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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertanian di Indonesia hingga saat ini masih berpotensi besar untuk 

dikembangkan, salah satunya pada tanaman obat. Trend gaya hidup back to nature 

yang berkembang di masyarakat menjadikan tanaman obat semakin diminati 

sebagai bahan baku obat alami, dengan demikian nilai pasar tanaman obat di 

dalam negeri relatif tinggi (Anonim, 2007). 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu sentra tanaman obat di 

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Karanganyar  menunjukkan komoditas unggulan tanaman obat di Kabupaten 

Karanganyar adalah jahe, kencur dan kunir. (Anonim,  2014a). Luas dan produksi 

jahe, kencur dan kunir Kabupaten Karanganyar disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Luas dan Produksi Jahe, Kunir dan Kencur di Kabupaten Karanganyar  

pada Tahun 2012 

No Kecamatan 

Komoditas 

Jahe Kencur  Kunir 

Luas 

(m
2
) 

Produksi 

(kg) 

Luas 

(m
2
) 

Produksi 

(kg) 

Luas 

(m
2
) 

Produksi 

(kg) 

1 Jatipuro 60.000 14.400 50.000 17.000 50.000 25.000 

2 Jatiyoso 30.000 10.800   2.500 3.500 

3 Jumapolo 12.015 4.171 1.900 3.800 15.404 8.930 

4 Jumantono 21.500 64.500 6.000 18.000 25.000 100.000 

5 Matesih 151 133 198 303 328 360 

6 Tawangmangu 5.000 15.000   5.000 13.000 

7 Ngargoyoso 80.000 85.000     

8 Karangpandan 115.000 139.000   112.000 306.000 

9 Karanganyar 450 350 800 350 4.000 4.500 

10 Tasikmadu 

  

    

11 Jaten 

  

    

12 Colomadu 

  

    

13 Gondangrejo 

  

    

14 Kebakkramat 

  

    

15 Mojogedang 70.000 456.400 100 4.280 80.000 

.000 

88.000 

16 Kerjo 87.000 58.500 20.000 19.000 74.000 81.400 

17 Jenawi 70.360 129.930   9.425 14.800 

Total 551.476 978.184 79.898 62.733 377.657 675.480 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2014 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan potensi tanaman obat di Kabupaten 

Karanganyar terbesar yaitu komoditas jahe dengan produktivitas sebesar 1,77 
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kg/m
2
 pada produksi sebesar 978.184 kg dan lahan seluas 551.476 m

2
. 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan dari  17 kecamatan di Kabupaten 

Karanganyar hanya 12 kecamatan yang menghasilkan komoditas jahe. 6 dari 12 

kecamatan tersebut tergabung dalam sebuah lembaga yang bernama Klaster 

Biofarmaka Kabupaten Karanganyar. Enam  kecamatan tersebut yaitu Kecamatan 

Jatipuro, Jumapolo, Jumantono, Ngargoyoso, Mojogedang dan Kerjo. 

Kuantitas luas panen jahe di Kabupaten Karanganyar terus meningkat. 

Berdasarkan data statistik dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 menunjukkan luas panen jahe sebesar 

1.788.782 m
2
 dan produksi jahe sebesar 1.791.458 kg. Luas panen meningkat, 

namun produktivitas jahe di tahun 2013 menurun menjadi 1,00 kg/m
2
 (Anonim, 

2013).  

Produktivitas jahe menurun dapat disebabkan oleh keadaan sumber daya 

lainnya. Petani tanaman obat di Kabupaten Karanganyar masih sering mengalami 

kendala usahatani dari budidaya hingga pemasaran. Minimnya kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki petani mengakibatkan usahatani 

belum dapat berjalan maksimal. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut,  

Klaster Biofarmaka Kabupaten Karanganyar mengajak petani untuk menjalin 

mitra dengan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang. 

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang membutuhkan bahan baku 

tanaman obat, seperti jahe emprit. 

Kemitraan bagi petani jahe emprit Klaster Biofarmaka Kabupaten 

Karanganyar merupakan salah satu bentuk inovasi sosial pertanian. Dalam proses 

adopsi inovasi program kemitraan, seorang petani akan melalui tahap 

pengambilan keputusan yaitu keputusan untuk menjalin kemitraan atau tidak 

menjalin kemitraan. Keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

menurut Susanti, dkk (2008), keputusan petani dalam penerapan adopsi inovasi 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Marlianna (2008) juga 

mengungkapkan bahwa keputusan petani menjalin kemitraan dipengaruhi oleh 

faktor internal berupa karakteristik demografi seseorang dan faktor eksternal 

berupa pengaruh lingkungan. 
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Kemitraan bagi petani merupakan keputusan terbaik yang mampu 

meningkatkan pendapatan mereka karena dengan menjalin kemitraan petani akan 

memperoleh jaminan saprodi, harga dan pasar. Menurut Dewi,dkk (2011), 

pendapatan petani yang menjalin kemitraan akan lebih besar dari petani yang 

tidak menjalin kemitraan. Selain itu, menurut Marlianna (2008) dengan menjalin 

kemitraan, petani akan memperoleh manfaat lain seperti bantuan teknis budidaya 

dan jaminan pemasaran.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menelusuri lebih dalam 

mengenai motivasi petani dalam menjalin kemitraan, apakah terdapat perbedaan 

yang nyata antara pendapatan dan keuntungan usahatani jahe emprit petani mitra 

dengan pendapatan dan keuntungan usahatani jahe emprit petani non mitra serta 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan 

dengan industri jamu. 

1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji motivasi petani jahe emprit mitra menjalin kemitraan dengan industri 

jamu. 

2. Menganalisis perbedaan pendapatan dan keuntungan rata-rata petani jahe 

emprit mitra dengan pendapatan dan keuntungan rata-rata petani jahe emprit 

non mitra. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjalin 

kemitraan dengan industri jamu. 

1.3. Signifikansi Penelitian 

1. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan bagi pembaca mengenai motivasi petani menjalin kemitraan, 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan serta 

tingkat pendapatan dan keuntungan petani mitra dan petani non mitra. 

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

perusahaan maupun instansi lainnya dalam menjalin kemitraan dengan petani. 
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1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Petani yang menjadi subyek penelitian adalah petani  jahe emprit anggota 

Klaster Biofarmaka Kabupaten Karanganyar, baik yang menjalin maupun 

tidak menjalin kemitraan dengan PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul, Tbk., Semarang. 

2. Petani mitra adalah petani jahe emprit yang memperoleh pinjaman modal dan 

mendapat bimbingan teknis budidaya hingga pasca panen PT. Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul, Tbk., Semarang, sedangkan petani non mitra 

adalah petani jahe emprit yang tidak memperoleh fasilitas tersebut. 

3. Motivasi petani menjalin kemitraan adalah alasan petani jahe emprit menjalin 

kemitraan dengan industri jamu. 

4. Pendapatan petani mitra dan non mitra diperoleh dari perhitungan selisih 

antara total penerimaan dengan total biaya eksplisit per hektar per musim 

tanam. 

5. Keuntungan petani mitra dan non mitra diperoleh dari selisih antara total 

penerimaan dengan total biaya per hektar per musim tanam. 

6. Produktivitas jahe emprit berasal dari hasil produksi jahe emprit dalam satuan 

kilogram per hektar per musim tanam. 

7. Total penerimaan berasal dari hasil penjualan jahe emprit per hektar per 

musim tanam. 

8. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani yang 

terdiri dari biaya benih, pupuk, dolomit dan tenaga kerja luar keluarga. 

9. Biaya implisit adalah biaya yang hanya diperhitungkan saja yang terdiri dari 

pajak tanah dan biaya tenaga kerja dalam keluarga. 

10. Keputusan petani menjalin kemitraan adalah pilihan alternatif jawaban dari 

petani yang berupa menjadi petani mitra atau petani non mitra. 

11. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjalin kemitraan 

meliputi usia petani, pendidikan petani, pengalaman usahatani, luas lahan dan 

harga jual jahe emprit. 
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1.5. Model Hipotetis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Model Hipotetis 

dimana:  

Yi : keputusan petani jahe emprit menjalin mitra atau tidak menjalin mitra 

X1 : usia petani (tahun) 

X2 : pendidikan petani (tahun) 

X3 : pengalaman usahatani (tahun) 

X4 : luas lahan (ha)  

X5 : harga jual jahe emprit (Rp/kg) 
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