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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Kota Semarang memiliki wilayah yang berada pada pantai, dataran rendah, 

dan juga dataran tinggi. Daerah dataran tinggi Semarang yang mencakup salah 

satunya Kecamatan Gunungpati memiliki jenis vegetasi yang bermacam – macam. 

Wilayah ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian oleh 

masyarakat. Salah satu komoditas unggulan yang dimiliki daerah ini adalah 

tanaman durian lokal. Kerangka pikiran dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 
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Ilustrasi 1. Kerangka Pemikiran Analisis Prospek Pengembangan Durian (Durio 

zibethinus murray) di Kota Semarang 

 

Usahatani durian yang dimaksud pada penelitian ini adalah usaha 

pembudidayaan tanaman buah dengan hasil keluaran yang diinginkan adalah hasil 

panen buah durian. Usaha ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan 

dengan dukungan berbagai faktor penunjang di dalamnya. Prospek usahatani 

Usahatani Durian  Masalah - masalah 

- Ketersediaan input produksi 

- Perkembangan luas panen 

- Kelayakan usahatani secara finansial  

Strategi Pengembangan 

Prospektif untuk dikembangkan 
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durian dapat dilihat melalui ketersediaan faktor produksi, yaitu berupa 

ketersediaan lahan yang digunakan sebagai lokasi produksi usahatani durian, 

tenaga kerja, sarana produksi (bibit, pupuk, obat  obatan) dan teknologi.  

Adanya gambaran bahwa petani telah banyak mengusahatanikan durian 

dapat dilihat dari semakin meningkatnya luas panen, produksi, , dan produktivitas. 

Dari segi pasar, dapat dilihat permintaan buah durian semakin meningkat, hal ini 

disebabkan karena buah durian yang memiliki banyak manfaat  diantaranya ialah 

mengurangi resiko kanker, dan mengobati anemia.  

Usahatani durian dapat meningkatkan pendapatan dan layak secara finansial 

untuk dikembangkan, dengan diketahui kelayakan usahatani durian, maka dapat 

diketahui pula prospek pengembangannya. Hal ini secara langsung menunjukkan 

bahwa usahatani durian  ini prospektif. Adanya petani yang dalam usaha ini 

berperan sebagai pemilik, perencana dan pelaksana kegiatan usahatani durian, 

berperan dalam pengembangan usahatani Pengembangan usahatani durian ini 

terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat. Untuk mengatasi masalah 

tersebut dibutuhkan strategi pengembangan usahatani di masa depan agar prospek 

pengembangan meningkat. 

 

3.2. Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu : 

1. Diduga terdapat perkembangan luas lahan, produksi, produktivitas dan 

pemasaran usahatani durian di Kecamatan Gunungpati. 
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2. Diduga usahatani durian mampu mendatangkan keuntungan bagi pelaku 

usaha durian. 

3. Diduga usahatani durian menghadapi masalah – masalah yang dapat 

menghambat perkembangan usaha. 

4. Diduga terdapat strategi pengembangan yang tepat dan dapat digunakan 

oleh pelaku usaha di masa mendatang. 

 

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 s/d Januari 2017 di 

Kecamatan Gunungpati. Penentuan lokasi penelitian dengan cara purposive 

berdasarkan pada kriteria tertentu, yaitu lokasi merupakan kecamatan yang 

memiliki potensi lahan yang besar pada usahatani durian. Kecamatan Gunungpati 

dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan potensial untuk 

pengembangan durian di Kota Semarang yang ditandai dengan adanya populasi 

pohon durian serta adanya petani durian di Kecamatan Gunungpati, kecamatan 

tersebut termasuk wilayah yang cocok untuk budidaya durian berdasarkan syarat 

tumbuh durian. Kondisi wilayah ideal yang dimaksud adalah perbukitan dengan 

adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0 persen sampai 40 persen dan 

ketinggian antara 0,75 – 348,00 meter di atas permukaan laut. (Kota Semarang 

dalam Angka, 2009). Kota Semarang memiliki total luas panen durian sebanyak 

17.840 pohon pada Tahun 2014 dan meningkat menjadi sebanyak 31.198 pohon 

pada Tahun 2015. Perkembangan luas panen komoditas durian yang dimiliki Kota 

Semarang adalah 74,88%, dengan luas panen tertinggi pada Tahun 2015 di 
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Kecamatan Gunungpati yaitu sebanyak 20.010 pohon. Tabel 1 menunjukkan 

rincian luas panen dalam jumlah pohon durian setiap kecamatan di Kota 

Semarang.  

      Tabel 1. Rincian Jumlah Pohon Durian Setiap Kecamatan Di Kota Semarang.  

No. Kecamatan Jumlah 

  Tahun 2014  Tahun 2015 

 

1. 

 

Mijen 

…pohon... 

7.720 

…pohon… 

8.909 

2.  Gunungpati 7.200 20.010 

3. Banyumanik 2.500 4.000 

4. Gajah Mungkur 0 0 

5. Semarang Selatan 0 0 

6. Candisari 10 10 

7. Tembalang 410 715 

8. Pedurungan 0 0 

9. Genuk 0 0 

10. Gayamsari 0 0 

11. Semarang Timur 0 0 

12. Semarang Utara 0 0 

13. Semarang Tengah 0 0 

14. Semarang Barat 0 0 

15. Ngaliyan 2500 1.500 

16. Tugu 0 0 

Jumlah          17.840        31.198 

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2015 

3.4. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel 

Metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah metode 

survei, yaitu dengan mengambil beberapa sampel dari populasi. Pengambilan 

sampel pada usahatani durian ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan didasarkan pada tujuan tertentu. Dari populasi 

petani 50 orang dari seluruh desa dalam satu kecamatan  diambil 40 orang petani 

dengan kriteria lamanya mengusahatanikan durian yaitu minimal 10 tahun dengan 
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alasan bahwa pohon durian memiliki masa tanam hingga panen lamanya 8 – 10 

tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Wijayantoi (2006) bahwa bunga pertama 

muncul pada usia ± 8 tahun. Jumlah kepemilikan pohon durian minima sebanyak 

10 pohon, dengan kepemilikan minimal 10 pohon dapat menunjukkan bahwa 

responden tersebut benar – benar mengusahatanikan durian sebagai mata 

pencaharian. Penentuan sampel selanjutnya  ditujukan kepada Key-person yang 

digunakan untuk menganalisis kriteria dan alternatif strategi. Key-person dipilih 

dengan sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan pihak – pihak yang 

memiliki keterkaitan terhadap usaha dan memiliki pengetahuan khusus serta 

keahlian dalam bidang usaha ini (Newton, 2013). Key Person yang dipilih adalah 

sebagai berikut: Dinas pertanian, ketua kelompok tani, pedagang besar, pedagang 

ecer, pengusaha besar durian.  

 

3.5. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer meliputi data jumlah produksi durian data jumlah tenaga 

kerja, biaya produksi durian, penerimaan usahatani durian, dan pendapatan 

usahatani durian. Data tersebut diperoleh dengan wawancara secara langsung pada 

responden dengan bantuan kuesioner. Data sekunder adalah data – data yang 

diperoleh dari instansi – instansi terkait, meliputi data luas lahan dan produktivitas 

di Kecamatan Gunungpati. 
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3.6. Analisis Data 

 

Data yang terkumpul ditabulasi terlebih dahulu dan kemudian dilakukan 

analisis secara deskriptif kuantitatif yang kemudian dilakukan analisis sesuai 

dengan tujuan penelitian. Prospek pengembangan durian dapat dilihat dari potensi 

sumberdaya yang dimiliki seperti luas lahan, produksi, produktivitas, pemasaran 

(harga dan permintaan pasar) 

Untuk mengetahui besarnya keuntungan usahatani dapat dianalisis 

menggunakan tingkat pendapatan usahatani dengan rumus: 

 

Π = TR – TC……………………………………………………………..(3) 

 

Dimana : Π = pendapatan atau keuntungan usahatani (per tahun) 

  TR = Total Penerimaan (per tahun) 

  TC = Total Biaya (per tahun) 

 (Soekartawi, 2002) 

Dengan kriteria apabila pendapatan lebih besar dari UMR, maka dikategorikan 

tinggi. 

Untuk mengetahui kelayakan usahatani dapat dihitung dengan menggunakan 

profitabilitas. Rumus profitabilitas adalah sebagai berikut: 

 

   Pendapatan bersih  

Profitabilitas =                                         x 100% ………...…………………(4) 

   Biaya Produksi 

 

Kriteria Profitabilitas: 

• Jika nilai profitabilitas ≤ tingkat suku bunga deposito Bank, maka usaha 

tersebut tidak mampu menghasilkan keuntungan 
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• Jika nilai profitabilitas > tingkat suku bunga deposito Bank, maka usaha 

tersebut mampu menghasilkan keuntungan.  

Analisis dengan uji t satu sampel uji beda (one sample t-test) untuk menguji 

apakah rata – rata satu sampel berbeda nyata atau tidak dengan suatu nulai tertentu 

yang digunakan sebagai pembanding (Pratisto, 2004)  

Hipotesis Statistik:  

Ho : µ = 5 % 

H1 : µ  ≠ 5 % 

Kriteria Pengujian Profitabilitas: 

• Bila signifikansi  ≥  0,05 Ho diterima, artinya nilai profitabilitas  sama 

dengan tingkat suku bunga deposito bank yang berlaku 

• Bila signifikansi < 0,05 H1 diterima, artinya nilai profitabilitas tidak sama 

dengan tingkat suku bunga deposito bank yang berlaku. 

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi pada usahatani durian digunakan 

analisis deskriptif yaitu dengan penjabaran dan pemaparan  apa saja masalah yang 

muncul dalam pengembangan usaha tani durian. Kemudian untuk mengetahui 

strategi pengembangan usahatani durian dimasa yang akan datang digunakan 

analisis SWOT.  

 

1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan 

ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Faktor internal 

dimasukan kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi internal atau IFAS 

(Internal Strategic Factor Analysis Summary). Faktor eksternal dimasukkan 
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kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal EFAS (External 

Strategic Factor Analysis Summary). Analisis SWOT didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, akan tetapi secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2015). Setelah matrik 

faktor strategi internal dan eksternal selesai disusun, kemudian hasilnya 

dimasukkan dalam model kualitatif, yaitu matrik SWOT untuk merumuskan 

strategi pengembangan usahatani dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. 

 

      Tabel 2. Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) 

Faktor Internal Bobot Rating Bobot X rating 

Kekuatan     

Kekuatan 1 M N Mn 

Kekuatan 2 M N Mn 

…..    

Kelemahan     

Kelemahan 1 M N Mn 

Kelemahan 2 M N Mn 

…..    

Total   xn  

 

      Tabel 3. Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS)   

Faktor Eksternal Bobot Rating Bobot X rating 

Peluang     

Peluang 1 M N Mn 

Peluang 2 M N Mn 

…..    

Ancaman     

Ancaman 1 M N Mn 

Ancaman 2 M N Mn 

…    

Total   xn  

(Rangkuti, 2015) 

Keterangan: 

a. Menyusun faktor peluang dan ancaman di dalam kolom 1 
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b. Memberi bobot masing – masing factor dalam kolom 2, dengan nilai bobot 

0,0 – 0,1 dimana tidak penting dan 1,0 sangat penting. Factor – factor 

tersebut dapat memberikan dampak terhadap factor strategi  

c. Menghitung rating dalam kolom 3 untuk masing – masing faktor 

berdasarkan pengaruh faktor terhadap potensi penggembangan durian di 

kecamatan Gunungpati dengan skala 1-4 dimana 1 dibawah rata – rata dan 

4 sangat baik. Nilai rating ancaman dan peluang selalu bertolak belakang, 

jika faktor peluangnya besar diberi nilai 4 sedangkan apabila faktor 

ancamannya lebih besar diberi nilai -4. 

d. Mengalikan bobot kolom 2 dengan rating kolom 3 untuk memperoleh 

faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan 

untuk masing – masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 

(sangat baik) sampai dengan 0,1 (dibawah rata – rata) 

e. Menjumlahkan skor bobot kolom 4 sehingga diperoleh total skor bobot, 

dimana nilai ini menunjukkan bagaimana daerah tersebut bereaksi 

terhadap faktor strategis baik internal maupun eksternal. Total skor ini 

selanjutnya dimasukkan kedalam matrik internal – eksternal, guna melihat 

strategi yang tepat untuk diterapkan. 

(Rangkuti, 2015) 

2. Matrik SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan 

adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat mengambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 
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dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat 

menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. 4 set strategi tersebut 

adalah strategi S-O (strengths – Opportunities) yakni strategi yang menggunakan 

kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal, b) strategi W-O 

(Weaknesses – Opportunities) yakni mengatasi kelemahan internal dengan 

memanfaatkan keunggulan peluang eksternal, c) strategi S-T (Strenghts – 

Threats) yaitu strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk menghindari 

pengaruh dari ancaman eksternal, serta d) strategi W-T (Weaknesses - Threats) 

adalah strategi bertahan dengan meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi 

ancaman lingkungan. Gambar diagram matrik SWOT dapat dilihat pada Ilustrasi 

2. 

 

                            IFAS 

 

 

 

EFAS 

Strengths (S) 

Tentukan 5-10 faktor – 

factor kekuatan 

internal  

weaknesses (I) 

tentukan faktor – 

faktor kelemahan 

internal 

Opportunities (O) 

Tentukan 5-10 faktor – 

factor peluang 

eksternal  

Strategi SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

Threats (T) 

Tentukan 5-10 faktor – 

factor ancaman 

eksternal 

Strategi ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Ciptekan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman. 

 

Ilustrasi 2. Diagram Matrik SWOT 

3. Matrik Internal – Eksternal 

Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal dalam 
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pengembangan durian dan pengaruheksternal yang dihadapi. Diagram ini dapat 

mengidentifiksi 9 sel strategi pengembangan usahatani, tetapi pada prinsipnya 

dikelompokkan menjadi tiga strategi utama. Growth strategy yang merupakan 

pertumbuhan usahatani itu sendiri (sel 1, 2,5) atau upaya diversifikasi (Sel 7 dan 

8). Stability strategy adalah strategi yang ditetapkan tanpa mengubah arah 

strategi yang telah diterapkan. Retenchment strategy (sel 3, 6, 9) adalah usaha 

memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan dalam usahatani. Gambar 

diagram matrik internal eksternal dapat dilihat pada Ilustrasi 3. 

  
TOTAL SKOR FAKTOR INTERNAL 

Ilustrasi 3. Diagram Matrik Internal Eksternal 

Keterangan: 

I. Strategi konsentrai melalui integrase vertical (Pertumbuhan) 
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Strategi konsentrasi melalui integrase vertikal merupakan strategi 

pertumbuhan melalui konsentrasi yang dicapai secara integrase vertikal 

dengan mengambil alih fungsi supplier/distributor, agar mampu 

meningkatkan kekukatan dengan upaya meminimalkan biaya produksi dan 

operasi yang tidak efisien untuk mengontrol kualitas serta distribusi 

produk. 

II. Strategi konsentrasi melalui integrase horizontal (Pertumbuhan) 

Strategi konsentrasi melalui integrase horizontal adalah strategi 

memperluas usaha dengan membangun di lokasi lain dan meningkatkan 

produk maupun jasa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan 

profit dengan memanfaatkan keuntungan skala ekonomi produksi 

(pemasaran). 

III. Strategi Turnaround (Penciutan) 

Strategi Turnaround adalah usaha untuk memperkecil atau mengurangi 

usaha yang dilakukan pertanian. 

IV. Strategi Stabilitas 

Strategi Stabilitas merupakan strategi yang diterapkan tanpa mengubah 

strategi yang telah diterapkan sebelumnya. 

V. Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas (tanpa 

perubahan laba/laba tetap). 

Strategi ini merupakan suatu kegiatan untuk memperluas usaha dengan 

cara membangun usaha dengan cara membangun usaha di lokasi lain dan 

meningkatkan jenis produk maupun jasa. Jika posisi usaha berada dalam 
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moderat attractive industry, startegi yang diterapkan adalah konsolidasi. 

Tujuannya lebih relative defensive yaitu menghindari kehilangan 

penjualan dan kehilangan profit. 

VI. Startegi divestasi 

Strategi divestasi adalah usaha untuk memperkecil atau mengurangi usaha 

yang dilakukan perusahaan atau pertanian. 

VII. Strategi diversifikasi konsentrik 

Strategi diversifikasi konsentrik atau disebut strategi pertumbuhan melalui 

diversifikasi umumnya dilakukan oleh perusahaan atau pertanian yang 

memiliki kondisi competitive position sangat kuat namun daya tarik 

industrinya rendah, maka peternakan memanfaatkan kekuatannya untuk 

membuat produk baru secara efisien karena perusahaan ini sudah 

mempunyai kemampuan manufaktur dan pemasaran yang baik. 

VIII. Strategi konglomerat 

Strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak saling 

berhubungan dapat dilakukan jika pertanian menghadapi competitive 

position yang tidak begitu kuat dan nilai daya tarik sangat rendah. Kedua 

factor tersebut memaksa pertanian melakukan usahanya ke dalam 

pertanian lain. 

IX. Strategi bangkrut atau likuidasi 

Strategi bangkrut atau likuidasi adalah strategi untuk memperkecil atau 

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan atau pertanian. 
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3.7. Batasan Istilah dan Konsep Pengukuran 

1. Prospek pengembangan adalah suatu peluang untuk mengembangkan dan 

memajukan usaha secara lebih baik dari kondisi saat ini.  

2. Tanaman durian adalah tanaman yang berasal dari negara dengan iklim 

tropis diantaranya Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Durian merupakan 

tanman perkebunan yang dimanfaatkan buahnya (Rukmana, 1996). 

3. Konsep pengukuran variabel yang digunakan adalah menggunakan metode 

skala rating. Metode ini mengambil data mentah berupa angka dari subjek 

yang kemudian akan dideskripsikan secara kualitatif..  

4. Biaya  usahatani  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  seorang  petani  

dalam melakukan  proses  produksi  serta  membawanya  menjadi  produk. 

Biaya usaha tani dibedakan menjadi Biaya tetap (fixed cost) biaya yang 

relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang 

diperoleh banyak atau sedikit. (Sukirno, 2003).  

5. Biaya tetap usahatani durian di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang 

terdiri dari biaya penyusutan peralatan dan Pajak Bumi dan Bangunan, 

komponen biaya penyusutan pohon tidak diperhitungkan karena selama 

umur ekonomis pohon durian yaitu > 60 tahun tidak terjadi penurunan nilai, 

hal ini disebabkan oleh sifat fisik pohon yang masih kuat dan tidak lapuk. 

(Santoso, 2014). Pohon durian yang masih kuat dan tidak lapuk memiliki 

harga jual tinggi. Oleh karena itu nilai akhir pohon durian lebih tinggi 

daripada nilai perolehannya. Sedangkan biaya tidak tetap usahatani durian di 

Kecamatan Gunungpati, KotaSemarang terdiri dari biaya pupuk, biaya 
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pestisida, biaya tali pengikat, biaya tenaga kerja. Durian yang menjadi obyek 

penelitian adalah jenis durian lokal yang berasal dari kecamatan Gunungpati. 

6. Pendapatan merupakan selisih penerimaan dengan semua biaya produksi. 

Pendapatan meliputi pendapatan kotor (penerimaan total) dan pendapatan 

bersih. Perhitungan pendapatan diasumsikan sesuai dengan kondisi di 

lapangan dengan memperhatikan asumsi – asumsi lain guna mendukung 

hasil yang diinginkan. 

7. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual. 

8. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba (Martono dan Harjito, 

2001). profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

membandingkan antara laba bersih yang diperoleh suatu periode dengan 

jumlah biaya produksi dalam persen. 

9. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi dalam suatu usaha. Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 

ancaman (threats) (Rangkuti, 2015) 

 


