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RINGKASAN 

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk memberikan pertimbangan 

terhadap kontinuitas pemanfaatan pekarangan yang produktif dengan pemilihan tanaman 
buah naga yang kompetitif pada permintaan pasar. Tujuan khusus penelitian ini adalah: (1) 
Mengkaji transformasi pekarangan bero menjadi potensial untuk agribisnis buah naga di 

Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, dan (2) Mengkaji besarnya 
pendapatan petani dan kelayakan usahataninya pada agribisnis buah naga di pekarangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei, jenis ex post facto pada masyarakat 
tani pengembang buah naga di pekarangan. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Maret 
sampai Juli 2018, berlokasi di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten 

Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Lokasi dipilih dengan purposive method. Populasi  
berjumlah 160 petani dengan sebaran sampel ditentukan 30% dari populasi, sehingga 

sampel berjumlah 48 responden. Tahapan penelitian meliputi: studi literatur, observasi, 
survei, analisis data, penyajian data dan pelaporan. Dalam mencapai tujuan penelitian 
beberapa analisis dilakukan yaitu: (1) analisis eksploratif, (2) analisis pendapatan, margin 

pemasaran, dan kelayakan usahatani. Langkah terakhir ialah dengan mendeskripsikan 
seluruh data hasil yang diperoleh dalam penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1) Faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa rata-rata umur petani rentang 41-60 

(41,7%), tingkat pendidikan rata-rata sekolah dasar (39,6%), pengalaman berusahatani 

dari 10-20 tahun (39,6%), kepemilihan lahan berkisar 1-2 Ha (64,6%), kepemilikan 

lahan buah naga di pekarangan rata-rata luas <0,25 Ha (56,3%), jumlah tanggungan 

keluarga 3-4 orang (81,3%), jenis pekerjaan dominan sebagai petani (68,8%), motivasi 

agribisnis buah naga rata-rata karena pendapatan (45,8%), dan tingkat penyuluhan rata-

rata petani tidak mengikutinya (87,5%).  

2) Hasil eksplorasi buah naga menunjukkan bahwa: jenis buah naga yang dikembangkan 

ialah kulit merah daging merah (60,4%), penerapan pola tanam monokultur (81,25%), 

penggunaan pupuk dasar dari pupuk organik kotoran sapi (50,0%), penggunaan tiang 

panjatan rata-rata dari kayu hidup atau potong (73%), penggunaan jarak tanam ialah 2m 

x 3m (35,4%), tinggi bibit yang digunakan rata-rata 30 cm -<60 cm (35,4%), 

penanaman bibit berjumlah 2 bibit (79,2%), pemeliharaan tanaman (meliputi kegiatan 

pengikatan sulur, pemupukan, pemangkasan, penyerbukan, pengendalian hama dan 

penyakit), masa panen perdana berkisar dari 7-8 bulan (35,42%).  

3) Analisis usahatani menunjukkan bahwa rata-rata total biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp.2.677.794,14 per tahun, rata-rata penerimaan mencapai Rp.8.495.291,67 per tahun, 

dengan rata-rata keuntungan usahatani mencapai Rp.5.817.497,53 per tahun. Analisis 

R/C Ratio diperoleh nilai 3,2, sedangkan B/C Ratio diperoleh nilai 2,2. Hal ini 

mengindikasikan bahwa usahatani buah naga di desa banuroja menguntungkan/layak 

dikembangkan karena nilai R/C ratio dan B/C ratio >1.  

4) Analisis margin pemasaran dan Fs menunjukkan bahwa rantai pemasaran dari pedagang 

pengepul ke konsumen sebesar Rp.5.500 (Fs = 68,57%), dan margin pada pedagang 

pengecer ke konsumen sebesar Rp.6.844 (Fs = 65,78%). 

Luaran wajib penelitian telah Accepted pada Journal of Agritech Science (JASc), 
dan telah diseminarkan pada International Conference of Transdisciplinary Research on 

Environmental Problems in Southeast Asia (TREPSEA 2018).  
 
Kata Kunci: Transformasi, Pekarangan Bero, Agribisnis, Pendapatan, Kelayakan 

Usahatani 
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PRAKATA 

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

anugrah, dan limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun laporan akhir 

penelitian dengan baik. Penelitian ini mengangkat topik “Transformasi Pekarangan Bero 

menjadi Potensial untuk Agribisnis Buah Naga”. Penelitian ini merupakan kajian yang 

dilakukan di pekarangan terhadap agribisnis buah naga oleh masyarakat Desa Banuroja. 

Buah naga dikenal oleh masyarakat Desa Banuroja sejak tahun 2009, yang sampai saat ini 

diusahakan di pekarangan sekaligus sebagai model pemanfaatan pekarangan berkelanjutan. 

Umumnya masyarakat Desa Banuroja berprofesi sebagai petani, sehingga 

pengembangan pertanian di daerah ini tidaklah sukar. Pengembangan tanaman pertanian di 

desa banuroja selain tanaman pangan (jagung, kedelai), juga tanaman hortikultura yang 

menjadi primadona masyarakat seperti tanaman buah naga, jeruk, manga dan jenis 

hortikultura lainnya. Dengan demikian untuk menganalisis keuntungan usahatani ditingkat 

masyarakat dipandang penting untuk mengkaji transformasi pekarangan bero yang telah 

dimanfaatkan sebagai agribisnis buah naga. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat desa banuroja. 

Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak 

kepada berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hal ini karena telah 

membantu penulis baik dalam penyusunan proposal, observasi, survei lapangan, 

pengumpulan data primer dan sekunder, interpretasi data penelitian, dan pelaporan. 

Ucapan terima kasih kepada KEMENRISTEKDIKTI yang telah memberikan Dana dalam 

penguatan riset dosen dalam skim Penelitian Dosen Pemula (PDP), serta dukungan dari 

lembaga Universitas Muhammadiyah Gorontalo atas segala dukungannya kepada peneliti.  

Dari dukungan itu dosen dapat mengembangkan keahliannya dibidang penelitian dan 

mengabdikan diri bersama masyarakat. 

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih kurang dari kesempurnaan baik 

dari bentuk penyusunan maupun dari materinya. Oleh karenya, kritik konstruktif dan saran 

yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan laporan 

ini selanjutnya. Seyogyanya laporan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan yang membutuhkan informasi. 

Gorontalo, 02 Oktober 2018 

Peneliti 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian menjadi andalan yang berkontribusi utama dalam peningkatan 

devisa negara, yang berkorelasi dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. 

Pengembangan pertanian dengan berbagai program-program unggulan telah menambah 

catatan penting dalam wajah pertanian Indonesia yang semakin dikenal dunia. 

Pengembangan pertanian ditujukan kepada pola pengembangan berwawasan agribisnis, 

baik pada skala keluarga, menengah ataupun pada skala besar. Seperti diungkapkan oleh 

(Saragih, 2000, 2001) mengungkapkan peranan agribisnis dalam perekonomian Indonesia  

sangat penting. Sistem agribisnis jauh lebih luas dari pada sektor pertanian yang dikenal 

selama ini. Sektor tersebut terdiri dari subsistem hulu (upstream), usahatani(on-farm), hilir 

(down-stream), dan subsistem penunjang. Pola pertanian agribisnis bertujuan untuk 

menumbuhkembangkan kemandirian pelaku utama dalam melakukan budidaya tanaman. 

Berbagai jenis komoditas telah dikembangkan oleh petani Indonesia dengan pertanian 

berwawasan agribisnis. Jenis komoditas pertanian yang banyak dikembangkan pada 

masyakat kecil dan menengah adalah jenis tanaman hortikultura. 

Hortikultura berarti ilmu yang mempelajari pembudidayaan tanaman kebun. 

Umumnya isi dari kebun berupa tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias 

dan wangi-wangian, tanaman bumbu masak, tanaman obat dan penghasil rempah-rempah 

(Zulkarnain, 2010). Komoditas hortikultura relatif mudah dibudidayakan sehingga banyak 

diminati oleh masyarakat. Tanaman hortikultura yang menjadi favorit untuk 

dikembangkanadalah jenis horti buah-buahan. Hal ini disebabkan karena komoditas buah-

buahan memiliki nilai ekonomi tinggi dengan peluang pasar yang menjanjikan. 

Penambahan nilai ekonomi pada buah dilakukan dengan berbagai teknik modifikasi dalam 

menciptakan bentuk, warna, rasa dan aroma dari buah tersebut.  Disamping itu, sifat dari 

komoditas buah-buahan yang sfesifik lokasi sehingga tidak semua daerah cocok dijadikan 

pengembangan suatu komoditas tanaman buah. Dewasa ini, agribisnis tanaman buah yang 

menjadi trend di mayarakat adalah jenis tanaman buah naga (Dragon fruit).  

 Buah naga merupakan kerabat tanaman kaktus (Cactacea) yang berasal dari daratan 

Mexico, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tanaman buah naga mempunyai batang 

sulur yang tumbuh menjalar, berwarna hijau dengan bentuk segi tiga (Santoso, 2013). 

Potensi pengembangan buah naga memiliki prospek yang baik karena selain dapat 

mengurangi impor buah dan memiliki peluang menembus pasar ekspor, juga memberikan 
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keuntungan ekonomis tinggi pada petani (R/C rasio= 1,42/layak dikembangkan) (Rizal, 

2015). Olehnya, dengan dukungan setidaknya tiga subsistem utama agribisnis, yaitu 

subsistem penyediaan sarana produksi, subsistem pemasaran dan subsistem penunjang 

(Faisal, Hadi, & Arifudin, 2014).  

Pengembangan agribisnis buah naga dapat menjadi starting point yang berdampak 

pada input pendapatan masyarakat lokal di pedesaan. Namun, disisi lain pengembangan 

agribisnis buah naga banyak terkendala oleh rendahnya kepemilikan lahan oleh petani. 

Rendahnya kepemilikan lahan tersebut akan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam 

menentukan tanaman apa yang menjadi skala prioritas untuk dibudidayakan, dan tentunya 

akan memilih komoditas tanaman pangan sebagai kebutuhan pokoknya. Melihat hal 

tersebut, maka pengembangan buah naga di pekarangan merupakan suatu alternatif 

pemanfaatan tata guna lahan secara terpadu. Model ini menjadi solusi dalam pemanfaatan 

lahan tidak produktif atau sengaja diberokan menjadi areal yang produktif, dengan 

kebiasaan masyarakat yang enggan untuk memanfaatkan lahan pekarangannya. Hal ini 

tentunya akan dapat berkontribusi terhadap pendapatan keluarga/kapita. Pengembangan 

buah naga di pekarangan selain sebagai wujud pola hidup sehat dalam pemenuhan buah 

segar, juga menjadi peluang bisnis keluarga. Pendekatan agribisnis ini akan mewujudkan 

suatu kelestarian lingkungan pedesaan, peningkatan pendapatan dan keharmonisan sosial 

masyarakatnya. 

 Berbagai daerah di Indonesia telah mengembangkan agribisnis buah naga. 

Gorontalo merupakan salahsatu daerah yang cocok dalam mengembangkan agribisnis buah 

naga. Wilayah Gorontalo yang merupakan daerah yang letaknya berada dekat dengan garis 

khatulistiwa dengan suhu udara yang cukup panas yakni antara 26 oC–28 oC. Kondisi 

tersebut cocok untuk buah naga,karena termasuk kedalam tanaman tropis dengan suhu 

ideal yang dibutuhkan antara 26-36 oC. Pengembangan budidaya buah naga di Gorontalo 

menjadi perhatian untuk  dikembangkan. Salah satu daerah yang mengembangkan usaha 

buah naga di pekarangan berada di Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten 

Pohuwato.  

 Banuroja yang memiliki luas wilayah 12,92 Km2, yang terdiri dari 4 dusun, dengan 

jumlah penduduk mencapai 318 Kepala Keluarga (KK). Rumah Tangga Keluarga (RTK) 

di Desa Banuroja sebagian besar mengembangkan budidaya buah naga. Pola 

pengembangannya ialah dengan memaksimalkan aeral pekarangan yang dimanfaatkan 

untuk pengembangan budidaya buah naga. Hal tersebut berkontribusi pada pengurangan 
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ruang bero pada tanah pekarangan sekaligus sebagai perwujudan sistem pertanian 

terintegrasi yang menjadi tujuan utama pertanian masa depan.  

 Pengembangan buah naga dipekarangan memiliki potensi yang baik dalam 

menambah pendapatan rumah tangga petani. Namun, disisi lain dinamika yang terjadi ialah 

masyarakat belum memahami pola yang benar untuk diterapkan dalam agribisnis buah 

naga di pekarangan. Hal ini mempengaruhi keputusan dalam menentukan: (a) varietas/jenis 

tanaman unggul, (b) pemanfaatan teknologi, (c) proses on farmyang baik, (d) penanganan 

panen dan pasca panen buah naga, serta (e) informasi dan tujuan pasar yang jelas. 

Pemahaman terhadap agribisnis buah naga penting untuk diketahui oleh masyarakat. Ini 

disebabkan bahwa setiap jenis dari buah naga memiliki bentuk, warna, rasa dan harga 

komoditas yang berbeda pula. Hal tersebut dikarenakan kurangnya inventarisasi dan 

analisis pasar dari jenis-jenis buah naga yang dibudidayakan. Fenomena ini memunculkan 

fluktuasi harga buah naga. Fluktuatif harga yang tinggi berpengaruh pada pendapatan yang 

diperoleh petani dalam setiap musim panen. Harga yang relatif stabil memberikan 

outcomepenambahan pendapatan (income), nantinya akan berkorelasi positif dalam 

mereduksi tingkat kemiskinan di pedesaan.  

 Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis ialah untuk memberikan 

pemahaman tentang mutu produk (quality) buah naga sehingga memberikan rasa puas 

kepada konsumen, juga peningkatan produksi (quantity). Disisi lain pula, kepala rumah 

tangga keluarga harus memanajemen pengembangan buah naga di tingkat pekarangan, 

baik dari investasi modal, manajemen budidaya, pemasaran, dan pesaing pasar di tingkat 

lokal, regional, nasional dan internasional. Sehingga petani perdesaan akan dapat menjadi 

pemenang pada era kompetisi ini. 

 Berdasarkan uraian di atas dipandang perlu dilakukan penelitian tentang: 

“Transformasi Pekarangan Bero Menjadi Potensial Untuk Agribisnis Buah Naga”. Dengan 

demikian, pekarangan non produktif akan menjadi produktif untuk agribisnisbuah naga 

yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Buah naga adalah salah satu komoditas hortikultura yang cocok dikembangkan di 

pekarangan. Tanaman ini selain memiliki harga ekonomi tinggi, banyak diminati oleh 

konsumen juga relatif mudah dibudidayakan. Berdasarkan hal tersebut, beberapa masalah 

yang timbul yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana transformasi pekarangan bero menjadi potensial untuk agribisnis buah 

naga di Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato? 

2. Berapa besar pendapatan petani pada agribisnis buah naga di pekarangan? 

3. Apakah agribisnis buah naga di pekarangan rumah layak untuk dikembangkan? 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Usahatani di Lahan Pekarangan 

Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal 

(Kurnianingsih, Nusyirwan, Setyati, & Syawal, 2013). Pekarangan adalah sebidang tanah 

disekitar rumah yang dikelilingi pagar bila dimanfaatkan secara maksimal dapat berperan 

sebagai pemberi keindahan dan keasrian, sekaligus apotek hidup dan warung hidup yang 

memudahkan kita memperoleh obat alami dan bumbu dapur yang masih segar (Suharti, 

n.d.). Bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu 

keluarga. Pekarangan disebut sebagai lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup 

(Riah dalam (Yulida, 2012). 

Usahatani di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi 

pekarangan, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat 

memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga (Yulida, 2012). Pemanfaatan lahan 

pekarangan relatif masih terbatas, sehingga pengembangan berbagai inovasi yang terkait 

dengan lahan pekarangan belum banyak berkembang (Winardi, 2013). Lahan pekarangan 

sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk 

menghasilkan : (1) bahan makan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya; (2) sayur dan 

buah-buahan; (3) unggas, ternak kecil dan ikan; (4) rempah, bumbu-bumbu dan wangi-

wangian; (5) bahan kerajinan tangan; (7) uang tunai (Yulida, 2012). Usahatani ini 

utamanya digeluti oleh kaum perempuan (Ibu rumah tangga), dengan aneka komoditas; 

buah, sayuran, hias, rempah, obat, ternak dan ikan (Winardi, 2013). 

Salah satu hasil penelitian yang dilaporkan oleh (Oelviani & Utomo, 2015), tentang 

sistem pertanian terpadu di lahan pekarangan mendukung ketahanan pangan keluarga 

berkelanjutan, bahwa sebanyak 25 anggota kelompok tani yang mempunyai lahan 

pekarangan rata-rata antara 50-150 m2 yang sebagian besar lahannya ditanami tanaman 

jeruk pamelo juga menanam sayuran bunga kol, seledri, daun bawang, cabai merah, tomat 

dan terong. Sebagian lahan selanya dipelihara kolam ikan lele, unggas (itik dan ayam) dan 

tanaman toga (kencur dan jahe) yang secara intensif dilakukan sejak tahun 2013 hingga 

kini. Dengan demikian sistem ini telah memberi manfaat tambahan untuk kesejahteraan 

keluarga dan mendukung ketahanan pangan keluarga yang berkelanjutan. 

Keberhasilan usahatani di pekarangan tidak lepas dari tingkat partisipasi masyarakat 

desa untuk mau dan sadar memanfaatkan lahan pekarangannya. Melalui pemilihan-

pemilihan komoditas yang bernilai tinggi yang dapat mendukung tingkat pendapatan 
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masyarakat tersebut. Seperti hasil penelitian oleh (Sudrajat, 2016), tentang “peningkatan 

partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengembangan usaha tani lahan pekarangan, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan pekarangan di Desa Muntuk sangat potensial 

untuk dikembangkan sebagai tempat kegiatan usaha tani. Selain itu, hasil kegiatan ini juga 

menunjukkan bahwa masyarakat Desa Muntuk memiliki tingkat partisipasi dan peran aktif 

yang tinggi untuk mengembangkan program tersebut. Partisipasi dan peran aktif 

masyarakat terlihat dari adanya keinginan untuk mencoba memanfaatkan lahan pekarangan 

menjelang musim hujan. 

 

2.2 Mengenal Buah Naga (Dragon fruit) 

 Tanaman hortikultura yang mulai dikembangkan di Indonesia adalah buah naga. 

Buah naga atau  dragon fruit memang belum lama dikenal  dan diusahakan di Indonesia. 

Tanaman dengan buahnya berwarna merah dan bersisik hijau ini merupakan pendatang 

baru bagi dunia pertanian di Indonesia dan merupakan salah satu peluang usaha yang 

menjanjikan. Selain itu pengembangan tanaman buah naga sangat bagus untuk 

dibudidayakan didaerah tropis seperti di Indonesia (Harvey, Januar, & Kusmiati, 2009). 

 Kristanto dalam (Renasari, 2010), mengklasifikasi buah naga sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi  : Angiospermae (berbiji tertutup) 
Kelas   : Dicotyledonae (berkeping dua) 

Ordo   : Cactales 
Famili  : Cactaceae 
Subfamili  : Hylocereanea 

Genus   : Hylocereus 
Spesies   : Hylocereus polyrhizus (daging merah) 

   Hylocereus undatus (daging putih) 
    

 Masing-masing spesies buah naga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di 

Indoseia buah naga yang dibudidayakan terdiri dari 4 jenis (Gambar 1). Dalam 

(Kompasiana, 2012), menjelaskan keempat jenis buah naga dengan perbedaan karakteristik 

dari masing-masing jenis buah naga sebagai berikut: (1) Hylocereus polyrhizus, buah naga 

jenis ini memiliki ciri-ciri kulit buahnya berwarna merah dan warna daging buahnya 

keunguan, rasanya lebih manis dengan kadar kemanisan 13-15 briks, (2) Hylocereus 

undatus, memiliki ciri kulitnya berwarna merah, namun dagingnya berwarna putih dan 

rasanya manis sedikit masamdengan derajat kemanisan 10-13 briks. Memiliki daging buah 

warna putih, sehinggadikenal dengan sebutan white pitaya, (3) Hylocereus costaricensis, 

memiliki kulit buah berwarna merah, daging buahnya lebih merah. Oleh karena itu, buah 
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naga jenis ini disebut buah naga super merah (Red pitaya). Rasanya manis dengan derajat 

kemanisan 13-15 briks dan berat rata-rata berkisar 400-500gr, dan (4) Selenicereus 

megalanthus, buah naga jenis ini memiliki tampilan berbeda dengan yang lain karena kulit 

buahnya berwarna kuning tanpa sirip, namun pada kulitnya masih tampak tonjolan-

tonjolan.Keunggulan dari buah naga jenis ini adalah memiliki rasa lebih manis yakni 15-18 

briks. Dari keempat buah naga tersebut memiliki keunggulan yang berbeda-beda. 

Selanjutnya (Sulistiami, Waeniati, Muslimin, & Suwastika, 2012), menambahkan buah 

naga jenis Hylocyrus undatus merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan 

khasiat dalam bidang kesehatan. 

 

 

 

 

Sumber: (Styadharma, 2013)  

Gambar 1. Jenis-jenis Buah Naga (Dragon fruit). Secara berturut-turut yaitu: jenis 
Hylocereus costaricensis (a), Hylocereus polyrhizus (b), Hylocereus undatus (c) 
dan Selenicereus megalanthus (d). 

 

2.3 Teknis Budidaya Buah Naga (Dragon fruit) 

 Teknis budidaya merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dari pengolahan 

tanah sampai pada panen. Menurut (Reo, 2010), mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam 

budidaya buah naga, sebagai berikut: 

1.2.1 Persyaratan Tumbuh Tanaman 

 Ditanam di dataran rendah, pada ketinggian 20 – 500 m diatas permukaan laut 

(dpl). Kondisi tanah yang gembur, porous, banyak mengandung bahan organik clan banyak 

mengandung unsur hara, pH tanah 5 – 7. Air cukup tersedia, karena tanaman ini peka 

terhadap kekeringan dan akan membusuk bila kelebihan air. Membutuhkan penyinaran 

cahaya matahari penuh, untuk mempercepat proses pembungaan.  

1.2.2 Persiapan Lahan 

 Persiapkan tiang penopang untuk tegakan tanaman, karena tanaman ini tidak 

mempunyai batang primer yang kokoh. Dapat menggunakan tiang dari kayu atau beton 

dengan ukuran 10 cm x 10 cm dengan tinggi 2 meter, yang ditancapkan ke tanah sedalam 

50 cm. Ujung bagian atas dari tiang penyangga diberi besi yang berbentuk lingkaran untuk 

penopang dari cabang tanaman. Sebulan sebelum tanam, terlebih dahulu dibuatkan lubang 

tanan dengan ukuran 40x 40 x 40 cm dengan jarak tanam 2 m x 2,5 m, sehingga dalam 1 

a b c d 
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hektar terdapatsekitar 2000 lubang tanam penyangga. Setiap tiang/pohon penyangga itu 

dibuat 3- 4 lubang tanam dengan jarak sekitar 30 cm dari tiang penyangga. Lubang tanam 

tersebut kemudian diberi pupuk kandang yang masak sebanyak 5-10 kg dicampur dengan 

tanah. 

1.2.3 Persiapan bibit dan penanaman 

 Buah naga dapat diperbanyak dengan cara stek dan biji. Umumnya ditanam dengan 

stek dibutuhkan bahan batang tanaman dengan panjang 25-30 cm yang ditanam dalam 

polybag dengan media tanam berupa campuran tanah, pasir clan pupuk kandang  dengan 

perbandingan 1 : 1 : 1. Setelah bibit berumur 3 bulan bibit siap dipindah/ditanam di lahan. 

1.2.4 Pemeliharaan 

 Rangkaian pemeliharaan meliputi: (1) Pengairan, pada tahap awal pertumbuhan 

pengairan dilakukan 1-2 hari sekali. Pemberian air berlebihan akan menyebabkan 

terjadinya pembusukan, (2) Pemupukan, tanaman diberikan pupuk kandang, dengan 

interval pemberian 3 bulan sekali, sebanyak   5–10 Kg, (3) Pengendalian Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT), (4) pengendalian gulma, (5) Pemangkasan, batang utama 

(primer) dipangkas, setelah tinggi mencapai tiang penyangga (sekitar 2 m ), clan 

ditumbuhkan 2 cabang sekunder, kemudian dari masing-masing cabang sekunder 

dipangkas lagi clan ditumbuhkan 2 cabang tersier yang berfungsi sebagai cabang produksi. 

1.2.5 Panen 

 Setelah tanaman umur 1,5–2 tahun, mulai berbunga dan berbuah. Pemanenanpada 

tanaman buah naga dilakukan pada buah yang memiliki ciri-ciri warna kulit merah 

mengkilap, jumbai/sisik berubah warna dari hijau menjadi kemerahan. Pemanenan 

dilakulkan dengan menggunakan gunting, buah dapat dipanen saat buah mencapai umur 50 

hari terhitung sejak bunga mekar. 

 

2.4 Peluang Agribisnis Buah Naga 

 Pengembangan agribisnis di Indonesia pada saat ini sangatlah potensial. Hal ini 

terlihat dalam program pembangunan agribisnis yang dijalankan pemerintah dewasa ini 

merupakan pembangunan pertanian modern dalam arti petani sebagai pelaku dalam 

mengelola usahataninya dituntut untuk lebih mengarah kepada orientasi bisnis walaupun 

belum mencapai taraf optimal (Suartha, 2009). Pengembangan agribisnis  buah  naga mulai 

muncul di Indonesia pada tahun 2003. Sejak itu, pengusaha agrobisnis di Indonesia sudah 

banyak yang meminati  komoditas ini (Purwati, 2013). Disamping itu (Antara, 2000), 

menambahkan produk agribisnis hortikultura buah-buahan yang sementara ini dominan 
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diekspor yaitu: alpukat, mangga, manggis, pepaya, durian, langsat, pisang segar, dan 

rambutan, yang volume ekspornya relatif  berfluktuasi. Kondisi ini  sangat potensial dalam 

pengembangan buah naga, sebab merupakan komoditas baru yang diburu konsumen. 

Anonymous dalam (Wahyuni, 2012), buah naga yang paling diminati konsumen dewasa 

ini adalah jenis buah naga super merah (Hylocereus costaricensis) karena buah naga super 

merah memiliki rasa lebih manis tanpa rasa langu dibanding jenis lainnya dan diyakini 

lebih berkhasiat untuk kesehatan tubuh dan memiliki warna yang menarik. 

Buah naga bisa dijadikan peluang usaha, karena terakhir ini buah naga sangat 

popular (Sari, 2016). Analisis usaha buah naga yang dilakukan (Usmin, 2013), 

mengungkapkan bahwa  jika dalam satu hektar menghasilkan tiga ton, maka penghasilan 

petani bisa mencapai Rp 90 juta. Pendapatan ini jika dikurangi biaya produksi sekitar Rp 

15 juta, maka penghasilan petani bisa mencapai Rp 75 juta sekali panen. Santoso (2013), 

melaporkan diperoleh keuntungan rata-rata per bulan sebesar Rp 1.152.440 yang diamati 

selama 7 tahun, dengan BC rasio sampai tahun ke-7 = 2,76. Kemudian (Destiarni, 2013), 

juga mengungkapkan bahwa usaha budidaya buah naga layak untuk dijalankan dan 

dikembangkan di Desa Rombasan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. 

Selanjutnya (Tiyas, Putra, & Dewi, 2015), melaporakan bahwa: (1) Hasil analisis 

finansial dengan kriteria investasi menunjukkan bahwa usahatani buah naga pada 

Kelompok Tani Berkah Naga di Desa Sambirejo layak untuk dikembangkan dengan hasil 

perhitungan sebagai berikut: a. Nilai NPV bernilai positif sebesar Rp 154.738.558,00, b. 

Net B/C >1, yaitu sebesar 1,90 dengan df 18%., dan c. IRR lebih besar dari df, yaitu 

sebesar 59,03%. (2) Terdapat tiga asumsi dalam analisis sensitivitas pada usahatani buah 

naga yaitu: a. Biaya produksi naik sebesar 20% sedangkan harga jual dan df tetap (cateris 

paribus), usahatani buah naga tidak sensitif terhadap kenaikan harga dan masih layak 

untuk dijalankan karena nilai NPV bernilai positif yaitu Rp 124.434.297,00; Net B/C >1, 

yaitu Rp 1,61 dan nilai IRR 51,68% , b. Harga jual buah naga turun sebesar 50% 

sedangkan biaya dan df tetap (cateris paribus) dengan batas penurunan sebesar 47%, 

usahatani buah naga sensitif dan tidak layak dijalankan karena nilai NPV bernilai negatif 

Rp 9.072.846,00; Net B/C <1, yaitu Rp 0,95 dan nilai IRR 12,93%. Ditambah oleh 

(Ramadhan, Abubakar, & Iskandar, 2015), bahwa usahatani Buah Naga di Desa Lubuk 

Lancang layak untuk diusahakan. Dimana R/C yang diperoleh sebesar 3,16 yang artinya 

setiap penambahan Rp 1 yang dekeluarkan akan memberikan penerimaan sebesar 3,16 

dengan R/C lebih dari satu dapat dikatakan usahatani buah naga tersebut menguntungkan 

bagi petani. 
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 Peluang usaha buah naga sangat menjanjikan apalagi popularitas dari tanaman ini 

telah dikenal ke penjuru daerah. Permintaan yang besar tersebut belum sepenuhnya 

terpenuhi oleh produksi buah naga sehingga harganya relatif mahal. Fenomena tersebut 

tentu sangat menarik minat para petani untuk mencoba membidik peluang usaha bisnis 

budidaya buah naga. Disamping harganya yang relatif tinggi, produktivitas tanaman buah 

naga juga tergolong sangat tinggi sebagai komoditas pertanian (Ibrahim, 2013). Oleh 

karena itu usaha budidaya buah naga sangat menjanjikan dikembangkan di Gorontalo baik 

di tanam di areal pekarangan maupun ditanam pada areal yang luas.  

 

2.5 Road Map Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian terukur dan terprogram secara berkala, 

sehingga sangat penting dirancang road map penelitian, sehingga menjadi dasar yang kuat 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dengan demikian road map (peta jalan) penelitian 

ini sejelaskan di bawah ini (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Gambar 2. Road Map Penelitian 

Penelitian Sebelumnya: 

1. Studi kendala penerapan agribisnis buah naga 

(Ramadhan et al., 2015) 

2. Teknik buah naga di Bukik Galeh (Sari, 2016) 

Penelitian Tahun 2: 

Prioritas Pengembangan dan Manajerial Pengelolaan 

Agribisnis Buah Naga 

Penelitian Tahun 3: 

Analisis Model Sistem Optimalisasi Pekarangan Untuk 

Agribisnis Buah Naga Kompetitif Pasar  

Penelitian Tahun 4: 

Pengembangan Produk Olahan Buah Naga Melalui 

Pemberdayaan Masyarakat Lokal 

Penelitian Tahun 5: 

Value added Produk Olahan Buah Naga  

       Langkah Penelitian: 

1. Studi Literatur 

2. Observasi 

3. Survei 
4. FGD 

5.  Analisis Data 

6. Pelaporan  

       Output Penelitian: 

Luaran Wajib: 
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Komprehensif 
Luaran Tambahan: Bahan 

Ajar 

 Penelitian Saat Ini (Tahun 1): 

 

               Transformasi Pekarangan 

Bero   

              Menjadi Potensial Untuk 

Agribisnis Buah Naga 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan Penelitian 

Kajian penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan rekomendasi 

pengembangan yang baik kepada petani kecil/lokal dalam mengelola agribisnis buah 

nagadi pekarangan. Disamping itu, penelitian ini memberikan pemahaman terhadap petani 

tentang pentingnya memanajemen agribisnis buah naga untuk peningkatan pendapatan 

guna percepatan reduksi kemiskinan di pedesaan. Tujuan jangka panjang penelitian ini 

adalah untuk memberikan pertimbangan terhadap kontinuitas pemanfaatan pekarangan 

yang produktif dengan pemilihan tanaman buah naga yang kompetitif pada permintaan 

pasar. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini yakni:  

1) Mengkaji transformasi pekarangan bero menjadi potensial untuk agribisnis buah 

naga; 

2) Mengkaji besarnya pendapatan petani pada agribisnis buah naga di pekarangan; dan 

3) Mengkaji kelayakan usahatani buah naga di pekarangan.  

 

3.2 Manfaat Penelitian 

Keutamaan penelitian ini adalah: 

1. Memberikan gambaran tentang transformasi/perubahan pekarangan bero menjadi 

potensial untuk agribisnis buah naga di Desa Banuroja Kecamatan Randangan 

Kabupaten Pohuwato. 

2. Untuk mengetahui besarnya pendapatan petani pada agribisnis buah naga di 

pekarangan. 

3. Dapat memberikan gambaran tentang agribisnis buah naga di pekarangan rumah 

layak untuk dikembangkan. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

4.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret sampai Juli 2018, bertempat di Desa 

Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Penentuan 

lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive method), sebab daerah ini 

merupakan salah satu daerah pengembang tanaman hortikultura jenis buah-buahan. 

Beberapa pertimbangan pemilihan lokasi ini, yaitu: (a) Desa Banuroja telah 

mengembangkan budidaya buah naga di pekarangan, (b) Jumlah masyarakat yang 

membudidayakan buah naga cukup banyak, (c) agribisnis buah naga yang dilakukan 

bertujuan selain diperuntukkan sebagai pemenuhan buah segar juga berkontribusi dalam 

peningkatan ekonomi keluarga,dan  (d) potensi daerah yang memadai tetapi manajemen 

budidaya di daerah tersebut masih kategori cukup. Dengan demikian, lokasi ini sangat 

representatif dipilih sebagai lokasi kajian/penelitian.  

4.2 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat petani (pelaku utama dan pelaku 

usaha) yang membudidayakan buah naga di Desa Banuroja.  

4.3 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan survei, jenis ex post facto pada 

masyarakat tani pengembang buah naga di pekarangan. Jenis penelitian ini dicirikan 

dengan menilai suatu peristiwa yang telah dilakukan oleh masyarakat atau penilaian 

kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. Dalam survei diperoleh data tentang luas 

pekarangan produktif, jenis buah naga yang dibudidayakan, data pendapatan petani, serta 

data tentang karakteristik eksternal dan internal masyarakat. 

4.4 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 

Populasi  berjumlah 160 petani (populasi dimaksud yaitu petani yang melakukan 

agribisnis buah naga di pekarangan), yang tersebar dalam 4 dusun. Sampel penelitian yang 

ditentukan sebesar 30% dari populasi, sehingga sampel berjumlah 48 responden. 

Pengambilan sampel secara sengaja (purposive), yakni dengan pertimbangan utama bahwa 

responden tersebut yang melakukan agribisnis buah naga di pekarangan. Sampel yang 

diamati terdiri dari unsur pelaku utama dan pelaku usaha. Sebaran dan jumlah sampel 

tersebut telah dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang akan diamati. 



13 
 

4.5 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: (1) Pemanfaatan pekarangan, indikator yang 

diteliti: luas lahan, varietas tanaman, teknik budidaya, (2) Pendapatan, indikator yang 

diteliti: biaya produksi (biaya tetap dan variabel), (3) Produksi buah naga, (4) Harga 

komoditi (ditingkat pasar, petani dan konsumen), dan (5) Kelayakan usahatani. 

 
4.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan (Nasir, 2013). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari data yang telah ada seperti 

dari desa, Badan Pusat Statistik, data Dinas Pertanian, laporan-laporan penelitian, jurnal, 

buku, serta dokumen/literatur lain yang mendukung penelitian. Sedangkan data primer 

diperoleh dari hasil penelusuran lapangan kepada responden melalui interview. Dengan 

demikian untuk memperoleh data primer dan sekunder tersebut, maka dilakukan beberapa 

teknik pengumpulan data yaitu; 

Wawancara; Teknik ini dimaksudkan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya 

daari responden yang telah dijadikan sampel penelitian. Dalam wawancara data yang 

ditargetkan ialah data diri responden, data perubahan/transformasi pekarangan, data 

pengeluaran/biaya usahatani, pendapatan, dan informasi pasar. 

Observasi; Teknik ini dimaksudkan untuk melakukan penjajakan awal terhadap 

penelitian. Observasi tersebut untuk mendeteksi lebih awal terhadap sosial ekonomi 

responden yang menyangkut transformasi penggunaan pekarangan.   

Pencatatan/dokumentasi; Teknik ini dimaksudkan untuk melakukan pencatatan 

terhadap seluruh hal yang terjadi selama proses penelitian, termasuk juga 

mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. 

 

4.7 Analisis Data 

Untuk mencapai hasil yang valid dan reabel maka digunakan beberapa metode 

analisis data dalam penelitian ini, yakni; 

1. Analisis eksploratif 

Analisis ini ditujukan untuk mengindentifikasi secara mendalam tentang perubahan 

fungsi lahan pekarangan pada awalnya tidak termanfaatkan (bero), yang sekarang telah 

dimanfaatkan untuk agribisnis buah naga. Metode eksploratif dimaksudkan untuk 
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mengidentifikasi jenis buah naga, luas pertanaman, teknis budidaya buah naga, dan 

perilaku budaya bertani masyarakat di pekarangan.  

2. Analisis usahatani buah naga, yang terdiri daari beberapa model yakni analisis 

pendapatan, margin pemasaran, dan kelayakan usahatani (Soekartawi, 2006), yaitu: 

Analisis biaya usahatani buah naga: 

TC = TFC + TVC   

Keterangan:  TC = total cost (Rp) 

        TFC = total fixed cost (Rp) 

        TVC = total variabel cost (Rp) 

Analisis penerimaan usahatani buah naga: 

TR = Q x PQ  

Keterangan:  TR = total revenue (Rp) 

        Q = quantity (Kg) 

       PQ = price quantity (Rp)   

Analisis pendapatan petani menggunakan rumus  

PD = TR – TC   

Keterangan: Pd = Pendapatan usahatani 

  TR = total penerimaan 

  TC = total biaya 

Analisis Margin Pemasaran menggunakan rumus (Sudiyono dalam Harvey, 2009): 

MP = Pr – Pf  

Keterangan : Pr = Harga di tingkat Pengecer 

  Pf = Harga di tingkat petani 

 

Untuk menganalisis untung tidaknya suatu usahatani buah naga maka dilakukan 

analisis kelayakan usahatani (Soekartawi, 2006), yaitu:  

R/C Rasio (Revenue/Cost Ratio), dengan Rumus yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

TC

TR

C
R 

Bila: 

R/C >1   : menguntungkan 

R/C =1 : impas  

R/C<1 : merugikan 

 

Keterangan: TR = total penerimaan 

        TC = total biaya 
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Nilai B/C Ratio (Benefit/Cost Ratio):        

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Tahapan-Tahapan Penelitian 

 Beberapa Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur; tahapan ini bertujuan untuk memperoleh berbagai literatur tentang 

penelitian.  

 Luaran (output): Referensi terbaru dari teori-teori mengenai buah naga, teknis 

budidaya buah naga, peluang agribisnisnya, usahatani di lahan pekarangan. 

 Indikator Capaian: Ditemukannya berbagai referensi terbaru dari teori-teori 

mengenai buah naga, teknis budidaya buah naga, peluang agribisnisnya, usahatani 

di lahan pekarangan. 

2. Persiapan Penelitian; tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder ke 

instansi terkait (Dinas pertanian, BPS, dan data Desa), observasi awal dan pembuatan 

kuesioner. 

 Luaran (output): Data-data sekunder yang diperoleh berupa data luas pertanaman 

buah naga, jumlah penduduk, karakteristik agroekologi, dan pendapatan petani. 

Serta tersusunnya kuesioner penelitian yang valid dan reabel. 

 Indikator Capaian: Terkumpulnya data sekunder berupa data luas pertanaman 

buah naga, jumlah penduduk, karakteristik agroekologi, dan pendapatan petani.  

3. Survei; tahapan ini merupakan tahapan dalam pengumpulan data-data penelitian yang 

dilakukan di lapangan kepada para responden (petani buah naga). 

 Luaran (output): diperoleh data primer hasil survei lapangan dengan melakukan 

interview dengan responden penelitian.  

 Indikator Capaian: Terkumpulnya data primer tentang transformasi pekarangan 

bero yang telah potensial untuk agribisnis buah naga seperti data; jenis, luas 

pertanaman, pendapatan, biaya budidaya dan faktor internal dan eksternal petani. 

TC

Pd

C
B 

Bila: 

B/C >1   : menguntungkan 

B/C =1 : impas  

B/C<1 : merugikan 

 
Keterangan: B/C = Benefit Cost Ratio 

      Pd = Pendapatan 

       TC = total cost 
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4. Analisis data 

 Luaran (output): Terdeskripsinya potensi pekarangan untuk agribisnis buah naga, 

faktor internal dan eksternal responden, biaya usahatani, pendapatan, margin 

pemasaran dan analisis usahatani buah naga. 

 Indikator Capaian: meningkatnya fungsi pekarangan sebagai inkubator bisnis 

masyarakat dalam pengembangan buah naga.  

5. Tahap Akhir Penelitian; tahap ini dilakukan beberapa kegiatan yakni pelaporan, 

persentasi, dan publikasi. 

 Luaran (output): Tersusunya laporan hasil penelitian, dokumen untuk persentasi 

dan draf publikasi jurnal nasional. 

 Indikator Capaian: telah rampung hasil penelitian, tulisan telah acepteed/publish 

di jurnal nasional. 
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BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

 Secara administrasi Desa Banuroja terletak di wilayah Kecamatan Randangan 

Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato memiliki banyak potensi yang banyak 

dikembangkan salah satunya di bidang pertanian. Secara astronomis Kabupaten Pohuwato 

terletak antara 0o 22’ – 0o 57’ Lintang Utara dan 121o 23’ –122o 19’ Bujur Timur. Luas 

wilayah kabupaten pohuwato mencapai 4.359,52 Km2 atau 35,83% dari total luas Provinsi 

Gorontalo (BPS, 2017). 

Desa Banuroja ialah salah satu dari 13 desa yang terdapat di Kecamatan 

Randangan. Desa Banuroja secara defenitif terbentuk karena pemekaran dari induk desa 

Manunggal Karya pada tahun 2003, dan merupakan bagian dari desa transmigrasi sejak 

tahun 1981. Desa Banuroja memiliki luas wilayah 12,92 Km2, hanya 3,9% dari luas 

Kecamatan Randangan (331,18 Km2) atau 0,3% dari total luas Kabupaten Pohuwato. 

Secara astronomis Desa Banuroja dilaporkan (Hasanuddin, 2015) terletak diantara 

121o788108’ Bujur Timur dan 0o588141 Lintang Utara. Suhu udara berkisar antara 26,7 

oC, sedangkan curah hujan rata-rata mencapai 2.236/tahun.  

Akronim nama Desa Banuroja sendiri diambil dari sifat kemajemukan yang terdiri 

dari gabungan berbagai suku/etnis yang hidup dan menetap di desa ini. Olehnya, Banuroja 

memiliki arti yang majemuk yakni “Ba” artinya Bali, “Nu” artinya Nusa Tenggara, “Ro” 

artinya Gorontalo, dan “Ja” artinya Jawa. Disamping empat etnis dengan jumlah penduduk 

dominan tersebut, terdapat juga etnis lain yang tinggal di desa banuroja seperti minahasa, 

sunda, bugis, betawi, dan batak. Desa Banuroja merupakan salah satu cerminan kerukunan 

umat beragama dengan multi etnis yang dapat hidup saling berdampingan, serta 

menghargai satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan toleransi antar umat beragama, antar 

etnis saling dijaga oleh masyarakat desa banuroja. Keunikan lain yang menjadi sorotan di 

desa banuroja ialah letak rumah ibadah yang saling berdampingan antara agama Hindu, 

Islam dan Kristen (Protestan dan Katholik). Dari keberagaman tersebut, Desa Banuroja 

dijadikan sebagai desa percontohan kerukunan umat beragama dan edukasi toleransi antar 

etnis. Olehnya, desa banuroja dijadikan sebagai desa wisata multi etnis (multicultural). 

Desa ini memiliki batas wilayah yakni berbatasan dengan Desa Sarimurni (sebelah utara), 

Desa Patuhu (sebelah selatan), Desa Manunggal Karya (sebelah timur), dan Desa 

Sarimurni (sebelah barat).  
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Jumlah penduduk Desa Banuroja mencapai 1.056 jiwa, dengan rasio penduduk 

laki-laki yakni 558 jiwa, dan perempuan 498 jiwa. Paling dominan penduduk Desa 

Banuroja bekerja sebagai petani/peternak, selain itu sebagai guru, PNS, pedagang, 

karyawan swasta, wiraswasta, dosen, dan ibu rumah tangga. Tanaman yang paling 

diunggulkan ialah jenis tanaman pangan (jagung, kedelai), dan jenis tanaman hortikultura 

(buah naga, jeruk, mangga, dan lainnya). Disamping itu juga tanaman perkebunan seperti 

kelapa, kakao, juga banyak dikembangkan.  

Memasuki perbatasan antara desa banuroja dan manunggal karya akan disuguhkan 

oleh pemandangan pertanian dan rawa-rawa yang membentang sepanjang jalan. Memasuki 

gapura desa akan disuguhkan oleh pemandangan agribisnis buah naga yang dikelola oleh 

masyarakat di pekarangan rumahnya. Disamping sebagai desa wisata multi etnis 

(multicultural), Desa Banuroja sering dikunjungi karena aneka tanaman hortikulturanya, 

dari buah jeruk, buah manga, dan sekarang ini yang banyak dicari ialah buah naga (Dragon 

Fruit). Tanaman buah naga ini hampir ditanam disepanjang rumah penduduk, baik etnis 

Bali, Jawa, Lombok, Gorontalo, dan Minahasa. Dalam mendukung program-program 

pemerintah di bidang pertanian, masyarakat desa juga banyak tergabung dalam organisasi-

organisasi pertanian seperti kelompok-kelompok tani tanaman pangan, kelompok tani 

hortikultura, ataupun kelompok tani ternak.  

5.2 Faktor Internal dan Eksternal Petani Buah Naga di Desa Banuroja 

Dalam usahatani buah naga tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

sehingga petani memiliki keinginan untuk berusahatani. Faktor tersebut terdiri dari dua 

yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah faktor yang mempengaruhi petani 

dari dalam dirinya tanpa ada pengaruh dari luar, sedangkan faktor eksternal ialah rangkaian 

faktor yang mempengaruhi petani dari luar dirinya. Kedua faktor ini berimplikasi pada 

penentuan pola, skala, model, dan skema yang diterapkan dalam agribisnis buah naga. 

Dalam penelitian ini, faktor internal terdiri dari: umur, pendidikan, pengalaman 

berusahatani, luas lahan milik, luas lahan buah naga, dan motivasi. Sedangkan faktor 

eksternal ialah tingkat penyuluhan/sosialisasi pemerintah tentang buah naga. Keseluruhan 

faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

5.2.1 Umur 

Umur petani merupakan lamanya petani tersebut hidup sampai saat ini. Umur 

petani dinyatakan dalam tahun. Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 41,7% 

rentang umur 41-60 tahun, 37,5% rentang 21-40 tahun, 20,8% pada rentang >61 tahun, dan 
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tidak terdapat petani yang berumur <20 tahun. Bila ditentukan berdasarkan ketentuan 

WHO, hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 79,2% petani buah naga di pekarangan di 

desa banuroja berumur produktif. Keberadaan usia yang produktif pada petani ini akan 

berdampak pada membaiknya pemanfaatan pekarangan sehingga pengelolaan agribisnis 

buah naga menjadi lebih potensial. Disamping itu, diusia ini petani lebih intesif dalam 

mengelola pekarangannya, sebab kemampuan petani masih mumpuni dalam mencurahkan 

tenaganya untuk melakukan agribisnis buah naga.  

Tabel 1. Data hasil karakteristik faktor internal petani buah naga 

Kategori Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Umur (Tahun): 

<20 tahun 0 0 

21-40 tahun 18 37,5 

41-60 tahun 20 41,7 

>61 tahun 10 20,8 

Tingkat Pedidikan: 

Tidak Tamat SD 6 12,5 

Sekolah Dasar (SD) 19 39,6 

SMP 8 16,7 

SMA 10 20,8 

Perguruan Tinggi (PT) 5 10,4 

Pengalaman Berusahatani (Tahun): 

<10 tahun 7 14,6 

11-20 tahun 19 39,6 

21-30 tahun 6 12,5 

31-40 tahun 6 12,5 

41-50 tahun 8 16,7 

>50 tahun 2 4,2 

Luas Lahan Milik (Ha): 

<1 Ha 1 2,1 

1-2 Ha 31 64,6 

2,1-3 Ha 10 20,8 

3,1-4 Ha 3 6,3 

>4 Ha 3 6,3 

Luas Lahan Buah Naga (Ha): 

<0,25 Ha 27 56,3 

0,26-0,5 Ha 15 31,3 

0,51-0,75 Ha 1 2,1 

>0,76 Ha 5 10,4 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 

 

5.2.2 Tingkat Pendidikan 

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan ditentukan kedalam tidak tamat sekolah 

dasar (SD), tamat SD, sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), 

dan perguruan tinggi (PT). Pendidikan ialah salah satu indikator yang digunakan dalam 

mengukur faktor internal petani buah naga di Desa Banuroja. Hasil penelitian (Tabel 1) 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani yakni 39,6% SD, 20,8% SMA, 16,7% 

SMP, 12,5% tidak tamat SD, dan 10,4% perguruan tinggi. Lamanya petani mengenyam 
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pendidikan akan berkorelasi pada pemahaman serta kemampuannya dalam memahami 

agribisnis buah naga, baik dalam perolehan informasi, penggunaan teknologi, pola 

usahatani yang diterapkan dan diversifikasi jenis tanaman yang dibudidayakan di 

pekarangan. Adanya pendidikan petani baik SD dan tidak tamat SD ini dapat dilakukan 

dengan seringnya petani mengikuti pelatihan-pelatihan tentang keterampilan dalam 

usahatani buah naga. Tujuannya ialah untuk lebih memahami dan mengetahui pengelolaan 

tanaman buah naga agar lebih produktif. 

5.2.3 Pengalaman Berusahatani 

Pengalaman berusahatani dapat didefenisikan sebagai bentuk lamanya petani 

melakukan atau menekuni pekerjaannya sebagai seorang petani, termasuk juga menjadi 

petani buah naga, dan dinyatakan dalam satuan tahun. Hasil penelitian (Tabel 1) indikator 

pengalaman berusahatani menunjukkan bahwa 39,6% dari 11-20 tahun, 16,7% dari 41-50 

tahun, dari 14,6% <10 tahun, 12,5% dari 21-30 tahun, 12,5% dari 31-40 tahun, dan 4,2% 

>50 tahun. Semakin lama petani menekuni profesinya berdampak pada semakin telaten 

petani tersebut dalam mengelola pertanian. Pada masyarakat Desa Banuroja sebagian besar 

petani ialah petani tulen yang tidak memiliki profesi selain menjadi petani. Pengalaman ini 

menjadi modal sosial untuk mencapai tujuan produksi tanaman yang lebih optimal. 

5.2.4 Luas Lahan Milik Petani 

Lahan merupakan sumberdaya alam yang dimanfaatkan, dikelola dan difungsikan 

untuk melakukan budidaya/usahatani tanaman. Dalam penelitian ini karakteristik luas 

lahan dibagi kedalam dua golongan yakni luas lahan milik secara keseluruhan dan luas 

lahan yang ditanami buah naga. Hasil penelitian (Tabel 1) menunjukkkan bahwa 

kepemilikan lahan pertanian secara keseluruhan tertinggi berkisar pada luas 1-2 Ha 

(64,6%), 2,1-3 Ha (20,8%), 3,1-4 Ha (6,3%), >4 Ha (6,3%), dan terendah dengan luas <1 

Ha (2,1%). Lahan yang dimiliki ini merupakan jenis lahan kering. Keberadaan lahan yang 

potensial ini mengindikasikan adanya dukungan keberlanjutan pertanian, apalagi lahan 

milik ini dapat diintensifkan budidayanya dengan memperhatikan daya dukung lahan dan 

penerapan konservasi. Pada agribisnis buah naga di desa banuroja, saat ini pengembangan 

usahataninya telah dikembangkan di lahan kering yang luas selain juga memanfaatkan 

pekarangannya. Hal ini dilakukan karena potensi tanaman buah naga yang menjanjikan 

baik dari budidayanya simpel, produksi tinggi, harga relatif stabil, dan permintaan 

konsumen serta pasar yang tinggi. 
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5.2.5 Luas Lahan Buah Naga 

Disamping luas lahan kering yang dimiliki petani, dalam upaya transformasi 

pekarangan bero menjadi potensial petani juga memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya. 

Rata-rata luas pekarangan yang dimiliki petani ialah 0,25 Ha. Penggunaan utama 

pekarangan ialah sebagai tempat berdirinya rumah/tempat tinggal petani. Pendirian rumah 

tersebut tentunya akan memberikan ruang kosong pada lahan dan tidak termanfaatkan 

(bero). Hal inilah yang ditransformasi oleh petani untuk agribisnis buah naga. Hasil 

penelitian (Tabel 1), indikator luas lahan buah naga menunjukkan bahwa sebanyak 56,3% 

dengan luas <0,25 Ha, 31.3% luas 0,26-0,5 Ha, 10,4% dengan luas >0,76 Ha, dan 2,1% 

pada luas 0,51-0,75 Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa pada pemanfaatan lahan 

pekarangan yang bero telah menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun 

pemanfaatannya masih sederhana. Selain untuk usahatani buah naga dan rumah, petani 

juga menggunakan pekarangan untuk kandang ternak (sapi, kambing, ayam dan lainnya), 

serta pengkombinasian dengan berbagai jenis tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari petani. Pola ini membentuk satu pola pertanaman pekarangan yang kompleks, 

yang disebut dengan wanatani. 

5.2.6 Jumlah Tanggungan Keluarga 

 Kemampuan kepala keluarga memberikan sumber penghidupan kepada anggota 

keluarganya merupakan hal yang patut dipenuhi. Jumlah tanggungan dalam keluarga 

petani berbeda-beda (Gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jumlah Tanggungan Keluarga Petani di Desa Banuroja Kecamatan Randangan 

(Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48) 

Hasil penelitian (Gambar 3) menggambarkan bahwa 81,3% petani memiliki 

tanggungan sebanyak 3-4 orang, 12,5% petani memiliki tanggungan 5-6 orang, 4,2% 

dengan tanggungan 1-2 orang, dan 2,0% dengan tanggungan >7 orang. Data hasil ini 

mengindikasikan bahwa adanya anggota keluarga akan dapat meminimalisir biaya tenaga 
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kerja, sehingga memperkecil cost untuk usahatani. Disamping itu juga, anggota keluarga 

dapat berbagi tugas dalam mengelola pekarangan yang ditanami buah naga tersebut. Peran 

serta ibu-ibu rumah tangga menjadi penting dalam hal ini, sebab dominannya pengelolaan 

pekarangan dibebankan kepada ibu rumah tangga dalam tahap perencanaan dan evaluasi 

pengolahan pekarangan, sedangkan pada tahap pelaksanaannya kaum bapak lebih dominan 

perannya. Adanya kerjasama diantara anggota keluarga memberikan ruang pengelolaan 

pekarangan secara berkelanjutan. 

5.2.7 Jenis Pekerjaan 

Hasil penelitian (Gambar 4) menggambarkan bahwa sebanyak 68,8% bekerja 

sebagai petani, 12,5% bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan petani,  12,5% 

bekerja sebagai petani dan pedagang, 4,2% bekerja sebagai tukang dan petani, dan 2,0% 

bekerja sebagai petani dan sopir. Dari hasil ini bahwa sebagian besar petani 

menggantungkan hidupnya di pertanian, hal ini berkorelasi pada pengembangan pertanian 

di masa mendatang. Termasuk juga terhadap pengelolaan lahan pekarangan bero agar 

menjadi lebih berpotensi dan menguntungkan petani. Hanya saja tantangannya ialah masih 

rendahnya kapasitas dan kualitas petani dalam mengelola lahan pekarangan. Disamping itu 

juga rendahnya etos kerja, budaya malas, serta perilaku yang menelantarkan lahan 

pertanian masih menjadi problema yang dihadapi seorang petani. Oleh karena itu, 

dibutuhkan keterampilan ketika masyarakat memilih profesi sebagai petani, baik dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan lahan pekarangan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jenis Pekerjaan Petani di Desa Banuroja Kecamatan Randangan (Sumber: Data 

Primer Diolah (2018), n=48) 

5.2.8 Motivasi Petani 

 Setiap petani buah naga di Desa Banuroja memiliki motivasi tersendiri untuk 

mengembangkan komoditas pertanian yang dipilihnya. Motivasi dilandasi oleh tujuan 

tertentu atau capaian yang diinginkannya. Motivasi akan memberikan dampak semangat, 
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arah, identitas kepada petani dalam mengembangkan usahatani buah naga. Motivasi ini 

dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar, yang secara keseluruhan akan 

mempengaruhi tindakan/aktivitas petani dalam melakukan agribisnis buah naga. Hasil 

penelitian terhadap motivasi petani disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Indikator motivasi petani dalam agribisnis buah naga di Desa Banuroja 

Faktor Motivasi  Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Memanfaatkan lahan bongkor/kosong/bero 6 12,5 

Meningkatkan pendapatan  22 45,8 
Ingin melakukan budidaya selain pangan 4 8,3 
Mudah dalam perawatan dan pemeliharaannya 3 6,3 

Harga jual tinggi 7 14,6 
Memiliki banyak manfaat  1 2,1 

Cocok dibudidayakan 3 6,3 
Menghidupi rumah tangga 2 4,2 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 

 Pada Tabel 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa 45,8% motivasi petani pada 

peningkatan pendapatan, 14,6% motivasinya karena buah naga memiliki harga jual tinggi, 

12,5% motivasinya karena untuk memanfaatkan lahan yang kosong/bongkor/bero, 8,3% 

motivasinya ingin melakukan budidaya selain tanaman pangan, 6,3% motivasinya karena 

mudah dalam perawatan dan pemeliharaan, serta cocok dibudidayakan dengan iklim yang 

ada di desa banuroja, 4,2% motivasinya untuk menghidupi rumah tangga, dan 2,1% 

melihat dari buah naga yang memiliki banyak manfaat salah satunya untuk kesehatan. 

5.2.9 Penyuluhan dan Sosialisasi 

 Kegiatan penyuluhan dimaksud ialah penyuluhan yang diberikan oleh dinas 

pertanian, pemerintah desa atau stakeholder terkait, yang pernah diikuti oleh petani buah 

naga di Desa Banuroja. Hasil penelitian disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Karakteristik eksternal petani berdasarkan tingkat penyuluhan  

Indikator Penyuluhan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Ada    6 12,5 

Tidak Ada 42 87,5 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 
 

Hasil penelitian (Tabel 3) menggambarkan bahwa hanya 12,5% saja petani pernah 

mengikuti sosialisasi yang diberikan dari pemerintah (dinas pertanian/penyuluh), dari bank 

Indonesia. Selebihnya 87,5% petani tidak pernah mengikuti sosialisasi/penyuluhan 

tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kuranya peran serta stakeholder terkait 

untuk memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan kepada petani dalam rangka 
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pemanfaatan pekarangan rumah sebagai upaya intensifikasi pertanian. Olehnya, harapan 

petani ialah pemerintah terkait dapat selalu memberikan pendampingan dalam usahatani 

buah naga termasuk juga dalam menstabilkan harga produk, jangkauan pasar, pengelolaan 

bubudidaya dan penanganan pasca panen.  

 
5.3 Awal Mula Pengembangan Agribisnis Buah Naga di Desa Banuroja 

 Pekarangan merupakan salah satu sumberdaya yang potensial untuk digunakan 

sebagai pengembangan bank tanaman. Hal ini didukung oleh potensinya yang sangat dekat 

dengan masyarakat sehingga memudahkan untuk mengelolanya. Dapat memilih tanaman 

yang paling disukai dan memiliki prospek pasar yang menjanjikan. Namun disisi lain hal 

ini jarang dilakukan oleh masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan, yang hanya 

menelantarkan pekarangan begitu saja. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ruang 

kosong/bero lahan pekarangan di sekitar masyarakat, seperti di Desa Banuroja. Olehnya 

paradigm ini mulai dirubah oleh masyarakat Desa Banuroja yang mulai memperhatikan 

lahan pekarangan sebagai media untuk pengembangan usahatani.  

Dominan masyarakat Desa Banuroja berprofesi sebagai petani, hal ini tentunya 

tidaklah menyulitkan dalam melakukan usahatani di pekarangan. Terlebih lagi dengan 

perkembangan teknologi yang semakin maju di bidang pertanian, memberikan input 

terhadap informasi kepada masyarakat dalam memilih jenis tanaman yang diusahatanikan. 

Salah satu tanaman yang memiliki prospek menjanjikan ialah tanaman buah naga (Dragon 

fruit). Buah ini banyak diminati pasar/konsumen, harga jual cukup stabil, mudah dalam 

budidayanya, memiliki manfaat untuk kesehatan manusia dan tanaman yang bisa dikatakan 

memiliki keunikan. 

Agribisnis buah naga di desa banuroja memiliki beberapa fase pengembangannya, 

yakni fase uji coba, fase pengenalan, fase perbanyakan, fase budidaya dan pengembangan. 

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fase uji coba; fase merujuk kepada awal kedatangan tanaman ini yang dibawa 

dari Nusa Tenggara Barat (Lombok) pertama kali oleh “Bapak Arti” karena 

ingin mencoba apakah tanaman buah ini dapat tumbuh di desa banuroja. Pak 

Arti memperoleh bibit buah naga tersebut dari keluarga, karena tanaman ini 

telah dikembangkan di Lombok. Hal tersebut menajdi awal mula adanya 

tanaman buah naga di desa banuroja, yang saat itu hanya 4 batang/sulur yang 

coba untuk ditanam. 
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2. Fase pengenalan; dalam fase ini gambaran yang terjadi ialah dari saat pertama 

kali ditanam oleh pak arti kemudian dikenalkan ke anaknya (Pak Demang), 

kemudian dikeluarga dan tetangga-tentangganya. Tanggapan dan persepsi 

mereka cukup baik terhadap tanaman buah naga ini karena memiliki keunikan-

keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh tanaman lain. Seperti buahnya 

bersisik, merah yang memukau, bunga yang mekar di malam hari dan besar, 

batang tidak berdaun dan berduri, seperti ular yang menjalar. Hal inilah yang 

menarik minak para petani ingin mengenal lebih jauh tentang usahatani buah 

naga.  

3. Fase perbanyakan; setelah dua fase uji coba dan pengenalan, maka Pak Arti 

memiliki etiket untuk memperbanyak bibit buah naga tersebut dan dijual 

kepada masyarakat desa banuroja, dan sekitarnya. Dalam pengakuannya bahwa: 

 “saya lebih banyak dapat keuntungan dari jual bibit buah naga ketimbang 
hasil buahnya, karena setiap saat pasti ada yang dating memesan bibit untuk 

dikembangkan, baik itu individu, kelompok tani bahkan dari pihak 
pemerintah juga ada yang datang memesan bibit buah naga”. 

Seiring dengan berjalan waktu maka perbanyakan buah naga di desa banuroja 

telah diketahui oleh hamper seluruh masyarakat desa banuroja. Selanjutnya dari 

pengembangan Pak Arti, Pak Demang, yang kemudian tanaman ini banyak 

dikembangkan oleh Bapak Tojan (Alm.), dari sini juga masyarakat desa 

banuroja memperoleh bibit tanaman. 

4. Fase budidaya dan pengembangan; tanaman buah naga telah banyak 

dikembangkan oleh petani di desa banuroja yang memanfaatkan pekarangan 

rumah mereka sebagai media pengembangan awal dalam usahatani buah naga. 

Seiring berkembangnya usahatani masyarakat yang saat ini juga telah 

dikembangkan di lahan milik petani dengan skala yang lebih luas. 

Pengembangan usahatani di pekarangan dirasakan manfaatnya begitu besar baik 

untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menopang kebutuhan dapur, untuk 

biayan sekolah anak-anak, bahkan menurut Pak Arti beliau dapat menabung 

untuk biaya perjalanan Haji. Fase budidaya dan pengembangan ini menjadikan 

desa banuroja dikenal selain sebagai ikon “Desa Wisata Multicultural” 

(memiliki berbagai suku, agama yang hidup berdampingan, dengan rumah 

ibadah saling berdekatan dan hidup rukun), juga dikenal dengan desa penghasil 

buah naga. Pengembangan buah naga ini terus dilakukan dengan 
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memperhatikan kebutuhan pasar dan minat konsumen. Terbukti dengan 

semakin berkembangnya informasi, saat ini telah dikembangkan 4 jenis buah 

naga yakni buah naga kulit merah daging merah, kulit merah daging super 

merah, kulit merah daging putih dan kulit kuning daging putih. Hal ini 

merupakan dampak dari giatnya budidaya dan pengembangan tanaman buah 

naga ini.  

Pada masyarakat desa banuroja awal munculnya tanaman buah naga ini yakni pada 

tahun 2009 (Tabel 4). Selanjutnya dari tahun 2009 tersebut kemudian terus berkembang 

dan sekarang banyak dibudidayakan oleh petani. Informasi yang diperoleh petani sehingga 

mau mengembangkan buah naga pun dari berbagai sumber (Tabel 5). Tentunya 

pengembangan ini berawal dari motivasi petani terhadap tanaman buah naga yang 

dilihatnya memiliki potensi yang menjanjikan (Tabel 6). Oleh karena itu, tanaman buah 

naga sampai saat ini menjadi primadona masyarakat desa banuroja. 

5.3.1 Kemunculan agribisnis buah naga di desa banuroja 

 Dari hasil penelitian (Tabel 4) menunjukkan bahwa sebanyak 12,5% petani mulai 

mengembangkan buah naga pada tahun 2009-2010, sebanyak 22,9% pada tahun 2011-

2012, sebanyak 50,0% pada tahun 2013-2014, dan sebanyak 14,6% pada tahun 2015-2016. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan petani mengenal dan mengembangkan buah 

naga paling banyak pada tahun 2013-2014 (50,0%). Kondisi ini terjadi fase uji coba, 

pengenalan dan perbanyakan kurang lebih selama 4 tahun, barulah petani di desa banuroja 

secara luas mengetahui buah naga tersebut.  

Tabel 4. Data awal pengembangan buah naga di pekarangan pada masyarakat Desa 

Banuroja 

Awal Agribisnis Buah Naga (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 

2009-2010 6 12,5 

2011-2012 11 22,9 

2013-2014 24 50,0 

2015-2016 7 14,6 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 
  

5.3.2 Perolehan informasi dalam agribisnis buah naga di desa banuroja 

 Salah satu indikator kosmopolitan dalam usahatani buah naga di desa banuroja 

ialah adanya informasi-informasi yang diperoleh petani sehingga memilki minat untuk 

melakukan pengembangan. Dalam usahatani, timbulnya minat petani dalam melakukan 

usahatani dan pemanfaatan lahan pekarangan ini berawal dari keakuratan pengelolaan 



27 
 

informasi yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan usahatani 

buah naga. Data hasil penelitian (Tabel 5), pendapat petani menunjukkan bahwa informasi 

yang diperoleh berasal dari teman terdekat (47,9%), dari keluarga (18,8%), dari teman dan 

browsing internet (14,6%), dari tetangga (12,5%), informasi dari balai pertanian, dari 

pedagang bibit masing-masing (2,1%). Hal ini menggambarkan bahwa paling dominan 

petani buah naga di desa banuroja memperoleh informasi dari teman yang ada di desanya. 

Diakui bahwa informasi buah naga pertama kali dating dari “Bapak Arti” yang merupakan 

pembudidaya pertama di desa banuroja. Model informasi buah naga ini ialah “door to 

door”, teman satu menceritakan kepada teman yang satu, kemudian menceritakan kepada 

teman lainnya, demikian seterusnya. Namun juga, ada sebagian petani yang memperoleh 

informasi dari sanak keluarga, penelusuran di internet dengan melihat video-video 

usahatani buah naga, dari dinas-dinas pertanian dan penyuluh, dan pedagang bibit. Hanya 

saja bibit buah naga tetap diperoleh pada petani di desa banuroja.  

Tabel 5. Data perolehan informasi tentang buah naga  

Perolehan Informasi Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Dari teman 23 47,9 
Dari Teman dan Browsing Internet  7 14,6 
Dari Tetangga 6 12,5 

Informasi dari Balai 1 2,1 
Dari Keluarga  9 18,8 

Dari Pedagang bibit  1 2,1 
Teman dan Tetangga 1 2,1 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 
 

5.3.3 Alasan pengembangan agribisnis buah naga  

 Keberlanjutan dari usahatani buah naga di desa banuroja tidak terlepas dari alasan 

petani dalam melakukan budidayanya. Setiap petani memiliki alasan/keinginan tersendiri 

dalam mengembangakan usahatani buah naga. Dari data hasil (Tabel 6), yang diekstrak 

dari pendapat-pendapat petani bahwa alasan tersebut ialah memanfaatkan lahan 

pekarangan (22,9%), memiliki khasiat untuk kesehatan (22,9%), memiliki potensi untuk 

dikembangkan di desa banuroja (12,5%), memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan akses 

pasar yang mudah dijangkau (8,3%), karena dengar-dengar cerita (dari tetangga, teman, 

saudara), hanya ikut-ikutan saja ingin uji coba, dan mudah pemeliharaanya (6,3%), ingin 

menambah kesibukan (setelah pulang dari kebun, kesibukan di hari tua) (4,2%), dank arena 

ingin membandingkan nilai usaha (2,1%) mana yang memiliki keuntungan yang lebih baik. 

Alasan-alasan inilah yang mendorong petani buah naga di desa banuroja bertekad untuk 
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mengembangkannya yang dimulai dari pengelolaan lahan pekarangan. Menurut salah 

seorang petani petani bahwa: 

“Saya merasa bersyukur dengan adanya tanaman buah naga ini, dulu sebelum ada 
tanaman ini rasanya mencari tambahan uang untuk anak sekolah sangat susah, 

apalagi setelah usia saya mulai lanjut, usaha bengkel sudah tidak bisa lagi dijalankan 
karena penglihatan telah tidak terang lagi. Nah, dengan buah naga ini sangat 
membantu dalam pemasukan keluarga. Karena berbuah terus menerus, apalagi bila 

dikelola dengan baik, dan cocok untuk kondisi desa banuroja yang panas ini” 
(Wawancara dengan Bapak Dewa Nyoman Sudana). 

Oleh karena itu, sampai saat ini pengembangan buah naga di desa banuroja 

berkembang pesat. Namun, disisi lain pesatnya perkembangan tanaman ini banyak juga 

menemui kendala-kendala dalam usahataninya. Menurut petani kendala utamanya ialah 

adanya serangan hama dan penyakit yang saat ini mulai menyerang buah naga. Disinilah 

petani menginginkan dukungan berupa bimbingan, arahan, dan pendampingan dari 

pemerintah dan stakeholder di bidang pertanian untuk dapat memberikan informasi 

terhadap pengendalian HPT dan pengelolaan tanaman secara terpadu. 

Tabel 6. Data hasil alasan petani dalam mengembangkan buah naga di pekarangan 

Alasan Pengembangan Buah Naga  Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Khasiat Kesehatan 11 22,9 
Potensial untuk dikembangkan 6 12,5 

Nilai Ekonomi Tinggi 4 8,3 
Dengar cerita 3 6,3 

Akses pasar mudah 4 8,3 
Menambah kesibukan  2 4,2 
Ikut-ikutan 3 6,3 

Membandingkan nilai usaha 1 2,1 
Mudah pemeliharaan 3 6,3 

Memanfaatkan lahan pekarangan   11 22,9 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 
 

5.4 Eksplorasi Transformasi Pekarangan Bero menjadi Potensial untuk Agribisnis 

Buah Naga di Desa Banuroja 

Pemanfaatan pekarangan saat ini ditujukan untuk mentransformasi pekarangan bero 

menjadi potensial untuk usahatani berbagai jenis tanaman pertanian. Menurut (Dwiratna, 

Widyasanti, & Rahmah, 2016), bahwa jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di 

pekarangan rumah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, tanaman hias, dan lain 

sebagainya yang kesemuanya itu dapat menunjang kebutuhan sehari-hari dan selebihnya 

bisa dijual. Untuk peningkatan produktivitas lahan pekarangan perlu adanya 

pendayagunaan sumber daya hayati secara maksimal misalnya pemilihan kualitas bibit dan 



29 
 

penempatan/pengaturan tata ruang serta introduksi teknologi pedesaan untuk pengolahan 

paska panen (Rahayu & Prawiroatmodjo, 2005). Salah satu tanaman yang sering 

dibudidayakan di pekarangan ialah komoditas hortikultura, seperti tanaman buah naga. 

Menurut (Sulistiami et al., 2012) buah naga (Hylocyrus undatus) merupakan tanaman yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi dan khasiat dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu 

budidaya buah naga semakin banyak diminati oleh petani karena nilai ekonomi, nilai guna 

dan permintaan pasar yang tinggi dari buah naga tersebut (Nugraha, 2015). 

Agribisnis buah naga di pekarangan pada petani Desa Banuroja, karakteristik 

usahatani yang diterapkan tergolong skala rumah tangga (Gambar 5). Teknologi budidaya 

yang diterapkan masih sederhana dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada, 

seperti halnya sebagian besar penggunaan tiang penyangga buah naga berbahan kayu hidup 

atau kayu potong. Hal ini dilakukan karena skala usaha yang merupakan skala usaha 

sampingan untuk memanfaatkan pekerangan rumah.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Usahatani buah naga di pekarangan pada Masyarakat Desa Banuroja 

Namun demikian hal ini justru berimplikasi kepada daya dukung lahan untuk 

intensifikasi pekarangan serta penningkatan ekonomi rumah tangga petani. Upaya merubah 

pola bero ini ternyata mendatangkan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan 

pendapatan keluarga, kelestarian lingkungan, perubahan budaya bertani masyarakat, dapat 

menyalurkan hobi dalam bentuk pengembangan tanaman pertanian. Langkah tatis ini 

merupakan langkah kecil namun memberikan efek yang baik dalam upaya intensifikasi 

lahan pekarangan yang bero. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjelaskan pemanfaatan 

pekarangan dari teknis usahatani buah naga yang dilakukan oleh petani di Banuroja. 

5.4.1 Jenis Buah Naga  

Buah naga memiliki lima jenis varian dengan peluang yang baik untuk 

dikembangkan (Noor, Yufita, & Zulfalina, 2016). Empat diantaranya dijelaskan oleh 

(Swastika, Yuliani, & Saputra, 2009), yaitu: (a) Hylocereus undatus, yang buahnya 

berwarna merah dengan daging buah putih, (b) Hylocereus polyrhizus, yang buahnya 
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berwarna merah muda dengan daging buahmerah, (c) Selenicereus megalanthus, dengan 

kulit buah kuning dan daging buah putih, dan (d) Hylocereus costaricensis, buah naga 

dengan warna buah yang sangat merah. Berdasarkan keterangan petani di Desa Banuroja, 

awalnya pengembangan buah naga hanya satu jenis saja. Namun seiring berkembangnya 

waktu beberapa jenis buah naga telah dikembangkan (Tabel 7). Kondisi ini 

menggambarkan minat dan motivasi petani untuk mengembangkan buah naga cukup 

tinggi, karena didukung oleh hasil serta manfaat yang diterima petani dalam usahataninya.  

Tabel 7. Jenis buah naga yang diusahatanikan oleh petani di Desa Banuroja 

Jenis Buah Naga yang Diusahatanikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Kulit merah Daging Super Merah 15 31,3 
Kulit Merah Daging Merah 29 60,4 

Kulit merah muda daging Putih, Kulit Merah 
Daging Merah dan Kulit Kuning Daging Putih 

4 8,3 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 

 
Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa 60,4% petani membudidayakan buah naga jenis 

kulit merah dengan daging merah. Jenis ini adalah yang pertama kali dikembangkan di 

Desa Banuroja sehingga jenisnya terbanyak dibudidayakan petani. Saat ini buah naga jenis 

super red dan kulit kuning dengan daging putih sementara diperbanyak pengembangannya. 

Hal ini dinyatakan oleh petani bahwa rasanya lebih manis, segar, potensi pasar yang lebih 

kompetitif serta banyak diminati oleh konsumen. Selanjutnya 31,3% petani memilih jenis 

buah naga kulit merah daging super merah, dan 8,3% memilih untuk menanam lebih dari 

satu jenis yakni kulit merah muda daging putih, kulit merah daging merah dan kulit kuning 

daging putih. Pemilihan jenis buah naga ini berkaitan dengan minat dan nilai komersial 

dari buah naga tersebut. Para konsumen paling dominan membeli buah naga kulit merah 

daging merah, sehingga ini yang paling dominan dibudidayakan oleh petani di Desa 

Banuroja.  

5.4.2 Penggunaan pola tanam buah naga 

 Setiap pola yang diciptakan memberikan dampak yang berbeda pada skala nasional 

maupun daerah, terlebih lagi di masyarakat (Suparwata, 2018). Pemilihan pola tanam 

bergantung kepada tingkat pemahaman, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan 

kepekaan petani terhadap pemanfaatan serta manajemen pekarangan. Pola tanam 

diterapkan bertujuan untuk mengatur serta mengelola baik hanya satu jenis, dan atau 

mengkombinasikan dengan berbagai jenis tanaman. Hasil penelitian terhadap penggunaan 

pola tanam usahatani buah naga di pekarangan dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 6.  
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Tabel 8. Pola tanam buah naga yang diterapkan oleh petani di Desa Banuroja 

Pola Tanam yang Diterapkan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Monokultur  39 81,25 
Campuran*)  9 18,75 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 
Keterangan: *)Pola campuran yang diterapkan: 1. Buah naga & jeruk, 2. buah naga, kelapa, pisang, jeruk, 

jambu air, dan pemeliharaan rumput pakan ternak, 3. buang naga, jagung, pisang, jeruk nipis, 4. buah 

naga, Kacang tanah, kelapa, jeruk, 5. buah naga, Kelapa dan pisang, 6. Buah naga, pisang, dan jeruk, dan 

7. Buah naga, kelapa dan pisang 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
Dari hasil analisis (Tabel 8) diperoleh bahwa 81,25% petani menerapkan pola 

pertanaman monokultur buah naga, dan hanya 18,75%  petani menerapkan pola tanam 

campuran/tumpangsari. Pemilihan pola tanam akan berimplikasi kepada kuantitas produksi 

tanaman yang dihasilkan. Penggunaan pola monokultur akan memberikan hanya satu jenis 

produksi, sedangkan penggunaan pola campuran akan memberikan lebih dari satu hasil 

produksi (Gambar 6a). Penerapan pola campuran pada petani buah naga di Banuroja, 

mengkombinasikan dengan jenis tanaman lainnya seperti kelapa, jeruk, pisang, mangga, 

jambu air, rumput pakan ternak (Gambar 6b). Pola tumpangsari diterapkan karena melihat 

kebutuhan petani akan konsumsi beragam buah segar serta untuk dapat dijual ke pedagang. 

Hal ini bila dilakukan oleh seluruh petani didesa banuroja tentunya akan menambah 

investasi petani terhadap pengembangan bank tanaman melalui intensifikasi lahan 

pekarangan. Selain dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman hortikultura utamanya 

jenis buah-buahan, optimalisasi lahan pekarangan sebagian dikombinasikan dengan 

pemeliharaan ternak, seperti sapi, kambing, bebek dan ayam. Hal ini menurut (Amirudin, 

2017) merupakan salah satu usaha sistem pertanian terpadu yaitu sistem integrasi tanaman 

ternak.  

 

Gambar 6. Pola tanam monokultur (a), pola tanam campuran/tumpangsari (b) 

a b 
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5.4.3 Pemupukan Dasar  

 Pemberian pupuk dasar bertujuan untuk memberikan nutrisi tambahan ke dalam 

tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman di awal pertumbuhannya. Pupuk dasar 

yang diberikan dapat mensuplai kebutuhan nutrisi tanaman. Hasil penelitian (Tabel 9) 

menunjukkan bahwa 50,0% petani buah naga di Desa Banuroja menggunakan pupuk 

organik dari kotoran sapi, 18,8% mencampur dengan berbagai pupuk organik, 12,5 % 

menggunakan kotoran kambing, 14,6% menggunakan campuran organik dan anorganik, 

serta 2,1% menggunakan dari kotoran ayam dan pupuk hijau. Pada dasarnya 

pengaplikasian pupuk dasar banyak menggunakan pupuk organik dari kotoran ternak. Hal 

inilah yang dilakukan oleh petani buah naga di desa banuroja, yang sebagian besar 

memanfaatkan kotoran ternak seperti kotoran ternak sapi, kambing dan ayam. Kotoran ini 

diperoleh di sekitar rumah petani, yang nota bene mudah diperoleh dan cukup ekonomis 

sebagai input produksi pertanian. Petani mengatakan bahwa pemilihan pupuk organik 

(kotoran ternak) ini karena melihat dari anjuran penyuluh-penyuluh pertanian yang 

menganjurnak untuk melakukan keseimbangan pemupukan dengan menggunakan pupuk 

organik. Seperti yang diungkapkan pula oleh (Kristriandhiny & Susanto, 2016), bahwa 

pupuk kandang diaplikasikan pada saat awal penanaman dan pemupukan lanjutan 

dilakukan secara berkala yaitu setiap 4 bulan setelah penanaman dengan menggunakan 

pupuk kandang dosis 10–20 kg. 

Tabel 9. Penggunaan Pupuk Dasar pada usahatani buah naga oleh petani di Desa Banuroja 

Penggunaan Pupuk Dasar Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Pupuk Kotoran Kambing 6 12,5 

Pupuk Kotoran Sapi 24 50,0 
Pupuk Hijau 1 2,1 
Pupuk Kotoran Ayam 1 2,1 

Campuran Beberapa Pupuk Organik*) 9 18,8 
Campuran Pupuk Organik dan Anorganik**) 7 14,6 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
Keterangan: 
*) Campuran beberapa Pupuk Organik, terdiri dari: (1) Kotoran Ayam & Kambing, (2) Kotoran Sapi 

Kambing, (3) Kotoran Sapi & Ayam, (4) Kotoran Sapi & Pupuk Petroorganik Kalimantan, (5) Kotoran 

ternak dan Pupuk Hijau 
**) Campuran Pupuk Organik dan Anorganik, terdiri dari: (1) Kotoran Sapi + Urea, (2) Kotoran Sapi + 

Ponska, (3) Kotoran Kambing + Urea & Ponska, (4) Kotoran Sapi, Kambing + Ponska 

5.4.4 Pemasangan Tiang Panjatan 

Umumnya tanaman buah naga tidak dapat berdiri batang yang kokoh, sehingga 

sangat dibutuhkan tiang panjatan/penyangga. Menurut (Kristriandhiny & Susanto, 2016) 

tiang panjatan ini dapat berupa beton dan kayu tanaman hidup. Pada usahatani buah naga 
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di Desa Banuroja 73% petani menggunakan tiang panjatan dari kayu hidup atau kayu 

potong, penggunaan beton dan tiang kayu 23%, dan hanya 4% yang menggunakan tiang 

beton (Gambar 7). Tiang kayu hidup/potong dan beton dibuat dengan panjang 200 cm 

(Gambar 8). Tiang hidup dipilih dari kayu jawa serta tiang potong dipilih dari kayu gamal, 

jati, dan mahoni. Tiang beton dibuat ukuran seragam seperti dijelaskan oleh  (Santoso, 

2013) yakni dengan diameter 10–12 cm dan panjang total 200 cm, dengan acuan nantinya 

yang ditanam ialah 50 cm dan di atas permukaan 150 cm. Pada bagian ujung diberi galar 

kayu, bisa juga besi dan ban bekas.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Persentase penggunaan tiang panjatan buah naga oleh petani di Desa Banuroja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam wawancara yang dilakukan, bahwa pemilihan tiang panjatan sangat 

ditentukan oleh kemampuan modal yang dimiliki oleh petani itu sendiri. Bila ketersediaan 

modal memadai maka tiang dibuat dari tiang beton, namun bila secukupnya petani memilih 

untuk mencari tiang dari kayu hidup atau kayu potong. Di desa banuroja, jenis kayu hidup 

ang digunakan sebagai tiang penyangga buah naga seperti kayu jawa/kudo (Lannea 

Gambar 8. Penggunaan tiang panjatan dari beton (kiri), tiang kayu potong (tengah), dan 

tiang kayu hidup (kanan) (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018) 
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coromandelica), kayu gamal (Gliricidia sepium), dan ada juga yang memanfaatkan kayu 

kamboja (Plumeria alba). Sedangkan penggunaan tiang kayu potong dari kayu jati 

(Tectona grandis), gamal (Gliricidia sepium), mahoni (Swietenia mahagoni), dan lamtoro 

(Leucaena leucocephala). Sebagian petani biasa mencari tiang panjatan tersebut di sekitar 

rumah dan lahan yang ditanam sebagai pagar. Disamping itu ada juga yang membeli tiang 

kayu hidup dengan harga jual ke petani berkisar dari Rp.3.000 sampai Rp.5.000/batang. 

Untuk tiang kayu potong harga pembelian berkisar Rp.6.000 sampai Rp.13.000/batang 

(bergantung pada ukuran tiang, dan jenis kayunya). 

5.4.5 Jarak Tanam 

Variasi jarak tanam harus diperhatikan karena jarak tanam merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tanaman (Irmawati, 2018). 

Penggunaan jarak tanam yang diterapkan oleh petani buah naga sangat berpariasi, dan 

belum memiliki panduan baku teknis budidaya yang diikuti oleh petani. Sehingganya 

berbagai perbedaan pola tanam ini diterapkan petani (Lihat Tabel 10).  

Tabel 10. Penggunaan jarak tanam oleh petani buah naga di Desa Banuroja 

Jarak Tanam yang Digunakan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 m x 1 m  2 4,2 

1.5 m x1.5 m 1 2,1 

2 m x 1 m 1 2,1 

2 m x 2 m 4 8,3 

2 m x 3 m 17 35,4 

2.5 m x 2 m 1 2,1 

2.5 m x 2.5 m 3 6,3 

2.5 m x 3 m 4 8,3 

3 m x 1 m 4 8,3 

3 m x 3 m 9 18,8 

3 m x 4 m 1 2,1 

3.5 m x 2.5 m 1 2,1 

Sumber: Data Primer setelah Diolah (2018), n=48 

 
Pada Tabel 10, menggambarkan bahwa penggunaan jarak tanam yang banyak 

diterapkan petani ialah berjarak 2 m x 3 m (35,4%). Menurut pernyataan petani jarak 

tanam ini paling ideal untuk budidaya buah naga, karena cukup mudah dalam melakukan 

pemeliharaan tanaman. Disamping itu, idealnya jarak tanam memungkinkan antara 

cabang/sulur tanaman satu dengan yang lainnya tidak bersentuhan. Selain itu, petani juga 

banyak menerapkan jarak tanam 3 m x 3 m. Petani menyatakan bahwa penggunaan jarak 

tanam ini untuk memudahkan menggabungkan dengan tanaman lain seperti menanam 

jeruk, pisang, kacang tanah dan jagung. Berbeda halnya seperti dinyatakan oleh 

(Kristriandhiny & Susanto, 2016) bahwa jarak tanam yang diterapkan adalah 2.5 m × 2.5 
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m. Olehnya pemilihan jarak tanam dalam usahatani buah naga di Desa Banuroja sangat 

ditentukan oleh model pengelolaan lahan pekarangan tersebut.  

5.4.6 Pembibitan 

Pembibitan buah naga putih dilakukan secara vegetatif, yaitu dengan stek batang 

atau sulur (Kristriandhiny & Susanto, 2016). Ini merupakan salah satu alternatif untuk 

mendapatkan bibit dalam jumlah banyak dan seragam (Rianto, Suwandi, & Sulistiyono, 

2016). Demikian juga yang dilakukan oleh petani buah naga di Desa Banuroja bahwa 

100% pengembangan bibit dilakukan dengan melakukan stek batang/sulur. Pengembangan 

secara generatif belum pernah dilakukan. Menurut petani bahwa pengembangan generatif 

butuh keahlian tersendiri untuk dapat memperbanyak anakan buah naga tersebut. Menurut 

(Jani, Susilawati, & Asnawati, 2017) dalam penyediaan bibit ini usahatani buah naga 

dengan cara vegetatif lebih cepat menghasilkan buah.  

Tinggi bibit yang disiapkan oleh petani pun berbeda-beda bila dilihat dari 

ukurannya. Tinggi bibit yang dikembangkan petani (Tabel 11), paling banyak disediakan 

petani untuk pertanaman berkisar antara 30 cm - <60 cm (35,4%), antara >60 cm - <90 cm 

(33,3%), dan antara >90 cm - 120 cm (31,3%). Menurut pendapat petani bahwa panjang 

bibit menentukan cepat dan lambatnya buah naga dalam berbuah. Semakin tinggi bibit 

yang dibuat maka akan semakin cepat dapat berbuah. Seperti dikutip dari pernyataan 

petani (AS) bahwa “jika panjang bibit yang ditanam berkisar dari 80 cm-100 cm bisa 

berbuah dan panen umur 6-8 bulan, namun jika panjang bibit berkisar 30-50 cm maka bisa 

berbuah dan panen umur >1,5 tahun”.  

Tabel 11. Pengembangan bibit buah naga  
Tinggi Bibit yang Dikembangkan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

30 cm - <60 cm 17 35,4 

>60 cm - <90 cm 16 33,3 

>90 cm - 120 cm 15 31,3 

Sumber: Data Primer setelah Diolah (2018), n=48 

 Pada petani buah naga di Desa 

Banuroja, pembibitan yang dilakukannya 

sangat sederhana (Gambar 9). Pertama, 

petani memilih sulur/batang yang telah tua 

dan pernah berbuah, diupayakan sulur yang 

berbuah produktif, sehat, tidak terserang 

hama dan penyakit tanaman (HPT). Ukuran 

bibit/sulur tanaman berkisar antara 30 cm 

Gambar 9. Pembibitan tanaman buah naga oleh petani 

di Desa Banuroja (Sumber: Dokumentasi 

Penelitian, 2018) 
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sampai dengan 120 cm. Kedua, sulur yang telah diambil tersebut kemudian diletakkan di 

tempat yang teduh dengan posisi tegak. Petani biasa meletakkan di sekitar kamar mandi, 

belakang rumah, atau di tempat yang telah disediakan. Ketiga, bibit yang siap ditanam 

ditandai dengan telah keluar akar dan bakal cabang buah naga tersebut. Lama waktu 

pembibitan 1-2 bulan sebelum dipindahtanamkan. Menurut petani ukuran bibit juga sangat 

mempengaruhi cepat atau lambatnya buah naga berbuah. Semakin panjang bibit yang 

ditanam maka akan semakin cepat juga berbuah. Hal ini juga bergantung kepada tingkat 

perawatan tanaman setelah berada di lahan pertanaman.  

5.4.7 Penanaman  

Buah naga sangat cocok ditanam dilahan kering, dan dalam sekali tanam, usianya 

dapat bertahan sampai 20 tahun (Wicaksono, 2018). Penanaman buah naga dilakukan 

dengan melingkari tiang panjatan. Banyaknya bibit yang ditanam ini bergantung pada 

tingkat kesuburan tanah, dan jenis tiang yang digunakan. Pada usahatani pekarangan di 

Desa Banuroja petani paling dominan menggunakan tiang dari kayu hidup/potong, 

sehingga 79,2% petani menaman dengan jumlah 2 bibit/tiang, 16,6% menanam 3 

bibit/tiang, dan 4,2% menanam 4 bibit/tiang (Gambar 10).  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10. Jumlah bibit per tiang yang ditanam oleh petani di Desa Banuroja 

Hal ini dijelaskan bahwa penanaman 2 batang bibit buah naga sangat baik untuk 

pertumbuhannya, mengingat tiang digunakan dari kayu yang memiliki kemampuan relatif 

lebih rendah dibandingkan tiang beton. Disamping itu juga untuk mengurangi persaingan 

unsur hara antara tiang kayu hidup dan tanaman buah naga. Olehnya bibit ditanam cukup 2 

batang. Sebaliknya, jika penggunaan tiang beton, ini dapat ditanam 3 atau 4 bibit dalam 

satu tiang. Hal ini karena didukung oleh kemampuan tiang beton lebih kuat untuk 

menyangga pertumbuhan batang buah naga.  

5.4.7 Pemeliharaan  

 Pemeliharaan tanaman yang banyak dilakukan oleh petani di Desa Banuroja 

meliputi kegiatan; pengikatan batang, pemupukan, penyiangan, pemangkasan, membantu 
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dalam penyerbukan, serta pengendalian Hama dan Penyakit (HPT). Berikut dijelaskan 

beberapa tahapan itu:  

Pertama, kegiatan pengikatan batang dimaksudkan untuk menempelkan batang 

pada tiang rambatan, membentuk rangkaian pohon agar terbentuk sempurna. Disamping itu 

juga karena sifat batang buah naga yang tidak memiliki batang pokok yang primer, 

sehingga harus diikat agar tidak mudah patah dan menguntai.   

Kedua, kegiatan pemupukan dapat menggunakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk 

organik dan anorganik (Kristriandhiny & Susanto, 2016). Umumnya petani di Desa 

Banuroja melakukan pemupukan secara berkala 3 bulan sekali, yakni setelah masa panen 

raya dilakukan (Gambar 11). Pemupukan banyak memanfaatkan pupuk organik dari 

kotoran ternak (sapi, kambing, ayam) yang banyak tersedia di sekitar tempat tinggalnya, 

dan hanya sebagian kecil yang menggunakan pupuk anorganik. Namun juga terkadang 

petani mengkombinasikannya antara pupuk organik dan anorganik tersebut. Penggunaan 

pupuk organik ini dapat menambah kesuburan jangka panjang, buah naga tidak mudah 

terserang penyakit dan Hama, matang rata, rasa manis, serta pupuk mudah diperoleh. 

Pernyataan ini diperkuat oleh (Rochmadhona, 2017), bahwa penggunaan pupuk organik 

bagi tumbuhan buah naga juga dapat meningkatkan hasil panen buah akan menjadi besar 

dan rasanya lebih manis selain itu juga panen yang dilakukan akan berlangsung terus-

menerus karena kondisi tanah yang subur dan unsur hara tercukupi bagi tumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga, kegiatan penyiangan dan pemangkasan dilakukan untuk mengendalikan 

gulma yang terdapat dalam budidaya buah naga (Gambar 11). Petani menyiangi 

tanamannya menggunakan alat sabit, cangkul, dan atau disemprot dengan herbisida. 

Penyiangan dilakukan secara intensif 1 bulan sekali, dan bergantung pada kondisi gulma. 

Kegiatan pemangkasan dilakukan pada: (1) cabang tiang panjatan dari kayu hidup, 

tujuannya agar tidak terjadi kompetisi unsur-unsur hara tanaman dan menanungi buah naga 

Gambar 11. Pemangkasan sulur (a), penggunaan pupuk super organik (b), penggunaan 

pupuk kandang (c) (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018) 

(a) (b) (c) 
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(2) cabang air buah naga, tujuannya untuk mengurangi serapan nutrisi ke cabang yang 

tidak produktif, dan (3) cabang yang telah berbuah; sulur ini biasanya tidak mau keluar 

buah sehinga dipangkas dan dapat digunakan untuk bibit kembali. Tujuan lain dari 

pemangkasan ialah mengurangi beban berat per tiang karena kekuatan setiap tiang 

dipergunakan hanya 65% untuk menyangga tanaman, sehingga tidak akan mudah roboh. 

Sulur yang disisakan berkisar antara 4-12 sulur, dengan rata-rata pemangkasan 3 bulan 

sekali dilakukan petani. Dengan pemangkasan 

menjadikan tanaman berbuah lebih banyak.  

Keempat, kegiatan penyerbukan (Gambar 

12). Di desa banuroja tidak semua petani 

membantu dalam penyerbukan buah naga. Hal ini 

dikarenakan petani belum memiliki cukup 

keahlian dalam melakukan kegiatan tersebut, 

hanya 4,2% saja petani yang melakukannya. Ini 

pun dilakukan tidak selama musim tanam buah 

naga, hanya dilakukan bila ada waktu dan sifatnya 

masih coba-coba. Dari pernyataan petani yang telah mencobanya bahwa hasil buah dari 

perlakuan persilangan memiliki buah yang lebih besar dari yang menyerbuk secara alami. 

Sehingganya, pada saat penelitian dilakuka peneliti berupaya memberikan bimbingan 

kepada petani dalam melakukan persilangan buah naga ketika tanaman mengeluarkan 

bunga. Penyerbukan paling baik dilakukan pada saat bunga telah mekar dengan sempurna. 

Bunga akan mekar pada malam hari (berkisar pada pukul 19.00), akan kuncup dipagi hari 

(berkisar pukul 08.00). ketika petani ingin membantu melakukan penyerbukan dianjurkan 

paling baik di malam hari, atau sebelum pukul 06.00. Hal ini untuk menghindari 

kuncupnya bunga agar lebih mudah untuk disilangkan.  

Kelima, kegiatan pengendalian HPT juga dilakukan (Gambar 13). Serangan ini 

seringkali mengakibatkan kerugian pada usahatani buah naga di pekarangan. Para petani di 

Desa Banuroja menemui beberapa jenis hama yang sering menyerang tanamannya, seperti; 

tikus, burung, ayam, walang sangit, semut, dan kutu penghisap. Sedangkan penyakit yang 

ditemui meliputi; busuk pada akar, batang dan buah, bercak pada buah dan kulit, gugur 

bunga muda, kanker batang, kuning pada buah, dan berjamur. Hama dan penyakit ini 

sering dijumpai oleh petani buah naga, dan merupakan faktor penyebab terjadi kerugian 

dalam usahatani. Petani melakukan pngendalian HPT ini dengan cara sanitasi, 

pemangkasan/pemotongan batang yang terkena serangan, penyemprotan dengan 

Gambar 12. Penyerbukan buah naga 

dengan bantuan manusia (Sumber: 
Dokumentasi Penelitian, 2018) 
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insektisida, fungisida dan pemupukan berimbang. Hal ini juga dilaporkan oleh (Swastika et 

al., 2009), bahwa hama yang sering menyerang seperti tungau, kutu putih, semut. 

Sedangkan penyakit seperti; Busuk pangkal batang Sclerotiumrolfsii, Busuk lunak 

Xanthomonas campestris, Bercak cokelat Dothiorella sp, dan Anthracnose Colletotrichum 

gloeosporioides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.8 Panen  

Pohon buah naga dapat berbuah tiga kali setahun. Produksinya bisa terus meningkat 

selama dirawat dengan baik dan tidak tercemar udara (Wicaksono, 2018). Diawali tumbuh 

bakal bunga, 2–3 minggu kemudian mulai mekar. Sepuluh hari dari bunga mekar sudah 

mulai tampak bakal buah sebesar telur ayam berwarna hijau. Pada umur 35 hari setelah 

bunga mekar, buah naga sudah mulai bisa dipetik dengan tanda kulit buah telah berubah 

warna dari hijau menjadi merah. Panen dapat dilakukan bila buah sudah berwarna merah 

penuh (Santoso, 2013). Pada petani buah naga di Desa Banuroja memiliki umur panen 

yang beragam seperti nampak pada Tabel 12. 

Tabel 12. Umur panen perdana yang dilakukan petani di Desa Banuroja 

Umur Panen  Jumlah (Orang) Persentase (%) 

5-6 bulan 14 29,17 

7-8 bulan 17 35,42 
9-10 bulan 9 18,75 

11-12 bulan 8 16,67 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 
  

Gambar 13. Serangan Penyakit bercak Dothiorella sp pada batang (a), gugur bunga (b), 

Anthracnose pada buah (c), dan serangan hama pada buah (d) (Sumber: Dokumentasi 

Penelitian, 2018) 

(a) (b) (c) (d) 
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 Pada Tabel 12 menunjukkan bahwa 35,42% melakukan panen perdana pada umur 

7-8 bulan, 29,17% pada umur 5-6 bulan, 18,75% pada umur 9-10 bulan, dan 16,67% pada 

umur 11-12 bulan. Masa panen awal buah naga ditentukan oleh pengelolaan tanaman, 

seperti halnya pemilihan bibit, pengolahan media tanam dan pemeliharaan tanaman. 

Pemanenan ini dipotong dengan menggunakan alat gunting potong buah atau sabit 

(Gambar 14). 

Menurut petani pemanenan buah 

naga di Desa Banuroja dapat 

dilakukan setiap bulan sekali. 

Namun panen raya dilakukan 3 

bulan sekali. Hal ini bahwa dalam 

satu tahun terdapat 4 kali dilakukan 

panen raya. Bagi petani bahwa 

usahatani buah naga ini merupakan 

berkah yang melimpah untuk dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-hari 

mereka. Dari usahatani ini, petani memperoleh sumber pendapatan untuk menghidupi 

keluarga, dalam rangka pelestarian rumah, terlebih lagi mendayagunakan pekarangan 

bero/bongkor untuk agribisnis buah naga. Usahatani ini juga merupakan upaya 

mengkonservasi sumber daya alam melalui usaha di pekarangan, (Suparwata & Ulfiasih, 

2017) dan merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk pertanian dan 

keberlanjutannya oleh petani di pedesaan.  

 
5.5 Analisis Keuntungan Agribisnis Buah Naga di Pekarangan pada Masyarakat 

Desa Banuroja 

5.5.1 Investasi dalam agribisnis buah naga di pekarangan 

Pembelian berbagai macam kebutuhan yang digunakan dalam usahatani buah naga 

disebut dengan investasi. Besar kecil investasi dalam usahatani bergantung pada jenis 

komoditas yang dibudidayakan. Pada penelitian ini investasi dijelaskan pada Tabel 13. 

Pada Tabel 13 menunjukkan bahwa total investasi dalam usahatani buah naga di 

pekerangan di Desa Banuroja mencapai Rp.435.778.000, dengan rata-rata investasi 

mencapai Rp.9.078.708,33. Bila dilihat dari jenis investasinya, maka yang terbesar 

investasinya ialah pada penyediaan tiang penyangga beton, dengan jumlah mencapai 

Rp.127.400.000, rata-rata mencapai Rp.2.654.166,67. Penyediaan bibit tanaman berada 

Gambar 14. Proses pemanenan buah naga dengan 

menggunakan gunting potong buah (Sumber: 

Dokumentasi Penelitian, 2018) 
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pada urutan kedua yakni sebesar Rp.107.017.500, rata-rata Rp.2.229.531,25. Sedangkan 

investasi terkecil yakni pada pembelian gergaji sebesar Rp.70.000, dengan rata-rata 

Rp.1.458,33. Pada tingkat petani, dari ke 13 jenis investasi (Tabel 13), tidak secara 

keseluruhan petani memilikinya. Hanya investasi yang prioritas saja yang tersedia seperti 

tiang penyangga, bibit tanaman, sabit, linggis, sprayer, cangkul, parang, dan lingkar ban. 

Sedangkan yang lain hanya sebagian petani yang memilikinya. 

Tabel 13. Investasi agribisnis buah naga di pekarangan  

No Jenis Investasi Jumlah (Rp) Rata-Rata (Rp) 

1 Sabit  6.030.000 125.625,00 

2 Linggis  2.253.500 46.947,92 
3 Sprayer    19.615.000 408.645,83 

4 Cangkul  4.616.000 96.166,67 
5 Parang  3.540.000 73.750,00 
6 Gunting potong 535.000 11.145,83 

7 Tiang penyangga beton 127.400.000 2.654.166,67 
8 Tiang penyanga kayu 94.110.000 1.960.625,00 

9 Lingkar ban 66.491.000 1.385.229,17 
10 Pompa air 2.500.000 52.083,33 
11 Gergaji  70.000 1.458,33 

12 Besi  1.600.000 33.333,33 
13 Bibit tanaman 107.017.500 2.229.531,25 

 
Total (Rp) 435.778.000 9.078.708,33 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 
 

5.5.2 Biaya tetap (fixed cost) 

 Biaya varibel dicirikan oleh meskipun adanya perubahan kuantitas produksi yang 

dihasilkan pada usahatani biaya ini tidak berubah dan tetap dikeluarkan. Misalnya pada 

biaya pajak, susut alat, sewa lahan, dan lainnya. Dalam penelitian buah naga di pekarangan 

ini, biaya tetap dimaksud ialah biaya yang dikeluarkan dari penyusutan alat-alat pertanian 

dan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB). Besarnya biaya masing-masing indikator 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

5.5.2.1 Biaya penyusutan alat 

 Unsur biaya dalam usahatani merupakan unsur yang sangat menentukan 

keberlanjutan usahatani buah naga. Jenis biaya tetap dalam usahatani yang dikaji ialah 

biaya penyusutan alat-alat pertanian. Biaya penyusutan alat diperoleh dari harga beli 

dikurangi harga sekarang dibagi dengan umur ekonomis alat tersebut. Penyusutan alat 

dinyatakan dalam Rp/tahun. Hasil penelitian biaya penyusutan alat dapat dilihat pada Tabel 

14.  
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Hasil penelitian (Tabel 14) menunjukkan bahwa total biaya penyusutan alat yakni 

Rp.29.658.268,80/tahun, dengan rata-rata Rp.617.880,60/tahun. Dari keseluruhan biaya 

penyusutasn alat pada tiang penyangga beton memiliki niali paling besar yakni 

Rp.10.468.583,33/tahun, dengan rata-rata Rp.218.095,49/tahun. 

Tabel 14. Biaya penyusutan alat pertanian yang digunakan pada agribisnis buah naga 

No Jenis Alat Jumlah Biaya (Rp/tahun) Rata-Rata Biaya (Rp/tahun) 

1 Sabit 1.200.916,67 25.019,10 

2 Linggis 546.649,35 11.388,53 
3 Sprayer 3.262.083,33 67.960,07 
4 Cangkul 1.385.962,30 28.874,21 

5 Parang 688.726,19 14.348,46 
6 Gunting Potong 241.833,33 5.038,19 

7 Tiang Penyangga Beton 10.468.583,33 218.095,49 
8 Tiang Penyangga Kayu 7.371.547,62 153.573,91 
9 Lingkar Ban 4.137.800,00 86.204,17 

10 Mesin Pompa Air 250.000,00 5.208,33 
11 Gergaji 0 0 

12 Besi 104.166,67 2.170,14 

 
Total Biaya (Rp/tahun) 29.658.268,80 617.880,60 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018, n=48 

  5.5.2.2 Biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) 

 Disamping biaya penyusutan alat pertnaian, biaya yang harus dikeluarkan juga dari 

PBB. Hasil penelitian (Tabel 15) menunjukkan bahwa besarnya biaya PBB ialah 

Rp.768.100/tahun, dengan rata-rata Rp.16.002,08/tahun. Ditingkat petani sendiri, biaya 

PBB yang dibayarkan per tahunnya setiap pekarangan berbeda-beda yakni berkisar dari 

Rp.4.000/tahun sampai dengan Rp.75.000/tahun. 

Tabel 15. Pengeluaran biaya tetap dari PBB 

Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp/tahun) Rata-Rata (Rp/tahun) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 768.100 16.002,08 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 

 

5.5.3 Biaya variabel (variable cost) 

 Biaya variabel ialah biaya yang sifatnya berubah-ubah dan dikeluarkan berkali-kali 

bergantung pada kebutuhan usahataninya untuk mencapai produksinya. Biaya varibel 

dalam penelitian ini terdiri dari biaya pupuk, obat-obatan, racun herbisida dan biaya tenaga 

kerja. Hasil penelitian terhadap biaya variabel disajikan pada Tabel 16. 

 Hasil penelitian (Tabel 16) menunjukkan bahwa rata-rata biaya pupuk yang 

dikeluarkan oleh petani yakni Pupuk kandang Rp.956.458,33, pupuk urea Rp.107.500,00, 

pupuk ponska Rp.206.187,50, dan pupuk organik cair Rp.85.083,33. Pengeluaran dari 
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biaya obat-obatan pertanian yakni dari obat sidametrin Rp.10.416,67, regent Rp.6.067,71, 

seprint Rp.51.807,29, dan ganasil B Rp.61.411,46. Selanjutnya jenis biaya racun rumput 

(herbisida) yang dikeluarkan yakni dari Rambo Rp.79.916,67, noxone Rp.49.166,67, dan 

amandi Rp.9.270,83. Selanjutnya jenis biaya tenaga kerja yang dikeluarkan rata-rata ialah 

Rp.420.625,00. Total biaya variabel dalam usahatani buah naga mencapai 

Rp.98.107.750/tahun, dengan rata-rata Rp.2.043.911,46/tahun.  

Tabel 16. Biaya varibel dalam agribisnis buah naga di pekarangan 

Jenis Biaya Jumlah (Rp/tahun) Rata-Rata (Rp/tahun) 

1. Biaya Pupuk: 

  Pupuk Kandang 45.910.000 956.458,33 
Pupuk Urea 5.160.000 107.500,00 

Pupuk Ponska 9.897.000 206.187,50 
Pupuk Organik Cair (POC) 4.084.000 85.083,33 

2. Biaya Obat-Obatan: 

 Sidametrin 500.000 10.416,67 
Regent 291.250 6.067,71 

Seprint 2.486.750 51.807,29 
Ganasil B 2.947.750 61.411,46 

3. Biaya Racun Herbisida: 

 Rambo 3.836.000 79.916,67 
Noxone 2.360.000 49.166,67 

Amandi 445.000 9.270,83 
4. Tenaga Kerja 20.190.000 420.625,00 
Total Biaya (Rp/tahun) 98.107.750 2.043.911,46 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 

 

5.5.4 Biaya total dalam agribisnis buah naga di pekarangan 

Komponen biaya dalam usahatani secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya usahatani merupakan faktor penting 

terhadap pengembangan buah naga, dan perlu diperhatikan dengan memperkirakan total 

biaya dibutuhkan dengan tingkat penerimaan dari usahatani tersebut. Sehingga, 

pengeluaran biaya terhadap faktor produksi harus dipertimbangkan penggunaannya 

seefektif dan seefisien mungkin. Dalam usahatani buah naga di Desa Banuroja biaya yang 

dikeluarkan petani dapat dilihat pada Tabel 17.  

Pada Tabel 17, pengeluaran usahatani buah naga terhadap biaya tetap sebesar 

Rp.29.658.268,80 per tahun, dan pengeluaran dari PBB sebesar Rp.768.100,00 per tahun 

biaya variabel sebesar Rp.98.107.750,00 per tahun. Jadi, total biaya usahatani yang 

dikeluarkan petani ialah Rp.128.534.118,80 per tahun, dengan rata-rata pengeluaran setiap 

petani mencapai Rp.2.677.794,14 per tahun. Dalam pengelolaan lahan pekarangan 
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pengeluaran biaya menunjukkan tidak begitu tinggi. Menurut petani, dalam usahatani buah 

naga tidak membutuhkan banyak biaya karena proses budidayanya yang relatif simpel dan 

tidak ribet. Seperti halnya, kebutuhan pupuk dapat dipenuhi dari pupuk kandang (organik), 

yang diperoleh di sekitar rumah. Hal inilah yang mendukung buah naga diminati 

masyarakat, karena disamping memiliki harga jual tinggi juga mudah merawatnya.  

Tabel 17. Jenis dan nilai total biaya rata-rata per tahun pada usahatani buah naga di 

pekarangan 

Jenis Biaya Jumlah (Rp/tahun) 

1. Biaya Tetap:  
Biaya Penyusutan Alat 29.658.268,80 
Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 768.100,00 

2. Biaya Variabel 98.107.750,00 
Total Biaya (Rp/tahun) 128.534.118,80 

Rata-Rata (Rp/tahun) 2.677.794,14 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 
  
5.5.5 Penerimaan dalam agribisnis buah naga di pekarangan 

Besar kecilnya penerimaan usahatani bergantung kepada banyaknya produksi yang 

dihasilkan tanaman buah naga dan harga jual yang tinggi. Usahatani buah naga di Desa 

Banuroja dalam satu tahun dapat dilakukan panen raya sebanyak empat kali (Tabel 18), 

dengan penerimaan bergantung kepada harga jual saat panen tersebut. Ditambah lagi, 

menurut petani bahwa panen buah naga ini dalam setiap bulannya tetap dapat dilakukan, 

karena tanaman dapat berbuah secara kontinyu.  

Tabel 18. Penerimaan usahatani buah naga di pekarangan 

Masa Panen Jumlah Penerimaan (Rp) Rata-Rata (Rp) 

Panen 1 82.715.000,00 1.723.229,17 
Panen 2 115.389.000,00 2.403.937,50 

Panen 3 107.625.000,00 2.242.187,50 
Panen 4 102.045.000,00 2.125.937,50 
Total Penerimaan (Rp/tahun) 407.774.000,00 8.495.291,67 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018, n=48 
 

Pada Tabel 18 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan petani per tahun diperoleh 

dari empat kali musim panen buah naga. Penerimaan petani setiap kali panen yakni: panen 

ke-1 Rp.82.715.000,00 (rata-rata Rp.1.723.229,17), panen ke-2 Rp.115.389.000,00 (rata-

rata Rp.2.403.937,50), panen ke-3 Rp.107.625.000,00 (rata-rata Rp.2.242.187,50), dan 

panen ke-4 Rp.102.045.000,00 (rata-rata Rp.2.125.937,50). Maka, keseluruhan penerimaan 

usahatani buah naga di pekarangan pada petani Desa Banuroja ialah Rp.407.774.000,00 

per tahun, dengan rata-rata penerimaan setiap petani mencapai Rp.8.495.291,67 per tahun. 
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Penerimaan petani pada kondisi ini diperoleh dari masa panen raya selama empat kali 

dalam setahun. Jumlah penerimaan ini cukup menggiurkan, sebab hanya dengan 

memanfaatkan lahan di pekarangan petani memperoleh masukan penerimaan sebesar 

Rp.8.495.291,67 per tahun. Jika hitung untuk setiap bulannya, maka petani memperoleh 

Rp.707.940,97 per bulan. Bagi petani desa banuroja, adanya tambahan penerimaan dari 

buah naga ini dapat menambah pundi-pundi ekonomi keluarga. Serta dapat merubah 

kekosongan pada lahan pekarangan menjadi lebih berguna.  

5.5.6 Analisis Pendapatan, B/C Ratio dan R/C ratio dalam agribisnis buah naga di 

pekarangan 

Besar kecilnya pendapatan yang akan diterima tergantung kepada besar kecilnya 

penerimaan dan biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan usahatani buah naga tersebut 

(Jani et al., 2017). Hasil penelitian terhadap analisis keuntungan disajikan pada Tabel 19. 

Tabel 19. Analisis keuntungan, nilai B/C Ratio, dan R/C ratio pada usahatani buah naga di 

pekarangan 

Uraian Jumlah (Rp/tahun) Rata-Rata (Rp/tahun) 

Penerimaan (TR) 407.774.000,00 8.495.291,67 
Total Biaya (TC) 128.534.118,80 2.677.794,14 

Keuntungan (TR-TC) 279.239.881,20 5.817.497,53 

RCR   3,2 

BCR   2,2 

 

Pada Tabel 19 menunjukkan bahwa besarnya penerimaan usahatani (TR) mencapai 

Rp.407.774.000,00 per tahun (rata-rata Rp.8.495.291,67 per tahun), besarnya biaya total 

usahatani (TC) mencapai Rp.128.534.118,80 per tahun (rata-rata Rp.2.677.794,14 per 

tahun). Maka, keuntungan usahatani (I = TR-TC) yang diperoleh petani mencapai 

Rp.279.239.881,20 per tahun, dengan rata-rata pendapatan setiap petani mencapai 

Rp.5.817.497,53 per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani yang dilakukan di 

pekarangan memberikan tambahan pendapatan dalam keluarga petani. Jika dihitung dalam 

setiap bulannya, maka pendapatan petani dari mentransformasi pekarangan bero mencapai 

Rp.484.791,46 per bulan. Menurut petani, adanya usahatani buah naga ini memberikan 

manfaat yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Apalagi saat ini petani 

mulai mengembangkan usahanya pada lahan-lahan yang relatif luas. Setidaknya dengan 

upaya pemanfaatan pekarangan yang nota bene luasan lahan relatif sempit dan jumlah 

tanaman yang tidak begitu banyak telah menguntungkan bagi petani. Selanjutnya, dari 

hasil analisis kelayakan usahatani diperoleh nilai R/C ratio = 3,2 sedangkan nilai B/C ratio 

= 2,2. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani di pekarangan pada petani Desa Banuroja 
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layak untuk dikembangkan, karena nilai B/C>1 dan R/C>1. Pada RCR bahwa, setiap 

penambahan biaya Rp.1 maka akan meningkatkan penerimaan hasil sebesar Rp.3,2, 

sedangkan pada BCR bahwa setiap penambahan biaya Rp.1 maka akan meningkatkan 

pendapatan sebesar Rp.2,2. Untuk pemanfaatan lahan pekarangan studi kelayakan ini 

sangat membantu dalam mengembangkan usahataninya, sehingga petani dapat menyusun 

strategi dalam upaya mengoptimalkan usahatani buah naga di pekarangan.  

Beberapa hasil penelitian juga sejalan dengan analisis yang dilakukan di desa 

banuroja. Seperti dilaporkan pada penelitian yang dilakukan di Dusun Sungai Buluh 

Kecamatan Rimbo Tengah dikatakan bahwa usahatani buah naga layak dikembangkan 

dengan nilai 1,91 karena R/C > 1 (Jani et al., 2017). Pengembangan usahatani buah naga di 

Desa Banuroja terus memperoleh perhatian dan dikembangkan. Seperti halnya varian jenis 

buah naga yang semakin diperhatikan dengan mempertimbangkan selera 

konsumen/pembeli. Termasuk juga pengelolaan proses usahatani semakin dibenahi. 

Olehnya, (Isnanda, Ani, & Suyadi, 2017) mengatakan untuk lebih meningkatkan 

pendapatan harus lebih memperhatikan kualitas bibit buah naga dan pupuk yang digunakan 

agar dapat menghasilkan buah naga dengan kualitas yang terbaik, sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh, (Kristriandhiny & Susanto, 2016) sehingga 

dapat menghasilkan mutu buah yang mampu bersaing di tingkat pasar. 

 

5.6 Pasca Panen Buah Naga oleh Masyarakat di Desa Banuroja 

5.6.1 Pemanfaatan buah naga di Desa Banuroja 

 Tujuan produksi buah naga di desa banuroja oleh petani ialah untuk dijual belikan 

atau dikomersilkan. Selain itu, buah naga juga banyak dikonsumsi oleh petani karena nilai 

guna buah naga untuk kesehatan. Hasil penelitian di Desa Banuroja secara keseluruhan 

(100%) petani menjual hasil panennya dan juga untuk dikonsumsi (Lihat Tabel 20). Pada 

masyarakat desa, adanya buah naga dapat memenuhi kebutuhan akan buah segar pada 

rumah tangganya. Seringkali buah ini diolah menjadi aneka olahan (Tabel 20), seperti jus 

buah (33,3%), es dan jus buah naga (60,4%), dan olahan kue buah naga (6,3%). Namun, 

aspek pengolahan ini masih relatif kurang dilakukan oleh masyarakat desa, apalagi sampai 

ke aspek pemasaran hasil olahan tersebut. Hal ini karena kurangnya kemauan, inovasi dan 

kesempatan dalam mengelola buah naga menjadi berbagai macam produk olahan. Arah 

agribisnis buah naga di desa banuroja ini kedepannya bukan saja sampai pada tahap 

budidaya kemudian dipasarkan, namun lebih dimatangkan pada pengolahan kemudian 

dipasarkan. Hal ini bertujuan untuk menambah nilai guna dan nilai jual dari buah naga. 
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Disisi lain, jika terdapat produk olahan buah naga maka menjadi nilai tawar tersendiri 

dalam pengenalan Desa Banuroja yang nota bene sebagai desa wisata budaya dan religi. 

Olehnya, wisatawan akan memperoleh produk khas Desa Banuroja, sehingga aspek ini 

akan dapat menambah pendapatan masyarakat desa.  

Tabel 20. Data hasil pemanfaatan pasca panen buah naga di Desa Banuroja 

Pemanfaatan Persentase (%) 

1. Untuk Dijual  100,0 

2. Untuk Dikonsumsi  100,0 

3. Untuk Dibuat Olahan: 

 - Jus Buah 33,3 

- Es dan Jus 60,4 

- Olahan Kue Buah Naga 6,3 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 

 

5.6.2 Pemasaran buah naga 

 Tingkat pemasaran buah naga di Desa Banuroja sangat beragam. Umumnya dijual 

kepada pedagang pengepul, juga terdapat konsumen langsung yang dating membeli ke 

desa banuroja, termasuk penjualan sampai ke supermarket. Buah naga di Desa Banuroja 

telah menjangkau berbagai macam pemasaran. Hasil penelitian disajikan pada Tabel 21. 

Tabel 21. Tingkat dan jangkauan pemasaran buah naga 

Pernyataan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Pengepul besar  24 50,0 

Pengepul dan Pengecer 5 10,4 

Supermarket 3 6,3 

Pedagang Buah 1 2,1 

Konsumen  5 10,4 

Tengkulak  1 2,1 

Pedagang besar 1 2,1 

Pasar tradisional 2 4,2 

Pedagang manado 5 10,4 

Pengecer 1 2,1 

Sumber: Data Primer Diolah (2018), n=48 

 

Pada Tabel 21, hasil penelitian menunjukkan bahwa buah naga paling banyak dijual 

pada pedagang pengepul (50,0%), kepada pengepul dan pengecer, langsung kepada 

konsumen, kepada pedagang dari manado masing-masing 10,4%, dijual ke supermarket 

(6,3%), dijual ke pasar tradisional (4,2%), dijual ke pedagang buah, ke tengkulak, kepada 

pedagang besar, dan pengecer masing-masing 2,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan masyarakat untuk menjangkau pasar buah naga sangat beragam. Untuk 

meningkatkan keuntungan usahatani maka petani harus dapat menjangkau langsung ke 

konsumen. 
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5.7 Margin Pemasaran Buah Naga di Desa Banuroja 

 Faktor penting dalam usahatani buah naga ialah dalam pemasaran. Bila pemasaran 

buah naga sesuai dengan harga yang diperoleh baik oleh petani, pedagang dan konsumen, 

maka agribisnis buah naga ini akan berjalan secara kontinyu. Terkadang di lapangan 

diperoleh kenyataan bahwa harga yang diterima oleh petani jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Artinya bahwa terdapat 

permaina harga ditingkat pedagang pengumpul dan pengecer buah naga. Dalam penelitian 

ini juga dikaji terhadap margin pemasaran buah naga. Margin pemasaran dapat diartikan 

sebagai harga yang diterima oleh produsen (petani) dengan harga yang dibayarkan oleh 

para konsumen. Hasil penelitian margin pemasaran disajikan pada Tabel 22. 

Tabel 22. Margin Pemasaran Buah Naga 

Rantai Pemasaran 
Tingkat Konsumen 

(Rp) 
Tingkat Petani 

(Rp) 
Margin 

Pemasaran (Rp) 

Pedagang Pengumpul 17.500 12.000 5.500 

Pedagang Pengecer 20.000 13.156 6.844 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

  
 Pada Tabel 22 menunjukkan bahwa margin pemasaran buah naga melalui rantai 

pemasaran pedagang pengepul ke konsumen sebesar Rp.5.500, dan pada pedagang 

pengecer ke konsumen sebesar Rp.6.844. Hasil menggambarkan bahwa pada rantai pasar 

pertama memiliki margin pemasaran lebih rendah dibandingkan dengan rantai ke dua. Hal 

ini dikarekan bahwa petani buah naga yang langsung menjual hasil produksinya kepada 

pedagang pengepul, dan pedagang pengepul langsung menjual kepada konsumen. 

Disamping itu juga rantai pemasarannya yang relatif pendek. Margin pemasaran ini dapat 

ditingkatkan dengan cara petani/produsen menjual buah naganya langsung kepada 

konsumen, sehingga margin pemasarannya mencapai 100%. Dalam upaya peningkatan 

keuntungan agribisnis buah naga perlu dipertimbangkan margin pemasaran, sehingga 

keuntungan petani menjadi lebih baik. 

 Pada rangkaian margin yang diperoleh, terdapat beberapa rantai pemasaran yang 

terbentuk di Desa Banuroja. Hasil penelitian terhadap rantai pemasaran yaitu, sebagai 

berikut:  

(1) Petani  Konsumen,  

(2) Petani  Pedagang Pengumpul  Konsumen,  

(3) Petani  Pedagang Pengumpul  Pedagang Pengecer  Konsumen, dan 

(4) Petani  Pedagang Pengumpul  Supermarket/pertokoan  Konsumen.  
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Rantai pemasaran yang sangat efektif ialah dari petani langsung ke konsumen, 

karena akan memperoleh margin pemasaran = 0. Semakin panjang rantai pemasaran 

produk maka semakin besar biaya yang ditanggung oleh konsumen akhir. Setiap lembaga 

pemasaran akan mengeluarkan biaya yang berbeda-beda dalam proses pemasarannya. 

Untuk tetap memperoleh keuntungan dari proses pemasaran tersebut, sehingga setiap 

lembaga akan membebankan kepada konsumen akhir. Olehnya, efisiensi pemasaran dari 

setiap lembaga perlu diperhitungkan, untuk melindungi hak konsumen buah naga dalam 

menanggung biaya yang keluar akibat rantai pemasaran tersebut yang tidak terlalu tinggi.  

Berikut data hasil penjualan buah naga kepada lembaga-lembaga pemasaran (Tabel 23). 

Tabel 23. Target Penjualan Buah Naga oleh Petani di Desa Banuroja 

Penjualan Produk Kepada: Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Pengepul 31 64,6 

Pengecer 9 18,8 
Supermarket 3 6,3 
Konsumen  5 10,4 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 
Pada tabel 23 menunjukkan bahwa petani menjual hasil buah naganya kepada 

pedagang pengepul (64,6%), kepada pedagang pengecer (18,8%), langsung kepada 

konsumen (10,4%), dan dijual ke supermarket (6,3%). Hal ini dikarenakan susahnya petani 

menjangkau pasar yang lebih kompetitif sehingga petani paling banyak menjual hasil buah 

naga kepada pedagang pengepul. Disamping itu juga bahwa pedagang pengepul dan 

pengecer yang dating langsung ke Desa Banuroja untuk membeli buah naga petani. 

 Disamping margin pemasaran dan rantai pemasaran dihitung juga persentase nilai 

farmer’s share (Fs). Secara matematis bahwa Fs dihitung dengan membagi antara harga di 

tingkat petani dengan harga di tingkat pengecer. Pada penelitian ini hanya dihitung nilai Fs 

dari 3 saluran pemasaran yakni pada saluran pemasaran 2 dan 3. Pada saluran 4 peneliti 

tidak melakukan analisis Fs tersebut. Perbandingan Fs ditingkat saluran memperoleh hasil 

yang berbeda-beda. Hasil penelitian terhadap persentase nilai Fs disajikan pada Tabel 24. 

Tabel 24. Persentase Nilai Fs pada Penelitian Buah Naga di Desa Banuroja 

Saluran 
pemasaran 

Harga petani Harga pengepul Harga pengecer FS (%) 

2 13.156 - 20.000 65,78 
3 12.000 17.500 - 68,57 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
 
 Nilai FS diartikan sebagai besarnya harga yang diterima petani/produsen dengan 

harga yang dikeluarkan oleh konsumen buah naga. Pada perhitungan FS (Tabel 24) 
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diperoleh besarnya persentase FS pada saluran pemasaran 2 yaitu = 65,78%, sedangkan 

pada saluran 3 yaitu = 68,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saluran 3 nilai Fs 

lebih tinggi dibandingkan dengan pada saluran 2. Hal ini disebabkan karena pada saluran 3 

petani langsung menjual buah naga pada pedagang pengepul, serta saluran pemasarannya 

yang tidak panjang. Olehnya niai Fs yang dihasilkannya lebih tinggi.   

Di tingkat petani, keuntungan terbesar akan diperoleh jika petani melakukan 

penjualan/pemasaran langsung kepada konsumen. Keuntungan salah satunya ditentukan 

oleh tingkat harga produk relatif stabil. Namun, harga yang diterima petani relatif 

berfluktuasi (terkadang naik dan terkadang jauh penurunannya). Petani menuturkan bahwa, 

pada keadaan panen raya petani terkadang menjual buah naga sampai pada harga termurah 

yakni Rp.8.000, sedangkan harga termahal yang diperoleh sampai harga Rp.20.000. 

Namun, rata-rata harga normal yang diterima petani berkisar dari Rp.10.000/Kg sampai 

Rp.15.000/Kg. Harapan petani bahwa harga buah naga ini hendaknya secara kontinyu tetap 

stabil. Petani tidak juga mengharapkan harga yang terlalu tinggi, namun harga yang relatif 

stabil yakni rata-rata Rp.15.000/Kg. Harga ini menurut petani representatif untuk 

memberikan keuntungan terhadap usahatani buah naga di Desa Banuroja. 
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BAB 6. RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

Rangkaian penelitian ini dilakukan dengan pentahapan yang jelas dan holistik, 

dengan roadmap yang telah disusun dalam lima tahun penelitian. Untuk memperoleh 

kajian yang menyeluruh terhadap agribisnis buah naga di pekarangan di desa banuroja, 

maka rencana penelitian tahap berikutnya ialah melakukan kajian tentang “arahan 

pengembangan dan pengelolaan agribisnis buah naga di pekarangan terintegrasi dengan 

desa wisata multikultural banuroja”. Rencana ini dibuat bertujuan untuk mengkorporasikan 

pertanian dengan desa wisata, yang nantinya akan menjadi tambahan model dalam 

agribisnis buah naga di desa banuroja. Atas dasar akulturasi multi etnis, maka budaya 

bertani yang berkembang juga beranekaragam. Dengan demikian rencana penelitian tahun 

berikutnya sangat penting dilakukan.  
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1) Faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa rata-rata umur petani rentang 41-

60 (41,7%), tingkat pendidikan rata-rata sekolah dasar (39,6%), pengalaman 

berusahatani dari 10-20 tahun (39,6%), kepemilihan lahan berkisar 1-2 Ha (64,6%), 

kepemilikan lahan buah naga di pekarangan rata-rata luas <0,25 Ha (56,3%), 

jumlah tanggungan keluarga 3-4 orang (81,3%), jenis pekerjaan dominan sebagai 

petani (68,8%), motivasi agribisnis buah naga rata-rata karena pendapatan (45,8%), 

dan tingkat penyuluhan rata-rata petani tidak mengikutinya (87,5%).  

2) Hasil eksplorasi buah naga menunjukkan bahwa: jenis buah naga yang 

dikembangkan ialah kulit merah daging merah (60,4%), penerapan pola tanam 

monokultur (81,25%), penggunaan pupuk dasar dari pupuk organik kotoran sapi 

(50,0%), penggunaan tiang panjatan rata-rata dari kayu hidup atau potong (73%), 

penggunaan jarak tanam ialah 2m x 3m (35,4%), tinggi bibit yang digunakan rata-

rata 30 cm -<60 cm (35,4%), penanaman bibit berjumlah 2 bibit (79,2%), 

pemeliharaan tanaman (meliputi kegiatan pengikatan sulur, pemupukan, 

pemangkasan, penyerbukan, pengendalian hama dan penyakit), masa panen 

perdana berkisar dari 7-8 bulan (35.42%).  

3) Analisis usahatani menunjukkan bahwa rata-rata total biaya yang dikeluarkan 

sebesar Rp.2.677.794,14 per tahun, rata-rata penerimaan mencapai Rp.8.495.291,67 

per tahun, dengan rata-rata keuntungan usahatani mencapai Rp.5.817.497,53 per 

tahun. Analisis R/C Ratio diperoleh nilai 3,2, sedangkan B/C Ratio diperoleh nilai 

2,2. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani buah naga di desa banuroja 

menguntungkan/layak dikembangkan karena nilai R/C ratio dan B/C ratio >1.  

4) Analisis margin pemasaran dan Fs menunjukkan bahwa rantai pemasaran dari 

pedagang pengepul ke konsumen sebesar Rp.5.500 (Fs = 68,57%), dan margin pada 

pedagang pengecer ke konsumen sebesar Rp.6.844 (Fs = 65,78%). 

7.2 Saran  

Dalam kajian agribisnis buah naga di Desa Banuroja menunjukkan layak untuk 

dikembangkan. Namun, beberapa hal yang dapat disarankan yaitu: 

1. Pengembangan usahatani buah naga hendaknya memilih jenis buah naga yang 

kompetitif pasar atau yang paling banyak diminati oleh konsumen yakni jenis 

buah naga super red, penggunaan bibit yang baik, serta model penanaman 

hendaknya menggunakan pola campur atau ditumpangsarikan dengan tanaman 

lain. Hal ini untuk lebih menambah pendapatan petani. 

2. Untuk menambah keuntungan dan tingkat kelayakan usahatani petani hendak 

menerapkan optimalisasi produksi, mencari strategi pasar yang lebih luas dan 

memperhitungkan aliran biaya yang digunakan. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ialah untuk mengkaji pemanfaatan pekarangan bero untuk usahatani buah naga. Penelitian 

ini didesain dengan metode survei jenis ex post facto, dilakukan di Desa Banuroja Kecamatan Randangan 

pada bulan Maret sampai Mei 2018, dengan jumlah sampel 48 responden yang ditentukan secara purposive. 

Data dianalisis secara eksploratif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kisaran lahan milik 

petani yakni 1-2 Ha (64,6%) dengan pemanfaatan lahan pekarangan <0,25 Ha (56,3%). Buah naga yang 

diusahatanikan sebanyak 60,4% jenis kulit merah dengan daging merah, dengan penerapan pola tanam 

monokultur yang dominan (81,25%). Dalam penggunaan pupuk dasar sebanyak 50,0% petani memilih pupuk 

oraganik dari kotoran ternak sapi. Tiang rambatan yang digunakan sebanyak 73% petani menggunakan tiang 

panjatan dari kayu hidup/potong. Bibit tanaman diperoleh dari stek batang/sulur, tinggi bibit berkisar antara 

30 cm - <60 cm (35,4%), jumlah bibit ditanam dominan 2 bibit/tiang (79,2% ), dengan jarak tanam 2 m x 3 m 

(35,4%). Kegiatan pemeliharaan meliputi; pengikatan, pemupukan, penyiangan, dan pengendalian hama 

penyakit tanaman (HPT). Panen perdana dilakukan pada umur 7-8 bulan (35.42%), selanjutnya panen raya 

setiap triwulan. Pemanfaatan pekarangan ini memberikan manfaat ganda selain untuk tempat tinggal, juga 

untuk usahatani buah naga, yang mengintensifkan lahan pekarangan bero menjadi lebih potensial.  

 

Kata Kunci: Lahan Pekarangan, Bero, Usahatani, Buah Naga 

 

ABSTRACT 
The purpose of the study was to review the utilization of bero yard for dragon fruits farming. The study used 

ex post facto survey method, and was done in the village of Banuroja sub -district of Randangan from March 

to May 2018, with a number of sample 48 respondents that are taken with purposive sampling method. The 

data are analyzed exploratory and descriptive. The results showed that farmer-owned land: range i.e. 1-2 Ha 

(64.6%) with land use lawns 0.25 Ha (56.3 <%). Dragon fruit which was farmed as many as 60.4% type of 

red skin with red meat, with the application of the dominant monoculture cropping pattern (81.25%). In the 

use of basic fertilizers as much as 50.0% of farmers choosing organic fertilizers from cow manure . Mast 

beam used as many as 73% of farmers use the wood pillar/pieces. Plant seed obtained from cuttings of the 

stem/vine, high seed ranges between 30 cm-60 cm (35.4 <%), the number of seedlings planted seeds/2 

dominant pole (79.2%), with a distance of planting 2 m x 3 m (35.4%). Maintenance activities include; 

binding, fertilizing, weeding, pest control and plant disease (HPT). Prime harvest done at age 7 -8 months 

(35.42%), subsequent Quarterly mast. The utilization of this double benefit yards in addition  to shelter, as 

well as for farming fruits, which intensify the farming in bero yard to be more potential. 

 
Keywords: Farm Yard, Bero, Farming, Dragon Fruit 

 

PENDAHULUAN 

Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal 

(Kurnianingsih et al., 2013). Pekarangan rumah merupakan salah satu lahan potensial yang 
sering dilupakan penggunaannya. Pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanamnya 
dengan tanaman yang berjual nilai tinggi dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani 

(Latief, Tafzi and Aryunis, 2013). Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan usaha 
tani belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan lahan pekarangan yang 

relatif sempit, sehingga pada umumnya difungsikan untuk mendirikan bangunan rumah 
dan juga mengelola taman. Kondisi ini banyak dijumpai di daerah perkotaan. Berbeda 
halnya dengan di daerah pedesaan, yang umumnya lahan pekarangan relatif lebih luas 

dibandingkan dengan perkotaan. Namun demikian, pemanfaatannya juga belum dilakukan 
secara maksimal. Hal tersebut akan menambah luasnya lahan bero atau tidak 

termanfaatkan (lahan bongkor). Padahal bila lahan pekarangan ini dimanfaatkan oleh 

mailto:suparwata_do@umgo.ac.id
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masyarakat, akan memberikan dampak signifikan terhadap penambahan pendapatan rumah 
tangga petani serta kelestarian lingkungan sekitar rumah.  

Usahatani di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi 

pekarangan, disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat 
memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga (Yulida, 2012). Pemanfaatan lahan 

pekarangan relatif masih terbatas, sehingga pengembangan berbagai inovasi yang terkait 
dengan lahan pekarangan belum banyak berkembang (Winardi, 2013). Untuk mendapatkan 
hasil dan produktivitas yang tinggi harus dilaksanakan dengan teknik budidaya yang tepat 

(Latief, Tafzi and Aryunis, 2013). Disamping itu, usahatani ini utamanya banyak digeluti 
oleh kaum perempuan (Ibu rumah tangga), dengan aneka komoditas; buah, sayuran, hias, 

rempah, obat, ternak dan ikan (Winardi, 2013). 
 Pembangunan pertanian dewasa ini diarahkan pada penguatan daya dukung 
masyarakat lokal terhadap dukungan segala bentuk kegiatan dari proses pembangunan 

tersebut (Suparwata et al., 2016). Hal ini diarahkan pada pengembangan sistem agribisnis 
baik itu tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan kehutanan. Menurut (Saragih, 

2000, 2001) mengungkapkan peranan agribisnis dalam perekonomian Indonesia  sangat 
penting, jauh lebih luas dari pada sektor pertanian yang dikenal selama ini. Sektor tersebut 
terdiri dari subsistem hulu (upstream), usahatani (on-farm), hilir (down-stream), dan 

subsistem penunjang. Pola pertanian agribisnis bertujuan untuk menumbuhkembangkan 
kemandirian pelaku utama dalam melakukan budidaya tanaman. Hal ini juga yang 

dilakukan oleh masyarakat di Desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato 
yang memanfaatkan potensi pekarangan bero untuk usahatani buah naga. Usahatani buah 
naga di pekarangan ini berkontribusi untuk meminimkan ruang bero sekaligus sebagai 

perwujudan sistem pertanian terintegrasi yang menjadi tujuan utama pertanian masa depan.  
Pengembangan tanaman buah naga sangat bagus untuk dibudidayakan didaerah 

tropis seperti di Indonesia (Harvey, Januar and Kusmiati, 2009). Pengembangan agribisnis  

buah  naga mulai muncul di Indonesia pada tahun 2003. Sejak itu, pengusaha agrobisnis di 
Indonesia sudah banyak yang meminati  komoditas ini (Purwati, 2013). Buah naga bisa 

dijadikan peluang usaha, karena terakhir ini buah naga sangat popular (Sari, 2016), serta 
menjadi buah yang tren dikalangan masyarakat (Lestari and Kusno, 2014). Salah satu buah 
naga jenis Hylocyrus undatus merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan 

khasiat dalam bidang kesehatan (Sulistiami et al., 2012). Kondisi ini  sangat potensial 
dalam pengembangan buah naga, sebab merupakan komoditas baru yang diburu konsumen 

(Antara, 2000), sehingga peluang untuk membudidayakan buah naga masih sangat terbuka, 
baik untuk pasaran lokal maupun internasional (Rizal, 2015).  

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh (Santoso, 2013) melaporkan keuntungan 

usaha tani buah naga rata-rata per bulan sebesar Rp 1.152.440 yang diamati selama 7 
tahun, dengan B/C rasio sampai tahun ke-7=2,76. Demikian juga hasil kajian oleh 

(Suartha, 2009; Destiarni, 2013; Tiyas, Putra and Dewi, 2015) melaporkan bahwa 
usahatani buah naga layak untuk dikembangkan. Disamping peluangnya begitu besar 
menurut (Ramadhan, Abubakar and Iskandar, 2015) juga terdapat kendala seperti; 

subsistem pengadaan sarana produksi, subsistem usahatani dan subsistem pemasaran. 
Selain itu menurut (Faisal, Hadi and Arifudin, 2014) masalah utama yang dihadapi petani 

dalam usahatani buah naga adalah produksi yang masih rendah. 
Berdasarkan beberapa hal di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji 

pemanfaatan pekarangan bero untuk usahatani buah naga di Desa Banuroja Kecamatan 

Randangan Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian, lahan pekarangan dapat memberikan 
manfaat ganda selain sebagai fungsi tempat tinggal, juga produktif untuk usahatani buah 

naga. 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan survei, jenis ex post facto pada 

masyarakat tani pengembang buah naga di pekarangan. Penelitian ini dilaksanakan pada 
Bulan Maret sampai Mei 2018, berlokasi di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, 

Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.  
Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi  dalam penelitian ini berjumlah 160 petani, yaitu petani yang melakukan 

usahatani buah naga di pekarangan. Sampel penelitian yang ditentukan sebesar 30% dari 
populasi, sehingga sampel berjumlah 48 responden. Penentuan sampel penelitian 

ditetapkan secara sengaja (purposive). 
Teknik pengumpulan data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu; (1) observasi; melakukan 

penjajakan/pengenalan yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, (2) wawancara; dengan 
mengajukan pertanyaan pada masyarakat terhadap usahatani buah naga di pekarangan, dan 

(3) dokumenter; yakni mendokumentasikan seluruh data baik sekunder maupun primer. 
Dalam memudahkan pengumpulan data, maka peneliti menggunakan bantuan angket 
kuesioner. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat menggambarkan kondisi 

faktual yang terjadi di masyarakat yang melakukan usahatani buah naga di Desa Banuroja.  
Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini, yakni analisis eksploratif. Analisis ini ditujukan 
untuk mengindentifikasi secara mendalam tentang perubahan fungsi lahan pekarangan 
pada awalnya tidak termanfaatkan (bero), yang sekarang telah dimanfaatkan untuk 

usahatani buah naga. Metode eksploratif dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis buah 
naga, luas pertanaman dan teknis budidaya buah naga. Dari keseluruhan data yang 
diperoleh selanjutnya diekstrak dan dideskripsikan, dibuat kedalam bentuk tabel, grafik 

dan gambar hasil penelitian. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan pekarangan saat ini ditujukan untuk mentransformasi pekarangan bero 
menjadi potensial untuk usahatani berbagai jenis tanaman pertanian. Menurut (Dwiratna, 

Widyasanti and Rahmah, 2016), bahwa jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di 
pekarangan rumah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, tanaman hias, dan lain 

sebagainya yang kesemuanya itu dapat menunjang kebutuhan sehari-hari dan selebihnya 
bisa dijual. Untuk peningkatan produktivitas lahan pekarangan perlu adanya 
pendayagunaan sumber daya hayati secara maksimal misalnya pemilihan kualitas bibit dan 

penempatan/pengaturan tata ruang serta introduksi teknologi pedesaan untuk pengolahan 
paska panen (Rahayu and Prawiroatmodjo, 2005). Salah satu tanaman yang sering 

dibudidayakan di pekarangan ialah komoditas hortikultura, seperti tanaman buah naga. 
Menurut (Sulistiami et al., 2012) buah naga (Hylocyrus undatus) merupakan tanaman yang 
memiliki nilai ekonomi tinggi dan khasiat dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu 

budidaya buah naga semakin banyak diminati oleh petani karena nilai ekonomi, nilai guna 
dan permintaan pasar yang tinggi dari buah naga tersebut (Nugraha, 2015). 

Pada petani buah naga di pekarangan di Desa Banuroja, karakteristik usahatani 
yang diterapkan ialah skala rumah tangga (Gambar 1). Teknologi budidaya yang 
diterapkan masih sederhana dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada, seperti 

halnya sebagian besar penggunaan tiang penyangga buah naga berbahan kayu hidup atau 
kayu potong. Hal ini dilakukan karena skala usaha yang merupakan skala usaha sampingan 

untuk memanfaatkan pekerangan rumah. Namun demikian hal ini justru berimplikasi 
kepada daya dukung lahan untuk intensifikasi pekarangan dan tambahan pendapatan rumah 
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tangga petani. Dalam penelitian ini dijelaskan pemanfaatan pekarangan dari teknis 
usahatani buah naga yang dilakukan oleh petani di Banuroja. 
Luas Lahan 

 Kepemilikan lahan pertanian menjadi faktor utama dan penentu dalam 
keberlangsungan usahatani, termasuk juga usahatani buah naga. Kepemilikan lahan di 

tingkat petani umumnya sangat bervariasi. Demikian juga pemanfaatan lahan pekarangan 
petani yang relatif heterogen, karena kemampuan manajerial setiap petani berbeda-beda.  
Hasil penelitian terhadap luas lahan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik Luas lahan yang Dimiliki Petani Secara Keseluruhan 
Karakteristik Lahan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Luas Lahan Milik (Ha):   

<1  1 2,1 

1-2  31 64,6 

2.1-3  10 20,8 

3.1-4  3 6,3 

>4  3 6,3 

Luas Lahan Buah Naga di pekarangan (Ha):   

<0.25 27 56,3 

0.26-0.5 15 31,3 

0.51-0.75 1 2,1 

>0.76 5 10,4 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Pada Tabel 1 menunjukkkan bahwa kepemilikan lahan pertanian secara 

keseluruhan tertinggi berkisar pada luas 1-2 Ha (64,6%), terendah terdapat pada luas <1 Ha 
(2,1%). Lahan yang dimiliki ini merupakan lahan kering. Keberadaan lahan yang potensial 
ini mengindikasikan adanya dukungan keberlanjutan pertanian, apalagi lahan milik ini 

dapat diintensifkan budidayanya dengan memperhatikan daya dukung lahan dan penerapan 
konservasi. Demikian juga dengan luas lahan yang ditanami buah naga (Tabel 1), 
terbanyak pada luas <0,25 Ha (56,3%), terendah pada luas 0.51-0.75 Ha (2,1%). Hal ini 

mengindikasikan bahwa pada pemanfaatan lahan pekarangan yang bero telah menunjukkan 
perubahan yang signifikan, meskipun pemanfaatannya masih sederhana. Selain untuk 

usahatani buah naga petani dan rumah, juga menggunakan pekarangan untuk kandang 
ternak (sapi, kambing, ayam dan lainnya).  
Jenis Buah Naga  

Buah naga memiliki lima jenis varian dengan peluang yang baik untuk 
dikembangkan (Noor, Yufita and Zulfalina, 2016). Empat diantaranya dijelaskan oleh 

(Swastika, Yuliani and Saputra, 2009), yaitu: (a) Hylocereus undatus, yang buahnya 
berwarna merah dengan daging buah putih, (b) Hylocereus polyrhizus, yang buahnya 
berwarna merah muda dengan daging buahmerah, (c) Selenicereus megalanthus, dengan 

kulit buah kuning dan daging buah putih, dan (d) Hylocereus costaricensis, buah naga 
dengan warna buah yang sangat merah. Berdasarkan keterangan petani di Desa Banuroja, 

awalnya pengembangan buah naga hanya satu jenis saja. Namun seiring berkembangnya 
waktu beberapa jenis buah naga telah dikembangkan (Tabel 2). Kondisi ini 
menggambarkan minat dan motivasi petani untuk mengembangkan buah naga cukup 

tinggi, karena didukung oleh hasil serta manfaat yang diterima petani dalam usahataninya.  
Tabel 2. Jenis buah naga yang diusahatanikan oleh petani di Desa Banuroja 

Jenis Buah Naga yang Diusahatanikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Kulit merah Daging Super Merah 15 31,3 

Kulit Merah Daging Merah 29 60,4 

Kulit merah muda daging Putih, Kulit Merah Daging Merah 

dan Kulit Kuning Daging Putih 
4 8,3 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 60,4% petani membudidayakan buah naga jenis 
kulit merah dengan daging merah. Jenis ini adalah yang pertama kali dikembangkan di 
Desa Banuroja sehingga jenisnya terbanyak dibudidayakan petani. Saat ini buah naga jenis 

super red dan kulit kuning dengan daging putih sementara diperbanyak pengembangannya. 
Hal ini dinyatakan oleh petani bahwa rasanya lebih manis, segar, potensi pasar yang lebih 

kompetitif serta banyak diminati oleh konsumen.  
Pola tanam 

 Setiap pola yang diciptakan memberikan dampak yang berbeda pada skala nasional 

maupun daerah, terlebih lagi di masyarakat (Suparwata, 2018). Pemilihan pola tanam 
bergantung kepada tingkat pemahaman, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan 

kepekaan petani terhadap pemanfaatan serta manajemen pekarangan. Pola tanam 
diterapkan bertujuan untuk mengatur serta mengelola baik hanya satu jenis, dan atau 
mengkombinasikan dengan berbagai jenis tanaman. Hasil penelitian terhadap penggunaan 

pola tanam usahatani buah naga di pekarangan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 2.  
Tabel 3. Pola tanam buah naga yang diterapkan oleh petani di Desa Banuroja 

Pola Tanam yang Diterapkan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Monokultur  39 81,25 

Campuran*)  9 18,75 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: *)Pola campuran yang diterapkan: 1. Buah naga & jeruk, 2. buah naga, kelapa, pisang, jeruk, 

jambu air, dan pemeliharaan rumput pakan ternak, 3. buang naga, jagung, pisang, jeruk nipis, 4. buah 

naga, Kacang tanah, kelapa, jeruk, 5. buah naga, Kelapa dan pisang, 6. Buah naga, pisang, dan jeruk, dan 

7. Buah naga, kelapa dan pisang 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Dari hasil analisis (Tabel 3) diperoleh bahwa 81,25% petani menerapkan pola 
pertanaman monokultur buah naga, dan hanya 18,75%  petani menerapkan pola tanam 
campuran/tumpangsari. Pemilihan pola tanam akan berimplikasi kepada kuantitas produksi 

tanaman yang dihasilkan. Penggunaan pola monokultur akan memberikan hanya satu jenis 
produksi, sedangkan penggunaan pola campuran akan memberikan lebih dari satu hasil 

produksi. Penerapan pola campuran pada petani buah naga di Banuroja, 
mengkombinasikan dengan jenis tanaman lainnya seperti kelapa, jeruk, pisang, mangga, 
jambu air, rumput pakan ternak. Disamping itu juga pemanfaatan lahan pekarangan 

sebagian dikombinasikan dengan memelihara ternak, seperti sapi, kambing dan ayam. Hal 
ini menurut (Amirudin, 2017) merupakan salah satu usaha sistem pertanian terpadu yaitu 

sistem integrasi tanaman ternak.  
Pemupukan Dasar  

 Pemberian pupuk dasar bertujuan untuk memberikan nutrisi tambahan ke dalam 

tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman di awal pertumbuhannya. Pupuk dasar 
yang diberikan dapat mensuplai kebutuhan nutrisi tanaman. Hasil penelitian (Tabel 4) 

menunjukkan bahwa 50,0% petani buah naga di Desa Banuroja menggunakan pupuk 
organik dari kotoran sapi, 18,8% mencampur dengan berbagai pupuk organik, 12,5 % 

Gambar 2. Pola tanam monokultur (kiri), pola tanam campuran/tumpangsari (kanan) 
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menggunakan kotoran kambing, 14,6% menggunakan campuran organik dan anorganik, 
serta 2,1% menggunakan dari kotoran ayam dan pupuk hijau. Pada dasarnya 
pengaplikasian pupuk dasar banyak menggunakan pupuk organik dari kotoran ternak. 

Seperti yang diungkapkan pula oleh (Kristriandhiny and Susanto, 2016), bahwa pupuk 
kandang diaplikasikan pada saat awal penanaman dan pemupukan lanjutan dilakukan 

secara berkala yaitu setiap 4 bulan setelah penanaman dengan menggunakan pupuk 
kandang dosis 10–20 kg. 
Tabel 4. Penggunaan Pupuk Dasar pada usahatani buah naga oleh petani di Desa Banuroja 

Penggunaan Pupuk Dasar Jumlah (Orang) Persentase (%) 

Pupuk Kotoran Kambing 6 12,5 

Pupuk Kotoran Sapi 24 50,0 

Pupuk Hijau 1 2,1 

Pupuk Kotoran Ayam 1 2,1 

Campuran Beberapa Pupuk Organik*) 9 18,8 

Campuran Pupuk Organik dan Anorganik**) 7 14,6 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Keterangan: 
*) 

Campuran beberapa Pupuk Organik, terdiri dari: (1) Kotoran Ayam & Kambing, (2) Kotoran Sapi Kambing, (3) Kotoran Sapi & 
Ayam, (4) Kotoran Sapi & Pupuk Petroorganik Kalimantan, (5) Kotoran ternak dan Pupuk Hijau 

**) 
Campuran Pupuk Organik dan Anorganik, terdiri dari: (1) Kotoran Sapi + Urea, (2) Kotoran Sapi + Ponska, (3) Kotoran Kambing 

+ Urea & Ponska, (4)Kotoran Sapi, Kambing + Ponska 

 

Pemasangan Tiang Panjatan 

Umumnya tanaman buah naga tidak dapat berdiri batang yang kokoh, sehingga 
sangat dibutuhkan tiang panjatan/penyangga. Menurut (Kristriandhiny and Susanto, 2016) 

tiang panjatan ini dapat berupa beton dan kayu tanaman hidup. Pada usahatani buah naga 
di Desa Banuroja 73% petani menggunakan tiang panjatan dari kayu hidup atau kayu 

potong, penggunaan beton dan tiang kayu 23%, dan hanya 4% yang menggunakan tiang 
beton (Gambar 3). Tiang kayu hidup/potong dan beton dibuat dengan panjang 200 cm 
(Gambar 4). Tiang hidup dipilih dari kayu jawa serta tiang potong dipilih dari kayu gamal, 

jati, dan mahoni. Tiang beton dibuat ukuran seragam seperti dijelaskan oleh  (Santoso, 
2013) yakni dengan diameter 10–12 cm dan panjang total 200 cm, dengan acuan nantinya 

yang ditanam ialah 50 cm dan di atas permukaan 150 cm. Pada bagian ujung diberi galar 
kayu, bisa juga besi dan ban bekas.  

 

 
 

 
 
 

Gambar 3. Persentase penggunaan tiang panjatan buah naga oleh petani di Desa Banuroja 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Penggunaan tiang panjatan dari beton (kiri), tiang kayu potong (tengah), dan tiang kayu hidup 

(kanan) (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2018) 
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Jarak Tanam 

Variasi jarak tanam harus diperhatikan karena jarak tanam merupakan salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tanaman (Irmawati, 2018). 

Penggunaan jarak tanam yang diterapkan oleh petani buah naga sangat berpariasi, dan 
belum memiliki panduan baku teknis budidaya yang diikuti oleh petani. Sehingganya 

berbagai perbedaan pola tanam ini diterapkan petani (Lihat Tabel 5). Pada Tabel 5, 
menggambarkan bahwa penggunaan jarak tanam yang banyak diterapkan petani ialah 
berjarak 2 m x 3 m (35,4%). Menurut pernyataan petani jarak tanam ini paling ideal untuk 

budidaya buah naga, karena cukup mudah dalam melakukan pemeliharaan tanaman. 
Disamping itu, idealnya jarak tanam memungkinkan antara sulur tanaman satu dengan 

yang lainnya tidak bersentuhan. Berbeda halnya seperti dinyatakan oleh (Kristriandhiny 
and Susanto, 2016) bahwa jarak tanam yang diterapkan adalah 2.5 m×2.5 m.  
Tabel 5. Penggunaan jarak tanam oleh petani buah naga di Desa Banuroja 

Jarak Tanam yang Digunakan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 m x 1 m  2 4,2 

1.5 m x1.5 m 1 2,1 

2 m x 1 m 1 2,1 

2 m x 2 m 4 8,3 

2 m x 3 m 17 35,4 

2.5 m x 2 m 1 2,1 

2.5 m x 2.5 m 3 6,3 

2.5 m x 3 m 4 8,3 

3 m x 1 m 4 8,3 

3 m x 3 m 9 18,8 

3 m x 4 m 1 2,1 

3.5 m x 2.5 m 1 2,1 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2018 

 

Pembibitan 

Pembibitan buah naga putih dilakukan secara vegetatif, yaitu dengan stek batang 

atau sulur (Kristriandhiny and Susanto, 2016). Ini merupakan salah satu alternatif untuk 
mendapatkan bibit dalam jumlah banyak dan seragam (Rianto, Suwandi and Sulistiyono, 
2016). Demikian juga yang dilakukan oleh petani buah naga di Desa Banuroja bahwa 

100% pengembangan bibit dilakukan dengan melakukan stek batang/sulur. Pengembangan 
secara generatif belum pernah dilakukan. Menurut mereka bahwa pengembangan generatif 

butuh keahlian tersendiri untuk dapat memperbanyak anakan buah naga tersebut. Menurut 
(Jani, Susilawati and Asnawati, 2017) dalam penyediaan bibit ini usahatani buah naga 
dengan cara vegetatif lebih cepat menghasilkan buah.  

Tinggi bibit yang disiapkan oleh petani pun berbeda-beda bila dilihat dari 
ukurannya. Tinggi bibit yang dikembangkan petani (Tabel 6), paling banyak disediakan 

petani untuk pertanaman berkisar antara 30 cm - <60 cm (35,4%), antara >60 cm - <90 cm 
(33,3%), dan antara >90 cm - 120 cm (31,3%). Menurut pendapat petani bahwa panjang 
bibit menentukan cepat dan lambatnya buah naga dalam berbuah. Semakin tinggi bibit 

yang dibuat maka akan semakin cepat dapat berbuah. Seperti dikutip dari pernyataan 
petani (AS) bahwa “jika panjang bibit yang ditanam berkisar dari 80 cm-100 cm bisa 

berbuah dan panen umur 6-8 bulan, namun jika panjang bibit berkisar 30-50 cm maka bisa 
berbuah dan panen umur >1,5 tahun”.  
Tabel 6. Pengembangan bibit buah naga  

Tinggi Bibit yang Dikembangkan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

30 cm - <60 cm 17 35,4 

>60 cm - <90 cm 16 33,3 

>90 cm - 120 cm 15 31,3 

Sumber: Data Primer setelah Diolah, 2018 
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Penanaman  

Buah naga sangat cocok ditanam dilahan kering, dan dalam sekali tanam, usianya 
dapat bertahan sampai 20 tahun (Wicaksono, 2018). Penanaman buah naga dilakukan 

dengan melingkari tiang panjatan. Banyaknya bibit yang ditanam ini bergantung pada 
tingkat kesuburan tanah, dan jenis tiang yang digunakan. Pada usahatani pekarangan di 

Desa Banuroja petani paling dominan menggunakan tiang dari kayu hidup/potong, 
sehingga 79,2% petani menaman dengan jumlah 2 bibit/tiang, 16,6% menanam 3 
bibit/tiang, dan 4,2% menanam 4 bibit/tiang (Gambar 5).  

 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar 5. Jumlah bibit per tiang yang ditanam oleh petani di Desa Banuroja 
Hal ini dijelaskan bahwa penanaman 2 batang bibit buah naga sangat baik untuk 

pertumbuhannya, mengingat tiang digunakan dari kayu yang memiliki kemampuan relatif 
lebih rendah dibandingkan tiang beton. Disamping itu juga untuk mengurangi persaingan 

unsur hara antara tiang kayu hidup dan tanaman buah naga. Olehnya bibit ditanam cukup 2 
batang. Sebaliknya, jika penggunaan tiang beton, ini dapat ditanam 3 atau 4 bibit dalam 
satu tiang. Hal ini karena didukung oleh kemampuan tiang beton lebih kuat untuk 

menyangga pertumbuhan batang buah naga.  
Pemeliharaan  

 Pemeliharaan tanaman yang banyak dilakukan oleh petani di Desa Banuroja 

meliputi kegiatan; pengikatan batang, pemupukan, penyiangan, pemangkasan dan 
pengendalian Hama dan Penyakit (HPT). Berikut dijelaskan beberapa tahapan itu: 

Pertama, kegiatan pengikatan batang dimaksudkan untuk menempelkan batang pada tiang 
rambatan, membentuk rangkaian pohon agar terbentuk sempurna. Disamping itu juga 
karena sifat batang buah naga yang tidak memiliki batang pokok yang primer, sehingga 

harus diikat agar tidak mudah patah dan menguntai.  Kedua, kegiatan pemupukan dapat 
menggunakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk organik dan anorganik (Kristriandhiny and 

Susanto, 2016). Umumnya petani di Desa Banuroja melakukan pemupukan secara berkala 
3 bulan sekali, yakni setelah masa panen raya dilakukan. Pemupukan banyak 
memanfaatkan pupuk organik dari kotoran ternak (sapi, kambing, ayam) yang banyak 

tersedia di sekitar tempat tinggalnya, dan hanya sebagian kecil yang menggunakan pupuk 
anorganik. Namun juga terkadang petani mengkombinasikannya antara pupuk organik dan 

anorganik tersebut. Penggunaan pupuk organik ini dapat menambah kesuburan jangka 
panjang, buah naga tidak mudah terserang penyakit dan Hama, matang rata, rasa manis, 
serta pupuk mudah diperoleh. Pernyataan ini diperkuat oleh (Rochmadhona, 2017), bahwa 

penggunaan pupuk organik bagi tumbuhan buah naga juga dapat meningkatkan hasil panen 
buah akan menjadi besar dan rasanya lebih manis selain itu juga panen yang dilakukan 

akan berlangsung terus-menerus karena kondisi tanah yang subur dan unsur hara tercukupi 
bagi tumbuhan. 

Ketiga, kegiatan penyiangan dilakukan untuk mengendalikan gulma yang terdapat 

dalam budidaya buah naga. Petani menyiangi tanamannya menggunakan alat sabit, 
cangkul, dan atau disemprot dengan herbisida. Penyiangan dilakukan secara intensif 1 

bulan sekali, dan bergantung pada kondisi gulma. Kegiatan pemangkasan dilakukan pada: 
(1) cabang tiang panjatan dari kayu hidup, tujuannya agar tidak terjadi kompetisi unsur-
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unsur hara tanaman dan menanungi buah naga (2) cabang air buah naga, tujuannya untuk 
mengurangi serapan nutrisi ke cabang yang tidak produktif, dan (3) cabang yang telah 
berbuah; sulur ini biasanya tidak mau keluar buah sehinga dipangkas dan dapat digunakan 

untuk bibit kembali. Tujuan lain dari pemangkasan ialah mengurangi beban berat per tiang 
karena kekuatan setiap tiang dipergunakan hanya 65% untuk menyangga tanaman, 

sehingga tidak akan mudah roboh. Sulur yang disisakan berkisar antara 4-12 sulur, dengan 
rata-rata pemangkasan 3 bulan sekali dilakukan petani. Dengan pemangkasan menjadikan 
tanaman berbuah lebih banyak.  

Keempat, kegiatan pengendalian HPT juga dilakukan. Serangan ini seringkali 
mengakibatkan kerugian pada usahatani buah naga di pekarangan. Para petani di Desa 

Banuroja menemui beberapa jenis hama yang sering menyerang tanamannya, seperti; tikus, 
burung, ayam, walang sangit, semut, dan kutu penghisap. Sedangkan penyakit yang 
ditemui meliputi; busuk pada akar, batang dan buah, bercak pada buah dan kulit, gugur 

bunga muda, kanker batang, kuning pada buah, dan berjamur. Hama dan penyakit ini 
sering dijumpai oleh petani buah naga, dan merupakan faktor penyebab terjadi kerugian 

dalam usahatani. Petani melakukan pngendalian HPT ini dengan cara sanitasi, 
pemangkasan/pemotongan batang yang terkena serangan, penyemprotan dengan 
insektisida, fungisida dan pemupukan berimbang. Hal ini juga dilaporkan oleh (Swastika, 

Yuliani and Saputra, 2009), bahwa hama yang sering menyerang seperti tungau, kutu 
putih, semut. Sedangkan penyakit seperti; Busuk pangkal batang Sclerotiumrolfsii, Busuk 

lunak Xanthomonas campestris, Bercak cokelat Dothiorella sp, dan Anthracnose 
Colletotrichum gloeosporioides. 
Panen  

Pohon buah naga dapat berbuah tiga kali setahun. Produksinya bisa terus meningkat 
selama dirawat dengan baik dan tidak tercemar udara (Wicaksono, 2018). Diawali tumbuh 
bakal bunga, 2–3 minggu kemudian mulai mekar. Sepuluh hari dari bunga mekar sudah 

mulai tampak bakal buah sebesar telur ayam berwarna hijau. Pada umur 35 hari setelah 
bunga mekar, buah naga sudah mulai bisa dipetik dengan tanda kulit buah telah berubah 

warna dari hijau menjadi merah. Panen dapat dilakukan bila buah sudah berwarna merah 
penuh (Santoso, 2013). Pada petani buah naga di Desa Banuroja memiliki umur panen 
yang beragam seperti nampak pada Tabel 7. 

Tabel 7. Umur panen perdana yang dilakukan petani di Desa Banuroja 
Umur Panen  Jumlah (Orang) Persentase (%) 

5-6 bulan 14 29.17 

7-8 bulan 17 35.42 

9-10 bulan 9 18.75 

11-12 bulan 8 16.67 

  
 Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa 35.42% melakukan panen perdana pada umur 7-

8 bulan, 29.17% pada umur 5-6 bulan, 18.75% pada umur 9-10 bulan, dan 16.67% pada 
umur 11-12 bulan. Masa panen awal buah naga ditentukan oleh pengelolaan tanaman, 

seperti halnya pemilihan bibit, pengolahan media tanam dan pemeliharaan tanaman. 
Pemanenan ini dipotong dengan menggunakan alat gunting potong buah atau sabit 
(Gambar 6). 

Menurut petani pemanenan buah naga di Desa Banuroja dapat dilakukan setiap 
bulan sekali. Namun panen raya dilakukan 3 bulan sekali. Hal ini bahwa dalam satu tahun 

terdapat 4 kali dilakukan panen raya. Bagi petani bahwa usahatani buah naga ini 
merupakan berkah yang melimpah untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. 
Dari usahatani ini, petani memperoleh sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga, 

dalam rangka pelestarian rumah, terlebih lagi mendayagunakan pekarangan bero/bongkor 
untuk agribisnis buah naga. Usahatani ini juga merupakan upaya mengkonservasi sumber 
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daya alam melalui usaha di pekarangan, (Suparwata and Ulfiasih, 2017) dan merupakan 
salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk pertanian dan keberlanjutannya oleh petani di 
pedesaan.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: kisaran lahan milik petani yakni 1-2 Ha 
(64,6%) dengan pemanfaatan lahan pekarangan <0,25 Ha (56,3%). Buah naga yang 
diusahatanikan sebanyak 60,4% jenis kulit merah dengan daging merah, dengan penerapan 

pola tanam monokultur yang dominan (81,25%). Dalam penggunaan pupuk dasar sebanyak 
50,0% petani memilih pupuk oraganik dari kotoran ternak sapi. Tiang rambatan yang 
digunakan sebanyak 73% petani menggunakan tiang panjatan dari kayu hidup/potong. 

Bibit tanaman diperoleh dari stek batang/sulur, tinggi bibit berkisar antara 30 cm - <60 cm 
(35,4%), jumlah bibit ditanam dominan 2 bibit/tiang (79,2% ), dengan jarak tanam 2 m x 3 

m (35,4%). Kegiatan pemeliharaan meliputi; pengikatan, pemupukan, penyiangan, dan 
pengendalian hama penyakit tanaman (HPT). Panen perdana dilakukan pada umur 7-8 
bulan (35.42%), selanjutnya panen raya setiap triwulan. 
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Abstract: The development of Dragon fruit plant can be a starting point which have an impact on the income of 

the local community in the rural area. The purpose of this research is to examine the level of profits from the 

transformation of the bero grounds into a potential for agribusiness of Dragon fruit plant. This study is designed 

using survey approach, which was carried out in the village of Banuroja sub-district of Randangan Regency 

Marisa. The sample is 48 respondents specified from 30% of the total population (160 farmers). The data 

analyzed with acceptance analysis, income, B/C ratio and R/C Ratio. The results showed that: the average 

farming total cost is Rp.2.677.794,-/year, average admission is Rp.8.495.292,-/year, the average income of 

farming the dragon fruit in the yard is the Rp.5.817.498,-/year. Analysis of R/C ratio values acquired for 3,2 

while the value of the B/C ratio obtained is  2,2.This indicates that the Dragon fruit farming in bero grounds that 

are done by the farmers of the village of Banuroja is feasible to be developed. For increased profits of farming 
needed a touch of technology and strategic management of agribusiness-based yard management. 

Key Words: Transformation; Bero Grounds; Potential; Agribusiness; Dragon Fruits. 

 
 
1. Introduction 

Horticultural crops development can be said to be 

the favorite and most popular in the community, with 

a choice of types of plant fruits. The reasoning is that 

the fruit has a commodity, economic value is higher 

with a promising market opportunities. Currently, a 

fruit crop agribusiness became a trend in the society is 

a dragon fruit (Hylocyrus undatus). Fruit that recently 

discovered, has a range of benefits for the health of 

the body [1], which became the star [2] in agriculture. 

Plus, the fruit can be used as business opportunities, 

because the latter is Dragon fruit is very popular [3], 

and plants that have a high economic value [4]. 

Farming is still a new development area and belongs 

to the still limited [5], [6]. Despite its popularity, 

price, market opportunities, production and 

productivity of this fruit is also relatively high, so 

many people are interested in farming it. 

The development of agribusiness of Dragon fruit 

can be a starting point which have an impact on the 

income of the local community input in the 

countryside. However, on the other hand the 

development of agribusiness Dragon fruit is much 

constrained by lack of land that owned by farmers. 

Low level of the land ownership will affect the 

community's decision in determining what plants 

being cultivated for the priority scale, and will 

certainly choose the commodity food crops as needs 

anyway. In line with that, then the development of 

Dragon fruit in the yard is an alternative utilization of 

integrated land use. This model becomes the solution 

in nonproductive land use or deliberately unused into 

a productive area, with communities that are reluctant 

to make use of their yard. This is certainly going to be 

able to contribute to the family income/capita. 

Development of Dragon fruit in the yard as a form of 

healthy living patterns in fulfillment of fresh fruit, also 

became a family business opportunities. This 

agribusiness approach will establish an environmental 

sustainability, rural, income generation and social 

harmony of the society. Therefore, the yard is not only 

to create beauty and coolness, but more than that is to 

enhance the economy of the family respectively [7], 

and influential in the system of revenues that grow 

and can meet the needs of the living [8]. 

Dragon fruit farming development in Indonesia has 

gained attention both from Government or community 

to be developed. One of the areas that developed 

Dragon fruit farming in the yard is the village of 

Banuroja sub-district of Randangan Regency Marisa. 

This is because the society a glance at the 

development of fruits in the yard has good potential in 

adding to household income of farmers. As reported is 

total cost of farming is Rp.11.732.777,87, with a 

reception in the first year the harvest was 

Rp.22.500.000. The big amount of earnings in first 
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year revenues of Dragon fruit farming at 

Rp.10.767.222,13 [9]. Of some feasibility analysis 

showed that Dragon fruit development deserves to be 

developed [9]–[15]. Based on the description above, 

the purpose of the research is to examine the level of 

profits from the transformation of the bero grounds 

into a potential for agribusiness for Dragon fruit. 

Thus, nonproductive yards will be productive for 

agribusiness of Dragon fruit which has a high 

economic value. 

 

2. Data and Method 

This research was carried out in March to May 

2018, in Banuroja Village, Randangan Districts, 

Gorontalo Province, Marisa, using a survey approach. 

The research was conducted on the Dragon fruit farm 

community developer in the yard. The survey method 

is used to obtain data about the data the total cost, 

revenues, income of farmers, as well as data on the 

feasibility of farming the fruit. In the study population 

of 160 farmers (population meant that is a farmers do 

agribusiness of Dragon fruit in the yard). The research 

sample is determined by 30% of the population, so 

that the sample numbered to 48 respondents. The 

technique of sampling is deliberate sampling, i.e. with 

the key considerations that the respondents are the 

farmers who undertake agribusiness of Dragon fruit in 

the yard. Primary and secondary data is then carried 

out with some of the techniques of data collection, 

namely; observation, interview and 

recording/documentation.  Some data analysis in fruit 

farming is conducted using the formula [16] as 

follows: 

Analysis of cost of dragon fruit farming: 

TC = TFC + TVC     (1) 

 

 

 

Analysis of acceptance of dragon fruit farming: 

TR = Q x PQ      (2) 

 

 

 

Analysis of dragon fruit farming income:  

I = TR – TC      (3) 

 

 

 

To analyze the whether a farming is profitable or 

not, a feasibility analysis is done using this formula:  

Value R/C Ratio (Revenue/Cost Ratio): 

      (4) 

 

 

 

 

 

 

Value B/C Ratio (Benefit/Cost Ratio):  

      (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Result and Discussion 

3.1. The development of dragon fruit in the yard 

Agricultural development with various featured 

programs has added important note in the face of 

Indonesia's agriculture that increasingly known to the 

world. The right to development will contribute the 

most to increased socio-economic communities, both 

in the regions and at the national level [17]. 

Agricultural Development addressed to the pattern of 

the development of insightful agribusiness, both on 

the scale of family, medium or large scale. It is 

directed at strengthening the power of local 

community support against any forms of support 

activities from the development process [18].  

Obstacles often faced by farmers is the availability 

of agricultural land that is narrow with a capital of 

farming that are minimal. The solution can be done is 

using lawns for agribusiness of Dragon fruit. Farming 

in the yard, if it is managed intensively that fit with 

the yards, along with its potential can meet the needs 

of household consumption, it can also contribute to 

the family income [19]. The farming group is 

primarily by women with a variety of commodities. 

Land use lawns relatively still limited, so that the 

development of a range of innovations that are 

associated with the farm yard not much developed 

[20]. This is one of the alternative to embody self-

sufficiency of food in the household [21]. 

The transformation of bero yards of Dragon fruit 

for sustainability in the village of Banuroja was first 

done in 2009. From the information obtained, farmers 

choose this plant because it quickly bear fruit, the 

prices are relatively high and stable, much sought after 

consumers, can produce continuously, and of course 

the process of farming. Besides, it also able to 

harvests the fruit in the yard for self-consumption as 

fresh fruit as well as to create variety of processed 

foods.  

Explanation: I = Income  

        TR = Total Revenue (Rp) 

        TC = Total Cost (Rp) 
 

When: 

R/C >1  : Profitable 

R/C =1 : Even 

R/C<1 : Unprofitable 

 

Explanation: R/C = Revenue Cost Ratio 

       TR = Total Revenue 

        TC = Total Cost 
 

Explanation: TC = Total Cost (Rp) 

         TFC = Total Fixed Cost (Rp) 

         TVC = Total Variable Cost (Rp) 
 

Explanation: TR = Total Revenue (Rp) 

         Q = Quantity (Kg) 

         PQ = Price Quantity (Rp) 
 

TC

I

C
B 

When: 

B/C >1  : Profitable 

B/C =1 : Even 

B/C<1 : Unprofitable 

 

Explanation: B/C = Benefit Cost Ratio 

        I = Income 

         TC = Total Cost 
 

TC

TR

C
R 
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Seeing the rapid development of agribusiness 

Dragon fruit in the yard, there are still some obstacles 

encountered in the village of Banuroja, such as the 

selection of seeds which have not been selective, the 

use of wood from the jungle of dominant pillar, plant 

management that is less intensive, and lack of 

cultivation of Dragon fruit to the level of post-harvest. 

This farming management is important to be done to 

get the Dragon fruit quality and have high selling 

potential. Farmers should also consider strategies for 

farming as well as the selection of factors of 

production power for proper support yards 

continuously. Therefore, it will be able to produce 

quality fruit that is able to compete [22], in other 

words the opportunities for cultivating fruit are still 

enormous both for local and international markets 

[23]. Farming process includes a series of Dragon fruit 

from: tillage, seedling, mounting pole juncture, 

planting, maintenance (pruning, fertilizing, weeding, 

binding, pest control and disease), harvesting and 

post-harvest. Following things are associated with 

farming fruits can be seen in Figure 1, 2, 3 and 4. 

In the framework of the success of farming dragon 

fruits, aspects of management strategy needs to be 

done, with the aim of increasing crop production to be 

achieved. Some strategic steps need to be performed 

on a series of such processes include: (1) the selection 

of seedlings through cuttings should be selected that 

have good growth, not stricken with pests and 

diseases, of productive breeding; (2) processing of 

land cultivation should add a basic fertilizers in the 

form of livestock droppings or organic fertilizers; (3) 

the use of the pillar of the jungle is better to use a 

concrete pole, because it can be used as well as more 

capable  and long term in supporting Rod of Dragon 

fruit; (4) aspects of the maintenance must be done 

intensively like weeding, fertilization, irrigation, vine 

maintenance, pest control and disease; (5) needs to do 

a “sarungnisasi” to the Dragon fruit to avoid pests and 

diseases; (6) the network against potential market was 

about to be done in order to obtain the optimum 

selling price and the present sustainable farmers; and 

(7) the development of quality products at small and 

medium businesses-Dragon fruit needs to be 

developed in the center of village community centers 

to increase the competitiveness of products. Overall, 

needs improvement of technical and non-technical 

aspects in order Dragon fruit farming to the more 

competitive market. 

 

 

 

Figure 1. Providing the seeds of dragon fruit (a), 

providing wooden climbing pole (b), providing 

concrete pile (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Attacked by Dothiorella spots on the stems 

(a), falling of the flowers (b), Antracnosoe on the fruit 

(c), and pest attack on fruit (d). 
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Figure 3.  Pruning (a), the use of super organic 

fertilizer (b), use of manure (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Harvesting (a), marketing of dragon fruits in 

traditional market (b), sale of dragon fruit at small 

vendors in Banuroja village (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Analysis of the benefits of dragon fruit farming in 

the yard  

3.2.1 Costs of dragon fruit farming in the yard  

The cost of farming can be classified into two 

types namely, fixed and variable costs. The cost of 

farming is an important factor towards the 

development of Dragon fruit, and noteworthy by 

estimating the total cost required to the level of 

acceptance of farming. So, the expenses toward the 

factors of production should be considered as effective 

and efficient as possible. In the farming village of 

Banuroja in Dragon fruit costs incurred by farmers can 

be seen in Table 1. 

Table 1. The type and value of the total average cost 

per year on farming the fruit yard 

Type of cost Amount  (Rp/year) 

Fixed cost 29.658.269 

Variable cost 98.107.750 

Property tax 768.100 

total 128.534.119 

average 2.677.794 

Source: Primary Data Processed (2018), n=48 

On Table 1, expenditure of farming the fruit 

against a fixed fee of Rp.29.658.269,-/year, the 

variable cost is Rp.98.107.750,-/year, and payments 

from the UN of Rp.768.100,-/year. So, the total cost 

of farming needs to be paid by farmer is 

Rp.128.534.119,-/year, with an average spending per 

farmer reached Rp.2.677.794,-/year. According to the 

farmers, in farming the fruit does not require much 

cost because it has a relatively simple process and is 

not complicated. Such is the case, the fertilizer needs 

can be met from manure (organic), can be obtained 

around the House. 

3.2.2 The income of dragon fruit farming in the yard  

The scale of income whether great or small of 

dragon fruit farming depends on the number of 

production plants produced fruits and high selling 

price. Dragon fruit farming in the village of Banuroja 

in one year can be done mast four times (Table 2), 

with income depends on the selling price at the 

moment of harvest. Moreover, according to farmers 

that harvest the fruit in each month still can be done, 

because plants can bear fruit continuously. 

In Table 2 shows that the number of overall 

income of farming dragon fruit in the yard at Banuroja 

village is Rp.407.774.000,-/year, with the average 

receipt per farmer reached Rp.8.495.292,-/year. The 

income of farmers in this State is obtained from the 

harvesting for four times in a year. 

Table 2. Acceptance of dragon fruit farming in the 

yard 

Harvest time Number of acceptance (Rp) 

Harvest  1 82.715.000 

Harvest 2 115.389.000 

Harvest 3 107.625.000 

Harvest 4 102.045.000 

Total (Rp) 407.774.000 

Average  (Rp/Year) 8.495.292 

Source: Primary Data Processed (2018), n=48 
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3.2.3 Analysis of advantages of dragon fruit farming 

in the yard 

The size of the income will be subject to the 

income and costs incurred during the implementation 

of farming of the Dragon fruit [9]. The results of the 

research on the analysis of benefits presented in Table 

3.  

Table 3. Analysis of the benefits, the value of the B/C 

Ratio, and R/C ratio in dragon fruit farming in yard 

Description Amount (USD/year) average (USD/year) 

Description 
Total 

(Rp/year) 

Average 

(Rp/year) 

Revenue (TR) 407.774.000 8.495.292 

Total Cost (TC) 128.534.119 2.677.794 

Profit (TR-TC) 279.239.881 5.817.498 

RCR   3,2 

BCR   2,2 

Source: Primary Data Processed (2018), n=48 

In the Table 3 shows that the benefits farmers 

reached Rp.279.239.881,-/year, with an average 

income per farmer reached Rp.5.817.498,-/year. This 

indicates that farming is done in the yard provides 

additional income in the family of farmer. According 

to the farmers, the farming of these fruits provide 

great benefits to increased well-being. Furthermore, 

the results of the analysis of the feasibility of the 

retrieved value R/C ratio = 3,2 while the value of the 

B/C ratio = 2,2. This indicates that the farming in the 

yard at Banuroja Village farmers deserve to be 

developed, because the value of B/C>1 and 

R/C>1.This result is also in line with the analysis 

carried out in the village of river Reeds Sub district of 

Central Rimbo said value 1.91 since R/C>1 [9]. The 

development of the farming village of Banuroja in 

Dragon fruit continues to gain attention and 

developed. As with any Variant type of Dragon fruit is 

increasingly observed by considering the tastes of 

consumers/buyers. As well as the management of the 

process of farming increasingly addressed. Therefore, 

[24] to further increase revenues should pay more 

attention to the quality of the seeds of the fruit and 

fertilizer that is used in order to produce fruit with the 

best quality, so as to increase profits obtained, [22] so 

that it can generate quality fruit that is able to compete 

at the level of the market. 

 

4. Conclusions  

The results showed that: the average total cost of 

farming is Rp.2.677.794,-/year, with the average 

income is Rp.8.495.292,-/year, the average income of 

dragon fruit farming in the yard is Rp.5.817.498,-

/year. Analysis of R/C ratio values acquired for 3,2 

while the value of the B/C ratio obtained 2,2.This 

indicates that the Dragon fruit farming in yards that 

are done by the farmers of the village Banuroja 

deserves to be developed, because the value of R/C>1 

and B/C>1. 
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