masyarakat. Selain pertumbuhan 

penuduk, peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Pringsewu juga 

dapat menjadi peluaang karna tingkat pendapatan dari setiap individu yang 

tinggi akan menunjukan daya beli masyarakat yang semakin meningkat dan 

hal tersebut akan mendorong pertumbuhan usaha budidaya pepaya 

California di desa Tanjung Rusia. 

b. Sosial, Budaya, dan Lingkungan 

Perubahan yang terjadi pada sosial, budaya, dan lingkungan sangat 

berpengaruh pada produk, pasar dan konsumen.Para petani desa Tanjung 

Rusia harus jeli terhadap perubahan ini untuk memanfaatkan peluang yang 

ada dan mengatasi ancaman yang muncul. Berdasarkan lingkungannya, 

pepaya California cocok ditanam di daerah Tanjung Rusia, walaupun belum 

banyak masyarakat desa Tanjung Rusia yang membudidayakan pepaya 

California ini. Selain itu, perubahan cuaca yang tak menentu dan ekstrim 

juga mempengaruhi pertumbuhan, khususnya pepaya California yang masih 

kecil.
69

 

c. Pemerintahan 

Salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha khususnya usaha 

budidaya pepaya California yaitu dengan peran pemerintah. Kebijakan serta 

aturan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan usaha dan kinerja petani di desa Tanjung Rusia. Namun 
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demikian, dari hasil wawancara diketahui bahwa Pemerintah setempat belum 

berperan secara aktif dalam membantu mengembangkan usaha-usaha 

pertanian yang ada di daerah Kabupaten Pringsewu, khususnya para petani 

pepaya California di desa Tanjung Rusia.
70

 

d. Teknologi 

Dalam dunia pertanian kemajuan teknologi ditandai dengan adanya, 

peralatan dan sarana bertani yang baik dan lebih modern. Di desa Tanjung 

Rusia, para petani pepaya California masih menggunakan alat-alat yang 

sangat sederhana yaitu cangkul, garpu tanah, polybag dan alat penyiraman 

pohon yang sederhana. Dan sistem pengairannyapun masih pada sistem 

tadah hujan dan belum berkembang. Hal ini merupakan kendala bagi petani 

pada saat musim kemarau. 

Namun dari sisi pemasaran, sebagian petani pepaya California yang 

ada di Tanjung Rusia telah menggunakan teknologi internet karna internet 

dapat digunakan untuk menjual buah pepaya California bagi para pembeli 

secara luas dan internet juga memberikan peluang tersediri bagi perluasan 

pemasaran.
71

 

e. Kompetitif 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para petani tidak terlepas dari 

para pesaing. Daya saing yang kompetitif dapat memberikan kekuatan bagi 
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suatu usaha untuk bersaing kuat dengan usaha lainnya. Berdasarkan 

kekuatan kompetitif, dalam teorinya menurut Porter, diacu dalam David 

(2010) ada empat kekuatan persaingan dalam industri. Empat  kekuatan 

tersebut yaitu:
72

 

1) Persaingan dalam industri 

Persaingan antar perusahaan biasanya merupakan yang paling 

hebat dari keempat kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh 

sebuah perusahaan dapat berhasil hanya sejauh ia menghasilkan 

keunggulan kompetitif atas strategi yang dijalankan perusahaan 

pesaing. Usaha pepaya California di Tanjung Rusia berada dalam 

persaingan industri pepaya antar sesama produsen pepaya. Persaingan 

disini dalam hal kualitas buah dan harga yang ditawarkan oleh para 

pesaing pada konsumen.
73

 

2) Ancaman pendatang baru 

Bila dalam suatu industri, perusahaan baru dapat dengan 

mudah masuk kesuatu industri tertentu, intensitas persaingan antar 

perusahaan akan meningkat. Ancaman masuk pada industri pepaya 

California ini kecil, mengingat pepaya merupakan tanaman yang 

cukup mudah untuk di budidayakan namun butuh modal besar untuk 

menjalankan usaha ini. Pengusaha yang ingin berkecimpung pada 
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usaha pepaya California harus memiliki lahan yang cukup dan 

ketersediaan input berupa pupuk dan bibit yang memadai.  

3) Daya tawar pemasok 

Daya tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan di 

suatu industri, khususnya ketika terdapat sejumlah besar pemasok, 

atau ketika hanya terdapat sedikit bahan baku yang memiliki kualitas 

bagus dan ketika biaya peralihan ke bahan baku lain sangat tinggi. 

Pemasok bisa menjadi sebuah ancaman sebab pemasok dapat 

menaikkan harga produknya dan akan mempengaruhi biaya dan 

kegiatan usaha yang mengambil pasokan tersebut. Daya tawar 

pemasok tidak menjadi halangan bagi para petani desa Tanjung Rusia 

karna telah mampu memproduksi bibit dan mendapatkan sebagian 

besar pupuk sendiri. 

4) Daya tawar konsumen  

Pembeli akan selalu berusaha mendapatkan produk dengan 

kualitas baik dan dengan harga yang murah. Sikap pembeli semacam 

ini berlaku universal dan memainkan peran yang cukup menentukan 

bagi sebuah rusahaan. Konsumen dari petani pepaya California di desa 

Tanjung Rusia adalah tengkulak dan konsumen akhir secara 



 

langsung.Untuk tengkulak, para petani memiliki kesepakatan harga 

dengan tengkulak tersebut.
74

 

3.  Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Usaha 

Identifikasi faktor-faktor internal digunakan untuk menyusun dan 

mengetahui kelemahan serta  kekuatan dari suatu usaha. Aspek-aspek yang 

ditinjau dalam mengidentifikasi faktor internal meliputimanajemen, 

pemasaran, keuangan/ akutansi, dan produksi/ operasi.Faktor-faktor internal 

yang menjadi kekuatan bagi usaha budidaya pepaya California di desa 

Tanjung Rusia yaitu: 

a. Hubungan baik antar petani 

Hubungan kekeluargaan antar petani satu dengan petani lainnya 

merupakan salah satu kekuatan usaha pepaya California di desa Tanjung 

Rusia. Para petani disini saling membantu dalam pengadaan bibit dan 

pupuk dalam aktivitas pertaniannya. Dengan terjalinnya hubungan baik ini 

para petani dapat saling membantu untuk mengembangkan usaha budidaya 

pepaya california yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para 

petani.  

b. Memiliki kualitas buah pepaya California yang baik 

Buah pepaya yang dihasilkan petani di desa Tanjung Rusia memiliki 

kualitas yang cukup baik. Baik dari bentuk, rasa, serta ukuran yang ideal. 

Dalam setiap kegiatan pemanenan, para petani akan mendapatkan pepaya 
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yang berkualitas baik dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan buah 

pepaya California dengan kualitas BS. Akan tetapi, tidak jarang juga 

petani mengalami kerugian karna pepaya yang dihasilkan pada waktu 

tertentu tidak memiliki kualitas yang baik. Hal ini disebabkan karna 

seringnya terjadi perubahan cuaca yang ekstrim dan berkembangnya hama 

penyakit 

c. Promosi melalui media internet 

Promosi merupakan salah satu hal penting bagi pemasaran suatu 

produk.Promosi melalui media internet yang dilakukan oleh petani di 

Tanjung Rusia merupakan kekuatan yang di milikinya walaupun tidak 

semua petani dapat menggunakan metode ini. Promosi produk lewat 

internet merupakan promosi yang dapat menjangkau konsumen secara luas 

d. Kesuburan tanah 

Kesuburan tanah mempengaruhi produktivitas dan kualitas tanaman 

yang di kembangkan. Tanah pada desa Tanjung Rusia sangat subur bagi 

budidaya pertanian khususnya tanaman perkebunan. Komoditi seperti 

pepaya, kacangkacangan, coklat dan padi tumbuh subur didaerah 

ini.Menurut para petani, tanah yang subur yang terdapat didaerah ini 

merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang 

pertanian. 

 

 



 

e. Bibit dan pupuk produksi sendiri 

Petani pepaya california di Tanjung Rusia telah mampu memproduksi 

input pertaniannya secara mandiri. Bibit pepaya California dapat di 

produksi sendiri baik untuk ditanam sendiri maupun di jual pada 

konsumen akhir.Pupuk juga mereka dapatkan secara mudah dengan 

mengambil berbagai kotoran ternak yang di ubah menjadi pupuk 

kandang.Pupuk tersebut diperoleh secara cuma-cuma karena masyarakat 

desa Tanjung Rusia memiliki rasa kekeluargaan sehingga para peternak 

merasa tidak keberatan untuk para petani mengambil kotoran tersebut 

untuk di jadikan pupuk kandang. 

        Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan usaha budidaya 

pepaya California di desa Tanjung Rusia yaitu : 

a. Program perencanaan dan sistem keuangan yang tidak tertulis 

Kelemaham yang dimiliki oleh usaha budidaya pepaya California di 

Tanjung Rusia yaitu belum adanya bukti secara tertulis program-program 

rencana usaha untuk kedepannya. Program-program ini masih sebatas 

pembicaraan dan belum ditulis sebagai target-target yang ingin dicapai. 

Selain itu, pencatatan data seperti hasil penjualan hasil panen masih 

sederhana. Pencatatan ini hanya sebatas pemasukan yang diperoleh dari 

hasil penjualan pepaya Califiornia. Pencatatan ini harus lebih detail dan 

rapi seperti biaya yang dikeluarkan saat produksi dan biaya lain sehingga 

dapat di ketahui pasti perhitungan keuntungan. 



 

b. Jaringan pemasaran yang masih terbatas pada tengkulak  

Pemasaran produk yang dilakukan oleh petani di Tanjung Rusia yaitu 

melaui tengkulak dan langsung ke konsumen akhir. Kelemahan pada 

pemasaran disini yaitu, jaringan pemasaran tersebut sebagian besar masih 

pada tengkulak. Hampir 80% hasil panen pepaya California di jual pada 

tengkulak dan hanya sebagian pada konsumen akhir dan pada pemesan 

lewat internet. 

c. Keterbatasan modal usaha dan lahan. 

Modal merupakan unsur penting dalam kelangsungan suatu usaha. 

Modal yang digunakan dalam budidaya pepaya California ini biasanya 

berasal dari modal pribadi petani. Dengan asal modal usahatani dari diri 

petani sendiri, menyebabkan petani mengalami kurangan dan 

keterbatasan modal dalam menjalankan usahanya. Para petani juga 

berharap bahwa ada bantuan modal untuk tambahan modal bagi 

kelangsungan usahanya. 

d. Peralatan pertanian masih sederhana 

Peralatan pertanian petani masih sangat sederhana.Dalam bidang 

produksi, petani hanya menggunakan cangkul, garpu tanah dan alat 

penyiram tanaman. Untuk hasil panen, peralatan yang gunakan juga 

belum lengkap.Hasil panen hanya di kumpulkan pada suatu tempat untuk 

di angkut oleh tengkulak. Pengemasan produk bagi konsumen juga belum 



 

ada, hanya pengemasan plastik sederhana yang dilakukan dalam 

penjualan benih dan benih dalam polybag. 

e. Sistem pengairan tadah hujan 

Kelemahan berikutnya yaitu sistem pengairan yang masih 

menggunakan sistem tadah hujan.Ini merupakan suatu kelemahan apabila 

musim kemarau datang dan hanya dilakukan penyiraman secara manual. 

Saat ini, sudah terdapat sistem pengairan irigasi di desa Tanjung Rusia, 

tetapi pengairan irigasi tersebut belum dapat digunakan secara maksimal 

oleh petani. 

4.  Identifikasi Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) 

Identifikasi faktor-faktor eksternal digunakan untuk menyususn dan 

mengetahui peluang dan ancaman suatu usaha. Aspek-aspek yang ditinjau 

dalam mengidentifikasi faktor eksternal meliputi ekonomi; sosial, budaya, 

dan lingkungan; pemerintahan, teknologi dan kompetitif. Faktor-faktor 

eksternal yang menjadi peluang bagi usaha budidaya pepaya California di 

desa Tanjung Ruisa yaitu:  

a. Pertumbuhan Masyarakat  

Pertumbuhan penduduk di suatu tempat otomatis akan meningkatkan 

tingkat konsumsi. Pertumbuhan penduduk yang meningkat di kabupaten 

Pringsewu menjadikan peluang bagi usaha pepaya California di desa 

Tanjung Rusia. 

 



 

b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

Pendapatan yang meningkat pada setiap masyarakat khususnya 

masyarakat sekitar Desa Tanjung Rusia akan meningkatkan juga daya 

beli masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi para 

petani pepaya California dengan lebih banyak menarik konsumen untuk 

dapat meningkatkan keuntungan yang didapat.   

c. Permintaan Pepaya California Tinggi 

Permintaan pepaya california yang tinggi ini merupakan suatu peluang 

yang dimiliki oleh pengusaha di bidang budidaya pepaya California. 

permintaan yang tinggi ini di tandai dengan kapasitas permintaan yang 

melebihi produksi. Permintaan pepaya California banyak berasal dari 

konsumen melalui pasar modern.Tengkulak atau pedagang besar yang 

menyuplai ke pasar modern tersebut harus rela mendatangi berbagai 

macam tempat untuk memenuhi permintaan pasar. 

d. Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi yang berkembang saat ini merupakan 

peluang yang dimiliki oleh petani dalam menjalankan kegiatan 

usahanya.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana permasaran dan promosi produk. Dengan 

adanya teknologi, maka kegiatan usaha bisa lebih efisien dan dapat 

meningkatkan produktivitas serta keuntungan yang didapat. 

 



 

e. Sulitnya masuk dalam industri pepaya California 

     Peluang yang terakhir yaitu sulitnya pendatang baru untuk masuk 

dalam persaingan industri pepaya California. Dalam hal budidaya, pepaya 

California tergolong mudah dalam dibudidayakan, namun kebutuhan 

modal yang besar menjadikan kendala dalam memasuki indistri ini. 

Ketersediaan input seperti pupuk dan pestisida harus memadai, serta 

lahan yang digunakan juga harus cukup untuk pertumbuhan tanaman 

secara optimal.  

Faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman bagi usaha budidaya 

pepaya California di desa Tanjung Rusia yaitu : 

a. Harga tidak stabil 

      Tidak stabilnya harga pepaya California di pasaran dapat menjadi 

ancaman bagi petani. Jika harga turun maka akan merugikan petani 

karena keuntungan atau omset yang didapat tidak sesuai dengan 

pengeluaran. 

b. Perkembangan hama dan penyakit tanaman pepaya Califiornia  

     Perkembangan hama dan penyakit tanaman merupakan ancaman 

yang ditemui pada usaha budidaya suatu tanaman. Hama dan penyakit 

yang menyerang tanaman ini dapat menyebabkan produktivitas yang 

menurun. 

 

 



 

c. Perubahan cuaca yang ekstrim 

     Cuaca yang sering berubah-ubah menyebabkan berkembangnya 

hama dan penyakit, juga tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Buah 

pertama yang dihasilkan biasanya tidak terlalu manis dan bentuk buah 

yang tidak ideal. Hujan yang terus menerus juga menyebabkan akar 

pohon cepat busuk sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

pepaya California. 

d. Mudah dalam mendapat produk subtitusi 

    Kemudahan dalam memperoleh produk subtitusi merupakan suatu 

ancaman dalam menjalankan suatu usaha. Produk subtitusi pepaya 

California yaitu berasal dari jenis pepaya yang lain yang memiliki harga 

yang lebih terjangkau dengan khasiat buah yang sama. Produk subtitusi 

pepaya California yaitu pepaya Bangkok dan pepaya Lokal yang 

memiliki ukuran lebih besar. Ada juga pepaya Hawai, namun pepaya ini 

memiliki harga yang lebih mahal. 

e. Perilaku kompetitif pesaing 

     Maksud ancaman yang terjadi karena perilaku kompetitif pesaing 

yaitu dalam hal harga yang diterapkan dalam menjual pepaya California. 

pesaing yang memiliki lahan serta produktivitas yang tinggi dapat 

menjual dengan harga yang berbeda, sehingga para tengkulak lebih 

tertarik membeli. Perilaku kompetitif ini juga ditandai dengan 

persaingan dalam hal promosi produk pada konsumen. 



 

C. Tingkat Kesejahteraan Petani  

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kesejahteraan seseorang 

dapat ditentukan dengan beberapa indikator yaitu pendapatan, perumahan atau 

pemukiman, tingkat kesehatan dan pendidikan. Apabila seseorang telah 

memenuhi keempat indikator tersebut maka dapat dikatakan sejahtera dan 

begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah tingkat kesejahteraan petani pepaya 

California di desa Tanjung Rusia berdasarkan hasil penelitian berupa 

penyebaran angket atau koesioner yang ditujukan langsung kepada para petani 

pepaya California di desa Tanjung Rusia: 

1.  Pendapatan  

Tabel 7 

Pendapatan Petani Pepaya California di Desa Tanjung Rusia 

 

No Kondisi Klasifikasi Jumlah % 

1 

Setelah 

Membudidayakan 

Pepaya California 

Rp. 1 juta- 2 juta 9 33% 

Rp. 2,1 juta- 3 juta 8 30% 

Rp. 3,1 juta- 4 juta 6 22% 

 Rp. 4,1 juta 4 15% 

< Rp. 1 juta 0 0% 

 Total 27 100% 

        Sumber: Kuisioner 

 Dari tabel diatas, dapat di ketahui bahwa kesejahteraan ekonomi petani 

pepaya California di Tanjung Rusia belum terjadi secara merata. Terdapat 

petani yang masih memiliki pendapatan yang cukup rendah yaitu sebanyak 

9 orang atau sekitar 34%. Sedangkan 18 petani memiliki pendapatan diatas 

dua juta setiap bulannya. 



 

2. Perumahan atau Pemukiman 

Rumah adalah tempat berteduh setiap masyarakat dari panas matahari 

maupun hujan.Hal ini digunakan pemerintah untuk memenuhi tingkat 

kesejahteraan sebuah keluarga karena rumah juga merupakan salah satu 

kebutuhan pokok setiap keluarga. Dari hasil angket/kuesioner didapatkan 

hasil sebagi berikut: 

Tabel 8 

 Kepemilikan Rumah Petani 

 

NO Kondisi Klasifikasi Jumlah % 

2 

Setelah 

membudidayakan 

Pepaya California 

Milik Sendiri 21 78% 

Sewa 2 7% 

Milik Orang Tua 4 15% 

Lainnya - 0% 

Total 27 100% 

   Sumber: Kuisioner 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari seluruh petani pepaya 

California di Tanjung Rusia yang telah memiliki rumah sendiri sebanyak 

21 orang atau 78%. Namun beberapa petani juga masih ada yang menyewa 

rumah yaitu sebanyak 2 orang atau 7% dan sisanya masih tinggal bersama 

orang tua.Selain kepemilikan rumah, keadaan rumah juga dapat menjadi 

tolak ukur dalam indikator perumahan ini. Dan keadaan rumah para petani 

pepaya di desa Tanjung Rusia dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 



 

Tabel 9 

Jenis lantai Rumah Petani 

 

NO Kondisi Klasifikasi Jumlah % 

3 Setelah 

Membudidayakan 

pepaya California 

Tanah 0 0% 

Semen 19 71% 

Keramik 6 22% 

Lainnya 2 7% 

Total 27 100% 

              Sumber: Kuisioner 

Tabel diatas menunjukan bahwa seluruh petani telah memiliki rumah 

dengan lantai yang layak.Hal ini menunjukan bahwa usaha budidaya 

pepaya California memang sangat membantu dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani tetapi bagi petani yang memiliki lahan sempit dan 

keterbatasan modal akan lebih sulit untuk mengembangkan usaha pepaya 

California yang mereka miliki. Selain jenis lantai rumah, dalam indikator 

pemukiman yang lain ialah kepememilikan fasilitas kamar mandi di dalam 

rumah. Seperti yang dipaparkan pada tabel dibawah ini:  

Tabel 10 

Fasilitas Kamar Mandi 

 

NO Kondisi Jawaban  Jumlah  % 

 Kepemilikan Kamar Mandi di 

Rumah Petani 

Ya 27 100% 

Tidak 0 0% 

Total  27 100% 

    Sumber: Kuisioner 

Dilihat dari tabel diatas, didapatkan hasil bahwa seluruh petani pepaya 

California di desa Tanjung Rusia telah mempunyai fasilitas kamar mandi di 

rumahnya. Namun demikian, desa Tanjung Rusia adalah desa yang di aliri 



 

oleh beberapa sungai yang membuat sebagian masyarakat masih memilih 

mengerjakan sebagian pekerjaan rumahnya di aliran sungai, seperti 

menyuci pakaian dan mandi. 

Selanjutnya yaitu jenis penerangan rumah yang juga menjadi tolak 

ukur  kesejahteraan dalam indikator perumahan atau sebuah pemukiman. 

Desa Tanjung Rusia sudah lama menggunakan penerangan dengan listrik 

karena sudah terdapat listrik PLN yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat desa Tanjung Rusia. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil 

kuesioner dan observasi bahwa seluruh petani pepaya California yang telah 

menggunakan fasilitas listrik dari PLN. Berikut adalah tabel jenis 

penerangan yang digunakan petani pepaya California: 

Tabel 11 

 Jenis Penerangan Rumah Petani 

 

No Klasifikasi  Jumlah % 

5 Listrik PLN 27 100% 

Listrik Non-PLN - 0% 

Patromak - 0% 

Lainnya - 0% 

Total 27 100% 

  Sumber: Kuisioner 

3. Pendidikan  

Tingkat pengeluaran responden dapat diukur dari biaya diluar 

kebutuhan pokok misalnya biaya sekolah. Dari sebaran angket, penulis 

mendapatkan hasil sebagai berikut: 

 



 

Tabel 12 

 Kepemilikan Anak Usia Sekolah 

 

No Keterangan Klasifikasi Jumlah % 

6 Kepemilikan anak 

usia sekolah 

Ya 24 88% 

Tidak 3 12% 

Total 27 100% 

      Sumber: Kuisioner 

Dari tabel diatas, diketahui petani yang memiliki anak usia sekolah 

sebanyak 24 orang dan 3 orang sisanya belum mempunyai anak usia 

sekolah. Setelah memulai usaha pepaya California, dari semua petani yang 

memiliki anak usia sekolah, 5 diantaranya dapat  sampai kejenjang 

perguruan tinggi, sedangkan 15 lainnya sampai kejenjang Sekolah 

Menengah Atas (SMA), dan sisanya 7 orang petani memilik anak usia 

sekolah yang baru sampai kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

atau Sekolah dasar (SD). 

4. Kesehatan  

Dari penyebaran angket di Desa Tanjung Rusia di dapatkan hasil 

tentang indikator kesehatan yaitu dapat dilihat pada tabel berikut: 

        Tabel 13 

Kemampuan Petani Untuk Menjalani Pengobatan di Layanan 

Kesehatan 

 

No Keterangan Klasifikasi Jumlah % 

7 Menjalani Pengobatan di 

Layanan Kesehatan. 

Mampu 27 100% 

Tidak 0 0% 

Total 27 100% 

      Sumber: Kuisioner 



 

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh petani telah mampu berobat 

secara medis di puskesmas dan dapat membayar penuh biaya pengobatan di 

pukesmas setempat. Bahkan 12 diantaranya sudah memakai fasilitas BPJS 

yang sangat membantu  masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam 

mendapatkan fasilitas kesehatan tidak hanya di pukesmas tetapi juga dapat 

di rumah sakit terdekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi usaha budidaya pepaya California di Desa Tanjung Rusia 

berdasarkan faktor lingkungan internal dan eksternal  

Desa Tanjung Rusia adalah desa yang memiliki ketersediaan lahan 

yang cukup luas dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Dengan demikian desa 

Tanjung Rusia sangat berpotensi untuk mengembangkan usaha pertanian 

dengan berbagai macam komoditas. Saat ini komditi unggulan di desa 

Tanjung Rusia adalah coklat dan mayoritas petani di Desa Tanjung Rusia 

adalah Petani coklat. Selain coklat, terdapat komoditi lain yang dikembangkan 

di desa ini yaitu budidaya sengon dan pepaya California. Namun keduanya 

memiliki produktifitas yang masih rekltif kecil dibandingkan budidaya coklat.  

Usaha budidaya pepaya California merupakan usaha yang baru dimana 

baru ada 27 usaha pepaya Califonia yang telah dapat berkembang baik secara 

maksimal maupum minimal. Dari 27 usaha tersebut, setiap usaha memiliki 

kekuatan serta kelemahan yang berbeda-berbeda dengan kondisi lingkungan 

internal dan eksternal yang juga berbeda. Kekuatan dari usaha budidaya 

pepaya California di Desa Tanjung Rusia ialah antara lain para petani memliki 

hubungan yang terjlain dengan baik, menghasilkan kualitas prosuk yang 

bagus, beberapa petani sudah melakukan pemasaran melalui media internet, 

memiliki kesuburan tanah, dan memproduksi sendiri bibit dari pepaya 



 

California dan pupuk yang didapat dari para warga sekita yang berupa pupuk 

kompos. Serta yang merupakan kelemahan dari usaha budidaya pepaya 

California di Desa Tanjung Rusia ialah antara lain pengetahuan yang kurang 

kompeten, keterbatasan modal, terbatasnya jangkauan pemasaran, perlatan 

yang sederhana, dan sistem pengairan yadah hujan.  

Selain kelemahan dan kekuatan, mengidentifikasi peluang usaha juga 

perlu dilakukan agar dapat dapat dimanfaatkan untuk memajukan usaha 

budidaya pepaya California di Desa Tanjung Rusia yaitu diantaranya 

pertumbuhan penduduk , tingkat ekonomi penduduk, permintaan akan buah 

pepaya California yang cenderung terus meningkat, perkembangan teknologi, 

serta sulitnya masuk dalam industri pepaya California karena untuk 

membudidayakan pepaya California, petani harus memiliki modal yanng 

cukup besar. Dan yang menjadi ancaman bagi usaha pepaya California di 

Desa Tanjung Rusia ialah perkembangan hama penyakit, perubahan cuaca 

ekstrim, harga yang tidak stabil, perilaku kompetitif dari pesaing, dan mudah 

dalam mendapat produk subsitusi.  

Berkenaan dengan beberapa kelemahan dari sebagian usaha budidaya 

pepaya California di desa Tanjung Rusia, kurangnya pengetahuan dan 

wawasan dari petanilah yang menjadi penyebab utama terhambatnya proses 

pengembangan usaha pepaya California. Seperti yang kita tahu, pengetahuan 

dan wawasan yang dimiliki petani merupakan faktor penting bagi 

keberhasilan suatu kegiatan usaha tani. Petani pepaya California yang 



 

berwawasan tinggi akan dapat memanfaatkan berbagai faktor produksi yang 

ada untuk digunakan secara efektif dan efisien. Dan kemajuan teknologi  

dapat menjadi peluang bagi usaha tani yang akan memberikan keuntungan 

secara ekonomi jika teknologi tersebut diterapkan, seperti munculnya 

peralatan-peralatan baru yang lebih modern untuk memudahkan usaha tani 

dalam proses kegiatan produksinya serta kemajuan media internet yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pemasaran. 

Pandangan Islam mengenai pengetahuan, wawasan serta kemampuan 

dalam bekerja haruslah terdapat pada diri setiap muslim. Seperti nilai-nilai 

yang diajarkan dalam islam bahwasannya seorang muslim wajib mempelajari 

hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan aktifitas perekonomian agar ia 

dapat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, sehingga suatu usaha 

dapat berjalan dengan lancar, dan mendapatkan hasil yang halal. Sesuai 

dengan ayat Al-Qur‟an yang artinya : 

Artinya.“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian 

(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”  

 

 Ayat diatas menegaskan bahwa Allah SWT melarang memberikan 

wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam mengelola 

keuangan yang dijadikan sebagai pokok kehidupan setiap manusia. Artinya, 

wewenang dalam mengelola usaha pertanian sebagai salah satu sumber 

keuangan bagi sebagian besar masyarakat haruslah diberikan kepada orang-



 

orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tinggi, agar usaha 

pertanian tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuannya 

yaitu memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga 

memberikan manfaat untuk masyarakat luas. 

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka segala unsur 

kegiatan dalam usaha pertanian harus dikelola dengan cara yang benar dan 

tepat, khususnya dalam mengelola lahan pertanian karena lahan juga 

merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu kegiatan usaha tani. Hal 

ini adalah benar, karena lahan yang dimiliki petani tidak hanya dihubungkan 

dengan kegiatan produksi, tetapi juga mempunyai hubungan erat dengan 

kelembagaan, dan juga kepemilikan lahan mempunyai hubungan dengan 

kekuasaan baik ditingkat lokal maupun ditingkat yang lebih tinggi. Dengan 

demikian, memiliki lahan yang luas membuat usaha tani dapat menguasai 

pasar karna lahan yang luas akan menghasilkan produk dalam jumlah yang 

lebih besar sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung 

meningkat.   

Permintaan akan buah pepaya California di Kabupaten Pringsewu 

cenderung meningkat baik pada pasar tradisional maupun pada pasar 

domestik. Namun sayangnya, produsen akan buah pepaya California di 

wilayah Kabupaten Pringsewu masih relatif kecil. Terbatasnya lahan membuat 

petani di Desa Tanjung Rusia tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang 

terus meningkat. Karna para petani tidak dapat menghasilkan produk pepaya 



 

California dengan jumlah yang besar. Akibatnya, sering terjadi para tengkulak 

atau pedagang lebih memilih untuk membeli pepaya California kepada petani 

yang memliki produktifitas lebih besar sehingga dapat memenuhi permintaan 

pasar secara keseluruhan.   

Permasalahan  tentang lahan tidak hanya di rasakan oleh petani kecil. 

Tetapi juga menjadi permasalahan untuk Kabupaten Pringsewu. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, perkembangan pembangunan 

yang pesat menyebabkan banyaknya lahan pertanian yang di ahlifungsikan 

menjadi sarana  umum. Ditambah lagi dengan luas wilayah Kabupaten 

Pringsewu yang sempit serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat 

membuat lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu semakin terkikis. 

Selain itu, masalah lain yang juga menjadi pekerjaan rumah bagi 

pemerintah ialah minimnya infrastruktur penunjang usaha pertanian. 

Pembangunan infrastruktur adalah satu usaha pertumbuhan dan perubahan 

yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu proses 

pembangunan. Salah satu sarana infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan 

oleh petani pepaya California di Desa Tanjung  Rusia adalah sistem irigasi 

atau sistem pengelolaan air. Sistem ini menjadi kunci keberhasilan 

pengembangan berkelanjutan karena tanaman pepaya California merupakan 

tanaman yang perlu pemeliharaan dengan sangat baik.  



 

Penyediaan saranan prasarana pengairan sangat dibutuhkan  tanaman 

pepaya untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangan air akan memberikan 

dampak tidak baik bagi  pohon dan juga kegiatan  produksi. Tetapi, Kelebihan 

air juga tidak baik untuk tahap pertumbuhan pepaya itu sendiri. Kekurangan 

air dimasa pertumbuhan menyebabkan diameter batang mengecil dan 

mengeras, daun-daun mengering, serta menyebabkan mundurnya masa 

muncul bunga pertama sehingga akan memperlambat pohon untuk  berbuah. 

Hal tersebut akan mengurangi potensi produksi dari usaha pepaya California 

yang  menyebabkan kerugian bagi para petani. Oleh karena itu, pembangunan 

sarana prasarana untuk menunjang usaha pertanian sangat perlu untuk 

dilakukan, tidak hanya oleh petani tetapi juga untuk pemerintah  setempat. 

 

B. Strategi Pengembangan Usaha Yang Tepat Untuk diterapkan Petani 

Papaya California Di Desa Tanjung Rusia Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Sebuah perencanaan strategi adalah gambaran kegiatan atau program 

kerja perusahaan atau wirausaha kedepan. Melalui program-program yang 

telah ditentukan sebagai upaya untuk menggapai tujuan bersama. Untuk 

menggapai tujuan tentunya dibutuhkan perencanaan strategis yang mampu 

mewadahi jalannya usaha sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk itu tanpa 

strategi yang mumpuni, maka sebuah perencanaan tidak akan berpengaruh 

apa-apa dalam implementasi kerja di lapangan. Serta dibutuhkan formulasi 



 

yang jitu sebagai stimulus bagi jalannya perencanaan strategi yang telah 

disusun.  Seperti halnya usaha budidaya pepaya California di Desa Tanjung 

Rusia, para petani harus mampu menyusun strategi sesuai dengan situasi dan 

kondisi lingkungan sekitar usaha agar dapat tercapai usaha yang tumbuh dan 

berkembang.  

Strategi yang dapat diterapkan pada posisi tumbuh dan berkembang 

adalah tumbuh (growth) dan kembangkan (build). Untuk mencapai 

pertumbuhan, baik dalam penjualan, asset dan keuntungan srategi yang sesuai 

untuk diterapkan ialah yaitu strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan 

pasar, dan pengembangan produk) dimana strategi ini dilakukan untuk 

meningkatkan posisi persaingan serta dalam mencapai usaha yang 

berkembang dibutuhkan strategi yang bersifat diferensisasi. Menurut Porter, 

strategi diferensisasi ialah strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk 

membuat produk atau jasa yang dianggap unik dan untuk menarik minat 

konsumen.  Hal tersebut juga di terangkan dalam teori ekonomi kreatif yaitu  

sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan 

kreativitas dengan mengandalkan ide serta pengetahuan dari sumber daya 

manusia sebagai faktor produksi utama. Konsep ini biasanya akan didukung 

dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya.  

Selaras dengan itu, pepaya California adalah salah satu buah yang 

berdaya tahan singkat atau cepat busuk. Kebanyakan pedagang membuang 

pepaya yang sudah busuk karna tidak layak lagi untuk dijual. Hal ini pasti 



 

akan merugikan para penjual. Dengan menerapkan ekonomi kreatif maka 

akan mengurangi ancaman kerugian baik dari patani maupun pedagang. 

Pepaya California yang berlebih matang sejatinya dapat gunakan menjadi 

bahan dasar untuk produk kuliner seperti dodol pepaya, wajik pepaya, dan 

juga bolu pepaya.  

Berikut adalah alternatif strategi yang telah disusun berdasarkan 

situasi, kondisi serta kebutuhan dari usaha pepaya California di Desa Tanjung 

Rusia yaitu : 

Gambar 2. Analisis SWOT 
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ANCAMAN (T) 

 

1. Harga tidak Stabil 

2. Perkembangan 

hama penyakit 

3. Perubahan cuaca 

yang ekstrim 

4. Mudah dalam 

mendapat produk 

subsitusi 

5. Perilaku kompetitif 

pesaing 

 

STRATEGI S-T 

 

1. Menjalin kesepakatan 

soal harga diantara petani  

2. Mengoptimalkan 

kegiatan pemeliharaan 

tanaman. 

3. Melakukan trobosan baru 

dengan membuat produk 

berbahan dasar pepaya  

4. Menjaga kontinuitas 

produksi 

5. Membuat bibit unggul 

untuk menghasilkan 

produk berkualitas agar 

meningkatkan daya saing. 

 

STRATEGI W-T 

 

1. Melakukan riset pemasaran 

secara berkelanjutan  

2. Menggunakan pestisida 

untuk mencegah 

berkembangnya hama 

penyakit. 

3. Bekerja sama dengan 

pemerintah atau lembaga 

terkait dalam menguatkan 

modal serta meningkatknya 

sarana penunjang usaha 

4. Menggunakan media 

internet untuk menganalisis 

pasar 

5. Segera dibuat pengairan 

irigasi di Desa Tanjung 

Rusia 

 

 



 

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa : 

1. Strategi S-O 

  Kolom strategi S-O adalah strategi yang mengunakan kekuatan 

dengan mengambil keuntungan peluang yang ada. Strategi S-O 

diantaranya yaitu mempertahankan dan meningkatkan mutu produk untuk 

menarik pelanggan potensial. Mutu produk yang sudah baik harus terus 

ditingkatkan dengan penambahan inovasi produk sehingga terus dapat 

memenuhi referensi konsumen yang akan dapat meningkatkan daya saing 

usaha. Serta menjalin kerjasama dengan sesama petani pepaya California 

dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan 

munculnya para pengusaha-pengusaha baru.   

   Selain itu, kegiatan pemasaran diperluas dengan cara meraih pasar 

diluar kabupaten Pringsewu yang juga berpotensi untuk meningkatkan 

penjualan. Sejalan dengan masih tingginya permintaan pasar akan buah 

pepaya California. Sedangkan dari segi teknologi, penggunaan media 

internet untuk proses pemasaran yang telah dilakukan juga harus lebih 

dioptimalkan lagi, dengan memperluas jangkauan-jangkauan pemasaran 

yang sudah ada sebelumnya. Tidak hanya untuk proses pemasaran, 

kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk proses produksi secara 

efektif dan efisien.  

 

 



 

2. Strategi W-O 

   Strategi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan usaha 

dengan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi W-O yang 

dihasilakan yaitu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan 

profesionalisme. Sumber daya manusia yang memerlukan pembenahan 

serius meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segi 

tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme. Untuk 

bagian pemasaran strategi yang perlu diterapkan ialah menawarkan produk 

kepada pelaku usaha agroindustri atau kepada pasar-pasar modern 

sehingga janggakuan pemasaran pepaya California akan lebih luas. Selain 

itu, dengan terus berkembangnya kemajuan tekonologi, banyak 

diciptakannya alat-alat baru untuk usaha pertanian yang lebih modern dan 

lebih memudahkan proses kegiatan budidaya para petani. Oleh karena itu, 

para petani pepaya California harus dapat memanfaatkan hal itu untuk 

lebih mengembangkan usahanya.   

 Staretgi terakhir yang juga perlu diterapkan oleh petani pepaya 

California di desa Tanjung Rusia ialah memanfaatkan atau mengikuti 

lembaga-lembaga keuangan serta organisasi terpecaya guna mendapatkan 

modal usaha. Tersedianya lembaga-lembaga keuangan atau organisasi 

yang menyediakan fasilitas pinjaman modal usaha akan sangat membantu 

beberapa petani pepaya California di desa Tanjung Rusia yang mengalami 

keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya dengan menambah 



 

jumlah produksi sesuai permintaan pasar atau menambah peralatan-

peralatan usahatani yang lebih modern agar proses kegiatan usaha tani 

akan legih maksimal. Serta perlunya adanya kerjasama antara petani dan 

pemerintah atau lembaga terkait untuk dapat membantu petani dalam 

meningkatkan infrastruktur yang ada guna menunjang proses 

pengembangan usaha pepaya California. 

3. Startegi S-T 

Strategi ini bertujuan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari 

ancaman-ancaman dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki usaha. 

Beberapa strategi adalah menggunakan bibit unggul serta pupuk yang 

berkualitas agar dapat mengahsilkan pepaya yang bermutu tinggi untuk 

meningktakan daya saing dan produk subsitusi. Serta melakukan trobosan 

baru dengan membuat produk yang berbahan dasar pepaya California agar 

pepaya memiliki nilai jual yang lebih tinggi seperti dibuat alat kecantikan 

atau produk kuliner. 

Strategi lain yaitu meningkatkan pengawasan atau kontrol dalam 

proses pemeliharaan tanaman pepaya California. Hal ini sangat penting 

dilakukan, mengingat benyak hama penyakit yang menjadi ancaman bagi 

tanaman sehingga membuat hasil produk tidak memiliki kualitas yang 

bagus sehingga tidak layak untuk dijual. Selain itu, pengawasan ini juga 

dilakukan untuk menghindari ancaman dari perubahan cuaca yang tidak 

menentu. Karena pepaya California adalah porduk yang sensitif dimana 



 

tidak  boleh kekurangan air tetapi juga kelebihan air. Serta perlu adanya 

kesepakatan harga antar petani pepaya California agar tidak terjadi 

ketimpangan. 

4. Strategi W-T 

Staretgi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi 

kelemahan serta menghindari ancaman.  Staretgi yang dimaksud ialah 

meningkatkan infrastruktur guna mengoptimalkan kegiatan usaha. 

Infrastruktur yang perlu ditingkatkan yaitu sisitem pengairan untuk 

tanaman dimana di desa Tanjung Rusia belum adanya sistem pengairan 

yang dapat di gunakan petani. Oleh karena itu selama ini petani masih 

menggunakan sistem tadah hujan yang mempunyai resiko lebih tinggi 

apabila terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. Serta berkembangnya hama 

penyakit dapat menyebabkan kerugian bagi petani karena dapat membuat 

tanaman buah pepaya Caliofrnia menjadi tidak berkualitas sehingga tidak 

layak untuk dijual.  

Selain itu petani juga harus memperbaiki manajemen untuk kelemahan 

sumberdaya usaha. Perencanaan sangat diperlukan dalam menjalankan 

suatu usaha agar lebih terarah dan dapat mencapai tujuannya dengan tepat. 

Oleh kerena itu, petani harus menyusun perencanaan usaha dengan jelas, 

baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat 

dimulai dengan merumuskan visi, misi dan tujuan perusahaan. Perumusan 

rencana usaha juga harus diketahui seluruh SDM perusahaan agar seluruh 



 

SDM tersebut mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan untuk 

bersama-sama mencapai tujuan suatu usaha. 

       Strategi prioritas dan program kegiatan berdasarkan arsitektur strategik 

menunjukkan bahwa semua strategi hasil analisis SWOT dapat 

diimplementasikan, hanya saja ada perbedaan waktu dalam pelaksanaannya. 

Strategi yang dilakukan didasarkan pada prioritas waktu dalam proses 

pengerjaaannya secara bertahap akan membuat tujuan petani bisa tercapai 

sehingga usaha budidaya pepaya California bisa berkembang menjadi usaha 

yang besar yang memberikan dampak positif tidak hanya bagi petani tetapi 

juga bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Pringsewu khususnya Desa 

Tanjung Rusia. Selain itu, dengan menerapkan strategi diatas diharapkan akan 

mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi diantara petani pepaya 

California di desa Tanjung Rusia. Karena keberlanjutan perkembangan 

ekonomi di desa Tanjung Rusia sangat bergantung pada rendahnya tingkat 

ketimpangan karena tingkat ketimpangan yang tinggi akan menghambat 

perekonomian yang akan menurunkan partisipasi masyarakat dan 

melemahkan kohesi sosial. 

Dalam islam, menurut sejarah perintah akan pengembangan usaha 

pertanian telah digalakkan oleh baginda Rosulullah SAW. Hal ini sesuai 

dengan riwayat Rafi‟ bin Hadij bahwa di zaman Rosulullah telah diingatkan 

oleh beberapa orang saudara baginda yaitu Rosulullah melarang dari pada 



 

perkara yang memberi manfaat kepada kami. Perkara tersebut dijelaskan oleh 

Rosulullah SAW dalam sabdanya yang artinya: 

Artinya. “siapa yang mempunyai tanah hendaklah dia mengerjakannya 

dengan bertani atau (jika dia tidak berupaya melakukannya) hendaklah 

menyerahkannya kepada saudaranya supaya di usahakan dan janganlah dia 

menyewakannya (sekalipun) hanya sepertiga, seperempat, dan makanan asai 

(Hadits riwayat Rafi‟ Bin Hadij) 

Dari ayat diatas, dijelaskan betapa islam sangat menggalakkan sektor 

pertanian jelas dari pada peruntukan yang ada di dalam syariat. Oleh karena 

itu, islam telah mengajarkan cara-cara atau strategi dalam mengembangkan 

suatu usaha pertanian. Startegi itu harus dibuat dengan cara yang adil yang 

tidak bertujuan untuk merusak kepentingan orang lain. Kompetisi yang 

biasanya terjadi dalam dunia usaha juga harus dilakukan secara sehat, dengan 

tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan demi memenangkan 

kompetisi persaingan usaha.Dan semua itu dilakukan semata-mata dengan 

tujuan mencapai ridhanya Allah SWT.  Dalam menentukan strategi yang 

tepat, petani harus memperhatikan kaidah-kaidah islam yaitu meliputi : 

1. Tidak menjual atau memproduksi barang-barang yang haram. Dalam 

pertanian, barang-barang yang termasuk barang haram ialah barang 

diproduksidengan melalui proses yang tidak baik. Seperti penggunaan 

bahan kimia yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. 

Penggunaan bahan kimia dalam usaha tani biasanya dilakukan untuk 

membuat produk yang dihasilkan terlihat berkualitas tinggi. 



 

2. Tidak menimbun barang yaitu tindakan menyimpan harta, manfaat, atau 

jasa yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis 

disebabkan persediaan terbatas sedangkan permintaanakan produk atau 

jasa tersebut meningkat di pasaran.  

3. Jujur dalam timbangan dan takaran serta transparan dalam penentuan 

harga. Makna jujur dalam hidup itu termasuk sifat yang perlu dimiliki 

oleh seorang wirausahawan, karena sifat ini akan mendatangkan 

kepercayaan masyarakat konsumen. Dengan kesediaan berbuat jujur, 

berarti setiap perbuatan yang dilakukan oleh wirausahawan maknanya 

dapat menyenangkan orang lain maupun diri sendiri.  

Berkaitan dengan hal itu, penerapan strategi pengembang usaha budidaya 

pepaya California oleh petani di desa Tanjung Rusia bersifat halal. Artinya 

strategi tersebut baik untuk dilakukan karena telah sesuai dengan kaidah-

kaidah agama islam. Pada prinsipnya, tujuan dan aktifitas usaha tidak semata-

mata mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala 

cara, tapi perilaku etis tidak boleh diabaikan dalam menjalankan suatu usaha. 

Usaha yang menerapkan etika bisnis bukan berarti tidak mampu bersaing 

dengan kompetitornya, tetapi hal itu bertujuan untuk dapat dinilai masyarakat 

sebagai usaha yang berperilaku etis dan bermoral. Serta menjalankan usaha 

dengan etika, nilai-nilai kejujuran, dan amanah akan membuat suatu usaha 

lebih berkah dan bermanfaat, tidak hanya bagi konsumen dan pelaku usahanya 

saja tetapi juga bagi orang-orang yang terlibat didalamnya. 



 

C. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Petani Pepaya California di Desa 

Tanjung Rusia Perspektif Ekonomi Islam 

Kesejahteraan adalah suatu hal yang diinginkan oleh setiap individu, 

karena dengan adanya peningkatan kesejahteraan maka seseorang akan dapat 

memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan. Pencapaian tingkat 

kesejahteraan akan selalu berbeda-beda dan bervariasi, tergantung pada 

potensi ekonomi masing-masing individu. Namun demikian yang sangat 

penting dalam menentukan kesejahteraan ekonomi petani ialah tergantung 

dari pengelolaan usaha dari masing-masing petani. Artinya strategi atau cara 

yang diterapkan petani dalam mengelola usaha serta mengembangkannya 

sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi petani. Begitupun 

sebaliknya kesejahteraan yang dapat dicapai oleh petani akan sangat 

berpengaruh pada keberlangsungan dan perkembangan usaha yang petani 

miliki.  

Dalam penelitian ini, tingkat kesejahteraan ekonomi petani diukur 

dengan 4 indikator yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

   Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja 

guna memenuhi kebutuhan untuk rumah tangga. Pendapatan tersebut 

biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan 

dan kebutuhan lain yang bersifat material. Dari hasil penyebaran 

kuisioner kepada para petani pepaya California di desa Tanjung Rusia 



 

didapatkan hasil bahwa pendapatan berkisar Rp.1.000.000 – 2.000.000 

didapatkan oleh 9 petani atau sama dengan 34%, Sedangkan 8 petani 

mendapatkan pendapatan sekitar Rp.2.100.000 – 3.000.000 dan 6 petani 

lainnya mendapatkan pendapatan pada kisaran Rp.3.100.000 – 4.000.000 

serta 4 petani terakhir telah mampu mendapatkan pendapatan dalam satu 

bulan berkisar lebih dari Rp. 4.000.000.  

   Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar 

petani telah memiliki pendapatan yang relatif tinggi. Meskipun 

peningkatan pendapatan tersebut tidak terjadi secara signifikan. Namun 

demikian, pendapatan dengan jumlah besar yang diperoleh petani tidak 

dapat menjadi tolak ukur untuk tingkat kesejahteraannya. Begitupun 

sebaliknya, sebagian petani yang memiliki pendapatan relatif kecil belum 

dapat dikatakan sebagai petani yang tidak sejahtera. Hal itu dapat dilihat 

dari tingkat pengeluarannya yaitu seseorang atau suatu rumah tangga 

dapat dikatakan sejahtera apabila pendapatan yang didapat sudah mampu 

menutupi seluruh pengeluaran yang  ada dan pengeluaran  yang dimaksud 

pada penelitian ini ialah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan 

perumahan/pemukiman.  

2. Pendidikan  

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukan sebuah 

proses yang di sengaja dan difikirkan secara matang. Oleh karena itu, 

disetiap level manapun kegiatan pendidikan harus disadari dan 



 

direncanakan baik dalam tataran nasional, regional, institusional maupun 

operasional. Berdasarkan dari penyebaran kuisioner, diketahui terdapat 24 

petani yang memiliki anak usia sekolah dimana lima diantaranya dapat 

sampai kejenjang perguruan tinggi, sedangkan 15 lainnya sampai 

kejenjang Sekolah Menengan Atas (SMA), dan sisanya yaitu 7 orang 

petani yang memiliki anak usia sekolah hanya dapat mencapai ke jenjang 

Sekolah Menengan Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD).  

Dari hasil tersebut terlihat bahwa 9 petani yang memiliki pendapatan 

relatif kecil, hanya 7 petani yang tidak mampu menutupi biaya 

pendidikan, sehingga mereka sulit untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Dan 2 petani lainnya adalah petani yang tidak 

memiliki anak usia sekolah sehingga pendapatan yang relatif kecil 

mampu mencukupi pengeluaran yang tidak terlalu tinggi. 

3. Kesehatan  

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan 

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesahatan secara mudah, murah 

dan merata.Berkaitan dengan pelayanan di bidang kesehatan, desa 

Tanjung Rusia hanya memiliki pelayanan kesehatan berupa puskesmas 

dan juga posyandu. Belum adanya pembangunan rumah sakit maupun 

klinik-klinik kesehatan yang dapat  memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 



 

Berdasarkan dari penyebaran kuisioner kepada petani pepaya 

California  di desa Tanjung Rusia didapatkan hasil bahwa semua petani 

pepaya California telah mampu berobat secara medis di pukesmas dimana 

12 diantaranya telah memiliki layanan BPJS yang sangat membantu 

masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan khusunya pada 

masyarakat di desa Tanjung Rusia. 

4. Perumahan 

Dari hasil penyebaran kuisioner didapatkan bahwa petani yang 

memiliki rumah sendiriyaitu21 orang atau sama dengan 78%. Hal ini 

menandakan bahwa tingkat pendapatan yang tinggi akan berdampak 

positif pada kebutuhan perumahan yang dimiliki petani. Dilihat dari tabel 

8, kebutuhan akan lantai rumah layak huni yakni jenis lantai semen yang 

dimilki oleh 19 petani atau sama dengan 71%, dan 6 petani atau 22% 

bahkan telah memiliki rumah dengan lantai jenis keramik. Sedangkan 2 

petani lainnya memiliki rumah dengan jenis lantai papan, biasanya 

digunakan pada rumah panggung.Selain itu, jenis rumah yang layak huni 

ditandai dengan kepemilikan kamar mandi serta jenis penerangan yang 

dipakai pada setiap rumah dimana seluruh petani pepaya California di 

desa Tanjung Rusia telah memiliki fasilitas kamar mandi di rumahnya 

dan telah memiliki jenis penerangan listrik PLN. 

Dari hasil diatas, diketahui bahwa seluruh petani pepaya California di 

Desa Tanjung Rusia telah memiliki rumah yang layak huni baik petani 



 

yang memiliki pendapatan rendah maupun petani yang memiliki 

pendapatan tinggi. Hal tersebut selaras dengan teori yang telah diuraikan 

diatas bahwasannya tingkat pendapatan petani tidak dapat menjadi tolak 

ukur untuk menentukan kesejahteraan seseorang kerana pencapaian 

kesejahteraan dapat terlihat apabila seseorang mampu menutupi seluruh 

pengeluaran dengan pendapatan yang didapat. 

Pencapaian kesejahteraan tidak hanya berpatokan pada pemenuhan rumah 

layak huni saja. Melainkan pemenuhan akan pendidikan dan juga kesehatan 

serta keterkaitannya dengan tingkat pendapatan yang di dapat. Melihat dari 

analisis ke empat indikator tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tingkat kesejahteraan petani pepaya California di desa Tanjung Rusia tumbuh 

secara positif dari segala aspek. Dari aspek pendapatan, 18 petani memiliki 

pendapatan yang cukup tinggi. Namun jika dilihat dari aspek pengeluaran, ada 

20 petani yang dapat memenuhi kebutuhannya secara penuh meliputi 

pengeluaran akan pendidikan, kesehatan, juga pemenuhan rumah yang layak 

huni. Artinya dari 27 petani pepaya California, terdapat 20 petani yang sudah 

memiliki kehidupan sejahtera. Sedangkan 7 petani pepaya California lainnya 

masih berada pada taraf hidup yang kurang sejahtera. Jumlah ini selaras 

dengan jumlah dimana 20 petani yang telah mencapai taraf hidup sejahtera 

adalah petani yang telah dapat mengembangkan usaha pepaya California 

secara maksimal. Dan 7 petani lainnya ialah petani yang belum dapat 

mengembangkan usahanya secara maksimal sehingga usaha pepaya California 



 

yang ia miliki belum memberikan kontibusi yang siginifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan ekonominya. 

Strategi atau cara yang diterapkan petani dalam mengembangkan 

usahanya sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan petani. 

Keduanya saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lain. Suatu 

strategi tidak dapat di terapkan dengan maksimal apabila pelaku usaha tidak 

mempunyai tingkat ekonomi yang memadai. Dan hal itu akan menyebabkan 

usaha yang dijalankan terhambat untuk maju dan berkembang, serta 

terhambatnya sebuah usaha akan memberikan efek negatif pada peningkatan 

kesejahteraan untuk pelaku usaha itu sendiri. 

Kesejahteraan yang telah dicapai oleh sebagian petani pepaya California 

di desa Tanjung Rusia adalah kesejahteraan yang masuk dalam kategori 

sejahtera III dan sejahtera III plus. Selaras dengan teori bahwasannya 

sejahtera III plus ialah sejahtera dimana para petani telah dapat memenuhi 

seluruh kebutuhannya, yaitu meliputi kebutuhan dasar, sosial psikologis, 

pengembangan, serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan 

yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Sedangkan sejahtera III ialah dimana para petani telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar, sosial psikologis, kebutuhan pengembangan, namun belum 

dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi yaitu seperti memberikan sumbangan 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun bagi petani yang memiliki 

pendapatan lebih rendah dibandingkan petani lainnya termasuk dalam 



 

kategori  Sejahtera I yaitu petani baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan 

psikologisnya seperti kebutuhan kualitas pakaian, pendidikan, kesehatan serta 

keluarga berencana.  

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari 

aspek material atau terpenuhinya kebutuhan jasmani seperti makanan dan 

tepat tinggal. Namun ditekankan pada spiritual yakni ketenangan dan 

kenyamanan hati. Juga dalam berekonomi konvensional berbicara mengenai 

bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya maka dalam ekonomi 

Islam mengarahkan bagaimana berekonomi dapat memberikan manfaat yang 

baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti firman Allah SWT dalam 

QS. AL-Quraisy, (106) ayat 3-4 : 

                         

Artinya. “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 

(Ka'bah.) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkanlapardan mengamankan mereka dari ketakutan.” 
 

Dari ayat diatas terdapat tiga indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat 

yakni menyembah Tuhan, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa 

takut. Petani yang telah memiliki tingkat keimanan yang tinggi terhadap 

tuhannya akan merasakan kesejahteraan dalam hidup. Serta dapat memenuhi 

kebutuhan hidup dengan tidak berlebihan membuat petani tidak akan 

mengalami perasaan takut akan kemiskinan, kelaparan, dan juga tindakan 



 

kriminalitas, itu adalah tanda bahwa petani telah mencapai taraf hidup yang 

sejahtera sesuai dengan hakikat pandangan Islam.  

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi untuk membangun fisik material 

dari inidividu masyarakat dalam Negara saja, tetapi memperhatikan 

pembangunan aspek-aspek lain yang merupakan juga elemen penting bagi 

kehidupan sejahtera dan bahagia. Begitulah Al-Qur‟an secara sempurna 

mendefinisikan tentang kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu-individu 

yang mempunyai tauhid yang kuat kemudian tercukupi kebutuhan dasarnya 

dan tidak berlebih-lebihan, sehingga suasana menjadi aman, nyaman, dan 

tentram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal diketahui yang menjadi 

faktor strategis dari kekuatan usaha budidaya pepaya California di Desa 

Tanjung Rusia ialah kesuburan tanah desa Tanjung Rusia dan pepaya 

California yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dibandingkan di 

yang dihasilkan wilayah lainnya. Serta faktor strategis kelemahan yaitu 

sistem pengairan tadah hujan dan pengetahuan petani yang kurang 

kompenten. Selain itu dari seluruh peluang yang ada, permintaan buah 

pepaya yang meningkat dipasaran serta perkembangan teknologi yang 

sangat berpengaruh pada perkembangan usaha budidaya pepaya California 

di Desa Tanjung Rusia sedangkan yang menjadi ancaman terkuat ialah 

perubahan cuaca yang ekstrim serta mudahnya masuk produk subsitusi.   

2. Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani, maka dipandang 

perlu adanya strategi yang bersifat intensif yaitu strategi untuk 

meningkatkan posisi dalam persaingan usaha, serta strategi yang bersifat 

diferensisasi yaitu strategi untuk meningkatkan kualitas produk atau 

melakukan inovasi baru demi meningkatkan nilai jual dari produk 

tersebut. Dan strateginya yaitu meliputi memanfaatkan kemajuan teknoligi 

untuk memperluas jangkauan pemasaran dengan membuat promosi di 



 

iklan atau media sosial, meningkatkan kualitas produk dengan 

menciptakan produk baru yang berbahan dasar pepaya, meningkatkan 

kapasitas produksi, serta membangun kerjasama dengan pihak terkait, 

mengikuti pelatihan kerja, meningkatkan kekuatan modal, 

mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan tanaman, menggunakan peralatan 

usaha yang modern dan meningkatkan infrastruktur penunjang usaha. 

Dalam perspektif ekonomi Islam proses menentukan strategi 

pengembangan untuk usaha pertanian harus berlandaskan pada kaidah-

kaidah agama Islam yaitu tidak menjual atau memproduksi barang-barang 

yang diharamkan, tidak menimbun barang dan jujur dalam takaran atau 

timbangan serta transparan dalam penetapan harga. Dan yang terpenting 

petani tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran 

agama Islam.  

3. Kesejahteraan ekonomi dari setiap petani pepaya California di Desa 

Tanjung Rusia telah menunjukan peningkatan yang positif. Sekitar 75% 

dari jumlah keseluruhan petani pepaya California di Desa Tanjung Rusia 

telah berada pada taraf hidup yang sejahtera. Hal itu ditandai dengan 

kemampuan petani secara ekonomi, daya beli serta mendapatkan layanan 

pendidikan juga kesehatan. Adapun dalam tinjauan ekonomi Islam, 

dengan memiliki keimanan yang tinggi terhadap tuhannya serta memenuhi 

kebutuhan dengan tidak berlebihan menunjukan para petani telah sejahtera 

dalam pandangan Islam. Karna ajaran Islam menunjukkan tingkat 



 

kesejahteraan tidak hanya berlandaskan pada materi tetapi juga tentang 

ketauhidan, ketenangan hati serta kenyamanan dalam hidup.   

B. Saran 

1. Petani disarankan dapat mengikuti pelatihan atau pembinaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani khusunya dalam 

memanfaatkan perkembangan teknologi serta ilmu ekonomi kreatif agar 

dapat menanggulangi kelemahan dan menghadapi ancaman. Serta 

diharapkan kepada pemerintah agar secara rutin menyelenggarakan 

pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan para petani. 

2. Petani disarankan untuk lebih aktif melakukan koordinasi dengan 

pemerintah dan lembaga usaha lainnya dalam pengadaan input, budidaya, 

teknologi, dan pemasaran produk, serta dapat merealisasikan strategi 

dengan efektif dan efisien. Serta diharapkan kepada Pemerintah 

Kabupaten Pringsewu agar secara aktif membantu mengembangkan usaha 

para petani baik petani pepaya California maupun petani lainnya. 

3. Petani disarankan berani melakukan trobosan-trobosan baru dengan 

menciptakan produk baru yang memiliki nilai jual tinggi dengan berbahan 

dasar pepaya California agar dapat meningkatkan pendapatan dari petani. 

Serta diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk 

membantu petani dalam menguatkan modal usaha dengan membuat 

lembaga-lembaga atau organisasi yang menyediakan pinjaman modal.    
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DATA RESPONDEN 

No Nama Petani Umur 
Pendidikan 

Terakhir 
Pekerjaan 

1 Bpk. Hidarwani 47 SMA Petani 

2 Bpk. Duni 43 SMA Petani 

3 Bpk. Buraidi 52 SMP Petani 

4 Bpk. Erwan 38 SMA Petani 

5 Bpk. Iliyas 46 SMA Petani 

6 Bpk. Fauzi 49 SMA Petani 

7 Bpk. Heryadi 55 SMP Petani 

8 Bpk. Umbri 53 SD Petani 

9 Bpk. Tarmidzi 46 SMA Petani 

10 Bpk. Wahyu 29 SMA Petani 

11 Bpk. Sapuan 52 SMA Petani 

12 Bpk. Zailani 54 SMA Petani 

13 Bpk. Juanidi 40 SMP Petani 

14 Bpk. Sahri 25 SMP Petani 

15 Bpk. Rohmansyah 48 SMA Petani 

16 Bpk. Idrus 48 SMP Petani 

17 Bpk. Adi 25 SD Petani 

18 Bpk. Masdari 56 SMA Petani 

19 Bpk. Tikal 33 SMP Petani 

20 Bpk. Inzar 41 SMA Petani 

21 Bpk. Rohim 41 SMA Petani 

22 Bpk. Rudi 48 SMA Petani 

23 Bpk. Rohman 28 SMA Petani 

24 Bpk. Riski 26 SMA Petani 



 

25 Bpk. Nurwanto 56 SMA Petani 

26 Bpk. Yurhamuni 51 SMA Petani 

27 Bpk. Donori 54 SMA Petani 

 

  



 

KUESIONER UNTUK PETANI PEPAYA CALIFORNIA DESA TANJUNG 

RUSIA 

Nama    :  

Alamat   : 

Umur    : 

Pendidikan Terakhir  :    (Tamat/Tidak Tamat) 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang telah dipilih 

 

Tingkat Kesejahteraan Petani 

Indikator : Pendapatan, Pemukiman, Kesehatan, dan Pendidikan 

1. Apakah dengan usaha budidaya papaya California pengahasilan anda saat ini 

dapat memenuhi kebutuhan harian keluarga anda? 

a. Ya     b.   Tidak 

 

2. Dengan memulai usaha budidaya papaya California, berapakah pendapatan 

anda dalam sebulan? 

a. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 

b. Rp. 2.100.000 – Rp. 3.000.000 

c. Rp. 3.100.000 – Rp. 4.000.000 

d. Rp. 4.100.000 – Ke atas 

 

3. Apakah jenis lantai di rumah anda? 

a. Tanah 

b. Semen 

c. Keramik 

d. Lainnya ….? 

 

4. Apakah dengan memulai usaha budidaya papaya California, anda sudah 

memiliki fasilitas kamar mandi di rumah anda? 

a. Ya     b.   Tidak 



 

 

5. Dengan memulai usaha budidaya papaya California, apakah status rumah 

anda? 

a. Sewa 

b. Milik Sendiri 

c. Milik Orang Tua 

d. Lainnya …..? 

 

6. Dengan memulai usaha budidaya papaya California, saat ini apakah jenis 

penerangan dirumah anda? 

a. Listrik PLN 

b. Listrik non-PLN 

c. Ptromak 

d. Lainnya …..? 

 

7. Apakah dengan memulai usaha budidaya papaya California, anda dan 

keluarga anda dapat berobat secara medis ketika sakit? 

a. Ya      b.   Tidak 

 

8. Apakah dengan memulai usaha budidaya papaya California, anda mampu 

membayar penuh untuk berobat? 

a. Ya      b.   Tidak 

 

9. Apakah anda memilki anak usia sekolah? 

a. Ya      b.   Tidak 

 

10. Apakah dengan memulai usaha budidaya papaya California, anda mampu 

membayar penuh biaya sekolah anak anda?  

a. Ya      b.   Tidak  

 

 

 

 

 



 

PANDUAN WAWANCARA DI DESA TANJUNG RUSIA 

Strategi Pengembangan Budidaya Pepaya California di Desa Tanjung Rusia 

Indikator Produksi, Pemasaran, dan Keuangan 

(Kekuatan dan Kelemahan) 

1. Bagaimana sistem manajemen yang anda terapkan untu mengelola keuangan 

usaha anda ?  

2. Bagaimana proses produksi dalam usaha anda, mencakup proses pengelolaan 

lahan, pengelolaan tanaman, dan pemanenan ? 

3. Apakah produk  yang anda hasilkan mempunyai kualitas yang bagus, dan 

mampu bersaing dengan produk lainnya di pasaran ? 

4. Bagaimana proses pemasaran produk usaha anda ? 

5. Apakah teknologi yang anda gunakan saat ini baik untuk manajemen, proses 

produksi dan pemasaran produk  masih sangat sederhana?  

 

Indikator Lingkungan, Kompetitif, dan Pemerintah 

(Peluang dan Ancaman) 

 

6. Apakah peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu 

mengembangkan usaha anda ? 

7. Apakah usaha anda sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat, baik dalam desa maupun luar Desa Tanjung Rusia? 

8. Bagaimana anda menghadapi persaingan usaha saat ini ? 

9. Peluang apa yang dimiliki usaha anda sehingga dapat perkembang di masa 

mendatang ? 

10. Ancaman seperti apa yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha anda ? 
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