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ABSTRACT 

The purpose of this research was to identify the opportunity and accordingly 
effective strategy for further development of fruits agribusiness in Karimun Regency. 
Kinds of fruits which can be potentially developed as agribusiness primary 
commodities were durians, mangoes, bananas, rambutans, and pineapples. The 
development of these fruits in the Regency was expected to become the main 
suppliers for areas of Batam Island, Tajung Pinang, and Singapore. Development 
strategy were through 1) improving quality and amount produce and also completion 
of agribusiness subsystems development by preparing production medium, farming 
efficiency, access market, and empowering supporter institute, 2) training and 
constructing farmer in order to acceleration of technology transformation and 
optimizing government officer performance and perpetrator of agriculture, 3) improving 
farmer bargaining position by market guarantee and information, and 4) providing 
infrastructure to increase productivity and earnings of powered farmer, and optimizing 
economic institute or co-operation. 
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PENDAHULUAN 

Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang 
ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian 
dengan industri. Pencapaian ini memerlukan kekuatan dan kemampuan sektor 
pertanian untuk dapat menunjang pertumbuhan sektor industri yang kuat dan maju. 
Hal ini dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Lima Tahun, yang sejak pertama 
sampai kelima masih terpusat ke sektor pertanian. 

Pembangunan perekonomian daerah Kepulauan Riau dilandasi oleh dua pola 
umum pembangunan, yaitu pola umum jangka panjang dan jangka pendek. Pola 
umum jangka panjang memuat landasan pembangunan dengan kebijaksanaan 
ekonomi yang diarahkan pada dua sektor kunci, yaitu sektor pertanian dan industri, 
yang memperhatikan keterkaitan dengan sektor lain. Secara khusus, arah 
kebijaksanaan pembangunan daerah Kepulauan Riau masih menitik-beratkan pada 
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sektor kunci, untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan 
sumbangan dalam pembentukan PDRB. 

Di dalam memacu pembangunan di Kabupaten Karimun, maka ditetapkan 
sektor kunci dan sektor pendukung. Sektor kunci (leading sector) adalah industri, 
perdagangan, dan pariwisata, sedangkan sektor pendukung yang harus 
dikembangkan, antara lain 1) budidaya perikanan, 2) perkebunan bebuahan 
(holtikultura) dan sesayuran (palawija), 3) usaha berskala kecil dan menengah serta 
perdagangan antarpulau, 4) seni budaya tradisional, dan 5) usaha kerajinan rakyat 
dan industri rumah tangga (Bappeda Kabupaten Karimun, 2005). Pada sektor 
pendukung sektor pertanian, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus 
diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri. Nilai tambah sektor pertanian 
melalui pendekatan ini dapat ditingkatkan bagi pendapatan pelaku agrinisnis dan 
agroindustri.   

Agribisnis adalah kegiatan yang sarat dengan  penerapan hasil penelitian, 
perkembangan teknologi, rekayasa, ilmu-ilmu seni dan disain, terutama untuk 
kemasan produk Untuk mencapai keberhasilan agribisnis, para pelaku agribisnis perlu  
menjalankan beberapa hal, antara lain: 1) perencanaan pemanfaatan teknologi untuk 
tujuan agribisnis secara keseluruhan, 2) pengorganisasian penerapan teknologi 
secara harmonis pada setiap sub kegiatan agribisnis dari hulu ke hilir, 3) penempatan 
posisi penerapan teknologi secara optimal, sehingga diperoleh hasil yang maksimal, 
dan 4) pengawasan teknologi untuk mencapai semua tujuan kegiatan agribisnis 
dengan berbasis rantai nilai pasokan Gumbira (2001). 

Prospek pengembangan agribisnis dan agroindustri di Kabupaten Karimun di 
masa datang sangat baik. Hal ini disebabkan oleh keadaan geografi dan letak 
strategis. Kabupaten Karimun dekat jalur perdagangan internasional, daerah 
pengembangan industri Batam, wilayah segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-
Singapur (IMS-GT), dan terlibat langsung dengan kawasan berikat Karimun-Tanjung 
Pinang. Oleh karenanya, Kabupaten Karimun telah memposisikan sebagai pusat 
pertumbuhan agribisnis, namun peluang ini belum dimanfaatkan secara optimum. 
Pada hal, bidang agribisnis cukup berpotensi dikembangkan (Syahza, 2001).  

Program yang perlu dikembangkan berupa pengembangan komoditas 
unggulan dan andalan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan 
sistem pemasaran, penyediaan sarana pengangkutan dan penyebaran produk, 
pengembangan kemitraan dan penstruktur-ulangan sistem dan kelembagaan 
pertanian dan agroindustri, serta memberikan nilai tambah produk pertanian. Pada 
dasarnya, nilai tambah bukan diukur dari apa yang sudah dilakukan termasuk segala 
biaya yang harus dikeluarkan, tetapi dari persepsi nilai pada konsumen. Oleh karena 
nilai tambah diukur dengan persepsi konsumen, maka peran pemasaran termasuk 
brand menjadi penting. Apabila persepsi lebih tinggi dapat diberikan melalui value 
creation dan dilengkapi dengan aplikasi pemasaran yang benar, maka agroindustri 
akan memberi sumbangan lebih besar (Azfa, 2005).  

Pengembangan komoditas unggulan di daerah akan membuka peluang usaha 
bagi masyarakat terutama di pedesaan. Menurut Basri (2003), suatu peluang usaha 
akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada 
masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha  yang potensial dikembangkan 
menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat 
memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat 
dalam menangkap peluang itu sendiri. Hal kedua adalah kemampuan mengorganisir 
sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi 
usaha yang secara aktual dapat dioperasikan. 
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Seiring dengan itu, Silva (2006) mengungkapkan, pengembangan agribisnis 
menyebabkan mata pencaharian masyarakat tidak lagi terbatas pada sektor primer 
dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak 
usahanya pada sektor tertier. Kegiatan ini menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi di sekitarnya. Manfaat kegiatan agribisnis ini terhadap aspek ekonomi 
pedesaan, antara lain: 1) memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan daerah. 
 Menurut Gumbira (2003), sejauh ini produk hortikultura Indonesia yang 
diunggulkan meliputi  buah mangga, durian, alpukat, pepaya, rambutan, manggis, 
duku, nenas, jeruk, salak, dan pisang. Kelompok sesayuran komoditas unggulannya, 
adalah kubis, cabai merah, bawang merah, mentimun, jahe, kentang, dan tomat. Di 
lain pihak, untuk kelompok bebungaan, komoditas unggulannya adalah anggrek, 
antherium, gladiol, krisan, mawar, melati, dan palem. 

Seiring dengan potensi yang ada, kebijakan strategis perlu dipersiapkan untuk 
mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara adalah pengembangan agribisnis dan 
agroindustri yang terencana baik dan terkait pembangunan sektor ekonomi lainnya. 
Oleh karena itu, permasalahan pada penelitian ini adalah 1) bagaimana peluang dan 
strategi pengembangan bebuahan sebagai komoditas unggulan agribisnis di Daerah 
Kabupaten Karimun dan 2) komoditas apa saja yang berpotensi secara teknis dan 
sosial ekonomi untuk dikembangkan. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan strategi pengembangan 
agribisnis bebuahan di Kabupaten Karimun.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Karimun dengan metode survei. Lokasi yang 
dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kecamatan Kundur sebagai daerah 
berpotensi untuk pengembangan bebuahan ditinjau dari keragaman jenis, produksi, 
ketersediaan lahan, dan sumberdaya manusianya. Syarat pemilihan lokasi penelitian 
didasarkan kepada 1) daerah yang terpilih sebagai sampel merupakan daerah yang 
berpotensi menghasilkan komoditas unggulan dan 2) petani sampel adalah petani 
dengan sumber pendapatan keluarganya dari hasil pertanian. 

Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif 
untuk mendapatkan data atau informasi dan penilaian (assesment) secara umum di 
lapangan dalam waktu relatif pendek. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif melalui pendekatan konsep ekonomi kerakyatan dari berbagai 
aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. 
Penentuan komoditas unggulan agribisnis didasarkan kepada beberapa penanda, 
antara lain 1) luas areal/populasi, 2) produktivitas, 3) produksi, 4) hasil analisis 
usahatani, 5) kesesuaian lahan, dan 6) kebiasaan petani. 

Peluang pengembangan didasarkan kepada hasil perhitungan nilai tambah dan 
RCR masing-masing komoditas dengan berpedoman kepada Tabel 1.   
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Tabel 1. Kriteria Peluang Pengembangan Bebuahan 

Kriteria RCR* Keterangan 
RCR <1 Tidak ada 

1<RCR<1,3 Kecil 
1,3<RCR<1,5 Sedang 

RCR>1,5 Sangat besar 
*RCR adalah Return Cost Ratio 
Sumber: Syahza, 2003a. 

 
Nilai tambah yang diciptakan oleh aktivitas agribisnis dihitung dengan rumus 

(Syahza, 2001): 
 

      atau 
 
 
Keterangan: NT= nilai tambah (Rp/kg bahan baku), O= luaran (kg/satu proses 
produksi), Ibb= Volume masukan (input) bahan baku (kg/satu proses produksi), Ho= 
Harga luaran (Rp/kg), Hbb= Harga bahan baku (Rp/kg), dan Blb= Biaya di luar bahan 
baku per unit bahan (Rp/kg bahan baku). 

Keuntungan yang diperoleh oleh pengolah (pelaku agribisnis) dapat diketahui 
dengan rumus:  
 

 
 
 
 
Keterangan: KP= Keuntungan pengolah (Rp/kg bahan baku), Np= Nilai produksi per 
unit bahan baku (Rp/kg bahan baku), ITK= Imbalan tenaga kerja (Rp/kg bahan baku), 
Itk= Masukan tenaga kerja (HKP/satu proses produksi), Ibb= Volume masukan bahan 
baku (kg/satu proses produksi), dan Utk= Upah rerata tenaga kerja (Rp/HKP). 

Strategi pengembangan bebuahan di masa datang menggunakan analisis 
kualitatif SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Bagi daerah Kabupaten Karimun, tanaman bebuahan sangat berpotensi 
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis bebuahan yang sudah 
berkembang adalah rambutan, mangga, nenas, pepaya, pisang, nangka, dan durian. 
Dari segi potensi produksi, yang terbanyak adalah pisang, rambutan, pepaya, dan 
nenas. Selain itu, juga terdapat pengembangan durian dan jeruk dengan potensi 
tinggi. Khusus untuk durian, kemampuan produksinya masih jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan permintaan yang ada, baik permintaan lokal (Karimun, Kudur) 
maupun untuk Batam dan kepulauan Riau. Potensi untuk jeruk juga tinggi. Saat ini, 
telah ada kebun jeruk untuk percontohan seluas 15 ha ditanam 3 tahun yang lalu, 
tumbuh dengan baik, dan telah menghasilkan buah cukup bagus dan rasanya cukup 
manis.  
 Berdasarkan potensi produksi dan konsumsi, maka komoditas unggulan 
bebuahan yang diusulkan adalah pisang, durian, jeruk, rambutan, manggis, dan 
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nenas. Jenis ini berpotensi dipasarkan di daerah Kepulauan Riau, khususnya Batam, 
dan bahkan untuk ekspor. Hasil analisis usahatani bebuahan disajikan pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil Perhitungan Return Cost Ratio (RCR) Bebuahan 

di Kabupaten Karimun 

Komoditas 

RCR 
Tanpa Biaya 
Tenaga kerja 

Keluarga 

RCR 
dengan Biaya 
Tenaga kerja 

Keluarga 

Peluang 
Pengembangan 

Rambai - 4.80 Sangat besar 
Duku 5.78 3.42 Sangat besar 
Manggis - 3.12 Sangat besar 
Durian 5.60 3.08 Sangat besar 
Rambutan 4.58 2.95 Sangat besar 
Nenas 4.42 2.95 Sangat besar 
Pisang 4.56 2.44 Sangat besar 
Jeruk 2.27 1.90 Sangat besar 
Jambu - 1.33 Sedang 
Belimbing - 1.14 Kecil 

Sumber: Data olahan. 
 
 
Usahatani Bebuahan 
Pisang 

Pisang merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak diusahakan di 
daerah Kabupaten Karimun, khususnya di Kecamatan Kundur. Petani sudah mulai 
menunjukkan usaha serius dalam pembudidayaan pisang. Pisang selain dikonsumsi 
segar juga diolah sebagai produk agroindustri, berupa keripik pisang, pisang goreng, 
dan pisang salai. Di Kecamatan Kundur, tingkat keberhasilan masyarakat sangat 
tinggi karena animo masyarakat juga tinggi. Tingginya animo ini disebabkan 
keberhasilan yang dicapai oleh petani sebelumnya. 

Sasaran yang hendak dicapai dalam berusahatani pisang adalah pendapatan 
yang maksimum. Pendapatan ini dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga pada 
tingkat petani. Umumnya, petani menjual pisangnya per tandan dengan harga rerata 
Rp8.000,00 per tandan, sedangkan pisang yang telah matang dijual ke pedagang 
pengecer dengan harga Rp1.500,00 per Kg. 

Petani yang melakukan usahatani pisang dapat dibagi dua kegiatan. Pertama, 
petani yang membudidayakan pisang secara sederhana. Bagi petani ini, tanaman 
pisang merupakan usahatani sambilan, yang tidak pernah dilakukan perawatan 
khusus, baik pemupukan maupun perawatan lainnya. Hasil dari usahatatani ini tidak 
optimum. Kedua, petani yang melakukan usahatani pisang dengan penuh harapan 
(serius). Tanaman pisang bagi petani sudah menjadi komoditas utama yang 
mendukung pendapatan keluarga dan sudah berorientasi pasar.  

Sistem penjualan buah dilakukan oleh petani di kebun kepada pedagang 
pengumpul. Pada umumnya, pisang yang dijual oleh petani dalam keadaan mentah, 
walaupun ada sebagian yang menjual dalam keadaan masak. Sedikit sekali petani 
yang menjual ke pedagang pengecer. Bagi pedagang pengumpul, pisang terlebih 
dahulu mengalami pematangan buah (masak) dan pemilahan. Rantai pemasaran 
pisang disajikan pada Gambar 1.    
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Apabila diamati rantai perdagangan, petani lebih banyak menerima dari 
penjualan langsung kepada pedagang pengecer, yaitu sebesar Rp850,00 per Kg, 
sementara hasil penjualan kepada pedagang pengumpul hanya diperoleh share 
sebesar Rp4.700,00 per tandan atau sebesar 39,5% dari total nilai tambah. Hal ini 
disebabkan pendeknya rantai pemasaran. Namun, terdapat kelemahan dari rantai ini, 
antara lain 1) konsumen harus membawanya sendiri ke pasar, 2) banyak waktu yang 
terpakai sementara kegiatan usahatani terabaikan, dan 3) adanya biaya tambahan 
untuk pengangkutan. Dari hasil analisis data di lapangan menunjukkan, nilai tambah 
yang besar diperoleh oleh pelaku agroindutri sebesar 60,5 persen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketarangan: Di dalam tanda kurung, share dalam persentase yang diterima setiap 
pelaku perdagangan. * Harga per Kg; ** Harga per tandan. 

 
Gambar 1. Rantai Pemasaran Pisang. 

Durian 
Pengelolaan tanaman durian bagi petani di lokasi penelitian sangat baik. 

Sebagian besar petani telah mulai melakukan usahatani durian secara professional 
dan berprinsip keuntungan. Hasil analisis usahatani durian (Tabel 2) terlihat rerata 
RCR cukup besar, yaitu 3,08 dengan memperhitungkan tenaga kerja keluarga, dan 
5,60 tanpa memperhitungkan biaya tenaga kerja keluarga. Tingginya angka RCR ini 
menunjukkan peluang keuntungan yang besar terhadap usahatani durian di daerah 
penelitian (Pulau Kundur). Usahatani durian akan dapat meningkatkan kesejahteraan 
petani melalui peningkatan pendapatan. 

Buah durian yang ada di lokasi penelitian cenderung dijual dalam bentuk segar. 
Hal ini dilakukan dengan alasan, antara lain (1) pekerjaannya sangat mudah dan 
praktis, (2) harganya masih relatif tinggi, sehingga petani enggan untuk diolah menjadi 
lempuk durian, dan (3) permintaan terhadap durian segar masih tinggi. 

Dari tiga macam saluran pemasaran buah durian (Gambar 2) terlihat tingkat 
keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pelaku agribisnis durian. Petani lebih 
beruntung jika menjual langsung kepada konsumen. Penjualan kepada konsumen ini 
biasanya dilakukan pada hari pasar atau dijual di pasar musiman seperti di pinggir 
jalan raya. Akan tetapi, tidak semua petani melakukannya, karena (1) keterbatasan 
waktu yang dimiliki. Petani lebih mengutamakan pekerjaan usahataninya, (2) jauhnya 
jarak antara lokasi kebun dengan pasar, dan (3) keterbatasan sarana transportasi 
oleh petani. 

Dari rantai pemasaran terlihat bahwa semakin pendek rantai pemasaran, 
semakin besar share  yang diterima oleh petani. Pada saluran satu, petani menerima 
40,12% atau sebesar Rp3.350,00 per buah dari total nilai tambah (Rp8.350,00) dan 
pada saluran dua sekitar 55%. Tingginya share yang diterima oleh petani disebabkan 
rendahnya biaya poduksi yang dikeluarkan dalam mengelola usahatani durian. 
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Keterangan: Angka dalam kurung merupakan share yang diterima setiap pelaku 

pasar 
  Harga barang per buah  

 
Gambar 2. Saluran Pemasaran Buah Durian. 

 
Jeruk 

Petani jeruk telah mulai menerapkan teknologi, yakni dengan menggunakan 
pupuk dan pestisida. Apabila dilihat dari segi keefisienan usahatani jeruk cukup baik, 
yang ditunjukkan oleh rasio pendapatan terhadap biaya sebesar 1,90 atau setiap 
ongkos Rp1,00 diperoleh untung sebesar Rp0,90. Usahatani jeruk cukup 
menguntungkan bagi petani (RCR> 1).  

Hasil tanaman jeruk dijual melalui dua macam rantai pemasaran (Gambar 3), 
yaitu Pertama, petani menjual kepada pedagang pengumpul dengan harga rerata 
sebesar Rp3.500,00per kg dan selanjutnya pedagang pengumpul menjual kepada 
pedagang pengecer. Saluran ini pada umumnya menampung jeruk cukup baik, 
karena akan dijual keluar daerah. Keuntungan yang diperoleh oleh petani pada 
saluran satu ini sebesar Rp1.650,00 per Kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: Angka dalam kurung merupakan share yang diterima setiap pelaku 

pasar. 
  Harga jeruk per Kg. 

Gambar 3. Saluran Pemasaran Jeruk. 
 

Rantai pemasaran kedua, petani langsung menjual kepada pedagang 
pengecer. Rantai ini cukup pendek dan dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi 
dibanding rantai pemasaran pertama, yaitu dengan harga rerata Rp3.800,00 per kg, 
dengan keuntungan petani sebesar Rp1.950,00 per kg. Kelemahannya, petani hanya 
dapat menjual dalam bentuk partai kecil.  
Rambutan 

Tanaman rambutan merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomi bagi 
masyarakat setempat, karena dapat meningkatkan pendapatan. Jenis rambutan yang 
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ditanam termasuk jenis unggul. Dari hasil yang ditemukan di lapangan, rerata 
produksi rambutan per hektar sebesar 1.960 kg per musim panen atau berkisar 
25.000–26.000 buah dengan harga jual rerata Rp65,00 per buah. Penerimaan kotor 
petani per musim panen sekitar Rp1.656.000,00. Penerimaan ini jauh lebih kecil bila 
dibanding dengan penerimaan jenis tanaman lain, seperti jeruk, nenas, manggis, dan 
durian. 

Rendahnya penerimaan petani rambutan ini disebabkan, antara lain (1) masih 
rendahnya produktivitas tanaman, karena masih kurangnya perhatian petani pada 
tanaman rambutan, perawatan tanaman ini hanya dilakukan pada saat tanaman mulai 
berbunga dan (2) harga jual produk rambutan di pasar lokal pada musim panen 
rendah.  

Apabila dilihat rasio pendapatan kotor dengan biaya produksi usahatani 
rambutan sebesar 2,95, angka ini memperhitungkan tenaga kerja keluarga yang 
dicurahkan dalam usahatani rambutan. Dari RCR tersebut menunjukkan, setiap biaya 
yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp1,00 memperoleh imbalan pendapatan 
sebesar Rp1,95. Namun, dari satu sisi tanpa memperhitungkan tenaga kerja keluarga 
angka RCR jauh lebih besar, yaitu 4,98. 
 Saluran produksi petani kepada konsumen dapat dilihat pada Gambar 4. Share 
yang diterima pada saluran satu cukup besar, namun petani lebih banyak menjualnya 
melalui pedagang pengumpul. Hal ini disebabkan petani tidak mau menanggung risiko 
pemasaran melalui pedagang pengecer. Di samping itu, petani tidak punya biaya 
tambahan untuk transportasi ke pasar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  Angka dalam kurung merupakan. share yang diterima setiap pelaku 

pasar. 
  Harga barang per buah  
 

Gambar 4. Saluran Pemasaran Rambutan. 
 

Nenas 
Tanaman nenas sudah lama dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat 

Kecamatan Kundur karena dukungan faktor alam. Biaya produksi usahatani nenas 
dalam penelitian ini tidak memperhitungkan dari awal, tetapi hanya memperhitungkan 
semua pengorbanan selama satu tahun terakhir. Dari Tabel 2 dapat dilihat hasil 
analisis usahatani nenas di Kecamatan Kundur.  
 Pemasaran buah nenas oleh petani hampir sama dengan pemasaran 
bebuahan lain, yaitu ada dua saluran pemasaran yang dilakukan petani (Gambar 5). 
Berdasarkan data yang diperoleh, rerata penerimaan petani nenas per tahun sebesar 
Rp3.600.000,00 dengan harga jual rerata Rp800,00 per buah, sehingga diperoleh 
keuntungan sebesar Rp2.339.600,00 per tahun (angka RCR sebesar 2,95). 
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Keterangan:  Angka dalam kurung merupakan share yang diterima setiap 

pelaku pasar. 
   Harga barang per buah.  

 
Gambar 5. Saluran Pemasaran Nenas. 

 
 Kegiatan usahatani nenas memberikan nilai tambah yang besar untuk petani. 
Pada saluran satu, share yang diterima oleh petani sebesar 39,85% atau sebesar 
Rp530,00 per buah. Pada saluran pemasaran kedua, share yang diterima senilai 
Rp780,00. Kegiatan usahatani nenas memberikan keuntungan besar, yang 
berpeluang untuk dikembangkan. Peluang ini juga didukung oleh potensi dan 
kesesuaian lahan, animo masyarakat, dan peluang keuntungan. 
Manggis 

Kecamatan Kundur merupakan salah satu daerah penghasil manggis di Riau. 
Masyarakat belum melakukan pembudidayaan secara khusus. Pada umunya, 
tanaman ini tumbuh di halaman rumah dan di antara tanaman lainnya. Walaupun 
tanaman manggis merupakan tanaman sela, tertapi memberikan sumbangan tinggi 
tehadap pendapatan petani. 

Hasil analisis usahatani komoditas manggis menunjukkan peluang keuntungan 
besar. Hal ini dibuktikan dengan angka RCR sebesar 3,12. Buah manggis dijual 
dalam bentuk segar kepada pedagang pengumpul atau pedagang pengecer. Harga 
jual melalui pedagang pengumpul Rp3.000,00 per kg dan melalui pedagang pengecer 
Rp3.400,00 per kg. Dari kedua bentuk rantai pemasaran komoditas manggis (Gambar 
6), petani lebih banyak menempuh rantai pertama. Hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan, antara lain 1) dapat dijual di kebun, sehingga petani tidak lagi 
mengeluarkan biaya transportasi, 2) waktunya relatif pendek, sehingga petani dapat 
melakukan kegiatan lain, dan 3) pada umumnya dijual dalam skala kecil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  Angka dalam kurung merupakan share yang diterima setiap 

pelaku pasar. 
   Harga barang per Kg. 

Gambar 6 Saluran Pemasaran Manggis. 
 Saluran kedua memberikan nilai tambah yang tinggi, namun petani menjualnya 
dalam jumlah terbatas, sementara melalui saluran satu dapat menjual dalam skala 
besar. Terbatasnya penjualan petani melalui saluran kedua disebabkan oleh 
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beberapa hal, antara lain 1) usahatani manggis masih skala kecil, sehingga produksi 
juga kecil. Apabila petani menjualnya langsung ke pedagang pengecer, maka petani 
mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dari kebun ke pasar dan 2) 
membutuhkan waktu banyak, karena transaksi dilakukan di pasar, sementara petani 
harus melakukan kegiatan lainnya di kebun mereka; sedangkan untuk saluran 
pemasaran satu transaksi dapat dilakukan di lokasi kebun. 

Masih banyak jenis bebuahan yang ditanam petani di daerah penelitian, antara 
lain rambai, duku, jambu, dan belimbing. Dua jenis buah pertama tidak terpusat 
kegiatan usahataninya dan ditanam sekedar pengisi tanah kosong di sekitar halaman 
perkarangan mereka. Tingkat keuntungan jenis bebuahan ini cukup besar (RCR>1), 
namun peluang pasarnya terbatas. Penyebab lain tingginya angka RCR ini karena 
petani tidak mengeluarkan biaya khusus untuk tanaman ini, baik waktu mulai musim 
berbuah maupun waktu penanaman. 

Pada komoditas jambu dan belimbing telah mulai ditanam pihak swasta melalui 
sistem agrobisnis. Dari pengamatan di lapang, usaha ini mempunyai prospek baik, 
tetapi masih bersifat uji coba tanpa melakukan uji kesesuian lahan. Hasil perhitungan 
keefisienan ekonomi diperoleh RCR sebesar 1,33 untuk jambu dan 1,14 untuk 
belimbing. Angka ini masih terlalu kecil dari segi keuntungan, tetapi cukup 
menjanjikan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan peluang pasar cukup bagus. 
Lebih jelasnya harga bebuahan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Harga Bebuahan di Tingkat Petani, Pedagang Pengumpul, dan 
Pengecer di Kabupaten Karimun 

Harga (Rp) 
Komoditas Satuan Tingkat 

Petani  
Ped.Pengumpu

l 
Ped.Penge

cer 
Rambai Kg 1.500,00 - 2.000,00 
Duku Kg 2.500,00 - 3.500,00 
Manggis Kg 3.000,00 3.500,00 4.500,00 
Durian Kg 5.000,00 7.000,00 10.000,00 
Rambutan buah 65,00 90,00 150,00 
Nenas buah 800,00 1.200,00 1.600,00 
Pisang Kg 8.000,00 14.500,00 18.000,00 
Jeruk Kg 3.500,00 4.200,00 5.000,00 
Jambu Kg 12.000,00 - - 
Belimbing Kg 12.000,00 - - 

 
 Menurut Bachrein (2006), untuk mendukung keberhasilan program 
pengembangan keaneka-ragaman komoditas di tingkat petani dengan pemilikan lahan 
sempit dan risiko relatif tinggi dalam usahatani, maka pemerintah daerah juga harus 
berupaya agar komoditas berpotensi untuk diunggulkan dapat menjadi komoditas 
unggulan dengan meningkatan pengkomersialan komoditas tersebut. Adapun 
peningkatan pengkomersialan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain 1) 
peningkatan produktivitas dan kualitas hasil, 2) perluasan areal tanam disertai dengan 
anjuran penerapan teknologi khusus lokasi, 3) penerapan alat dan mesin pertanian 
khususnya untuk pengolahan hasil, dan 4) peningkatan promosi agar lebih dikenal 
oleh masyarakat. 
 Pengembangan agribisnis di daerah, pada umumnya juga ditentukan oleh 
akses pemasaran. Masalah pemasaran yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya 
mutu sumberdaya manusia, khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya kualitas 
sumberdaya manusia ini tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, 
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sehingga penanganan produk mulai dari pra panen sampai ke pasca panen dan 
pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Di samping itu, pembinaan petani selama ini 
lebih banyak kepada praktek budidaya dan belum mengarah kepada praktik 
pemasaran. Hal ini menyebabkan pengetahuan petani tentang pemasaran tetap saja 
kurang, sehingga subsistem pemasaran menjadi yang paling lemah dan perlu 
dibangun dalam sistem agribisnis (Syahza, 2003b).  
 Salah satu alternatif mengatasi masalah pemasaran agribisnis di daerah 
adalah mengembangkan koperasi agribisnis dan terminal agribisnis.  Koperasi 
agribisnis berfungsi sebagai penampung awal dari produk pertanian di darah atau 
pedesaan, sedangkan terminal agribisnis berfungsi sebagai sarana pemasarannya. 
Menurut Nuhung (2001), sasaran kegiatan pengembangan terminal agribisnis adalah: 
meningkatkan nilai tambah bagi petani, mendidik petani untuk memperbaiki kualitas 
produksi, merubah pola pikir petani ke arah pola agribisnis, dan menjadi sumber 
pendapatan asli daerah (PAD).  Dari sisi lain Wijaya (2002) mengungkapkan, manfaat 
berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan 
memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, karena 
sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesan bisa 
tumbuh karena koperasi berakar kuat di pedesaan. 
 
Identifikasi Faktor SWOT Hortikultura 
 Faktor Kekuatan (Strengths): 1) tersedianya lahan yang potensi dilihat dari 
kesesuaian lahan, 2) otonomi daerah dan keberpihakan pemerintah daerah, dan 3) 
RCR untuk beberapa komoditas utama bebuahan >1 adalah durian, manggis, nenas, 
jeruk, pisang, dan rambutan. 

Faktor Kelemahan (Weakness): 1) pemilikan modal petani masih relatif kecil, 2) 
kemampuan dan pengetahuan petani dalam penyerapan teknologi masih rendah, 3) 
lahan belum dimanfaatkan secara optimum, 4) tingkat kehilangan dan kerusakan hasil 
produksi masih tinggi, 5) terbatasnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, 6) 
budaya kerja petani yang ada belum menunjang untuk terlaksananya percepatan 
pengembangan usahatani, 7) infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masih kurang, 
dan 8) kurang tenaga aparat pertanian dan penyebarannya tidak merata. 

Faktor Peluang (Opportunities): 1) letak geografi daerah strategis, 2) 
meningkatnya permintaan pasar, baik dalam maupun luar negeri, 3) tersedianya jalur 
transportasi laut antardaerah dan keluar negeri secara langsung, 4) perdagangan 
lintas batas, dan berlakunya free trade zone, dan 5) terbukanya peluang investor oleh 
pemerintah Kabupaten Karimun untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri. 

Faktor Ancaman (Threats): 1) keengganan bagi angkatan kerja baru untuk 
terjun ke sektor pertanian, 2) perubahan penggunaan lahan tanah, 3) perdagangan 
bebas dan arus globalisasi, 4) intrusi air laut (salinitas tinggi), dan 5) serangan 
organisme penganggu tanaman (OPT). 
Pilihan Strategi Pengembangan 

Berdasarkan data identifikasi di atas, maka selanjutnya dapat dianalisis dengan 
berbagai metode analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan pilihan strategi 
yang tepat untuk dilakukan. Pengembangan usahatani bebuahan dapat dilakukan 
dengan pengembangan dalam (petani) maupun luar, antara lain berupa: 
a. Meningkatkan jumlah dan mutu hasil tanaman, melalui budidaya tanaman yang 

tepat, baik sebelum panen maupun pascapanen; 
b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani melalui 

pelatihan/permagangan terutama dalam menyerap teknologi pertanian dan 
mengakses informasi harga dan pasar; 
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c. Membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan hasil dan mobilisasi 
produksi; 

d. Memfungsikan secara baik dan tepat lembaga ekonomi yang ada seperti koperasi 
dan perbankan, serta mengaktifkan kelompok tani yang ada;  

e. Menambah dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh pertanian lapangan.  
 Strategi pengembangan ini juga sejalan dengan visi pembangunan pertanian 
tanaman hortikultura di Kabupaten Karimun, yaitu: “Terwujudnya pertanian tanaman 
hortikultura yang tangguh dan bersaing menuju masyarakat tani maju, mandiri, dan 
sejahtera tahun 2015”.  
 Peranan agribisnis dalam perekenomian Indonesia sangat penting, dan bahkan 
derajat kepentingannya diduga akan semakin meningkat, terutama setelah sektor 
industri pertambangan dan minyak bumi mengalami penurunan produksi yang sangat 
mengkhawatirkan. Penggerakan sektor agribisnis memerlukan kerjasama berbagai 
pihak terkait, yakni pemerintah, swasta, petani, maupun perbankan, agar sektor ini 
mampu memberikan sumbangan terhadap devisa negara. Kebijakan dalam hal 
peningkatan investasi harus didukung oleh penciptaan iklim investasi Indonesia yang 
kondusif, termasuk juga dalam birokrasi, akses kredit, serta peninjauan peraturan 
perpajakan dan tarif pajak untuk sektor agribisnis (Gumbira dan Febriyanti, 2005), 
 Lebih lanjut diungkapkan Suyono (2007), dalam upaya pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini 
harus dijadikan pijakan kokoh, sehingga di pedesaan dapat tercapai swasembada 
berbagai produk pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era pengindustrian. 
Lebih khusus, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu dan pertanian 
harus mendapatkan prioritas utama. 
 
KESIMPULAN 
 Komoditas bebuahan yang dapat dijadikan komoditas unggulan Kabupaten 
Karimun adalah durian, manggis, pisang, rambutan, jeruk, dan nenas. Pilihan strategi 
pengembangan dapat dilakukan antara lain melalui: 1) peningkatan jumlah dan mutu 
produksi serta penyempurnaan sub-sistem pengembangan agribisnis, melalui 
penyediaan sarana produksi, keefisienan usaha tani, akses pasar, dan pemberdayaan 
lembaga penunjang, 2) pelatihan dan pembinaan kepada petani dalam rangka 
percepatan alih tekhnologi, serta pengoptimuman kinerja aparat dan pelaku pertanian, 
3) peningkatan posisi tawar petani melalui penyediaan informasi dan jaminan pasar, 
dan 4) penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan 
petani, serta memberdayakan lembaga ekonomi/koperasi secara optimum. 
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