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  BAB II 

KAJIAN LITERATUR POLA INTERAKSI KERUANGAN  

 

2.1  Pola Interaksi Keruangan  

2.1.2  Pengertian 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) definisi kata interaksi 

adalah hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi atau 

memiliki antarhubungan. Menurut  Roucek (dikutip dalam Bintarto, 1989) 

interaksi adalah, “Suatu proses timbal balik dan memiliki pengaruh terhadap 

perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita atau 

surat kabar”.  Dalam kaitannya dengan keruangan menurut Daldjoeni (1992) 

yaitu manusia memiliki ciri bergerak, dengan ini manusia tidak hanya  memiliki 

kemampuan untuk menggerakan barang dan gagasan (informasi) ke tempat lain 

karena keinginannya saja namun juga mampu menerima pemindahan barang 

dan gagasan (informasi) yang diperlukannya.  

Istilah interaksi keruangan digunakan sebagai istilah pertama kali 

dikenalkan oleh Hillman (dikutip dalam Daldjoeni, 1992) untuk menentukan 

interdependensi antar wilayah geografis yang mencakup gerakan barang, uang, 

penumpang, informasi dan sebagainya dengan melihat interaksi spasial sebagai 

fokus utama. Sedangkan konsep yang menyerupai pernyataan Hillman salah 

satunya pendapat Ullman.  Menurut Ullman (dikutip dalam Daldjoeni, 1992) 

interaksi keruangan mencakup arus manusia, materi, informasi dan energi  yang 

dipengaruhi oleh gejala-gejala yang ada. Dengan kalimat lain interaksi 

keruangan merupakan suatu permulaan dari usaha menjelaskan lokasi dari 

gejala-gejala, distribusinya (pembagian, sebaran dalam ruang) dan difusinya 

(persebaran, perluasan) (Daldjoeni, 1992). 

Menurut KBBI, pengertian pola adalah suatu bentuk/ struktur yang tetap. 

Dengan demikian, secara sederhana pengertian pola interaksi keruangan adalah 

sebuah hubungan interaksi keruangan yang membentuk sebuah model/struktur 

terjadi berulang kali dengan struktur yang relatif tetap. Secara lebih rinci 

penelitian ini akan mengkaji pola interaksi keruangan komoditas salak yang 

berarti suatu model/struktur menjelaskan hubungan keterkaitan wilayah-wilayah 



7 
  

yang terlibat dari proses penyediaan bibit, penerapan pola tanam hingga 

pemasaran komoditas salak. 

 

2.2.2 Dasar Terjadinya Interaksi Keruangan 

Faktor utama terjadinya interaksi keruangan adalah karena adanya 

arus/pergerakan. Pergerakan tersebut menurut Daldjoeni (1992) memiliki tiga 

bentuk utama arus, antara lain: 

a) Migrasi, jika menyangkut arus manusia; 

b) Komunikasi, jika menyangkut gerakan/perpindahan gagasan dan informasi; 

c) Transportasi, jika menyangkut materi dan energi. 

Ketiga arus tersebut dapat berjalan dengan lancar jika memenuhi persyaratan 

berikut: 

a) Komplementaritas (saling melengkapi). Antara dua wilayah/kelompok 

manusia sangat memungkinkan hadirnya permintaan dan penawaran.  Hal 

ini dapat terjadi karena ketersediaan dan kebutuhan kedua wilayah memiliki 

perbedaan kebutuhan dan dapat saling melengkapi.  

b) Transferabilitas. Kemungkinan barang/manusia dapat dipindahkan ketempat 

lain ditentukan oleh beberapa alasan seperti biaya, waktu, peraturan dan 

tata tertib pemindahan, dan sebagainya yang tercakup dalam transferabilty. 

c) Absennya alternatif lain (intervening opportunities). Jika terdapat alternatif 

lain, memungkinkan  tidak terjadi arus transportasi. 

 

2.2.3  Keterkaitan dalam Interaksi Keruangan 

  Sebuah wilayah tidak hanya difungsikan sebagai permukiman saja, selain 

itu dijadikan sebagai wadah jaringan sosial, ekonomi, dan interaksi fisik. Interaksi 

yang terjadi akan menciptakan hubungan keterkaitan diantara permukiman. 

Melalui sarana-sarana tersebut, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan 

dapat memperoleh akses untuk menikmati pelayanan, infrastruktur dan aktifitas 

ekonomi yang berada di perkotaan. Selain itu, melalui keterkaitan tersebut dapat 

memberikan kemudahan masyarakat pedesaan dalam meningkatkan 

produktifitas pertanian. 

 Rondinelli (1985) menyatakan bahwa terdapat 7 keterkaitan dalam 

interaksi keruangan, antara lain: 

1. Keterkaitan Fisik 
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Integrasi keruangan menghasilkan keterkaitan fisik yang utama yaitu 

jaringan transportasi baik alami maupun berbasis teknologi. 

2. Keterkaitan Ekonomi 

Interaksi ekonomi utama yang memicu terjadinya integrasi keruangan yaitu 

jaringan pasar dimana komoditas, bahan mentah, produk manufaktur 

mengalir di dalam permukiman; aliran modal dan pendapatan; keterkaitan 

produksi manufaktur kedepan dan ke belakang dalam aktifitas pertanian dan 

manufaktur. 

3. Keterkaitan Pergerakan Penduduk 

Keterkaitan ini berhubungan dengan migrasi dalam waktu yang 

singkat/temporer dan migrasi permanen. 

4. Keterkaitan Teknologi 

Wilayah yang sedang berkembang membutuhkan berbagai macam 

teknologi. Teknologi yang tepat untuk memicu pembangunan wilayah yaitu 

sesuai dengan kapasitas sosial, ekonomi, teknik dan administratif yang 

berada pada tahapan pembangunan yang berbeda. Teknologi, prosedur dan 

metode produksi juga harus terintegrasi baik secara keruangan maupun 

fungsional, karena tidak ada teknologi inovasi yang mampu mendukung 

transformasi sosial dan ekonomi jika tidak menyesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi wilayah tersebut. 

5. Keterkaitan Sosial 

Pasar kota dan kota menengah bukan hanya melakukan aktifitas ekonomi 

dan fisik, namun juga berfokus pada perluasan keterkaitan sosial di tengah 

permukiman dan diantara pusat kota dengan daerah pinggirnya. 

6. Keterkaitan Pelayanan Pengiriman 

Peningkatan keterkaitan fisik,ekonomi dan sosial di tengah pusat kota 

merupakan langkah penting untuk memperluas jaringan pelayanan 

pengiriman untuk mengembangkan negara. 

7. Keterkaitan Politik, Administratif dan Organisasi 

Sistem keruangan pada akhirnya akan terintegrasi dan bertransformasi 

melalui keterkaitan politik, administratif dan organisasi. Keterkaitan ini tidak 

hanya memperluas pelayanan, fasilitaas maupun sumber anggaran melalui 

sistem keruangan, melainkan sebagai saluran untuk memperoleh dukungan 

politik dan kekuasaan untuk menjalankan aktifitas yang penting bagi 

pembangunan wilayah. 
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Penjelasan mengenai elemen-elemen yang penting dalam keterkaitan 

interaksi keruangan yang berhubungan dengan perencanaan dan pembangunan 

wilayah dapat dilihat pada tabel II.1 berikut. 

Tabel II. 1 
Keterkaitan Interaksi dalam Pembangunan Wilayah 

Tipe Keterkaitan Elemen 

1. Keterkaitan Fisik  

 

 Jalan 

 Angkutan kereta api 

 Penerbangan 

 Irigasi 

 Ekologis 

 Interdependensi 

2. Keterkaitan 

Ekonomi 

 Pola pasar 

 Aliran bahan mentah dan barang antara 

 Keterkaitan produksi 

 Pola konsumsi dan belanja 

 Aliran Modal dan pendapatan 

 Aliran komoditas sektoral dan interregional 

 Keterkaitan silang 

3. Keterkaitan 

Mobilitas 

Penduduk 

 Pola migrasi 

 Perjalanan ke tempat kerja 

4. Keterkaitan 

Teknologi 

 Interdependensi teknologi 

 Sistem irigasi 

 Sistem Telkom 

5. Keterkaitan 

Interaksi Sosial 

 Pola kunjungan 

 Pola kekerabatan 

 Ritus, ritual, aktivitas agama 

 Interaksi kelompok sosial 

6. Keterkaitan 

Penyediaan 

Pelayanan 

 Aliran dan jaringan energi 

 Jaringan kredit dan finansial 

 Keterkaitan pendidikan, pelatihan dan ekstensi 

 Sistem pelayanan kesehatan 

 Pola pelayanan profesional, komersial dan teknis 

7. Keterkaitan Politik, 

Administratif dan 

Organisasional 

 Keterkaitan struktural  

 Aliran anggaran pemerintah 

 Interdependens organisasi 

 Pola otoritas-persetujuan-supervisi  

 Pola transaksi antar jurisdiksi 

 Rantai keputusan politik informal 

          Sumber: Rondinelli, 1985 
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Berdasarkan Tabel II.1 dapat kita tarik garis besar bahwa keterkaitan 

yang memungkinkan terjadi dalam pola interaksi keruangan komoditas salak 

adalah keterkaitan ekonomi. Keterkaitan ekonomi yang terbentuk meliputi aliran 

bahan mentah (bahan baku),  keterkaitan produksi, pola konsumsi, serta pola 

pasar.  

 

2.2.4 Keterkaitan (Interaksi) dalam Pembangunan Wilayah Pertanian 

Perdesaan 

 Menurut Kartohadikusumo (dikutip dalam Bintarto, 1989) menyatakan 

bahwa,  “Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu 

masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.  Sedangkan 

Bergel (dikutip dalam Tarigan, 2005) mendefinisikan desa sebagai setiap 

permukiman para petani. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (dikutip dalam 

Tarigan, 2005) mengartikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap 

disuatu tempat. Berbagai pengertian tersebut tidak bisa ditetapkan secara 

universal karena keadaan desa-desa tersebut memiliki kondisi yang sangat 

beragam. Meskipun memiliki kondisi yang berbeda, setiap desa memiliki peran 

yang sama. Pendapat  secara spesifik  yang menjelaskan desa dinyatakan oleh 

Haeruman (dikutip dalam Tarigan, 2005) yang menjelaskan bahwa kedudukan 

desa adalah sebagai pusat produksi, sedangkan kota sebagai pusat pelayanan 

dan pasar. Peran desa dan kota tersebut haruslah saling berkaitan untuk 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bermuara pada 

pembangunan khususnya daerah perdesaan.  

Menurut Hanafiah (dikutip dalam Tarigan, 2005) terdapat beberapa 

konsep dan pendekatan pembangunan perdesaan  (desa) yang pernah 

diterapkan di Indonesia dan negara lain, diantaranya: (a) Pengembangan 

Masyarakat (Community Development), Pembangunan Desa Terpadu 

(Integrated Rural Development), (c) Pembukaan Daerah Baru & Mendorong 

Migrasi Penduduk serta Pengelompokan Permukiman Kecil Manusia, (d) 

Pembangunan Pertanian, (e) industri perdesaan, (f) kebutuhan dasar (Basic 

Needs-Strategy), (g) pusat pertumbuhan & wilayah pengembangan (Integrated 

Area Development), (h) Pendekatan Agropolitan. Pada dasarnya tidak ada 

pendekatan tunggal yang digunakan, namun terdapat kolaborasi dan juga 

dominasi pada salah satu konsep/pendekatan. Diantara 8 konsep tersebut, 

Pembangunan Pertanian merupakan salah satu pendekatan yang strategis 
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diterapkan di pedesaan karena didukung oleh jumlah petani dan lahan pertanian 

yang cukup besar.  

Isu tentang keterkaitan desa-kota telah lama menjadi perhatian para 

analis pembangunan. Isu tersebut muncul sejalan dengan adanya fakta empiris 

bahwa desa dan kota  (mencakup urbanisasi) terdapat keterkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan. Keterkaitan tersebut semakin berkembang dan meluas dalam 

berbagai lingkup, baik antara desa dan kota itu sendiri, maupun antara kota kecil 

dan kota besar, antar desa, dan antar kota yang masih di dalam suatu negara 

maupun antar-negara. Keterkaitan antara desa-kota tersebut dapat dilihat dari 

peranannya bahwa penduduk desa menjadi konsumen barang dan jasa 

pelayanan perkotaan sementara masyarakat kota juga menjadi konsumen jasa 

dan barang hasil produksi perdesaan. Selanjutnya, Lo dan Salih  (dikutip dalam 

Tarigan, 2005) bahwa dalam perekonomian yang masih dalam taraf sederhana, 

masyarakat desa cenderung memproduksi dan menjual hasil pertanian mereka 

secara mandiri ke wilayah-wilayah sekitarnya yang relatif berdekatan. Selain itu 

mereka juga menjualnya secara langsung kepada pedagang yang kemudian 

menjualnya secara langsung atau dengan sedikit pengolahan ke berbagai pasar, 

baik pasar lokal maupun pasar yang jauh. Sebaliknya, petani di desa juga 

membutuhkan barang dan jasa yang blm biasa. Dengan demikian pola interaksi 

antara desa-kota serta daftar interaksi (kebutuhan) selalu bersifat dinamis, 

bergerak dari waktu ke waktu sesuai tingkatan kemajuan suatu masyarakat.  

 

2.2  Pertanian dan Agribisnis 

2.2.1 Pengertian Pertanian 

Menurut Anwas Adiwilaga  (dikutip dalam Nurmala et al., 2012) 

mendefinisikan bahwa pertanian adalah kegiatan memelihara, tanaman dan 

ternak pada sebidang tanah tertentu. Sementara itu, menurut (Bishop dan 

Thousand dikutip dalam Nurmala et al., 2012) mengartikan pertanian sebagai 

suatu perusahaan yang khususnya mengkombinasikan sumber-sumber alam dan 

sumberdaya manusia  dalam menghasilkan hasil pertanian. Dari kedua pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa  pertanian adalah kegiatan produksi biologi 

yang berlangsung diatas sebidang tanah dengan tujuan menghasilkan tanaman 

maupun hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak tanah (lahan) 

yang digunakan bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan produksi 

selanjutnya. 
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2.2.2 Perbedaan Pertanian/Perkebunan Rakyat & Perusahaan Perkebunan 

Menelisik dari berbagai literatur, terdapat berbagai pembagian bidang-

bidang dalam pertanian yang digolongkan dalam pertanian dalam arti luas dan 

pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti luas meliputi pertanian rakyat. 

Sedangkan dalam arti luas meliputi: 1) Perkebunan (termasuk didalamnya 

perkebunan rakyat dan perkebunan besar); 3) Kehutanan; 4) Peternakan; dan 5) 

Perikanan (dalam perikanan dikenal pembagian lebih lanjut yaitu perikanan darat 

dan perikanan laut).   

Dewasa ini, terdapat pengkaburan arti terhadap pengertian pertanian 

rakyat dan perkebunan rakyat. Adanya generalisasi antara perkebunan rakyat 

dengan pertanian rakyat menyebabkan dua bidang tersebut disamakan. 

Perbedaan keduanya terletak pada macam komoditas atau hasilnya saja yaitu 

tanaman bahan makanan bagi pertanian rakyat dan tanaman-tanaman 

perdagangan terutama bahan-bahan ekspor bagi perkebunan rakyat, namun 

secara ekonomis dapat disamakan.  

Dalam kenyataannya, padi, jagung dan ketela (ubi kayu) merupakan 

tanaman perdagangan yang penting, tidak hanya untuk pasaran dalam negeri, 

tetapi komoditas jagung dan ketela juga dipasarkan keluar negeri. Sebaliknya, 

petani yang menanam tanaman perkebunan rakyat seperti karet, kopi dan lada 

banyak juga yang menanam padi dan jagung terutama untuk kebutuhan 

konsumsi keluarganya sendiri. Dengan demikian pembagian antara pertanian 

rakyat dan perkebunan rakyat menjadi kabur.  

Menyikapi hal tersebut, Mubyarto (1995) menyarankan pembagian bidang 

pertanian menjadi dua, yaitu usaha tani pertanian rakyat dan perusahaan 

pertanian.  Ditinjau dari segi ekonomi, pertanian rakyat sebagai pertanian 

keluarga, sedangkan perusahaan pertanian adalah sebuah perusahaan 

pertanian yang diusahakan seepenuhnya secara komersil.  

 

Tabel 2. 1 
Perbedaan Usahatani dengan Perkebunan 

No. Ciri-Ciri Usahatani Perkebunan 

1. Lahan Sempit Luas 

2. Status lahan Milik, sewa, sakap 

(garapan) 

Hak Guna Usaha (HGU), 

milik swasta 

3. Pengelolaan Sederhana Kompleks 

4. Tenaga Kerja Petani dan keluarga Semuanya tenaga upah  
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No. Ciri-Ciri Usahatani Perkebunan 

5. Jenis tanaman Campuran atau 

monokultur pangan 

Tanaman perdagangan 

monokultur 

6. Teknik budidaya Sederhana Mengikuti perkembangan 

teknologi 

7. Permodalan Padat karya Padat modal dan padat 

karya 

8. Orientasi Subsisten, semi komersial, 

komersial 

Komersial 

       Sumber: Firdaus, 2008 

 

2.2.3  Pengertian Agribisnis 

 Secara umum, pandangan tentang agribisnis merupakan kegiatan yang 

mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan sarana produksi pertanian 

(farm supplies) sampai dengan tata niaga produk pertanian yang dihasilkan 

usaha tani atau hasil olahannya. Senada dengan pengertian tersebut, Arsyad, et 

al. (dikutip dalam Firdaus, 2008) mendefinisikan agribisnis adalah suatu kesatuan 

kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai 

produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan 

pertanian dalam arti luas.  

 

2.2.4 Sistem dalam Agribisnis Hortikultura 

 Istilah hortikultura (horticulture) berasal dari bahasa Latin yaitu hortus dan 

coleren. Hortus berarti kebun dan coleren berarti usaha/budidaya tanaman 

kebun. Hortikultura merupakan cabang kegiatan pertanian yang mempunyai 

tingkatan perkembangan usaha mulai dari bentuk sangat sederhana dengan 

modal yang rendah hingga kepada bentuk usaha yang sangat modern yang 

padat modal berupa fasilitas bangunan dan peralatan mesin-mesin untuk 

pertanian. Ilmu hortikultura merupakan cabang ilmu pertanian yang 

membicarakan masalah budidaya tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, 

tanaman hias dan bunga-bungaan, rempah-rempahan serta bahan baku obat 

tradisional (Soenadji, dikutip dalam Rahim & Hastuti, 2005). 

 Menurut Rahim & Hastuti (2005) mata rantai sistem manajemen agribisnis 

hortikultura meliputi subsistem input (pengadaan saprorti/ sarana produksi 

hortikultura), subsistem proses produksi (budidaya), subsistem output 

(pengolahan/agroindustri dan pemasaran dan subsistem jasa penunjang 

(supporting institution), serta manajemen (Gambar 2.1).  

1. Subsistem  Input/ Pengadaan bahan baku (off farm) 
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  Subsistem pengadaan bahan baku merupakan kegiatan ekonomi yang 

menggunakan dan menghasilkan saprorti (sarana produksi hortikultura) 

berupa bibit, pupuk dan pestisida. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan off 

farm, yaitu dilakukan diluar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan 

produk usahatani. 

2. Subsistem Process Produksi/ Budidaya (on farm) 

Subsistem usaha produksi, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan 

saprorti untuk menghasilkan produk primer, seperti buah-buahan (durian, 

rambutan, jeruk, dsb), sayur-sayuran (kubis, bayam, dsb) serta rempah-

rempah dan bahan baku obat (temulawak, jahe, kunyit, dsb). Kegiatan ini 

termasuk dalam kegiatan on farm, yaitu kegiatan pertanian yang dilakukan di 

lahan pertaniannya sendiri.  

3. Subsistem Output/ Agroindustri dan Pemasaran (off farm) 

Subsistem pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah 

produk primer menjadi produk sekunder (olahan) seperti jus buah, sayuran 

kering dan jamu. Selain itu subsistem pemasaran berupa produk primer dan 

produk sekunder baik melalui perantara maupun langsung ke konsumen 

akhir dan institutional market. Kegiatan yang dilakukan termasuk dalam 

kegiatan off farm. 

4. Subsistem Jasa Penunjang/ Supporting Instituition (non farm) 

Jasa penunjang terdiri dari financial (perbankan), infrastruktur (prasarana 

dan sarana), research and development, penyuluhan dan konsultan 

hortikultura, layanan informasi hortikultura dan kebijakan pemerintah. 

Kegiatan yang dilakukan termasuk dalam kategori non farm, yaitu usaha 

yang bukan pertanian tetapi masih dalam agribisnis. 
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Gambar 2. 1 

Manajemen Agribisnis Hortikultura 

2.3 Komoditas Salak  

Tanaman salak termasuk salah satu jenis golongan pohon palem 

berumpun yang rendah dengan bahasa latin Sallaca edulis merupakan tanaman 

asli Indonesia. Biasanya ditanam  sebagai komoditas perkebunan. Batang 

pangkal pelepah daun tanaman salak  sangat rapat sedangkan batang, pangkal, 

pelepah tepi daun dan permukaan buahnya berduri tempel. Pada umur 1-2 tahun 

batang dapat tumbuh kesamping membentuk beberapa tunas bunga. Anak daun 

tersusun majemuk, helai daun lanset, ujung meruncing, pangkal menyempit. 

Bagian bawah dan tepi tangkai daun berduri tajam. Tanaman salak termasuk 

tumbuhan berumah dua, yaitu tanaman yang memiliki putik dan benangsari 

terdapat dalam pohon yang berbeda. 

2.8.1  Jenis-Jenis Salak 

Terdapat beberapa jenis salak yang tumbuh dan dapat berkembang dengan 

baik di Indonesia, antara lain: 

a)  Salak Bali 

Salak Bali terkenal dengan rasanya manis, ukuran buahnya relatif kecil, 

daging buahnya tebal berwarna kuning, bijinya kecil dan mempunyai sisik yang 

kecil-kecil pada kulit buahnya. Salak Bali yang populer berasal dari perkebunan 

salak di Desa Sebetan, Kabupaten Karangasem, Bali bagian Timur. Kebun-

Subsistem Input 

(Pengadaan bahan baku/ 

saprorti: bibit, pupuk dan 

pestisida) 

Subsistem Process (Budidaya) 

Menghasilkan produk primer 

seperti buah-buahan (durian, 

salak, jeruk, dll), sayur-sayuran 

(kubis, bayam, dll), bunga-

bungaan/tanaman has (anggrek, 

mawar, dll) serta rempah-rempah 

dan bahan baku obat (temulawak, 

jahe, kungit, dll). 

Subsistem Output 
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kebun ini berada di kaki bukit Gunung Agung bagian Selatan, dengan ketinggian 

600-700 m diatas permukaan laut. Terdapat kurang lebih seluas 6000 Ha kebun 

salak di daerah ini, 5000 Ha diantaranya merupakan kebun produktif. 

b)  Salak Pondoh 

Salak Pondoh rasanya manis, bahkan buah yang masih muda sudah terasa 

manis. Ukuran buah kecil sampai sedang. Daging buah tebal dengan warna putih 

kekuningan, berbiji kecil dan sisik buah kecil.  

c)  Salak Banjarnegara 

Salak Banjarnegara memiliki rasa yang manis keasam-asaman. Ukuran 

buahnya cukup besar dibandingkan dengan jenis salak lainnya, daging buah 

cukup tebal dengan warna aputih kekuningan. Salak Banjarnegara berasal dari 

Desa Blitar. 

d)  Salak Ambarawa 

Salak Ambarawa memiliki rasa yang manis ke-asam-asaman. Ukuran 

buahnya dari sedang hingga besar, daging buahnya tebal berwarna putih 

kekuningan sampai kuning kecoklatan. 

e)  Salak Condet 

Salak Condet rasanya masam, ukuran buah cukup besar, daging buah cukup 

tebal dengan warna putih kekuningan, berbiji besar dan memiliki sisik di kulit 

yang agak besar. Salak Condet berasal dari kelurahan Condet, Cillitan, Jakarta 

Timur. 

f)  Salak Madura 

Salak Madura rasanya bervariasi, dari manis, manis agak sepet, sampai 

manis sedikit masam. Ukuran buahnya sedang sampai besar, daging buahnya 

tebal dengan warna putih kekuningan atau kuning kecoklatan. Salak Madura 

berasal dari daerah Bangkalan. 

2.8.2  Syarat Tumbuh Tanaman Salak 

 Seperti tanaman jenis lainnya, tanaman salak membutuhkan beberapa 

syarat tertentu agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

salak antara lain: 

a) Faktor Iklim 

Faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman salak adalah curah hujan. Tanaman salak dapat tumbuh 

dengan baik pada daerah yang memiliki intensitas hujan rata-rata 200-400 
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mm/bulan. Tanaman jenis ini tidak dapat bertahan hidup di lingkungan 

kering/panas terlalu lama. Jika terjadi musim panas, tanaman salak memerlukan 

penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan pada pagi/sore hari dengan interval 2 

hari sekali. Buah salak yang dipanen  pada musim panas/kemarau biasanya 

akan menghasilkan buah salak dengan rasa yang lebih manis dibandingkan 

dengan musim hujan, dengan catatan dilakukan penyiraman yang rutin. 

Tanaman salak tidak menyukai paparan sinar matahari secara langsung 

(100%), tetapi hanya membutuhkan kurang lebih 50-70%. Oleh karena itu 

tanaman salak membutuhkan pohon pelindung yang lebih tinggi untuk 

menauinginya, seperti pohon kelapa, lamtoro, dll. Tanaman salak yang tumbuh 

tanpa pohon pelindung dapat menyebabkan daunnya terbakar, pertumbuhannya 

sangat lambat atau pertumbuhannya sedikit.  

Tanaman saak merupakan  tanaman asli dari Indonesia, akan tumbuh 

optimum pada suhu 20-30°C . Hampir semua daerah di Indonesia dapat ditanam 

tanaman salak asalkan mendapat pengairan yang baik. Tanaman salak 

berbunga dan berbuah sepanjang tahun, tetapi masa pembuahan terbaik pada 

Bulan Agustus sampai Oktober dan akan menghasilkan buah pada Bulan 

Januari-April. Panen raya buah salak terjadi pada Bulan Januari-April. 

b)  Topografi (Tinggi-rendahnya Letak Geografis) 

Tanaman salak mampu tumbuh baik pada ketinggian 0-700 m diatas 

permukaan laut. Di bukit bagian selatan  Gunung Agung Bali pada ketinggian 

600-700 m diatas permukaan laut, buah salak  tumbuh dengan baik. 

c) Kesuburan Tanah 

Tanah yang baik untuk bagi pertumbuhan salak adalah tanaman yang kaya 

akan bahan organik, gembur, tidak tergenang air, dapat menyiman air dan 

mengandung beberapa unsur hara yang penting Penambahan bahan organik ke 

tanah dapat berupa pemberian pupuk hijau, (humus), pupuk kandang (kotoran 

ayam, sapi, kambing, dll) yang diberikan 2 minggu sebelum masa tanam. 

Penambahan abu dapur/tumbukan batu bata dapat meningkatkan daya ikat 

tanah terhadap air, sehingga tanah akan tetap lembap walaupun tidak turun 

hujan selama 2-3 hari. Selain itu daun salak yang telah tua dapat pula dijadikan 

humus, sebagai bahan penambah bahan organik tanah. 

Tanaman salak umumnya dapat tumbuh baik pada semua jenis tanah, baik 

tanah liat, gambut atau tanah pasir. Tanaman salak paling baik ditanamn pada 

pH netral, yaitu 6-7 Selain itu dapat ditanam pada pH 4,5-5,0 atau 6,0-7,0. 
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d)   Faktor Biotik 

Faktor biotik yang mengganggu tanaman salak antara lain serangan hama, 

patogen, gulma serta pencurian. Salah satu cara untuk menghindari pencurian 

adalah dengan membuat pagar dari tanaman salak berkelamin jantan yang 

ditanam rapat, sehingga populasi tanaman betina di areal kebun terlindungi. 

 2.8.3  Budidaya Salak 

 Terdapat beberapa langkah untuk membudidayakan buah salak 

diantaranya pengolahan tanah, pengadaan bibit salak, penanaman bibit, 

pemeliharaan salak dan panen. Berikut adalah penjelasan rinci budidaya buah 

salak.  

A) Pengolahan Tanah 

Lahan yang sudah terpilih dapat segera diolah, dipersiapkan sebagai 

lahan perkebunan salak. Pengolahan dalam mempersiapkan lahan kebun salak 

tergantung pada luas dan kondisi tanah setempat, namun pada prinsipnya yang 

harus dikerjakan adalah: 

1. Meratakan tanah, langkah ini dilakukan untuk pengaturan sistem irigasi, 

menjaga agar tidak terjadi genanganair dan meratakan kelembapan tanah 

serta mempermudah dalam pengelolaan kebun salak. 

2. Membersihkan lahan dari batu-batuan, tebangan kayu dan rumput-rumputan. 

3. Menggemurkan tanah dengan cara dicangkul atau dibajak dengan 

kedalaman sekitar 20-25 cm. 

4. Membuat petak-petak (gulutan) dengan saluran air di sekeliling petak. 

Kedalaman saluran air maksimal 30 cm. Sementara itu pembuatan gulutan 

disesuaikan dengan luas lahan dan perencanaan jarak tanam antar pohon 

salak. 

5. Jarak tanam antar pohon salak pada umumnya antara 2-3 m, namun dalam 

pemeliharaan intensif jarak dapat diperkecil menjadi 1,5 m. Pada tempat-

tempat yang akan ditanam pohon salak supaya dibuat lubang ukuran 60 x 60 

cm.  

6. Tiap lubang penanaman bibit salak pondoh diisi dengan campuran pupuk 

kandang dan tanah gembur dengan perbandingan 1:2. Biarkan lubang-

lubang yang telah terisi tersebut terkena sinar matahari selama minimal 2 

minggu,semakin lama semakin baik sambil menanti waktu penanaman bibit 

salak pondoh yang dipersiapkan. 
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7. Melakukan pengadaan dan pengecekan kelancaran air melalui saluran atau 

penggalian sumur dan sebagainya sehingga saat penanaman dimulai faktor 

air terjamin. 

8. Bagi lahan yang sudah memiliki pohon-pohon pelindung di sekelilingnya, 

maka pelaksanaan penanaman dapat dimulai   setelah persiapan bibit dan 

lubang-lubang penanaman siap yaitu minimal 2 minggu setelah lubang diisi 

campuran pupuk kandang dan tanah. Sedangkan bagi lahan yang masih 

terbuka (bekas sawah, ladang, tanah terbuka, padang rumput) hendaknya 

ditanam terlebih dahulu pohon-pohon pelindung sementara yang cepat 

tumbuh, misalnya: ketepeng, turi, orok-orok, dll. Setelah tinggi pohon 

mencapai 1,5 m bibit salak dapat ditanam. Pohon pelindung permanen (yang 

lebih kuat dan lebih panjang umurnya) dapat ditanam juga sembari 

menunggu pertumbuhan. Pohon salak mudah mengering jika terpapar sinar 

matahari langsung secara intensif, sehingga keberadaan pohon-pohon 

pelindung perlu mendapat pengairan yang baik supaya tetap bisa melindungi 

pohon salak. 

B)  Pengadaan Bibit Salak  

Setelah lahan kebun salak diolah dan dipersiapkan, bibit salak pondoh 

dapat dipersiapkan pengadaannya. Bibit salak dapat diperoleh dari 2 bentuk 

yaitu biji dan hasil cangkok. Bibit yang berasal dari biji menghasilkan kondisi 

(sifat bentuk, rasa, dll) buah yang berbeda dari induknya, tergantun dari 

perkawinan yang menghaslkan buah/biji yang digunakan sebagai bibit tersebut. 

Sedangkan hasil buah dari bibit cangkok memiliki sifat yang sama dengan 

induknya. Kebanyakan petani lebih memilih bibit hasil cangkok karena dapat 

memperkirakan sifat buah hasil panennya dengan jelas dan merencanakan bibit 

cangkok yang baik.  

Bibit yang diperlukan adalah bibit betina dan bibit jantan. Benih yang 

berasal dari cangkok lebih mudah diketahui gametnya (jantan/betinanya) 

sedangkan benih dari biji dapat diketahui jenis gametnya setelah berbunga dan 

hal ini dapat merugikan petani salak pemula.  

C)  Penanaman Bibit Salak  

Bibit yang baru saja didapatkan/diangkut sebaiknya tidak langsung 

ditanam, namun diberikan perlakuan khusus terlebih dahulu, diantaranya sebagai 

berikut. 
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1. Bibit yang telah diangkut dengan alat transportasi tidak langsung ditanam, 

tetapi perlu diistirahatkan pada tempat yang rindang dan mendapatkan 

penyiraman yang cukup. Selama dalam pengangkutan kemungkinan bibit 

mengalami guncangan yang menyebabkan perubahan posisi akar, patah 

dan mengalami kerusakan, sehingga untuk sementara waktu akar yang 

rusak tersebut tidak dapat berfungsi normal. Jika ditanam langsung maka 

kemungkinan besar akan mati. Pengistirahatan bibit bertujuan agar akar-

akar yang rusak karena pengangkutan dapat berfungsi normal. 

2. Selama peristirahatan, bibit salak perlu disiram secukupnya dan tidak 

berlebihan utuk menghindari pembusukan akar yang patah.  

3. Peristirahatan dilakukan minimal 1 minggu, semakin lama semakin baik.  

Jika bibit tersebut tidak layu, menguning, kering maka dapat dipindahkan 

pada lubang penanaman yang sudah dipersiapkan.  

4. Penanaman bibit salak yang paling ideal yaitu pada awal musim hujan sore 

hari. Hal ini disebabkan karena sinar matahari, suhu udara dan kelembapan 

udara sangat mendukung pertumbuhan bibit salak. Pada sore hari pohon 

salak tidak terganggu oleh teriknya matahari menghindari paparan sinar 

matahari secara langsung. 

5. Tiap lubang diisi satu bibit salak. 

6. Petak petak lahan ditanami bibit salak secara selingan antara bibit jantan 

dan betina. Perbandingan antara bibit jantan dan betina adalah 1 pohon 

salak jantan dapat membuahi 25-50 pohon salak berbeda. Perkawinan 

antara bunga jantan dan betina dapat terjadi karena bantuan angin, 

serangga atau manusia.  

7. Bibit salak yang baru ditanam diberi pancang penguat, diikat pada pancang 

yang lain yang bertujuan supaya kokoh berdiri. Pancang dapat diambil jika 

akar-akar tanaman kuat berpegang pada tanah.  

8. Bibit salak yang baru ditanam, sebaiknya ditutup pada  bagian tanah 

sekitarnya dengan dedaunan atau batang-batang pisang. Penutupan tanah 

dimaksudkan untuk melindungi tanah dari sinar matahari sehingga dapat 

mengendalikan kelembapan tanah dan mengurangi penguapan air. Jika 

tanaman sudah tumbuh normal maka penutup bisa disingkirkan.  

D)  Pemeliharaan Kebun Salak  

Supaya menghasilkan buah salak yang berkualitas dan menghasilkan 

keuntungan berkali lipat memerlukan pemeliharaan yang baik dan teratur. Dalam  
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pemeliharaan kebun salak, kebersihan merupakan hal yang harus mendapat 

perhatian sejak awal penanaman bibit, diantaranya: 

1. Menyingkirkan potongan-potongan akar dan kayu bekas tebangan dari lahan 

kebun 

2. Membersihkan rumpu-rumput dan tumbuhan lain yang tidak berguna 

3. Membersihkan batang pohon salak yang sudah tidak berfungsi (daun kering, 

sabut yang berlebihan, dll) 

4. Pemberantasan penyakit dan hama 

5. Mengontrol  kebutuhan sinar dan kelembapan tanah 

6. Pohon salak menghendaki tanah yang gembur agar dapat tumbuh dan 

berbuah memuaskan, karena itu tanah perlu disiangi (didangir). Setelah 3 

bulan sejak penanaman benih lahan harus disiangi untuk menggemburkan 

tanah sekaligus membersihkan rumput-rumput dan tanaman lain yang tidak 

berguna. Selanjutnya peyiangan dilakukan 3 bulan sekali sampai pohon 

salak mencapai umur 1 tahun sejak ditanam ke tanah. Penyiangan setelah 

satu tahun sejak ditanam dilakukan cukup setengah tahun sekali. 

7. Penyiraman (melalui saluran irigasi maupun langsung disiram) diberikan 

setiap terlihat lahan sudah mengering dan tidak lembap). Sementara itu 

tanah yang yang becek akan berpengaruh pada pertumbuhan akar –akarnya 

(mudah membusuk) dan buah yang dihasilkan mudah rusak. Pada musim 

dimana rata-rata curah hujan sekitar 300 mm per bulan, tanaman salak tidak 

perlu disiram, tetapi jika rata-rata curah hujan per bulan dibawah 200 mm 

maka tanaman salak perlu disiram. 

8. Dalam penanaman secara intensif dikaitkan dengan jarak tanam 1,5 m 

antara pohon satu dengan pohon yang lainnya maka setiap 4 bulan sekali 

diadakan pemotongan pelepah. 

9. Bila batang pohon salak mulai bertunas, makasegera dipersiapkan 

bumbung-bumbung untuk pencangkokan, sebab jumlah ideal pada tiap 

rumpun pohon salak cukup 2 batang saja, selebihnya harus 

dipindahkan/sebagai bibit cangkok. Jika tidak maka kebun akan menjadi 

terlalu rimbun, sulit dikelola, pohon menjadi kurus (perebutan nutrisi di dalam 

tanah) sehingga hasil buahnya kurang memuaskan. 

10. Bila musim berbunga dimulai, sesering mungkin untuk meneliti bunga-bunga 

yang perlu dibantu penyerbukannya. Dalam pemeliharaan secara intensif, 
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penyerbukan sebaiknya dilakukan oleh bantuan manusia  karena akan lebih 

tepat dalam penempatan benangsarinya terhadap putik.  

E) Panen Salak 

Bunga salak betina yang sudah diserbuki benang sari akan berkembang 

menjadi buah . Diperlukan waktu sekitar 4 bulan untuk menanti bunga masak 

sampai menjadi buah masak. Dalam keadaan normal setiap bulan akan tumbuh 

satu pelepah daun yang diikuti tunas bunga (semenjak tandan bunga pertama 

mulai keluar). Dengan keadaan ini berarti setiap bulan pohon salak berbunga 

dan jika dapat dilakukan penyerbukan sempurna maka panen bisa dilakukan 

setiap bulan berturut-turut sejak buah tandan pertama dipanen.  

Cara memanen buah salak terdapat dua macam, yaitu: 

1. Panen buah salak dimana buah yang diambil hanya buah yang betul-betul 

masak saja. Buah yang sudah masak ditandai dengan biji salaknya yang 

sudah berwarna hitam pekat, daging buah salak yang sudah lengket pada 

biji dan tekstur daging buahnya lembut  “masir”  seperti buah salak pada 

umumnya. Cara ini menyebabkan tiap tandan harus didatangi setiap hari 

untuk memilih salak yang masak saja. Kelemahannya yaitu masa 

penyimpanan buah salak yang masak hanya bertahan sekitar 1 minggu.   

2. Panen buah salak per-rumpun. Panen ini dilakukan setelah 

diketahui biji salak berwarna merah atau merah kecoklatan. Panen dapat 

dilakukan sekaligus satu rumpun.  

 

2.4  Metode penelitian 

Secara umum metode yang digunakan dalam menyusun laporan ini 

adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk 

mengolah data kuesioner usahatani salak di Desa Merdikorejo yang menjadi 

sebuah informas. Selanjutnya informasi tersebut diolah dan disampaikan secara 

deskriptif untuk  memberikan gambaran mengenai usahatani salak tersebut. 

 

2.5 Tahap Penelitian 

Tahap penelitian yang dilakukan dibagi menjadi 4, yaitu tahap persiapan, 

tahap pengumpulan data, tahap pengolaha data dan teknik analisis. Berikut 

adalah penjelasan mengenai masing-masing tahap.  



23 
  

2.5.1  Tahap Persiapan  

 Tahap persiapan diperlukan untuk mempersiapkan data awal sebelum 

melakukan penelitian. Tahap ini terdiri dari: 

 Mengidentifikasi awal usaha tani salak Desa Merdikorejo 

 Mengkaji hasil identifikasi awal dengan literatur serta teori yang akan 

digunakan 

2.5.2  Tahap Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data yang akan 

digunakan dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut 

sumbernya, metode pengumpulan data terdapat dua macam yaitu pengumpulan 

data  primer dan sekunder.   

A) Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer merupakan cara mencari data yang diperoleh 

secara langsung dari lapangan. Terdapat teknik-teknik  dalam mengumpulkan 

data primer, antara lain: 

 Observasi (pengamatan langsung). Pada penelitian ini observasi yang 

dilakukan adalah dengan mengamati  pengelolaan  serta sarana-prasarana  

distribusi komoditas salak. 

 Wawancara, menurut Moleong (2006) wawancara merupakan percakapan 

dengan maksud tertentu yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Narasumber 

dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa Merdikorejo dan Ketua Asosiasi 

Salak Sleman Prima Sembada. 

 Kuesioner adalah teknik pengumpulan informasi dengan memberikan daftar 

pertanyaan dan diisi sesuai dengan pendapat responden. Penggunaan 

kuesioner dianggap lebih mudah karena responden hanya perlu memilih 

alternatif jawaban yang sudah disediakan. Peneliti menyebarkan kuesioner 

dengan responden petani salak untuk menggali informasi terkait aspek input 

(pemenuhan tenaga kerja dan sarana produksi hortikultura, seperti benih, 

pupuk dan peralatan), aspek process (budidaya) dan aspek output 

(pemasaran) serta jasa penunjang dalam kegiatan usahatani salak Desa 

Merdikorejo.  Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner yaitu semi 

terbuka, terdiri dari kombinasi pertanyaan terbuka (peneliti memberi 

kesempatan bagi responden untuk memberikan suatu tanggapan atau opini) 
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dan pertanyaan tertutup (responden hanya memilih jawaban yang telah 

tersedia).  

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner dilakukan pengambilan 

sampel. Sampel yaitu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi 

yang bertujuan untuk mempermudah perolehan data sehingga efisiensi tenaga, 

waktu dan biaya. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

simple random sampling, hal ini dikarenakan kuesioner yang dibuat ditujukan 

untuk petani salak dipilih secara acak sehingga setiap petani. Penentuan 

besarnya jumlah sampel melalui rumus menurut Sudjana (1996) sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan: 

 n = Jumlah sampel yang dikehendaki 

 Z = Derajat kecermatan (1,645) 

 N = Jumlah populasi 

 d = Maksimal kesalahan (0,1) 

 P = Proporsi sampel (0,5) 

Berdasarkan rumus tersebut, maka didapatkan jumlah sampel sebesar 67 

responden yang akan menjawab kuesioner. Berikut adalah tabel persebaran 

jumlah responden setiap dusun. 

Tabel II. 2 

Persebaran Jumlah Responden Tiap Dusun 

No. Dusun 
Jumlah 

Penduduk 
Desa 

Jumlah 
Penduduk 

Dusun 

Jumlah 
Sampel 

Jumlah 
Responden 

1 Blumbang 

6.326 

300 

67 

3 

2 Salam 458 5 

3 Dermo 343 4 

4 Kembang 274 3 

5 Kantongan A 303 3 

6 Kantongan B 484 5 

7 Soka Tegal 358 4 

8 Soka Wetan 465 5 

9 Soka Binangun 438 5 

10 Soka Martani 388 4 

11 Bening 162 2 
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No. Dusun 
Jumlah 

Penduduk 
Desa 

Jumlah 
Penduduk 

Dusun 

Jumlah 
Sampel 

Jumlah 
Responden 

12 Gondanglegi 343 4 

13 Donojayan 276 3 

14 Bangunrejo 632 7 

15 Sono Kulon 537 6 

16 Sono Wetan 314 3 

17 Canggal 251 3 

  TOTAL    6.326   67 
Sumber: Hasil Analisis Penyusun,  2018 

 

B) Pengumpulan Data Sekunder 

Adalah mengumpulkan informasi-informasi penting terkait adalah 

randoom sampling.  Data sekunder biasanya disajkan dalam bentuk tabel, 

diagram maupun  grafik. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 

cara survei ke beberapa instansi seperti Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Sleman, Bappeda Kabupaten Sleman, Kantor Desa Merdikorejo, dan 

lain sebagainya.  

 Data sekunder yang akan dikumpulkan meliputi data produktivitas 

komoditas, kependudukan, perekonomian, fisik alam serta sosial budaya 

Kabupaten Sleman. Data pertanian meliputi produktivitas komoditas Kabupaten 

Sleman dan jaringan kerjasama lembaga pertanian. Data kependudukan berupa 

fertilitas, mortalitas, migrasi, struktur dan distribusi penduduk. Data 

perekonomian mencakup PDRB dan kegiatan sektor ekonomi.. Data fisik alam 

berupa litologi dan rawan bencana. Data sosial budaya meliputi kebudayaan, 

tradisi dan kesenian. 

 Dalam tahap pengumpulan data baik primer maupun sekunder, 

diperlukan tabel kebutuhan data yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pengumpulan data sebelum survei lapangan. Tabel kebutuhan data merupakan 

salah satu instrumen penelitian yang penting. Umumnya disajikan dalam bentuk 

tabel, terdiri dari kolom yang memberikan informasi terkait nama data yang 

dibutuhkan, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sumber 

data. Lingkup data yang dikumpulkan adalah unit desa dan terfokus pada 

perkebunan salak. Berikut merupakan kebutuhan data pada penelitian ini.
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Tabel II. 3 

Tabel Kebutuhan Data Interaksi Keruangan Komoditas Salak 

No Analisis Data yang Digunakan 
Jenis Data Teknik Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 
Sumber 

Primer Sekunder 

1 
Analisis Karakteristik 

Bahan Baku 
Jenis bahan baku utama v   Kuesioner Deskriptif Petani 

    

Jenis bahan baku penunjang (insektisida, 

pupuk, dll) v   Kuesioner Deskriptif Petani 

    Lokasi asal bahan baku v   Kuesioner Deskriptif Petani 

    Jenis peralatan yang digunakan v   Kuesioner Deskriptif Petani 

    Moda transportasi v   Kuesioner Deskriptif Petani 

    Lokasi perkebunan salak v   Kuesioner Deskriptif Petani 

    Luas lahan perkebunan  v   Kuesioner Deskriptif Petani 

    Kendala pemenuhan bahan baku v   Kuesioner Deskriptif Petani 

    Pemenuhan perairan v   Kuesioner Deskriptif Petani 

                

2 
Analisis Karakteristik 

Aspek Proses 
Peranan lembaga pertanian   v Wawancara Deskriptif 

Ketua Asosiasi Salak, 

Ketua Gapoktan 

    Litologi   v Telaah Dokumen Deskriptif Bappeda 

    Klimatologi   v Telaah Dokumen Deskriptif Bappeda 

    Topografi   v Telaah Dokumen Deskriptif Bappeda 

    Kerawanan bencana     Telaah Dokumen Deskriptif Bappeda 
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No Analisis Data yang Digunakan 
Jenis Data Teknik Pengumpulan 

Data 

Teknik 

Analisis 
Sumber 

Primer Sekunder 

    Peranan pemerintah  v   Kuesioner Deskriptif 

Ketua Asosiasi Salak, 

Dinas Pertanian, 

Perikanan dan 

Kehutanan 

    Sistem pemeliharaan lahan v   Kuesioner  Deskriptif Petani 

    Proses budidaya salak v   
Wawancara, 

Kuesioner 
Deskriptif 

Petani, Ketua Asosiasi 

Salak 

                

3 
Analisis Karakteristik 

Aspek Pemasaran 
Wilayah pemasaran v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Aliran pemasaran v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Aksesibilitas v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Jumlah produksi tiap panen v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Jenis pemasaran v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Sistem/cara penjualan v   Wawancara Deskriptif Petani 

    

Presentase distribusi ke dalam kabupaten 

dan ke luar kabupaten v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Intensitas pemasaran v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Biaya pemasaran v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Kendala pemasaran v   Wawancara Deskriptif Petani 

    Keuntungan penjualan v   Wawancara Deskriptif Petani 

Sumber: Analisis Penyusun,  2018
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2.5.3 Tahap Pengolahan Data 

 Tahap pengolahan data merupakan metode dimana data yang menjadi data dasar 

penelitian dan proses pengolahan data menuju hasil analisis dari data yang sudah didapat 

sebelumnya. Tahap ini menjadi tahap yang paling penting karena kompleks dan detailnya 

laporan akan bergantung pada bagaimana proses pengolahan data tersebut. 

A) Analisis Keterkaitan Aspek Input 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan bahan baku dalam usaha 

perkebunan salak. Informasi didapat dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi. 

Dalam analisis ini yang akan diteliti meliputi pemenuhan tenaga kerja dan proses 

pemenuhan  bahan baku, jenis bahan baku, tingkat aksesibilitas, moda angkutan dan 

jaringan bahan baku. Kemudian data-data yang ada  diolah kedalam bentuk tabulasi dan 

grafik/ persentase dan dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif melalui analisis 

statistik serta deskriptif spasial melalui pemetaan bahan baku. Kemudian hasil analisis 

tersebut dideskriptifkan lagi secara kualitatif untuk mengetahui interaksi keruangan pada 

karakteristik bahan baku komoditas salak. 

B) Analisis Keterkaitan Aspek Process 

Analisis keterkaitan proses digunakan untuk mengetahui proses dalam budidaya 

komoditas salak serta aspek-aspek yang mempengaruhi proses budidaya, seperti: 

kondisi geografis dan pemerintah/lembaga yang berperan dalam budidaya salak. Data-

data tersebut dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, kemudian data yang 

terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil analisis tersebut 

dideskriptifkan secara kualitatif untuk mengetahui interaksi keruangan pada karakteristik 

komoditas salak. 

C)  Analisis Keterkaitan Aspek Output 

Analisis keterkaitan pemasaran digunakan untuk mengetahui daerah tujuan 

pemasaran dengan memperhatikan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam 

menganalisis keterkaitan pemasarann. Data yang akan diteliti meliputi moda angkutan 

yang digunakan, tingkat  aksesibilitas pemasaran, intensitas pemasaran dan jaringan 

pemasaran yang terbentuk. Data-data tersebut dikumpulkan melalui kuesioner dan 

wawancara, lalu setelah data-data tersebut  sudah dikumpulkan dan dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif kuantitatif (analisis statistik), kemudian hasil analisis 

tesebut dikualitatifkan, sehingga dapat diketahui hubungan interaksi keruangan pada 

pola karakteristik pemasaran komoditas salak. 
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2.6  Kerangka Analisis   

 

Sumber: Analisis Penyusun,  2018 

 
Gambar 2. 2 

Kerangka Analisis 
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